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4. - Slagen en verwondingen arleen 
opgelopen door de dader van het mis
drijf. - Geen inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek. 
- De artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek stellen het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg niet straf
baar, wanneer hierbij alleen de dader 
ervan verwondingen h eeft opgelopen. 

14 december 1972. 385 

ONRECHTMATIGE MEDEDINGING. 

1. - Rechtsvordering om een hande
ling te doen ophouden die in strijd is 
met de eerlijke gebruiken inzake han
del. - Uitzonderlijke bevoegdheid van 
de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel. - Grenzen. - Hoewel de 
voorzitter van de rechtbank van koop
h andel, uitspraak doende krachtens de 
bepalingen van het koninklijk besluit 
nr. 55 van 23 december 1934 een uit
zonderlijke bevoegdheid heeft om ten 
gronde vast te stellen dat een partij 
handelingen heeft verricht welke met 
de eerlijke gebruiken inzake handel 
strijdig zijn, bezit hij slechts rechts
macht om gezegde h andelingen te doen 
staken-. 

20 oktober 1972. 180 

2. - Rechtsvorde1·ing om een hande
ling te doen ophouden die strijdig is 
met de ee1·lijke gebruiken inzake han
del. - Beslissing dat er geen grand 
bestaat om een bevel tot het doen op
houden uit te spreken. - Beslissing die 
bovendien vaststelt dat deze handelin
gen strijdig zijn met de eerlijke gebrui
ken inzake handel en op die grand een 
veroordeling in de kosten uitspreekt. -
Onwettelijkheid. - De voorzitter van 
de rechtbank van koophandel die oor
deelt krachtens de bepalingen van het 
koninklijk besluit nr. 55 .van 23 decem
ber 1934 en beslist dat er geen grond 
bestaat om een bevel tot het doen op
houden van deze h andelingen uit te 
spreken, heeft zijn rechtsmacht uitge
put en is niet meer gerechtigd om vast 
te stellen dat bedoelde handelingen 
met de eerlijke gebruiken inzake h andel 
strijdig zijn noch om op die grond een 
veroordeling in de kosten uit te spre
ken. 

20 oktober 1972. 180 

.3. - Rechtsvordering tot beeindi
ging. - Rechtsvordering gegrond op een 

overeenkomst van exclusieve concessie 
van fabricage en verkoop, voor onbe
paalde tijd. - Ove1·eenkomst eenzijdig, 
zonder geg?"Onde reden of opzegging, 
door de concessiegeve1· beeindigd. -
Rechtsv01·dering van de concessiehou
der ongeg1·ond. - Ongegrond is de 
rechtsvordering tot beeindiging door de 
houder van een exclusieve concessie 
van fabricage en verkoop van bepaalde 
producten, wanneer deze voor onbe
paalde tijd verleende concessie door de 
concessiegever eenzijdig ontbonden is, 
a l was het zonder gegroride reden of 
opzegging. 

9 maart 1973. 671 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. 

1.- Vergoeding.- Meerwaarde van 
het onteigende goed wegens de onteige
ning. - Mee1·waarde zonder invloed op 
het bedmg van de acm de onteigende 
verschuldigde vergoeding. - Om de 
vergoeding voor een onteigening ten 
algemenen nutte vast te stellen, kan 
geen rekening worden gehouden met de 
meerwaarde van het onteigende goed 
we-gens de onteigening zelve of de uit
voering van de werken waarvoor de
onteigening is toegestaan. 

24 november 1972. 300· 

2. - Uitvoering van de werken. 
wam·van sprake in het onteigeningsbe
sluit, v66r de inbezitstelling. - Werken 
zonder invloed op het bedrag van de 
onteigeningsvergoeding. - De uitvoe
ring van de werken waarvan sprake in 
een besluit tot onteigening ten alge
menen nutte, v66r de inbezitstelling, 
h eeft geen invloed op h et bedrag van 
de aan de eigenaar van h et goed ver
schuldigde onteigeningsvergoeding, on
verminderd zijn recht om, op grond van 
het gemeen recht, vergoeding te vragen 
voor de schade die hij ten gevolge van 
de wederrechtelijke inbezitneming van 
het goed zou hebben geleden. 

24 november 1972. 300 

.3. - Spoedprocedure. Beslissing 
van de vrede1·echte1· tot vaststelling van
de provisionele ve1·goedingen die de ont
eigenaar is verschuldigd. - Beslissing 
die voo1· gemirlei beroep vatbaar is. -
De beslissing waarbij de vrederechter, 
voor wie een vordering tot onteigening 
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ten algemene nutte volgens de spoed
procedure aanhangig is, de provisionele 
vergoedingen vaststelt die de onteige
naar verschuldigd is, is voor generlei 
beroep vatbaar, zelfs niet voor cassatie
beroep. (Artikel 8, lid 2, vervat in arti
kel 5 van de wet van 26 juli 1962 .) 

15 juni 1973. 1004 

4. - Spoedpwcedu?"e. ATtikeL 8, 
1id 2, ve1·vat in a1·tikeL 5 van de wet 
-van 26 juli 1962, die als TegeL stelt dat 
-de beslissing .van de vTede?·echte?· tot 
-vaststeHing van de pwvisionele ve?·goe-
dingen doo1· de onteigenaaT veTschuL
digd, voo1· gene1·Lei be1·oep vatbaar is. 
- Bepaling uitsluiten d van toepJssing 
-op die beslissing. - Artikel 8, lid 2, 
vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962, die als regel stelt dat voor 
generlei beroep vatbaar is de beslissing 
waarbij de vrederechter, voor -wie een 
vordering tot onteigening ten algeme
nen nutte volgens de spoedprocedure 
aanhangig is, de provisionele vergoedin
gen vaststelt die de onteigenaar ver
:schuldigd is, is slechts op die beslissing 
v an toepassing. 

15 juni 1973. 1004 

5. - SpoedpTocedm·e. Beslissing 
-van de m·ederechter waa?"bij aan de 
onteigencw1· zijn voTdeTing wo1·dt ont
zegd. - Hoge1· bewep van de onteige
ncw?·. - De?"den die wegens een pacht 
bij de on teigening van de gron den be
lang hebben, niet voo1· de Techte?" in 
hager be1·oep gedaagd. - Vonnis waa?·
bij het hoge1· be1·oep ontvcmkelijk 
woTdt verklaard. - Wettelijkheid. -
W ettelijk is de beslissing tot ontvanke
lijkverklaring van het hoger beroep van 
de onteigenaar tegen de beslissing waar
bij de vrederechter, voor wie de vorde
ring tot onteigening ten algemenen 
nutte volgens de spoedprocedure aan
hangig is, deze. vordering afwijst, zon
der d at de derden, die wegens een pacht 
bij de onteigening van de gronden be
lang hebben, door hem voor de rechter 
in hoger beroep werden gedaagd. -

15 juni 1973. 1004 

6. - Spoedpwcedt~?"e. - De1·den die 
wegem een p acht bij de onteigening 
belcmg hebben. - Tussenkomst. - Be
pe?"king. - De derden, die wegens een 
pacht bij de onteigening van de gronden 
belang hebben en buiten wie om de ont
eigening geschiedt en effect sorteert, 

zijn niet bevoegd om de regelmatigheid 
van de rechtspleging tot onteigening te 
betwisten, daar zij in het geding tot 
onteigening niet kunnen tussenkomen 
dan voor de schattingsverrichtingen en 
de vergoedingen die hun zouden kunnen 
verschuldigd zijn. (Artikel 6, 7, 8 en 19, 
vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962.) 

15 juni 1973. 1004 

7. - Spoedpwcedu?"e. V?·ede?·ech-
ter vooT wie een vordeTing tot onteige
ning aanhangig is. - V1·ede?·echte1· die 
zich onbevoegd veTkLcw?'t om e1· kennis 
vcm te nemen. - Beslissing voo1· hager 
beToep vatbaaT. - De beslissing waar
bij de vrederechter, voor wie een vor
dering tot onteigenin·g ten algemenen 
nutte volgens de spoedprocedure aan
hanglg is, zich onbevoegd verklaart, is 
voor hoger beroep vatbaar. (Wet be
treffende de rechtspleging in geval van 
uiterst dringende noodzakelijkheid in
zake onteigening ten algemenen nutte, 
art. 7, vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962.) 

15 juni 1973. 1007 

OORLOG. 

1. - Oo1·Logstijd. - Militai1· voe1·tuig 
doo1· een o1·gaan van de Staat geb?"uikt 
in oo1·Logstijd. - Omstandigheid waar
doo?· de Staat niet kan woTden v?·ijge
steld van zijn aanspmkelijkheid voor 
de bewa1·ing van dit dooT een geb1·ek 
aangetaste voe1·tuig. - Het feit dat 
een militair voertuig, dat niet bestemd 
was voor de burgerdienst, toch als dus
danig door een orgaan van de Staat ge
bruikt werd, terwijl het leger niet op 
vredesvoet werd teruggebracht, stelt 
de Belgische Staat niet vrij vim de aan
sprakelijkheid door artikel 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek ten laste 
gelegd van de bewaarder voor het ge
brek van de zaak die hij onder zijn be
waring houdt. (Wet van 15 juni 1899, 
art. 58; besluitwet van 11 oktober 1916, 
art. L) 

9 november 1972. 243 

2. - Vijandelijkheden in Belgie. -
Omstandigheden die de staat van over
ma.cht kunnen opLeve1·en. - PubLiek
?·echteLijke ovennacht waardoor afbreuk 
kan wo1·den gedaan cwn de 1·egeL van 
de aansp1·akelijkheid vastgelegd in arti-
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kel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wet
boek. - Wanneer Belgie in een oorlog 
is gewikkeld kan op de aansprakelijk
heidsregels van artikel 1384, lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek inbreuk worden 
gemaakt door omstandigheden die pu
bliekrechtelijke overmacht opleveren. 

9 november 1972. 243 

OPENBAAR MINISTERIE. 

1. - Burgerlijke zaken. - Rechts
vordering van ambtswege. - Voorzie
ning in cassatie . - Openbare orde . -
Voorwaarde van ontvankelijkheid. -
Het openbaar ministerie is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen 
een in burgerlijke zaken in laatste aan
leg gewezen beslissing, wanneer de 
openbare orde in gevaar wordt' gebracht 
door een toestand die moet worden ver
holpen. (G. W., art. 138, lid 2.) 

29 november 1972. 310 

2. - Burgerlijke zaken. Rechts-
vo?·dering van ambtswege. - Voorzie
ning in cassatie . - Beslissing van het 
arbeidshof dat een madsheer in sociale 
zaken een partij voor dat hof mag ver
tegenwoordigen en verdedigen. - Ont
vankelijkheid. - Tegen een beslissing 
van het arbeidshof d at een r aadsheer in 
sociale zaken een partij voor dit hof 
mag vertegenwoordigen en verdedigen, 
kan het openbaar ministerie een voor~ 
ziening in cassatie instellen, zelfs indien 
die partij door een andere persoon re
gelmatig vertegenwoordigd was. (G. W., 
art. 138, lid 2, 297 en 300, lid 2.) 

29 november 1972. 310 

.3. - Burgerlijke zaken. Rechts-
vo?·dering van ambtswege . - Voorzie
ning in cassatie. - Middel volgens het
welk een raadsheer in sociale zaken 
een partij voor de arbeidsge1·echten 
niet mag ve1·tegenwoo1·digen en ve?·de
digen. - Ontvankelijk middel. - Tot 
staving van een voorziening ingesteld 
omdat de openbare orde zijn tussen
komst vergt, kan het openbaar miriiste
rie aanvoeren dat een raadsheer in so
ciale zaken een partij niet mag verte
genwoordigen en verdedigen voor de 
arbeidsgerechten, zelfs indien die partij 
door een andere persoon regelmatig 
vertegenwoordigd was. 

29 november 1972. 310 

4. - Stmfzaken. - Stmfvorde?·ing . 
- Samenloop of samenhang van over
t?·edingen van de wetten en 1·eglementen 
inzake aangelegenheden die tot de be
voegdheid van de arbeidsge1·echtim be
ho?·en met een of mee1· overtredingen 
van andere wetteliike bepalingen die 
niet tot de bevoegdheid van deze ge
rechten behoren. - Leden van het pm·
ket bij de politierechtbanken en bij de 
rechtbanlc van eerste aanleg die alleen 
bevoegd zijn om de strafvordering in 
te stellen. - Wanneer overtredingen 
van de wetten en verordeningen in een 
van de aangelegenheden, ·die tot de be
voegdheid van de arbeidsgerechten met 
een of meer overtredingen van andere 
wettelijke bepalingen die niet tot de 
bevoegdheid behoren van de arbeids
gerechten, zijn alleen de leden van het 
parket bij de politierechtbanken van 
eerste aanleg bevoegd om de strafvor
dering uit te oefenen. (G.W., art. 155, 
lid 2.) 

22. januari 1973. 523 

OPENBARE INSTELLING. 

1. - Gewestelijke maatschappij voor 
de huisvesting opgericht als een han
delsvennootschap. - Maatschappij aan
genomen door de Nationale Maatschap
pij voor de Huisvesting, die hetzelfde 
doel als deze maatschappij nastreeft. -
Maatschappij die een met een openbcre 
dienst belaste instelling is . - Hoewel 
zij als een handelsvennootschap is op
gericht, is een gewestelijke maatschap
pij voor de huisvesting, die door de Na
tionale Maatschappij voor de Huisves
ting werd aangenomen en · hetzelfde 
doel van openbaar nut nastreeft, een 
met een openbare dienst belaste instel
ling. 

5 april 1973. 783 

2. - Pe1·soneel wam·van de toestand 
statutair ge1·egeld is. - Arbeidsovereen
lcomstenrecht niet toepasselijlc . - Voor
waa?·de.- Wanneer de bevoegde over
heid beslist het personeel van een open
b a re dienst onder statuut te plaatsen, 
hebben het ontbreken van een regel
matig uitgevaardigde regeling en het 
nemen van een onregelmatige indivi
duele beslissing die de rechtspositie van 
het personeelslid raakt, niet tot gevolg 
dat de toestand van de betrokkene niet 
statutair geregeld is en dat het arbeids-



1204 OPENBARE ORDE. - OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN. 

overeenkomstenrecht op zijn dienstbe
trekking toepasselijk is. (Wet van 
10 maart 19-00, art. 1; wetten betref
fende het bediendencontract, gecoi:irdi
neerd op 20 juli 1955, art . 35.) 

13 juni 1973. 995 

.3. - Pe1·soneel waarvan de toestand 
statutair ge1·egeld is. - Wetten betref
fende het bediendencontract niet toe
·passelijk. - Draagwijdte. - De wet
ten betreffende het bediendencontract, 
gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, zijn niet 
van toepassing op de dienstbetrekking 
tussen een openbare instelling en haar 
personeel, welke geregeld wordt door 
algemene en onpersoonlijke bepalingen 
die op hen toepasselijk zijn geworden 
door een eenzijdige aanstelling door de 
overheid en niet ingevolge een overeen
komst. (Gecoi:irdineerde wetten, art. 35.) 

13 juni 1973. 995 

4. - Koninklijk Gesticht van Mesen. 
- Aard van de instelling. - Ret Ko
ninklijk Gesticht van Mesen, dat opge, 
richt is door de overheid, dat onder het 
toezicht van de regering staat en waar
van de opdracht, de inrichting en de 
werking door de overheid zijn geregeld, 
js een openbare instelling. · 

13 juni 1973. 995 , 

•OPENBARE ORDE. 

1. - Aquilische aansprakelijkheid. 
- Burgerlijk Wetboek, artikel 1382 en 
1383. _:_ Bepalingen die de openbare 
orde niet raken. - De bepalingen van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek betreffende de aqui
lische aansprakelijkheid raken de open
b~re orde niet. 

29 september 1972. 121 

2. - Recht van de getroffene van 
·een m·beidsongeval en van zi1n recht
·verk?·ijgenden om, ove1·eenkomstig de 
·regels van het gemeen recht, van de 
·voor het ongeval aansprakelijke de1·de 
ve1·goeding te eisen voor de geleden 
. schade. - Recht onderworpen aan re
gels die de openba1·e orde niet raken. 
De bepaling van artikel 19 van de ge
·coi:irdineerde wetten betreffende de ver
,goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen krachtens hetwelk de 
getroffene en zijn rechtverkrijgenden 
het recht behouden om van de voor het 
<Ongeval aansprakelijke derde vergoe-

ding te eisen voor de geleden schade, 
raakt de openbare orde niet. (Gecoi:irdi
neerde wetten van 28 september 1931, 
art. 19, lid 3.) 

24 oktober 1972. 188 

.3. - Rechtsvordering kTachtens in
deplaatsstelling van het onde?·nemings
hoofd of van de verzekenw7·-m·beidson
gevcillen tegen de voo1· een a?·beidson
geval aansprakelijke derde . - Regels 
waanwn deze rechtsvm·dering onder
worpen is. - Raken de openba1·e o1·de 
niet. - Ret ondernemingshoofd of de 
verzekeraar-arbeidsongevallen die, door 
zich op indeplaatsstelling te beroepen, 
tegen de voor het onge.val aansprake
lijke derde de rechtsvordering uitoefent 
tot vergoeding van de door een arbeids
ongeval veroorzaakte schade, oefent de 
rechtsvordering van het gemeen recht 
uit van de getroffene zelf of van zijn 
rechtverkrijgenden; zoals de regels 
waaraan de laatstgenoemde rechtsvor
dering onderworpen is, zijn de regels 
betreffende de rechtsvordering krach
tens indeplaatsstelling van het onderne
mingshoofd of van de verzekeraar-ar
beidsongevallen onderworpen aan het 
gemeen recht; zij raken de openbare 
orde niet. (Gecoi:irdineerde wetten van 
28- september 1931, art. 13, leden 3, 8 
en 9.) 

24 oktober 1972. 188 

4. Burge1·lijk · Wetboek , arti-
kel 1341. - Bepaling 'die noch dwin
gend noch van openba1·e orde is. - Ar
tikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende het bewijs van de verbinte
nissen in burgerlijke zaken is geen be
paling die dwingend of van openbare 
orde is. 

22 maart 1973. 730 

5. - Regels inzake schadeloosstelling 
wegens buurschapsstoornissen. - Re
gels die de openbare orde niet raken.
De regels inzake schadeloosstelling we
gens buurschapsstoornissen zijn noch 
van openbare orde noch dwingend . 

28 juni 1973. 1063 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. 

1. - Verkopen of verspreiden van 
p1·enten die strijdig zijn met de goede 
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zeden, - 0trafwetboek, artikel 383, 
lid 1. - Deelneming van de aangestelde 
van de exploitant van de im·ichting 
waar in strijd met voormeld m·tikel 
wordt gehandeld. - Vervolgingen we
gens deze deelneming. - Wettelijkheid. 
- Artikel 383, lid 1, van het Strafwet
boek is van toepassing op de aange
stelde, die onder de voorwaarden van 
artikel 66 van het Strafwetboek, heeft 
deelgenomen aan het wanbedrijf ge
pleegd door degene die hem heeft aan
gesteld, nl. de exploitant van de inric~
ting waar in strijd met voormeld arb
kel wordt gehandeld. (S. W ., art. 66 en 
383.) 

6 februari 1973. 565 

2. - In voorraad hebben, met het 
oog op de handel of de verspreiding, 
van prenten die strijdig zijn met de 
goede zeden. - . Strafwetboek, arti
kel 383, lid 3. - Openbaarheid. - Niet 
vereist. - Openbaarheid is geen be
standdeel van het misdrijf van het in 
voorraad hebben, met het oog op de 
handel of de verspreiding, van afbeel
dingen of prenten die strijdig zijn met 
de goede zeden. (G. W., art. 383, lid 3.) 

9 januari 1973. 475 

OPLICHTING. 

1. - Gebruik van een valse hoeda
nigheid. - Valse hoedanigheid ge
bruikt om een ander te bedriegen en 
hem te overhalen geld te doen afgeven. 
- Schuldig aan oplichting is hij die 
van een valse hoedanigheid gebruikt 
maakt om zijn slachtoffers te bedriegen 
en ze aldus tot de aankoop van koop
waren tegen overdreven prijzen te 
overhalen. (S.W., art. 496.) 

26 juin 1973. 1053 

2. - Moree! bestanddeel. - Oog
merk om zich een zaak toe te eigenen. 
- Voor het bestaan van h et moreel be
standdeel van het misdrijf oplichting 
wordt vereist, doch volsta at het, dc.t de 
dader het oogmerk nastreeft om zich 
een zaak toe te eigenen die aan een an
der toebehoort, ongeacht of hij hierbij 
een persoonlijk belang dan wel het be
lang van een ander beoogt. (S.W., 
art. 4.96 .) 

26 juin 1973. 1053 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN OPZETTE
LIJK DODEN. 

Slagen of verwondingen die het vo l-
ledig verlies van het geb1·uik van een 
orgaan ten gevolge hebben gehad. -
Orgaan. - Beg1·ip.- Onder het volledig 
verlies van het gebruik van een orgaan, 
waarvan sprake in artikel 400 van het. 
Strafwetboek, moet worden verstaan 
het verlies van een fysiologische func-
tie, zoals die van het gezicht, het ge
hoor, de spraak. 

16 april 1973. 816· 

OVEREENKOMST. 

1. - Bindende kmcht. - Rechter 
die aan de ove1·eenkomst het gevolg• 
to~kent dat zij, volgens de uitlegging 
die hij eman geeft, wettelijk tussen 
de pa1·tijen heeft. - Geen schending 
van artikel 1134 van het Bu1·gerlijk. 
Wetboek. - De bindende kracht van 
een overeenkomst wordt niet miskend 
door de rechter die aan deze overeen
komst het gevolg toekent dat zij, in de· 
uitlegging die hij eraan geeft, wette
lijk tussen de partijen heeft. 

16 november 1972. 271 

2. - Niet-uitvoering. - Schadever
goeding. - Onmogelijkheid om het 
juist bedmg van de schade VQ,st te 
steHen. - Raming naar biUijkheid. -
Wettelijkheid . - Stelt geen enkele 
partij regelmatig een wijze voor om 
de schade wegens niet-uitvoering v an 
een overeenkomst te schatten dan kan 
de rechter, die vaststelt dat het onmo
gelijk is het juist bedrag ervan te be
palen, de schade naar billijkheid ra
men, zonder een andere reden tot sta
ving van zijn beslissing te moeten 
opgeven. 

23 november 1972. 297 

3. - Geldsom als stmf bedongen. 
- Geldsom die de schade niet vergoedt, 
welke de schuldeise1· lijdt ten gevolge 
van het niet-nakomen van de hoofd
verbintenis . - Beding dat geen stmf
beding is in de zin van de artike
len 1226 en 1229 van het Bu1·ge1·lijk 
Wetboek. - De rechter, die vaststelt 
dat een als straf bedongen geldsom 
« wegens haar enormiteit >> de schade 
ten gevolge van het niet-nakomen van 
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de hoofdverbintenis niet kan vergoe
den, leidt hieruit wettelijk af dat het 
niet gaat om een strafbeding in de zin 
van de artikelen 1226 en 1229 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

24 november 1972. 302 

4. - Geldsom als straf bedongen.
Beding dat aan de schuldei ser een 
winst bezo1·gt buiten elke verhouding 
met de schade die de niet-uitvoe1·ing 
van het contract kan berokkenen. -
Beding dat geen strafbeding is. - Be
ding in st1·ijd met de bepalingen van 
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek . 
- De rechter, die vaststelt dat een als 
straf bedongen geldsom aan de schuld
eiser een winst bezorgt buiten elke 
verhouding met de schade die de niet
uitvoering van het contract kan berok
kenen en die hieruit afleidt dat dit be
ding geen strafbeding is in de zin van 
de artikelen 1226 en 1229 van het Bur
gerlijk Wetboek, beslist wettelijk dat 
dit beding in strijd is met de bepalin
gen van artikel 6 van dit wetboek. 

24 november 1972. 302 

5. - Cont?·acten zonder eigen bena
ming. - Bewijs. - Toepasselijke re
gels. - De contracten zonder eigen be
naming zijn onderworpen aan de alge
mene regels die van toepassing zijn op 
contracten of verbintenissen uit over
eenkomst en namelijk aan de wette
lijke regels inzake bewijs. (B.W., arti
kel 1107.) 

2 maart 1973. 651 

6. - Tenietgaan van een verbinte
nis. - Bewijs. - Toepcisselijke regels. 
- De wettelijke regels inzake bewijs 
zijn van toepassing niet alleen op het 
totstandkomen, doch op de tenietgaan 
van de verbintenissen. 

2 maart 1973. 651 

7. - Overeenkomst die gespreide 
prestaties inhoudt. - Overeenkomst 
gesloten voor onbepaalde tijd. - Be
g?·ip van deze laatste woorden. - Een 
overeenkomst die in de tijd gespreide 
prestaties inhoudt, is gesloten voor on
bepaalde tijd, wanneer erin bedongen 
wordt dat « zij niet aan een termijn 
gebonden is "• zelfs indien volgens een 
bepaling de overeenkomst onmiddellijk 
kan worden beeindigd in bepaalde ge
vallen en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn in andere gevallen, 
als de partijen zodoende de wijze heb
ben willen vaststellen waarop de over
eenkomst zonder schadevergoeding kan 
worden beeindigd. 

9 maart 1973. 671 

8. - Overeenkomst die gespreide 
p1·estaties inhoudt. - Overeenkomst 
gesloten voo1· onbepaalde tijd. - Een
zijdige verbreking. - Een overeen
komst die in · de tijd gespreide presta
ties inhoudt en gesloten is voor onbe
paalde tijd, kan op elk ogenblik door 
iedere partij worden beeindigd, indien 
deze beeindiging niet is uitgesloten 
door een bijzondere wettelijke rege
ling, ongeacht of de opzeggende partij 
gehouden is om iets te doen of om iets 
niet te doen. 

9 maart 1973 . 671 

9. - Overeenkomst die gespreide 
prestaties inhoudt . - Ove1·eenkomst ge
sloten voo1· onbepaalde tijd. - Eenzij
dige verbreking. - Partijen die de ge
vallen bepaald waarin de beeindiging 
onmiddellijk of met inachtneming van 
een opzeggingstennijn kan geschieden. 
- Gevolg. - Een overeenkomst die in 
de tijd gespreide prestaties inhoudt en 
niet voor een bepaalde tijd is gesloten 
kan, in de regel, op elk ogenblik door 
iedere partij worden beeindigd, zelfs 
indien een bepaling in de mogelijkheid 
voorziet van onmiddellijke beeindiging 
in bepaalde gevallen en met inachtne
ming van een opzeggingstermijn in de 
andere gevallen; toch kan het ontbre
ken van een gegronde reden tot beein
diging of het niet in acht nemen van 
de gestelde termijn een grond tot scha
devergoeding opleveren. 

9 maart 1973. 671 

10. - Overeenkomst die gespreide 
p1·estaties inhoudt en gesloten is voor 
onbepaalde tijd. - Eenzijdige verbre
king zonder geg1·onde reden of opzeg
ging. - Uitsluiting van de gedwongen 
uitvoering van de overeenkomst, zelfs 
bij equivalent. - Enkel recht of her
stel. - De eenzijdige verbreking, zon
der gegronde reden of opzegging, van 
een overeenkomst die in de tijd ge
spreide prestaties inhoudt en gesloten 
is voor onbepaalde tijd, brengt het on-
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middellijk tenietgaan van de overeen
komst mede; deze verbreking sluit de 
toevlucht uit tot de gedwongen uitvoe
ring van de overeenkomst, al was het 
bij equivalent, en geeft enkel recht op 
het herstel van de schade ten gevolge 
van de verbreking zonder gegronde re
den of opzegging. 

9 maart 1973. 671 

11. - Bindende kracht tussen de 
partijen. - Rechter die aan de over
eenkomst het gevolg toekent dat zij, 
volgens de uitlegging die hij eraan 
geeft, . wettelijk tussen de partijen 
heeft. - Geen schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek. 
- De bindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter, die aan de overeenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens de uit
legging die hij eraan geeft, wettelijk 
tussen de partijen heeft. (B. W., arti
kel 1134.) 

27 maart 1973. 750 

OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. 

1. - Overspel. - Overlijden van de 
man. - Verval van de strafvordering. 
- Inzake overspel doet het overlijden 
van de klagende echtgenoot .de straf
vordering vervallen, zowel ten aanzien 

PARITAIR COMITE. 

1. - Nationaal paritai1· comite 
voor de bedienden uit de petroleum
nijverheid en -handel. - Bedrijven 
waarvoor dit comite werd opgericht. 
- De werkgever die handel in petro
leumprodukten drijft, ressorteert ten 
aanzien van zijn werknemers die 
hoofdzakelijk intellectuele arbeid ver
richten, onder het nationaal paritair 
comite voor de bedienden uit de pe
troleumnijverheid en -handel, onge
acht of hij ten aanzien van zijn werk
nemers die hoofdzakelijk handarbeid 
verrichten, ressorteert onder het natio
naal paritair comite voor de petroleum
nijverheid en -handel, dan wel onder 
nationaal paritair comite voor de han-

van de medeplichtige als van de 
vrouw. (S.W., art. 390). 

5 februari 1973. 563. 

2. - Overspel. - Afstand van de 
man. - Verval van de strafvordering. 
- Inzake overspel doet de afstand van 
de klacht van de beledigde echtgenoot 
de strafvordering vervallen zowel ten 
aanzien van de medeplichtige als van 
de vrouw. (S .W., art. 390). 

5 februari 1973. 564 

3. - Onderhoud van bijzit. - Be-
. grip. - De feitenrechter kan uit de 
omstandigheden van de zaak wettelijk 
afieiden dat zich schuldig gemaakt 
heeft aan het misdrijf van onderhoud 
van een bijzit in de echtelijke woning 
de echtgenoot, die zich regelmatig bij 
zijn bijzit begaf, er nachten doorbracht 
en er met deze persoon geslachtsge
meenschap had. (S.W., art. 389.) 

p 

12 februari 1973. 584 

4. - Onde1·houd van bijzit. - Her
haling van de geslachtsbetrekkingen. 
- Vaststelling door de feitenrechter. 
- De feitenrechter kan wettelijk uit de 
feitelijke omstandigheden, die hij soe
verein beoordeelt, de herhaling afieiden 
van de geslachtsbetrekkingen vereist 
voor het bestaan van het wanbedrijf 
onderhoud van bijzit. 

29 mei 1973. 951 

del in brandstoffen. (K.B. van 5 ja
nuari 1957, art. 1, § 1, nrs. 17 en 27, 
en § 2, nr. 59.) 

28 fevrier 1973. 640 

2. - Aanvullend nationaal paritair 
comite voor de bedienden. - Vervol
gingen wegens overtredingen van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten van 
8 februa1·i 1968 en van 11 mei 1970. 
- Vaststelling van de klasse waartoe 
de betmkken bedienden behoren. -
Bevoegdheid van het stmjge1·echt. -
Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt aan het strafgerecht waarbij 
aanhangig zijn vervolgingen wegens 
overtredingen van de collectieve ar
beidsovereenkomsten van 8 februari 
1968 en van 11 mei 1970 van het Aan-
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vullend nationaal paritair comite voor 
de bedienden, verbindend verklaard bij 
de koninklijke besluiten van 10 april 
1968 en van 3. augustus 1973, zelf de 
klasse vast te stellen waartoe, krach
tens de criteria van . de artikelen 2 van 
die overeenkomsten, de bedienden be- , 
horen, die hiervan onderworpen zijn. 
(Wet van 5 december 1968, art. 5, 28, 
30, 31, 32 en 56.) 

8 mei 1973. 849 

PENSIOENEN. 

HOOFDSTUK I. 
nen. 

Burge1·lijke pensioe-

HooFDSTUK II. - Militaire pensioenen. 

HooFDSTUK III. - Ve7·goedingspensioe
nen. 

HooFDSTUK IV. - Pensioenen voor zelf
standigen. 

HOOFDSTUK I. 

BURGERLIJKE PENSIOENEN. 

HOOFDSTUK II. 

MILITAIRE PENSIOENEN. 

1. - Militaire pensioenen. - Als 
rustpensioen geldende tegemoetkoming, 
bij de wet van 7 juli 1964 ingesteld ten 
gunste van zekere gewezen militairen. 
- Uitsluiting van personen die een 
rustpensioen genieten ten laste van een 
instelling waarvan het pensioenstelsel 
toelaat de militaire diensten in aanme7·
king te nemen. - Begrip. - Artikel 20 
van de wet van 7 juli 1964 dat ten gun
ste van zekere gewezen militairen een 
als rustpensioen geldende tegemoetko
ming instelt, vindt geen toepassing op 
de personen die een rustpensioen genie
ten, ten laste van een instelling, wan
neer het pensioenstelstel van deze in
stelling voor het geheel of voor een 
deel toelaat de militaire diensten in 
aanmerking te nemen, ongeacht of zij 
al dan niet persoonlijk deze maatregel 
genieten. (Wet van 7 juli 1964, art. 20, 
§§ 1 en 5.) 

3 januari 1973. 448 

2. - Ve1·goedingspensioenen en mili
taire pensioenen. - W etten gecoo1·di
nee1·d bij het besluit van de Regent van 
5 oktober 1948 en de wet van 9 maart 

1953. - Verlenen van een pensioen of 
van een toelage. - Vergoeding die de 
toekenning uitsluit ten laste van de 
Staat of van een Staats01·gaan, van 
om 't even welke andere vergoe
ding wegens hetzelfde schadelijk 
feit, zelfs aan een andere persoon 
dan de gene die het · pensioen of de 
toelage geniet. - Het verlenen van een 
pensioen of van een toelage ter uitvoe
ring van de wetten op de vergoedings
pensioenen, gecoordineerd bij het be
sluit van de Regent van 5 oktober 1948, 
of van de artikelen 1 en 4 van de wet 
van 9 maart 1953, sluit de toekenning 
uit van om 't even .welke andere ver
goeding wegens hetzelfde schadelijk 
feit, ten laste van de Staat of van een 
Staatsorgaan, zelfs aan een andere per
soon dan degene die het pensioen of de 
toelage geniet. 

13 februari 1973. 585 

3. - Vergoedingspensioenen en mi
litaire pensioenen. - Wetten gecoo1·di
nee1·d bij het besluit van de Regent van 
5 oktober 1948 en de wet van 9 maart 
1953. - Verlenen van een pensioen of 
van een toelage. - Vergoeding die de 
toekenning uitsluit ten laste van de 
Staat of van een Staatsorgaan, van om 
't even welke andere vergoeding we
gens hetzelfde schadelijk feit, zelfs in
dien het pensioen of de toelage ve7·
leend is nadat een aanvraag op grand 
van het gemene recht is ingediend. -
De toekenning van een pensioen of van 
een toelage ter uitvoering van de wet
ten op de vergoedingspensioenen, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 5 oktober 1958, of van de artikelen 
1 en 4 van de wet van 9 maart 1953, 
sluit de toekenning uit van om ~t even 
welke andere vergoeding wegens het
zelfde schadelijk feit, ten laste van de 
Staat of van een Staatsorgaan, zelfs in
dien het pensioen of de toelage werd 
toegekend nadat een aanvraag om 
schadeloosstelling op grond van het ge
mene recht is ingediend, en ook al 
werd deze reeds bij een vroeger vonnis 
of arrest ontvankelijk verklaard. 

13 februari 1973. 585 

HOOFDSTUK III. 

VERGOEDINGSPENSIOENEN. 

4. - Vergoedingspensioenen en mi
l.itaire pensioenen. - Wetten gecoordi-
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neerd bij het besluit van de Regent vizn 
5 oktober 1948 en de wet van 9 maart 
1953. - Verlenen van een pensioen of 
1Jari een toelage. - Vergoeding die de 
toekenning uitsluit ten laste van de 
.Staat of van een Staatso1·gaan, van om 
't even welke andere vergoeding we
gens hetzelfde schadelijk feit, zelfs in
dien het pensioen of de toelage ver
leend is nadat een aanvraag op grand 
1Jan het gemene recht is ingediend. -
De toekenning van een pensioen of van 
een toelage ter uitvoering van de wet
ten op de vergoedingspensioenen, ge
coordineerd bij het besluit van de Re
gent van 5 oktober 1958, of van de ar
tikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 
1953, sluit de toekenning uit van om 
't even welke andere vergoeding we
p-e~s hetzelfde schadelijk feit , ten laste 
van de Staat of van een Staatsorgaan, 
zelfs indien het pensioen of de toelage 
werd toegekend nadat een aanvraag 
om schadeloosstelling op grond van het 
gemene recht is ingediend, en ook al 
werd deze reeds bij een vroeger vonnis 
of arrest ontvankelijk verklaard. 

13 februari 1973. 585 

5. - V ergoedingspensioenen en mili
taire pensioenen. - W etten gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
5 oktober 1948 en de wet van 9 maart 
1953. - Verlenen van een pensioen of 
van een toelage. - Vergoeding die de 
toekenning uitsluit ten laste van de 
Staat of van een Staatsorgaan, van om . 

RECHTBANKEN. 

1. - BU?·gerlijke zaken. - Rechter 
die geen geschil kan opwerpen waarvan 
de conclusies van de partijen het be
staan uitluiten. - Beg1·ip. - De rech
ter werpt geen geschil op waarvan de 
conclusies van de partijen het bestaan 
uitsluiten, maar hij gaat enkel na, zo
als hij hiertoe vetplicht is, of een excep
tie tegen een rechtsvordering naar 
recht gegrond is, wanneer hij deze ex
ceptie verwerpt om een andere grand 
dan die welke de partijen aanvoeren. 

7 september 1972. 24 

2. - Strafzaken. Correctionele 
rechtbank of politierechtbank. - De 

R 

't even welke ande1·e vergoeding we
gens hetzelfde schadelijk feit, zelfs aan 
een andere pe1·soon dan degene die het 
pensioen of de toelage geniet. - Het 
verlenen van een pensioen of van een 
toelage ter uitvoering van de wetten op 
de vergoedingspensioenen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
5 oktober 1948, of van de artikelen 1 
en 4 van de wet van 9 maart 1953, 
sluit de toekenning uit van om 't even 
welke andere vergoeding wegens het
zelfde schadelijk feit , ten laste van de 
Staat of van een Staatsorgaan, zelfs 
aan een andere persoon dan degene die 
het pensioen of de toelage geniet. 

13 februari 1973. 585 

' HOOFDSTUK IV. 

PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN. 

POLITIEK MISDRIJF. 

Gemeenrechtelijk misdrijf dat slechts 
onrechtstreeks aan de instellingen af
b?·euk doet. - Afwezigheid van het ma
terieel bestanddeel van het politiek 
misdrijf. - Wanneer een gemeenrech
telijk misdrijf niet rechtstreeks, maar 
enkel door een tussenfactor, aan de 
instellingen afbreuk kan doen, ont
breekt het materieel bestanddeel waar
door het politiek misdrijf wordt geken
merkt. 

2 april 1973. 770 

rechter is verplicht aan de voor hem 
gebmchte feiten hun wettelijke om
sch?·ijving te geven. - De correctionele 
rechtbank of de politierechtbank, waar
voor een strafbaar feit is gebracht, is 
verplicht hieraan zijn wettelijke om
schrijving te geven. 

7 november 1972. 232 

3. - Stmfzaken. Omsch1·ijving 
van het misdrijf. - Ee1·ste rechter die 
de omschrijving gewijzigd en de be
klaagde ve1·oordeeld heeft. - Rechter 
in hager beroep die de telastlegging 
volgens haar nieuwe omschrijving niet 
beivezen verklaart. -, Verplichting na 
te gaan of het feit niet het misdrijf op
leverde zoals het oorspronkelijk . om-
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schreven werd. - Wanneer de eerste 
rechter de beklaagde heeft veroordeeld 
onder een omschrijving waardoor de 
oorspronkelijke omschrijving werd ver
vangen, moet de rechter in hager be
roep die de beklaagde van de tel.astleg
ging volgens de nieuwe omschrijving 
vrijspreekt, nagaan of het feit niet het 
misdrijf opleverde zoals het oorspron
kelijk omschreven werd. 

7 november 1972 . 232 

4. - Stmfzaken. Ve1·plicht~ng 
voor de cor?·ectionele rechtbank waar
voor een feit is gebracht, hieraan zijn 
wettelijke omschrijving te geven. -
Ve1·plichting van toepassing inzake mis
drijven vervolgd doo1· het bestuur van 
douanen en accijnzen. - De regel val
gens welke de correctionele rechtbank, 
binnen de grenzen van haar bevoegd
heid, aan het voor haar gebrachte feit 
zijn wettelijke omschrijving moet ge
ven, is van toepassing op de misdrijven 
die door het bestuur van douanen en 
accijnzen moeten worden vervolgd. 
(Impliciete oplossing.) 

19 december 1972. 404 

5. - Strafzaken. Bevoegdheden 
van het vonnisgerecht. - Verandering 
van omsch1·ijving gev1·aagd door het 
bestuu1· van douanen en accijnzen, ver
volgende partij. - Feitenrechter die 
beslist dat de nieuwe omschrijving een 
ander feit betreft dan datgene dat aan 
de vervolging ten grondslag ligt. -
Soevereine en feitelijke beoordeling.
De rechter beslist soeverein in feite dat 
een verandering van omschrijving, 
door het bestuur van douanen en ac
cijnzen als vervolgende partij ge
vraagd, een ander feit betreft dan dat
gene dat aan de vervolging ten grand
slag ligt. 

19 december . 1972. 404 

6. - Stmfzaken. Bevoegdheden 
van het vonnisgerecht. - Vaststelling 
van de feiten waa1·op de dagvaarding 
betrekking heeft. - Dagvaanling niet 
ve1·draaid. - Soevereine beoo1·deling 
door de feitenrechter. - Het staat aan 
de feitenrechter volgens de gegevens 
van de zaak te beoordelen op welke 
feiten de dagvaarding betrekking heeft; 
in zoverre hij de dagvaarding niet ver
draait, is zijn beoordeling op dit punt 

van feitelijke aard en derhalve aan het 
toezicht v an het Hof onttrokken. 

19 december 1972. 411 

1 7. - Burgerlijke zaken. - Bevoegd
heid van cle rechter om ambtshalve de 
door cle pa1·tijen voorgedragen 1·edenen 
aan te vullen . - G1·enzen van deze be
voegdheid. - De rechter kan ambts
halve de door de partijen voorgedragen 
redenen aanvullen, wanneer hij enkel 
steunt op regelmatig aan zijn beoorde
ling overgelegde feiten en het voorwerp 
noch de oorzaak van de eis wijzigt. 

22 december 1972. 445 

8. Stmfzaken. Burge1·lijke 
1·echtsvordering. RechtsvoTdering 
voor het stmfgerecht gebracht. - BuT
geTlijke pa1·tij veTschijnt in pe1·soon of 
woTdt veTtegenwoordigd door een ad
vocaat, houde1· van de stukken. 
Voor de strafgerechten verschijnt de 
burgerlijke partij persoonlijk of in de 
persoon van een advocaat, houder van 
de stukken. (Sv., art. 152, 185 en 223; 
wet van 25 oktober 1919, XV; wet van 
16 februari 1961, art. 1, 2 en 3.) 

13 februari 1973. 590 

·9. Stmfzaken. Bmgerlijke 
rechtsvordering voo1· het stmfgerecht 
gebracht. - Bmgerlijke partij, rechts
peTsoon. - Persoonlijke verschijning 
door een van de oTganen van deze paT
tij of wordt veTtegenwoo7·digd doo1· een 
advocaat, houdeT van de stukken. -
Voor de strafgerechten verschijnt een 
rechtspersoon in de hoedanigheid van 
burgerlijke partij hetzij persoonlijk, 
door een van zijn organen, hetzij in de 
persoon van een advocaat, houder van 
de stukken. (Sv., art. 152, 185 en 223; 
wet van 16 februari 1961, art. 1, 2 
en 3.) · 

13 februari 1973. 590 

10.- Stmfzaken.- Aanhangi g ma
ken van de zaak bij de 1·echteT in hoge1· 
beroep. - Ve1·klaTing van hogeT beroep 
en geen dagvaa-rcling. - In strafzaken 
wordt, onder voorbehoud van het geval 
van artikel 205 van het Wetboek van 
strafvordering, de zaak bij de rechter 
in hager beroep aanhangig gemaakt 
door de verklaring van hager beroep 
en niet door de dagvaarding om voor 
hem te verschijnen. 

26 februari 1973. 629 



RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 1211 

11. - Strafzaken. - Rechter bij 
wie alleen de vordering van het open
oaar rniniste1·ie tot toepassing van een 
straf aanhangig is. - Rechte1· die de 
te1·ugbetaling beveelt van het door de 
beklaagde onregelmatig betaalde be
drag van de rninnelijke schikking. -
Onwettelijkheid. - De rechter bij wie 
alleen de vordering van het openbaar 
ministerie tot toepassing van een straf 
aanhangig is, kan de terugbetaling niet 
bevelen van het door de beklaagde on
regelmatig betaalde bedrag van de 
minnelijke schikking voor het misdrijf 
waarop de vervolging is gegrond. (Al
gemeen rechtsbeginsel dat aan de rech
ter verbiedt zich uit te spreken over 
niet gevorderde zaken.) 

27 februari 1973. 639 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1. - Directe belastingen. - Stukken 
met bet1·ekking tot de betwisting door 
de directeur der belastingen te laat ter 
griffie van het hof van be1·oep neerge
legd. - Niet noodzakelijk schending 
van de rechten van de verdediging. -
Uit het feit alleen dat de directeur der 
belastingen niet onmiddellijk na de 
ontvangst van de betekening van het 
beroep voor het hof van beroep alle 
stukken met betrekking tot de betwis
ting heeft neergelegd, vloeit niet noodza
kelijk voort dat de rechten van de ver
dediging van de verzoeker geschonden 
zijn. 

8 september 1972. 28 

2. - Strafzaken. - Dossier van de 
rechtspleging dat een stuk bevat dat 
in een andeTe taal is gesteld dan die 
van de Techtspleging. - Vonnis dat 
vaststelt dat de paTtijen het eens waTen 
om dit stuk uit de debatten te weTen. 
- Geen schending van de Techten van 
de ve1·dediging. - De rechten van de 
verdediging van een beklaagde worden 
niet geschonden door het feit dat het 
dossier van de processtukken een pro
ces-verbaal bevat, dat in een andere 
taal is gesteld dan die van de rechtsple
ging, en waarvan geen vertaling steekt 
in het dossier, wanneer het vonnis vast
stelt dat de partijen het erover eens ge
weest zijn om dit proces-verbaal uit 
de debatten te weren. 

25 september 1972. 95 

3. - Algemeen rechtsbeginsel. -
Beginsel dat de wetgever niet verbiedt 
de uitoefening van het recht op verde
diging iri een bepaalde materie speciaal 
te regelen. - Het algemeen beginsel 
van het recht op verdediging verbiedt 
de wetgever niet de uitoefening van-dit 
recht h een bepaalde materie, zoals de 
dienstplicht, speciaal te regelen. 

27 september 1972. 105 

4. - Strafzaken. - Commissie tot 
bescherming van de rnaatschappij. -
Middel hieruit afgeleid dat een stuk 
niet bij het dossier is gevoegd, dat aan 
de commissie is ove1·gelegd en dat de 
advocaat van de geinterneerde te zijneT 
beschikking heeft gehad. - Schending 
van de rechten van de verdediging 
voor het eerst voor het Hof aangevoerd. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk is het 'middel dat voor het 
Hof wordt aangevoerd en afgeleid is uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging omdat een stuk niet is ge
voegd bij het dossier, dat aan de com
missie tot bescherming van de maat
schappij is overgelegd en dat de advo
caat van de gei:nterneerde te zijner 
beschikking heeft gehad. 

4 december 1972. 333 

15. - Strafzaken. - Stukken in een 
andeTe taal gesteld dan die van de 
Techtspleging. - An·est dat de door de 
beklaagde gevwagde veTtaling weigeTt. 
- Stukken die geen gegeven bevatten 
dat ten voo1·dele of ten nadele van de 
beklaagde kan woTden ingeroepen. -
Geen schending van de 1·echten van de 
veTdediging. - De rechten van de ver
dediging worden niet geschonden door 
het arrest dat niet ingaat op de aan
vraag van de beklaagde dat stukken uit 
het dossier in ' de taal van de rechtsple
ging zouden worden vertaald, wanneer 
het vaststelt dat deze stukken geen ge
geven bevatten dat ten voordele of ten 
nadele van de beklaagde in aanmerking 
kan worden genomen. 

19 december 1972. 411 

6. - Strafzaken. - VeTzet van de 
beklaagde tegen het arTest gewezen op 
het hoge1' beroep van het openbaa1· mi
nisteTie tegen het veTstekvonnis. -
Aanvraag om uitstel totdat is beslist 
oveT de ontvankelijkheid van het veT
zet van de beklaagde tegen dit vonnis . 
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- Verwerping. Geen schending van 
de rechten van de ve1·dediging. - De 
rechten van de verdediging worden 
niet gechonden door de rechter die niet 
ingaat op de aanvraag van de be
klaagde om uitstel van de uitspraak 
over zijn verzet tegen het arrest gewe
zen op het hager beroep van het open
baar ministerie tegen het verstekvon
nis totdat is beslist over de ontvanke
lijkheid van het verzet dat hij ook, 
tijdens de buitengewone termijn, tegen 
dit vonnis heeft gedaan. 

19 december 1972. 411 

7. - Stmfzaken. - Beklaagde die 
zich over de zaak ten g1'0nde heeft ver
dedigd zonder aan te voeren dat cle ge
volgde procedu1·e zijn rechten van de 
verdediging heeft geschonden. 
Schending voo1· het Hof ingeroepen.
Niet-ontvankelijkheid. - De beklaagde 
is niet ontvankelijk om voor het Hof 
te beweren dat zijn rechten van de ver
dediging zijn geschonden door de pro
cedure die de rechter in hager beroep 
heeft gevolgd, terwijl hij zich ten 
grande heeft verdedigd zonder een der
gelijke schending in te roepen. 

29 januari 1973. 544 

8. - Stmfzaken. Telastlegging 
met de vennelding van een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor 
cle verjaring van de strafvo?·dering 
werd gestuit. - Rechter die beslist dat 
blijkens een bij het dossier gevoegd 
stuk de verjaring door een andere daacl 
we1·d gestuit . - Geen schending van 
de rechten van de verdediging van de 
beklaagde. - Wanneer de telastlegging 
ten ·l aste van de beklaagde een daad 
van onderzoek of van vervolging ver
meldt waardoor de verjaring van de 
strafvordering werd gestuit, worden de 
rechten van de verdediging van de be
klaagde door de rechter niet geschon
den, indien hij beslist dat, zelfs zonder 
deze beklaagde te hebben verzocht zich 
desaangaande te verdedigen, blijkens 
een bij het dossier gevoegd stuk de ver
jaring werd gestuit door een andere 
dergelijke daad. 

5 februari 1973. 559 

9. - Strafzaken. ~ Ve1·zoek om een 
aanvullende onderzoeksmaatregel en 
onde1· meer om een getuigenverhoor.
Maatregelen door de rechter geweigerd 

omdat zij niet nodig ZtJn. - Geen 
schending van de rechten van de ver
dediging. - De rechten van de verde
diging worden niet geschonden door de 
rechter, die een verzoek om een aan
vullende onderzoeksmaatregel en onder 
meer om een getuigenverhoor, ver
werpt omdat hij deze maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen. 

6 maart en 15 mei 1973. 658 en 878 

10. - D ienstplicht. - Hoge Militie-
7'aad. - Beslissing gewezen na genees
kundig onderzoek van de vade1· van de . 
dienstplichtige. - Uitslag van het on
derzoek niet te1· kennis van de dienst
plichtige gebracht . - Schending van de 
rechten van de ve1·dediging. - De 
rechten van de verdediging worden ge
schonden door de hoge militieraad die, 
na een geneeskundig onderzoek van de 
vader van de dienstplichtige te hebben 
bevolen, beslist dat de vader niet als 
verloren voor het gezin kan worden 
beschouwd, zonder dat de dienstplich
tige de gelegenheid heeft geh ad van de 
uitslag van het onderzoek kennis te ne
men en zijn verweer daaromtrent te 
laten gelden. 

14 maart 1973. 699 

11. - Stmfzaken. - Rechter in ha
ger be1'0ep die het be1·oepen vonnis, als
mede een deel van het onde1·zoek door 
cle ee1·ste rechter teniet doet en over de 
grand van de zaak uitspraak doet. -
Geen bericht hiervan aan de verdachte . 
- Rechten van de verdediging niet ge
schonden. - De rechten van de verde
diging worden niet geschonden door de 
rechter in hager beroep die, na het be
roepen vonnis en een deel van het ·on
derzoek door de eerste rechter te heb
ben teniet gedaan, over de grond van 
de zaak uitspraak doet zonder de be
klaagde ervan te verwittigen. 

20 maart 1973. 715 

12. - Stmfzaken. Raadshee?·-
verslaggever die gewag maa.kte of le
zing gaf van stukken welke achtemf 
fo1·meel do01· het arrest werden ge
weerd. - Partijen die erove1· gepleit 
hebben en niet ervan werden ve?·wit
tigcl dat de stukken zouden geweerd 
worden. - A ?Test dat de rechten van 
de ve1·dediging niet schendt. - De 
rechten van de verdediging van de be-
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klaagde worden niet geschonden omdat 
de raadsheer-verslaggever gewag ge
maakt of zelfs lezing gegeven heeft van 
stukken van het dossier, waarover de 
partijen hebben gepleit en die het ar
rest nadien heeft geweerd. 

20 maart 1973. 715 

13. - Strafzaken. - Beklaagde die 
de taal van de rechtspleging niet kent 
of zich gemakkelijker in de andere taal 
uitdrukt. - Recht van de beklaagde in 
de taal van zijn keuze om rechtspleging 
in de andere taal te . verzoe ken. - Be
slissing die weige1·t recht te doen op 
een dergelijk verzoek , omdat dit niet in 
d e taal van de rechtspleging aan de 
rechtbank is gericht. - Schending van 
de 1·echten van de verdediging . - Daar 
artikel 23 van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtsza
ken het verzoek tot wijziging van de 
taal van de rechtspleging aan geen 
vormvoorschrift onderwerpt, kan de 
beklaagde zich daartoe tot de recht
bank wenden in de taal van zijn keuze; 
de rechten van de verdediging worden 
derhalve geschonden door de rechter, 
die weigert op een dergelijk verzoek 
recht te doen, omdat het verzoek niet 
in de taal van de rechtspleging aan 
hem is gericht. 

17 april 1973. 821 

14. - Strafzaken. - Douane en ac
cijnzen. - Accijnsregime van minerale 
olie. - Monsterneming, zonde1· afgifte 
van een tweede exemplaar aan de ove1·
trede1·. - Ontleding van de monsters 
zonder tegenspraak. - Omstandighe
den waamit op zichzelf niet blijkt dat 
de rechten van de v e1·dediging zijn .ge
schonden. - Beoordeling door de fei
tenrechteT. - Uit de omstandigheden 
alleen dat douane- en accijnsbeambten, 
die van de brandstof monsters hebben 
genomen om ze te ontleden, aan de 
overtreder ' geen monster van brandstof 
hebben afgegev en en dat de ontleding 
van de genomen monsters in het labo
ratorium van het bestuur van douane 
en accijnzen is geschied, buiten de aan
wezigheid van de overtreder en zonder 
dat deze hiervan werd verw ittigd, volgt 
niet dat de rechten van de verdediging 
zijn geschonden; de feitenrechter be
oordeelt soeverein of deze omstandighe
den een dergelijke schending ten ge
volge hebben gehad. 

30 april 1973. 833 

CASSATIE, 1973. - 39 

1'5. - Strafzaken. - Door de be-' 
· klaagde gevraagde bijkomende onder.
zoeken, niet uitgevoerd. - Gegev.ens 
waarop de beslissing van de rechter is 
gegTOnd, regelmatig aan de vrije be
sp?·eking van de partij en onderworpen .. 
- Geen schending van de rechten van' 
de verdediging. - De rechten vari de 
verdediging worden niet geschonden. 
door het feit dat de door de beklaagde 
gevraagde onderzoeksverrichtingen niet 
zijn uitgevoerd, van het ogenblik daf 
de gegevens die de rechter voldoende 
heeft geacht om tot zijn overtuiging te 
komen regelmatig aan de vrije bespre
king van de partijen werden onderwor
pen. 

30 april 1973. 833 

1'6. - Strafzaken. - Verzoek om 
een aanvullende onderzoeksmaatregel 
en onde1· meer een getuigenverhoo1·.
Maatregel door de 7'echter geweige1·d 
omdat hij niet nodig is. - Geen schen
ding van de 1·echten van de verdedi
ging. - De rechten van de verdediging 
of artikel 6-3, letter b, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en van de fundamentele vrijhe
den, goedgekeurd bij de handeling van 
de wetgevende macht van 13 mei 1955, 
worden niet geschonden door de rech
ter die een verzoek om een aanvullende 
onderzoeksmaatregel, onder meer een 
getuigenverhoor, weigert , omdat hij 
deze maatregel niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen. 

22 mei 1973. 925 

17. - Wegverkee1· . Vluchtmis:.. 
drijf. - Conclusie van de beklaagde 
ten betoge dat hij aan de politiewacht 
ontsnapt was uit schrik van n aar de 
gevangenis ove1·gebracht te wo1·den.
A n·est waa1·bij wo1·dt vastgesteld dat 
de elementen die het vluchtmisd1·ijf 
opleveren, wettelijk verenigd zijn en 
wordt beslist dat het ter zake niet clieo 
nende is na te gaan of die handelwijze 
« oak » « een niet strafbare ontsncc pc 
ping, was . - Geen schending van de 
1·echten van de ve1·dediging. - De rech7 
ten van de verdediging worden niet ge~ 
schonden door het arrest dat, na te 
hebben vastgesteld dat de bij de wet 
vereiste bestanddelen van het vlucht
misdrijf verenigd waren, beslist dat het 
ter zake niet meer dienend is na te 
gaan of beklaagdes handelswijze 



1214 RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

« ook n, zoals deze beweerde « een niet 
· strafbare ontsnapping n was. 

26 juni 1973. 1051 

RECHTERL!JK GEWIJSDE. 

1. - BU?·geTlijke zaken. - Exceptie 
van gewijsde kan niet ambtshalve dooT 
de Techte1· woTden opgewo1·pen. - Ge
Techtelijk Wetboek, aTtikel 27, lid 2.
BegTip. - Wanneer de rechter, waarbij 
aanhangig is een verzet van een schuld
eiser tegen de beschikking van de voor
zitter van de rechtbank van koophan
del over het verzoekschrift van de 
schuldenaar, die zich beroepen had op 
de bepalingen van de artikelen 46, 
§ II, en 273 van Boek II van het Wet
hoek van koophandel betreffende de 
beperking van de aansprakelijkh eid ten 
belope van de waarde van de boot, van 
de vracht en van het toebehoren, be
slist dat het middel van de verzet
doende partij ten betoge dat deze 
schuldenaar geen eigenaar is van de 
boot niet kan worden aangenomen om
dat .de beslissing, die ten voordele van 
deze schuldeiser de veroordeling van de 
schuldenaar heeft uitgesproken, ge
grond is op het eigendomsrecht van de 
schuldeiser met betrekking tot de boot, 
kan hij zich aldus niet ambtshalve en 
met schending van artikel 27, lid 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek beroepen 
hebben op een exceptie van gewijsde, 
vermits de beschikking waartegen ver
zet juist was gewezen op basis van dit 
vonnis waaraan dit recht van eigen
dom ten grondslag lag. 

8 september 1972. 36 

2. - Stmfzaken. VTijsp1·ekend 
vonnis . - Hoge1· beToep van de buT
ge7·lijke paTtij. - RechteT in hogeT be
Toep die vaststelt dat de beklaagde een 
misdTijf lteeft gepleegd en dat dit mis
d?·ijf aan de buTge1·lijke paTtij schade 
heeft beTokkend. - Geen miskenning 
van het 1·echteTlijk gewijsde . - De 
rechter bij wie aanhangig is het hoger 
beroep van de burgerlijke partij tegen 
een vrijsprekend vonnis en die bi.i de 
uitspraak op de rechtsvordering van 
deze partij vaststelt, dat de beklaagde 
een misdrijf heeft gepleegd en dat dit 
misdrijf aan de burgerlijke partij 
schade heeft berokkend, miskent geens
zins het gezag van het gewijsde ten 

aanzien van de strafvordering. (Sv., 
art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7 .) 

7 november 1972. 230 

3. - BU?·geTlijke zaken. - Gezag 
van het 1·echteTlijk gewijsde. - Gezag 
dat, in de Tegel, de openba1·e oTde niet 
makt. - In burgerlijke zaken raakt 
het gezag van het rechterlijk gewijsde, 
in de regel, de openbare orde niet. 
(G.W., art. 27 .) (Impliciete oplossing.) 

17 november en 1 december 1972. 
273 en 321 

4. - BU?·geTlijke zaken. - Kmcht 
van gewijsde. - Miskenning van de 
kmcht van gewijsde. - Middel dat 
V001" het eeTSt VOOT het Hof kan WOT
den opgewoTpen. - Het middel ge
grond op de misJsenning van de kracht 
van gewijsde is ontvankelijk, zelfs in
dien het niet aan de feitenrechter is 
voorgedragen. (G.W., art. 28, 860, 862 
en 865.) (lmpliciete oplossing.) 

1 december 1972. 321 

5. - Stmfzaken. - Gezag op bU1·
ge7·lijk gebied. - StmfTechtelijke ve7·
ooTdeling wegens onopzettelijk toebTen
gen van slagen en veTwondingen. ·
BU?·geTlijke 1·echte1· die lateT kennis 
heeft genomen van een geschil oveT de 
ooTzaak van de ve1·wondingen dooT de 
ve1·ooTdeelde tijdens hetzelfde ongeval 
opgelopen. Geen 1·echteTlijk ge
wijsde. - Wanneer de strafrechter, die 
de dader van een misdrijf van onopzet
telijk toebrengen van slagen of ver
wonqingen veroordeelt, geen kennis 
heeft moeten nemen van de oorzaak 
van de letselen die de veroordeelde tij
dens het ongeval persoonlijk h eeft op
gelopen, heeft de burgerlijke rechter, 
die bij een later geschil uitspraak · doet 
en de oorzaak zoekt van de door de 
veroordeelde tijdens dit ongeval opge
lopen verwondingen, het gezag van het 
gewijsde op strafrechtelijk gebied niet 
kunnen miskennen. 

14 december 1972. 385 

6. - Stmfzaken. BuTgeTlijke 
TechtsvonleTing. - Ee1·ste vonnis waa7·
bij de twee in een veTkeeTsongeval be
t?·okken bestuu1·deTs op de stmfvoTde
Ting zijn veTooTdeeld, de .weTkgeveT 
van de eeTste bestuuTdeT vooT zijn aan
gestelde buTge?Techtelijk aanspmkelijk 
veTklaaTd en de tweede bestuu1·deT 
vooTlopig veTooTdeeld is om aan deze 
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weTkgeveT, de enige bU1·ge1·lijke pa1·tij 
in de zaak, een bedTag van een fTank 
te betalen, zondeT te gewagen van de 
veTdeling van de aansprakelijkheid. -
Tweede vonnis dat bij de uitspmak 
ov e1· de Test van de doo?' deze buTge?·
lijke paTtij gevoTde1·de schadever.goe
ding, beslist dat deze paTti j een deel te 
dmgen heeft van de schade doo?' haaT 
geleden wegens de fout van haaT aan
ge·stelde. - Geen miskenning van het 
gewijsde van het eeTste vonnis. -
Uit de omstandigbeid dat een eerste 
vonnis, waarbij de twee in een ver
keersongeval betrokken bestuurders op 
de strafvordering zijn veroordeeld, de 
werkgever van de eerste bestuurder, die 
zijn aangestelde is, voor deze burger
recbtelijk aansprakelijk verklaard en 
de tweede bestuurder veroordeeld is 
om aan deze werkgever, de enige bur
gerlijke partij in de zaak, voorlopig een 
bedrag van een frank te betalen, zon
der te gewagen van de verdeling van 
de aansprakelijkbeid, kan niet worden 
afgeleid dat een tweede vonnis, dat 
over de rest van de door de burgerlijke 
partij gevorderde scbadevergoeding 
uitspraak doet, bet gewijsde van bet 
eerste vonnis beeft miskend, door te be
slissen dat deze burgerlijke partij een 
deel te dragen beeft van de scbade die 
zij wegens de fout van baar aange
stelde beeft geleden . 

19 december 1972. 408 

7. - BU1·ge?·lijke zaken. - Vonnis 
waa?·bij de eis van een paTtij woTdt af
gewezen op g1·ond van de nietigheid 
van de dagvaa1·ding en v an de daaTop
volgende pTOceduTe. - Geen gewijsde 
m.b.t. de gTond van de zaak. - Het 
vonnis dat de eis van een partij afwijst 
op grond alleen van de nietigbeid van 
de dagvaarding en derbalve van de 
gehele procedure, beslecbt geen be
standdeel van de grond van de betw is
ting en kan bijgevolg in dit opzicbt 
geen gezag, van gewij'sde bebben. 
(G.W., art. 23., 

11 januari 1973. 482 

8. - Gezag van gewijsde. - BuTgeT
lijke zaken. - Ee1·ste vonnis van de 
ee1·ste Tec/J,te1·, waaTbij wordt beslist 
dat de veTZWa?·ing van de e?·fdienst
baa?'heid van waterafioop van natuur
lijk wateT wegens de uitvoe1·ing van 
we1·ken doo1· de hogeT gelegen eigenaaT, 

ve1·wee1·de1' in de rechtsvo?·de?·ing, 
dtens aanspmkelijkheid slechts kan ten 
gevolge hebben ingeval die werken ge
bTekkig zijn uitgevoe1·d, en · waaTbij 
daarvooT een deskundigenonde1·zoek 
woTdt bevolen. - Tweede vonnis waar
bij een aanvullend deskundigenonder
zoek wordt bevolen. - HogeT beroep 
van de lageT gelegen eigenaar tegen het 
e~TSte VOnnis en Van de hoge1· gelegen 
etgenaaT tegen het tweede vonnis. -
Vonnis in hogeT be1·oep waa1·bij de twee 
hogere beTOepen WO?'den veTWO?'pen en 
de hogeT gelegen eigenaar wo1·dt ver
oordeeld op gTond dat het, orn hern aan
spmkelijk te verklaren, volstaat dat de 
We?·ken tot 1·esultaat hebben gehad de 
eTfdienstbaarheid te verzwa1·en, zelfs 
indien zij niet gebrekkig we1·den uitge
voerd. - Miskenning van het definitief 
gewijsde van het eerste vonnis. -
Wanneer een eerste vonnis van de eer
ste rechter beslist beeft dat de verzwa
ring van de erfdienstbaarheid van wa
terafioop van natuurlijk water, zoals 
bepaald in artikel 640 B.W., wegens de 
uitvoering van werken door de boger 
gelegen eigenaar, verweerder in de 
recbtsvordering, diens aansprakelijk
heid slecbts ten gevolge kan bebben in
geval die werken gebrekkig zijn uitge
voerd en daarvoor bijgevolg een des
kundigenonderzoek heeft bevolen, en 
een tweede vonnis een aanvullend des
kundigenonderzoek beeft bevolen, 
wordt het gezag van bet definitief ge
wij sde van bet eerste vonnis miskend 
door het vonnis in boger beroep dat, 
na de verwerping van de hogere beroe
pen die respectievelijk zijn ingesteld 
tegen dit vonnis door de lager gelegen 
eigenaar en tegen bet tweede door de 
boger gelegen eigenaar, laatstgenoemde 
veroordeelt op grond dat het, om hem 
aansprakeijk te verklaren, volstaat dat 
de werken tot resulaat bebben gebad 
de erfdienstbaarbeid te verzwaren, 
zelfs indien zij niet gebrekkig werden 
uitgevoerd. (B .W., art. 1351.) 

22 februari 1973. 618 

9. - Stmjzaken. - StmjTechte?' die 
twee st1·afjen heeft uitgesp?"Oken, res
pectievelijk wegens een niisd?'ijf uit on
vooTzichigheid en wegens een feit dat 
een gebTek aan v oo?·zichtigheid of voo?·
ZOTg opleve1·t en zelfs als misdTijf stmf
baaT is gesteld. - Gev olg van deze be
slissing op de burgerlijke 1·echtsvorde-
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r,ing. Wanneer de strafrecbter 
uitspraak doet over een gebrek aan 
voorzicbtigheid of voorzorg, dat een 
be'standdeel is van een misdrijf uit on
voorzicbtigheid, dat bovendien bet 
voorwerp uitmaakt van een of meer 
afzonderlijke telastleggingen, mag hij, 
in geval van onsplitsbaarheid van bet 
feit . en met toepassing van artikel 65 
van ·bet Strafwetboek, slechts een en
kele straf uitspreken, n.l. de zwaarste; 
hieruit volgt dat, wanneer de strafrech
ter onderscheiden straffen beeft ·uitge
sproken, de rechter, bij wie de burger
lijke rechtsvordering aanhangig is, in 
principe verplicht is de fout, die bet 
voorwerp van een afzonderlijke telast
legging is geweest, als vreemd aan bet 
misdrijf uit onvoorzichtigheid te be
schouwen. (Algemeen beginsel van bet 
gezag van gewijsde in strafzaken.) 

8 rriaart 1973. 666 

·10. - Srafzaken. - Gezag van het 
gewijsde op de strafvordering. - Ge
zag geldt niet voo1· wat niet zeke1· is 
gewezen.- Het gezag van bet gewijsde 
OJ? de strafvbrdering geldt niet voor 
wat niet zeker is gewezen door de 
strafrechter. (Algemeen beginsel van 
bet gezag van gewijsde in strafzaken.) 

8 maart 1973. 666 

11. - Strafzaken. - Beslissing van 
de 1·echter die van de st1·ajvo1·dering 
kennis heeft genomen door tegenstrij
digheid acmgetast :- - Geen gezag van 
gewijsde op de burgerlijke rechtsvor
de1·ing. - De rechter bij wie de bur
gerlijke recliJ.tsvordering aanbangig is, 
is niet gebonden door de beslissing van 
de strafrechter die door tegenstrijdig
heid is aangetast. (Algemeen beginsel 
van bet gezag van gewijsde.) 

8 maart en 13 april 1973. 666 en 811 

12. - Strafzaken. - Rechter die 
kenn is /weft genomen van de strafvm·
dering en twee strafjen heeft uitgespro
ken, respectievelijk u;egens een mis
drijf uit onvoorzichtigheid en wegens 
een feit, dat gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg vormt en zelf als misd1·ijj 
strafbaar is gesteld, maar beslist dat 
dit misdrijf een bestanddeel is van het 
misdrijf uit onvoorzichtigheid. - Ge
volg van deze door tegenst1·ijdigheid 
aangetaste beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering . - Wanneer de straf-

recbter, eensdeels, de beklaagde tot on
derscbeiden straffen heeft veroordeeld 
om een voertuig in staat van alcoholin
toxicatie te hebben bestuurd en wegens 
een misdrijf van onopzettelijk toebren
gen van verwondingen, en hij, ander
deels, heeft vastgesteld dat deze staat 
van intoxicatie, die een bestanddeel is 
van bet misdrijf uit onvoorzicbtigbeid, 
de oorzaak of een van de oorzaken van 
bet ongeval .is geweest, is de rechter, 
die kennis neemt van de burgerlijke 
rechtsvordering, niet gebonden door de 
strafrecbtelijke beslissing, in zoverre 
deze door die tegenstrijdigbeid is aan
getast. (Algemeen beginsel van bet ge
wijsde.) 

8 maart 1973. 666 

13. - Strajzaken. - Beslissing van 
de ee1·ste rechter in kracht van ge
wijsde gegaan ten opzichte van de be
klaagde, die is ve1·oordee?d op de tegen 
hem ingestelde st1·ajvordering en bw·
gerlijke rechtsvo1·de-ringen. - Regel
matig hager beroep van de verzekeraar 
van de beklaagde, m·ijwillig tussenge
lwmen partij. - RechteTlijk gewijsde 
ten opzichte van de beklaagde kan niet 
worden tegengewo1·pen aan de ve1"Ze
kemm·, die alleen hager beroep heeft 
ingesteld . - Aan de verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkbeid 
van de beklaagde, die voor de straf
recbter vrijwillig is tussengekomen en 
alleen boger beroep beeft ingesteld te

, gen de beslissing, waarbij de veroorde-
lingen tegen zijn verzekerde voor hem 
bindend zijn verklaard, kan bet rech
terlijk gewijsde ten opzichte van deze 
laatste niet worden tegengeworpen. 

19 maart 1973. 707 

14. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Ar
beidsongevallen. - Vonnis waarbij de 
arbeidsongevallenverzekeraar wordt 
veroo1·deeld tot betaling van vergoedin
gen voo1· de perioden van tijdelijke ar
beidsongeschiktheid en een deskundi
genonderzoek wordt bevolen om vast te 
stellen of deze ongeschiktheid aan een 
ongeval te wijten is. - Vonnis door te
genstrijdigheid aangetast. - Vonnis 
dat geen gezag van gewijsde heeft voor 
het bestaan van een arbeidsongeval. -
Wanneer inzake arbeidsongevallen, de 
rechter de arbeidsongevallenverzeke
raar heeft veroordeeld tot betaling aan 
een werknemer van vergoedingen voor 
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de perioden ·van tij delijke a:rbeidsonge
schiktheid en een deskundigenonder
zoek heeft bevolen om vast te stellen 
of deze ongeschiktheid aan een ongeval 
te wijten was, is het vonnis door tegen
strijdigheid aangetast en heeft het geen 
gezag van gewijsde voor het bestaan 
van een arbeidsongeval. 

21 maart 1973. 719 

15. - Strafzaken. - Stmfvordering. 
- Beslissing inzake een ten laste ge
legd misdrijf. - Beslissing heeft geen 
gezag van gewijsde ten opzi chte van 
en mededader van of medeplichtige aan 
dit misd1·ijf, die afzonderlijk wo1·dt ver
voegd. - De b eslissing van het strafge
recht inzake degene aan wie een mis
drijf ten laste wordt gelegd, heeft geen 
gezag van gewjjsde ten opzichte van 
een afzonderlijk vervolgde mededader 
van of medeplichtige aan dit misdrijf; 
deze beslissing kan hem noch schaden 
noch baten. (Algemeen beginsel van het 
gezag van gew ijsde in strafzaken.) 

26 maart 1973. 745 

1·6. - Stmfzaken. - Begrip en 
dmagwijdte. - Het gezag van het ge
wijsde over de grond van de strafvor
dering, dat een algemeen beginsel van 
strafrecht is, is een van de wijzen 
waarop de strafvordering vervalt . 

26 maart 1973. 745 

1 7 . - St?·afzaken. - Vervolging we
gens een misdrijf van v661· een veroo?'
delende beslissing. - Rechter die vast
stelt dat dit misdrijf, in de onderstel
ling d.at het bewezen is, zou uitgaan 
van hetzelfde stmfbaar opzet als dat 
waaTOver deze veroodeling is uitgespro
ken. - Het gewijsde doet de strafvo?'
dering m.b.t. dit nieuw misdrijf verval
len . - De feitenrechter, die vaststelt 
dat een misdrijf waarover een veroor
delende beslissing. is uitgesproken en 
een misdrijf van v66r deze beslissing, 
waarvan hij kennis heeft genomen, in 
de onderstelling dat het nieuwe mis
drijf bewezen is, de uitvoering van een 
enkel strafbaar opzet opleveren, is, ten 
gevolge van het gezag van gewijsde van 
deze beslissing, dat de stJ;afvordering 
heeft doen vervallen, zonder rechts
macht niet aileen om een straf uit te 
spreken, doch ook · om te beslissen dat 
het misdrijf bewezen is. (Algemeen be-

ginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.). 

26 maart 1973. 745 

13. - Stmfzaken . - Rechter die 
kennis heeft genomen van de strafvor
dering en twee stmjjen heeft uitgespro
k en, respectievelijk wegens een mis
drijf uit onvoorzichtigheid en wegens 
een feit, dat een gebrek aan voo?'Zich
tigheid of voorzorg oplevert en zelf als 
misd?'ijf stmfbaar is gesteld. - Gevolg 
van deze beslissing op de burgerlijke 
r echtsvordering. - Wanneer de straf
rechter, die kennis heeft genomen van 
een vervolging wegens een misdrijf 
uit onvoorzichtigheid, voor een feit dat 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg oplevert, hetgeen zelf door de 
strafwet als misdrijf strafbaar is ge
steld, een straf heeft uitgesproken die 
onderscheiden is van die welke hij voor 
het misdrijf uit onvoorzichtigheid heeft 
toegepast, is , ingev olge het gezag van 
gewijsde van deze beslissing, de rech
ter die van de burgerlijke rechtsvorde
ring kennis heeft genomen, in beginsel 
verplicht de fout, welke het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg oplevert, te 
beschouwen als vreemd aan het mis
drijf uit onvoorzichtigheid . (S.W., arti
kel 65; algemeen beginsel van het ge
zag van gewijsde in strafzaken.) 

13 april 1973. 811 

19. - Strafzaken. - Rechter die 
kennis heeft genomen van de stmfvor
dering en twee strafjen heeft uitgespro
k en, 1·espectievelijk wegens een mis
d?'ijf uit onvoo1·zichtigheid en wegens 
een feit, dat een gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg oplevert en zelf als 
misdrijf strafbaa?· is gesteld, maa1· be
slist dat dit misd1·ijf een bestanddeel 
v ormt van het rnisdrijf uit onvoorzich
tigheid. - Gevolg van deze door tegen
strijdigheid aangetaste beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering. ~ Wan
neer de rechter, eensdeels, de be
klaagde tot onderscheiden straffen 
heeft veroordeeld wegens het besturen 
van een voertuig in staat van dronken
schap en wegens een misdrijf van on
opzettelijk toebrengen van verwondin
gen, en hij, anderdeels, uitdrukkelijk of 
impliciet heeft vastgesteld dat de staat 
van dronkenschap, bestanddeel van dit 
misdrijf, de oorzaak dan wel een van 
de oor zaken vR!l het ongeval is ge-
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weest, is de rechter, die van de burger
lijke rechtsvordering kennis heeft ge
nomen, niet gebonden door de straf
rechtelijke beslissing, in zoverre deze 
door die tegenstrijdigheid is aangetast, 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) (Impliciete op
lossing.) 

13 april 1973. 811 

:20. - Di?·ecte belastingen. - Wette
lijke gTondslag. - Het gezag van ge
wijsde inzake directe belastingen vindt 
zijn wettelijke grondslag niet in de ar
tikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek en de arikelen 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, doch in de 
algemene rechtsbeginselen van deze be
lastingen en in de artikelen 65 en 66 
van de gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen of in de 
artikelen 276 en 278 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

3 mei 1973. 840 

RECHTERLIJKE MACHT. 

1. - RechteTs wo?·den vooT het le
ven benoemd. - De rechters worden 
voor het leven benoemd. Geen rechter 
kan uit zijn ambt worden ontzet of 
worden geschorst dan door een vonnis. 
(Grondwet, art. 100.) 

8 juni 1973. 972 

2. - InTuststelling van de magistTa
ten van de TechteTlijke oTde. - VooT
waaTde'n waamnde?· de magistTaat van 
de Techte?·lijke OTde aanspmak heeft op 
het emeTitaat. - De magistraat van de 
rechterlijke orde die dertig jaren dienst 
heeft en die in ruste is gesteld omdat 
hij de in artikel 383 G.W. bepaalde 
leeftijdgrens heeft bereikt, heeft aan
spraak op het emeritaat. (G.W., arti
kelen 383 en 391.) (lmpliciete oplos
sing.) 

8 juni 1973. 972 

3. - V eTplichte im·uststelling van de 
TechteT die de lee ftijdsgTens heeft be
?"eikt. - RechteT die met zijn ambt be
kleed blijft. - De rechter die in ruste 
is gesteld omdat hij de leeftijdsgrens 
heeft bereikt, blijft met zijn ambt be
kleed, hoewel hij dit n iet meer daad
werkeli jk uitoefent. (G.W., art . 383, 
391 en 394 .) 

8 juni 1973. 972 

RECHTERLIJI{E ORG.ANISATi E. 

1. - Samenstelling van de zetel. 
BuTgeTlijke zaken. WeTkTechters
raad van beroep. - Sententie waarbij 
een · ondeTzoeksmaatregel wo?·dt bevo
len. - LateTe sententie die uitspraak 
doet ove?· de gegTondheid van het ho
ge?· be?·oep . - Sententies die niet door 
dezelfde Techters moeten worden gewe
zen. - VoorwcwTde . - De sententie 
waarbij de werkr.echtersraad van be
roep een onderzoeksmaatregel beveelt, 
en de latere sententie waarbij de raad 
uitspraak doet over de gegrondheid van 
het hoger beroep, moeten niet door de
zelfde rechters worden gewezen, wan
neer het onderzoek van de zaak voile
dig werd gedaan voor de rechters die 
de laatstgenoemde sententie hebben 
uitgesproken. (G.W., art. 779 .) 

6 september 1972. 16 

2. - Samenstelling van de zetel. 
Burge?·lijke zaken. - Verplichting voor 
de Techte?·s die de beslissing nemen, de 
terechtziting waarop de paTtijen hun 
conclusies hebben genomen, te hebben 
bijgewoond. - UitzondeTing. - De 
rechters die de beslissing nemen moe
ten· de terechtzitting waarop de par
tijen conclusies hebben genomen bijge
woond hebben, tenzij de partijen ervan 
afstand zouden hebben gedaan of ze
voor hen opnieuw zouden hebben ge-
nomen. 

6 september 1972. 16 

3. - GeTechtelijk e ambten. ·- On
ve?"enigbaa?"heden. - Raadshe?·en en 
Techters in sociale zaken. - Ve?·bod de 
ve?·decliging van de paTtijen te voeTen 
en hun consult te geven. - Raadsheren 
en rechters in sociale zaken mogen 
mondeling noch schriftelijk de verdedi
ging van de partijen voeren en mogen 
hun geen consult geven. (G.W., artike
len 297 en 300, lid 2.) 

29 november 1972 . 310 

4. - Samenstelling van het geTecht .. 
- Stmfzaken. - Rechter die mede een 
doo?· een hoge?· ge?"echt teniet gedane 
vorinis heeft uitgespwken. - Rechter 
die na de tenietcloening geen kennis 
meeT · mag nemen van de zaak. - De 
rechter die mede een door een hoger 
gerecht teniet gedane vonnis heeft uit
gesproken, mag na de tenietdoening· 
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geen kennis meer nemen van de zaak. 
(Algemeen recbtsbeginsel.) 

11 december 1972. 362 

5. - Arbeidshof- Openbaar minis.
te?·ie. - Uitoefening van het ambt. -
De advocaten-generaal en substituten
generaal die deel uitmaken van bet 
auditoriaat-generaal bij bet arbeidsbof 
oafenen bet ambt van openbaar minis
t;rie uit onder bet toezicbt en de lei
ding van de procureur-generaal bij bet 
hof van beroep van de zetel, en der
halve in diens naam. (G.W., art. 143 en 
145 .) 

18 december 1972. 395 

6. - Samenstelling van het ?"echts
college. - Stmfzaken. - Arrest van 
het hof van beroep . - RechteTs die 
niet allen aanwezig waTen op een te
rechtzitting waamp de zaak is behan
deld. - Nietigheid van het anest. -
Nietig is bet arrest van het bof van be
roep dat in strafzaken is gewezen door 
recbters waarvan een niet aanwezig 
was op een van de terechtzittingen 
waarop de zaak is bebandeld. (G.W., 
art. 779, lid 1.) 

27 maart 1973. 748 

7. - Samenstelling van de Techt
bank. - Strafzaken. - ATtikel 779 van 
het geTechtelijk -Wetboek is van toepas
sing in st?·afzaken. - Artikel 779 van 
bet Gerechtelijk Wetboek is van toe
passing in strafzaken. (G.W., art. 2 en 
779.) (!mpliciete oplossing.) 

27 maart, 9 en 10 april 1973. 
748 , 791 en 795 

8. - Stmfzaken. - ATTest van het 
hof van beroep. - Rechte?·s die niet 
allen aanwezig waTen op een te?·echt
zitting waarop de zaak is behande ld . -:
Nietigheid van het an·est. - Buiten bet 
geval voorzien in artikel 779, lid 2, van 
bet Gerechtelijk Wetboek, is nietig bet 
arrest van bet bof van beroep dat in 
strafzaken is gewezen door recbters die 
niet allen aanwezig waren op ' een van 
de terechtzittingen waarop de zaak is 
bebandeld . (G.W., art. 779. lid 1.) 

9 april 1973. 791 

9. - SamensteUing van de ?"echt
bank. - Strafzaken. - CorTectione~e 
Techtbank. - RechteTs niet aanweztg 
bij geheel het onde?·zoek v_an de z~ak. 
- Nietigheid van het vonms.- BUlten 

het geval voorzien in artikel 779, lid 2, 
van bet Gerecbtelijk Wetboek, is nietig 
het vonnis van de correctionele recbt
bank gewezen door rechters die niet 
allen aanwezig waren op alle terecbt
zittingen waarop de zaak is behandeld. 
(G.W., art. 779, lid 1.) -

10 april1973. 795 

RlECHTERLIJKE TUCHT. 

1. - Plaatsve?·vangend vTedeTech
teT. - Plaatsvervangend VTedeTechteT 
die zijn ambtsplichten heeft verzuimd 
of doo?· zijn gedrag afbTeuk heeft ge
daan aan de waardigheid van zijn 
ambt. - TuchtTechtelijke bevoegdheid 
van het Hof van cassatie. - Het Hof 
van cassatie neemt kennis van de 
tucbtvervolgingen tot ontzetting tegen 
een p laatsvervangend vrederecbter, die 
zijn ambtsplicbten beeft verzuimd of 
door zijn gedrag afbreuk beeft gedaan 
aan de waardigbeid van zijn ambt. 
(G.W., art. 404, 405, 409, 413.) 

21 maart 1973. 727 

2. - Tuchtp?·ocedw·e voo?" het Hof 
van cassatie. - Algemene veTgade?·ing. 
- Samenstelling van deze veTgadeTing. 
- Wanneer het Hof van cassatie in 
algemene vergadering kennis neemt van 
tucbtvervolgingen, bestaat deze verga
dering uit de elf naar rangorde eerste 
leden van bet Hof of degenen die hen 
vervangen . (G.W., art. 348 -en 419.) 

21 maart 1973. 727 

3. TuchtTechtelijke pmceduTe 
vooT het Hof van cassatie. - Alge
mene veTgadeTing. - PTo cedu?·e in de 
Taadkame?·. - ATTest in openbare te
?"echtzitting uitgespwken . - De tucbt
pr.ocedure voor bet Hof van cassatie, 
in algemene vergadering zitting bou
dende wordt in raadkamer gevoerd. 
Het ~rrest wordt in openbare zitting 
uitgespniken. (G.W., art. 419 en 426.) 

21 maart 1973. 727 

4. - TuchtpToceduTe tot ontzetting 
v ooT het Hof van cassatie. - Aan de 
gang zijnde gerechtelijk onde?·zo~k . 
PlaatsveTvangend vTede?·echteT dw be
kend heeft dat hij diveTse geldsommen 
heeft veTduisteTd en verspild ten n?-
dele van de schuldeise?"S v?-n v_~rschtl
lende faillissementen waarm htJ cuTa-
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tor was, van een geplaatste persoon 
waarvan hij de voorlopige bewindvoer
der was, van balieconfraters met wie 
hij alsdan geassociee1·d was en van 
clienten wier belangen hij zou verdedi
gen, toen hij nag advocaat was. - Ont
zetting. - Het Hof van cassatie, in al
gemene vergadering rechtdoende op de 
vorderingen .van de procureur-generaal, 
ontzet de plaatsvervangende vrederech
ter, die diverse geldsommen heeft ver
duisterd en verspild ten nadele van de 
schuldeisers van verschillende faillisse
menten waarin hij curator was, van 
een geplaatste persoon waarvan hij de 
voorlopige bewindvoerder was, van ba
lieco:Ifraters met w ie hij geassocieerd 
was en van clienten wier belangen hii 
zou verdedigen toen hij nog advocaat 
was. (G.W., art. 404 , 405, 409, 417 tot 
420 en 426 .) 

21 maart 1973. 727 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). 

1. - Strafzaken. - R et is verboden 
een beklaagde te ve7·oo1·delen wegens 
een feit waa1·voor hij reeds is veroor
deeld. - Non bis in idem. --' Een alge
gemeen rechtbeginsel is het verbod 
voor de rechter een beklaagde te ver
oordelen wegens een feit waarvoor deze 
reeds vroeger is veroordeeld. 

20 november 1972. 282 

2. - Toepassing van de wetten in 
de tijd. - Dadelijke toepassing van de 
bevoegdheidswetten. A lgemeen 
rechtsbeginsel. - Beginsel bekrachtigd 
o .a. in artikel 3 van het Gerechtelijk 
Wetboek . - Een algeiJl.een rechtsbegin
sel, bekrachtigd onder meer in artikel 3 
van het Gerechtelijk Wetboek, is de re
gel volgens welke de wetten op de be
voegdheid dadeHjk van toepassing zijn. 

17 mei 1973. 898 

-3. - Toepassing van de wetten in de 
tijd. - Inkomstenbelastingen. - Wij
ziging van de wet.- Inkomsten blijven 
in beginsel ondenvorpen aan de wetge
ving die van k1·acht was op het ogen
blik dat de belasting had moeten vast
gesteld worden. Een algemeen 
rechtsbeginsel, bekrachtigd o.a. in arti
kel 88, § 4, van de wet van 20 novem
ber 1962, is de regel volgens welke de 
wetten die van kracht zijn op het ogen-

blik dat de belasting op de inkomsten 
had moeten gevestigd zijn, in geval van 
een wijziging van deze wetgeving, van 
toepassing blijven op die inkomsten. 

17 mei 1973. 898 

RECHTSBIJSTAND. 

Beslissing ove1· een verzoek om rechts
bijstand. - P1·ocureur-genemal bij het 
hof van be1·oep alleen bevoegd orn zich 
in cassatie te voorzien tegen een derge
lijke beslissing . - Alleen de procureur
generaal bij het hof van beroep is be
voegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissingen over verzoeken 
om rechtsbijstand in de gevallen .bij de 
wet bepaald. (G.W., art . 688 en 690.) 

20 juli 1973. 1079 

RECHTSVORDERING. 

1. - Burge1·lijke zaken . - Exceptie 
van nietigheid van een p7·oceshande
ling . - Dekking van de nietigheid. -
Voo1·waarden. - Wanneer een vonnis 
op tegenspraak over de grand van de 
zaak is gewezen zonder dat de nietigheid 
van een proceshandeling door een partij 
is voorgedragen of door de rechter 
ambtshalye is uitgesproken, is de nietig
heid van die h andeling gedekt door het 
vonnis of doordat zij niet v66r enig an
der middel werd opgeworpen, naarge
lang het om een nietigheid als bepaald 
in a rtikel 862 van het Gerechtelijk Wet
hoek of om een andere nietigheid gaat . 
(G.W., art. 864 .) 

13 december 1972. 376 

2. - Bu1·gerlijke zaken. - Vorde
ring tot vervroegde ontbinding van een 
vennootschap die voo1· een bepaalde 
tijd is aangegaan. - Pe1·soonlijke vor
dering van de vennootschap. - Gevolg. 
- De vordering tot vervroegde ontbin
ding van een voor een bepaalde tijd 
aangegane vennootschap brengt het be
staan zelf van de vennootschap, als ju
ridisch wezen, in het gedrang en ver
toont derhalve voor die vennootschap 
een persoonlijk karakter; hieruit volgt 
dat deze vennootschap, zelfs indien zij 
failliet is verklaard, het recht heeft om 
persoonlijk door tussenkomst van h aar 
wettelijke organen in rechte te ver-· 
schijnen teneinde er zich te verdedigen .. 
(B.W .. art . 1871.) 

2 f~bruari 1973. 555· 
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN RE
DENEN. - BEGRIP EN AARD VAN EEN 
REDEN. ALGEM ENE REGELEN. 
RECHTSGRONDEN. 

TITEL II. - TOEPASSING VAN DE ALGE
M<;;NE REGELEN BIJ GEBREK VAN EEN 
CONCLUSIE. 

liOOFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HOOFDSTUK II. - Burge?'lijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale 
zaken inbegrepen). 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HOOFDSTUK IV. - Strafzaken. (Geest
rijke dranken, Douane en accijn
zen inbegrepen). 

HooFDSTUK V. - Verkiezingszaken. 

TITEL III. TOEPASSING VAN DE ALGE-
GEMENE REGEL=N B:iJ NEERLEGGING VAN 
EEN CONCLUSIE. - NIET-BEANTWOOR
DING VAN DE CONCLUSIE. - IMPLICIET 
ANTWOORD. 

HOOFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HOOFDSTUK II. - Burge?'lijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale 
zaken inbegTepen). 

HOOFDSTUK III . - Dienstplichtzaken. 

HOOFDSTUK IV. - Strafzaken (Geest
rijke dranken, Douane en accijn
zen inbegTepen.) 

HOOFDSTUK V. - Tuchtzaken. 

HOOFDSTUK VI. - Verkiezingszaken. 

TITEL I. - Redenen en gebrek aan 
redenen. - Begri) en aard van een 
reden. Algemene regelen. 
Rechtsgronden. 

1. - Stmfzaken. - VerooTdelende 
beslissing op de stmfvorde?·ing. - Geeri 
vermelding van de wettelijke bepalin
gen waarin de bestanddelen van het 
misdrijf woTden opgegeven. - Niet met 
Tedenen omklede beslissing. - Niet 
naar recht met redenen omkleed is de 
veroordelende beslissing op de strafvor
dering, die de wettelijke bepalingen 
niet vermeldt waarin de bestanddelen 

worden opgegeven van het misdrijf, 
dat ten laste van de beklaagde bewe
zen wordt verklaard. (G rondwet, arti
kel 97 .) 

5 september 1972. 14 

2. - BuTgerlijke zaken. - Werk
rechtersraad van beToep die de motie
ven van een m·oegere sententie heThaal-t. 
- Regelmatig met redenen omklede 
beslissing. - Regelmatig met redenen 
omkleed is de sententie van de werk
rechtersraad van beroep, die de motie
ven van een vroegere in dezelfde zaak 
door hem gewezen sententie herhaalt. 

6 september 1972. 16 

3. - Strafzaken. V e1·oo1·de len de 
beslissing op de stmfvordering. - Te 
veTmelden wetsbepalingen. - Om in 
rechte gemotiveerd te zijn, moet een 
veroordelende beslissing op de straf
vordering, hetzij in h aar eigen redenen 
h etzij onder verwijzing naar de beroe
pen beslissing, de wetsbepalingen ver
melden waarin de bestanddelen van het 
ten laste van de beklaagde gelegde mis
drijf worden opgegeven en waarbij een 
straf wordt bepaald. (Grondwet, arti
kel 97.) 

19 september 1972. 69 

4. - Directe belastingen. Be-
schikkende gedeelte geg1·ond op dubbel
zinnige Tedenen. - Schending van aTti
kel 97 van de Gmndwet. - Artikel 97 
van de Grondwet wordt geschonden 

- door het arrest waarvan het beschik
kende gede_elte op dubbelzinnige rede
nen is gegrond. 

8 november 1972. 236 

·5. - Stmfzaken. Opzettelijk toe-
bTengen van slagen of ve1·wondingen. 
- Vaststelling van het misdTijf in de 
bewoo1·dingen van de wet. - Vaststel
ling van het moTeel bestanddeel van 
het misdrijf. -Door een in de bewoor
dingen van de wet omschreven telast
legging van opzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen bewezen te 
verklaren, stelt de rechter vast dat bij 
de verdachte het moreel bestanddeel 
van het te zijnen laste gelegde misdrijf 
aanwezig is. (Grondwet , art. 97, en 
S.W., art. 392 en 398.) 

13 november 1972. 252 

6. - Strafzaken. Bescherming 
van de maatschappij. - Arr~st van de 

~_._. r 
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karr:er van inbeschuldigingstelling dat 
de beschikking van de raadkamer tot 
internering van de beklaagde bevestigt. 
- Motivering . .,-- Niet regelmatig gemo
tiveerd is bet arrest van ·de kamer van 
inbescbuldigingsstelling dat de bescbik
king van de raadkamer tot internering 
van de beklaagde bevestigt, door enkel 
bet boger beroep ontvankelijk, docb 
niet gegrond te verklaren. (Grondwet, 
art. 97 .) 

21 november 1972. 292 

7 · - Strafzaken. Verkeersonge-
val. - Vonnis waarbij de beklaagde 
wordt ve1·oo1·deeld wegens onopzette
lijk toebrengen van slagen of verwon
dingen aan de bu1·gerlijke partij. -
Vonnis dat niettemin beslist dat de door 
de beklaagde gepleegde tout in geen 
oorzakelijk verband staat met de door 
deze partij geleden schade. - Door te
genst?·ijdigheid aangetaste beslissing. 
- Door tegenstrijdigbeid aangetast is 
bet :vonnis, dat, al veroordeelt bet de 
beklaagde wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen 
aan de burgerlijke partij, slacbtoffer 
van een verkeersongeval, niettemin be
slist dat de door de beklaagde ge
pleegde fout in geen oorzakelijk ver
band staat met de door deze partij ten 
gevolge van bet ongeval geleden 
scbade. 

4 december 1972. 328 

·8. - Strafzaken. - Veroo1·deling op 
de strafvordering. - Geen vermelding 
van een wettelijke bepaling waarbij 
een stmf wo1·dt gesteld: - Niet met re
denen omklede beslissing.- De veroor
deling op de strafvordering die geen 
melding maakt van een wettelijke be
paling, waarbij op bet bewezen ver
klaarde misdrijf een straf wordt ge
steld, is niet naar recbt met redenen 
o;:nkleed. 

12 december 1972 en 5 maart 1973. 
373 en 654 

9. - Stmtzaken. - Veroordeling 
wegens eenvoudige bankb1·euk en be
drieglijke bankbret~k. - Aanhaling van 
artikel 489 van het Stmfwetboek, doch 
niet van de artikelen 573 of 547 en 
577 van het Wetboek van koophandel. 
- Arrest niet met reclenen omkleed. 
- Niet naar recht met redenen om-
kleed is bet arrest dat de beklaagde 

veroordeelt op grond van eenvoudige 
bankbreuk en van bedrieglijke bank
breuk en slechts artikel 489 van het 
Strafwetboek vermeldt, zonder de arti
kelen 573 .of 577 van het Wetboek van 
koopbandel aan te balen. (Grondwet, 
art. 97 .) 

12 december 1972. 374 

1.0. - Stmfzaken. Burgerlijke 
rechtsvordering. Motiveringsver-
plichting. - . Vormvereiste. - De ver
plichting de vonnissen en arresten met 
redenen te omkleden is een vormver
eiste; de omstandigbeid dat een grond 
onjuist of weinig logisch is, levert geen 
schending op van artikel 97 van de 
Grondwet. 

18 december 1972. 399 

11. - BU7·gerlijke zaken. - Tegen
strijdigheid tussen een reden en het 
beschikkend gedeelte. - Niet regelma
tig met redenen omklede beslissing. -
Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarvan een reden b et 
bescbikkend gedeelte tegenspreekt. 
(Grondwet, art. 97 .) 

4 januari 1973. 451 

12. - Stmfzaken. Correctionali-
sering van een misdaad door de raad
kamer. - Verzachtende omstandighe
clen venneld in de vordering van de 
p1·ocureur des Konings, waarnaar de 
beschikking van de raadkamer ver
wijst. - Co?Tectionalisering regelmatig 
met redenen omkleed. - De correctio
nalisering van een misdaad wordt re
gelmatig met redenen omkleed door de 
beschikking van de raadkamer, die 
steunt op de redenen vermeld in de 
vordering van de procureur des Ko
nings waarin de verzachtende omstan
ci.igheden zijn opgegeven. 

22 januari 1973. 521 

13. - Stmfzaken.- Strafvordering. 
- Tegenstrijdigheid tussen de redenen 
en het beschikkende gedeelte. - Schen
cling van a1·tikel 97 van de Grondwet. 
- Artikel 97 van de Grondwet wordt 
gescbonden door de beslissing waarvan 
bet bescbikkende gedeelte ·in strijd is 
met de redenen. 

23 januari 1973. 530 

14. - Stmfzaken. Bestuurder 
van · een voe1·tuig die een voetganger 
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kwetst. - Veroo1·deling van de bestuur
der om met een te hoge sne lheid te 
hebben gereden daar waar een over
steek voor v oetgangers is. - Veroor
deling van de voetganger wegens over
treding van artikel 48-3, 5°, van het 
wegverkee1·sreglement. - Beslissing 
door tegenst1·ijdigheid aangetast. 
Door tegenstrijdigheid aangetast en 
derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing, waarbij de 
bestuurder van een voertuig, die een 
voetganger heeft gekwetst, wordt ver
oordeeld om met een te hoge snelheid 
te hebb~n gereden op een ·plaats waar 
een oversteek voor voetgangers is, hoe
wel zij de voetganger veroordeelt we
gens overtreding van artikel 48-3 5° 
van het wegverkeersreglement, ,;elk~ 
overtreding de aanwezigheid v an een 
dergelijke oversteek uitsluit. 

26 februari 1973. 629 

15. - Strafzaken. B eschikkende 
gedeelte gegrond op tegenstrijdige re
denen. - Niet 1·egelmatig gemotivee1·de 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is het arrest waarvan het be
schikkende gedeelte op tegenstrijdige 
redenen is gegrond. (Grondwet, arti
kel 97.) 

12 maart en 4 juni 1973. 680 en 965 

1·6. - · Stmfzaken. - Ve1·oordeling 
op de strajvo1·dering. - Te vermelden 
wettelijke bepaling. - Om naar recht 
me redenen omkleed te zijn, moet een 
veroordelende beslissing op de straf
vordering, hetzij in haar eigen redenen 
hetzij onder verwijzing naar de beroe
pen beslissing, de wettelijke bepalingen 
vermelden, waarin de bestanddelen van 
het ten laste van de beklaagde gelegde 
misdrijf worden opgegeven en waarbij 
een straf wordt gesteld . (Grondwet, 
ar . . 97.) 

19 maart 1973. 712 

17. - Burgerlijke za ken. - Pe7·
soonlijke verschijning van de pa1·tijen. 
- Vonnis met nauwkeurige opgave van 
de uit de ve1·klaringen van de partijen 
volgende gegevens, zonder deze verkla
ringen over te nemen. - Regelmatig 
gemotiveerd vonnis. - Regelmatig ge
motiveerd is het vonnis dat, zonder de 
verklaringen over te nemen die de par
tijen tijdens hun overeenkomstig arti
kel 992 van het Gerechtelijk Wetboek 
bevolen persoonlijke verschijning heb-

ben afgelegd, de eruit volgende gege
vens waarop het is gegrond nauwkeu
rig opgeeft. (Grondwet, art.' 97 .) 

27 april 1973. 829 

18. - Strajzaken. Vrijspraak. -
Dubbelzinnige redenen. - Niet met re
denen omklede beslissing . - Niet re
gelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die de beklaagde vrijspreekt 
terwijl zij in het onzekere laat of de 
rechter beschouwd heeft dat de feiten 
waarop de strafvordering was gegrond 
niet. bewezen waren dan wel of hij ge~ 
oordeeld heeft dat zij in rechte ter zake 
niet dienend waren. (Grondwet, arti
kel 97 .) 

15 mei 1973 . 888 

TITEL II. - Toepassing van de alge
mene t·egelen bij gebrek aan een 
cunclusie. 

HOOFDSTUK I. 
B ELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 
BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 

VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEN) . 

19. - Burgerlijke zaken. - Middel 
uiteengezet in de akte van hager be
roep. - Eise7' in hoge7' be1·oep niet ver
schenen . - Ve1·stekbeslissing. - Rech
ter niet verplicht op dit middel te ant
woorden. - Wanneer de eiser in hager 
beroep voor het r echtscollege in hager 
beroep niet is verschenen en, ter te
rechtzitting, het in zijn akte van hager 
beroep uiteengezette middel aan de be
oordeling van dit rechtscollege niet 
heeft onderworpen, is de bij verstek be
slissende rechter niet verplicht op dit 
middel te antwoorden, ongeacht of het 
at dan niet van openbare orde is . 

7 december 1972. 339 

20. - BU7·gerlijke zaken. - Beslis
sing waarbij een eis wordt afgewezen, 
zonde1· te antwoo1·den op een middel 
waarop hij is gegrond. - Beslissing 
niet met 1·edenen omkleed. - Niet met 
redenen omkleed is de beslissing waar
bij een eis wordt afgewezen, zonder te 
antwoorden op een middel waarop 
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deze eis is gegrond. (Grondwet, arti
kel 97.) 

18 januari 1973. 511 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN): 

21. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Ve1·oordeling. - Geen conclusie -
Feiten in de bewoordingen van de .wet 
omschreven en bewezen verklaard. -
Regelmatig met redenen omklede be
slissing. - Bij ontstentenis van een 
conclusie dienaangaande omkleedt de 
rechter de schuldigverklaring van de 
beklaagde regelmatig met redenen door 
vast te stellen dat de in de bewoordin
gen van de wet omschreven feiten be
wezen zijn. (Grondwet, art. 97 .) 

25 september 1972 en 22 januari 
1973. 95 en 521 

22. - Strafzaken. - Veroo1·deling. 
- Feiten omschreven volgens de be
woordingen van de wet en bewezim 
verklaard. - Regelmatig met redenen 
omklede beslissing. - Bij ontstentenis 
van een conclusie dienaangaande, om
kleedt de rechter de schuldigverkla
ring van de beklaagde regelmatig met 
redenen door vast te stellen dat de val
gens de bewoordingen van de wet om
schreven feiten bewezen zijn; hij be
hoeft de gegevens waaruit hij de schuld 
van de beklaagde afieidt, niet nader te 
bepalen. (Grondwet, art. 97 .) 

7 en 13 november 1972 en 12 maart 
1973. 226, 252 en 684 

23. - Stmfzaken. - Geen conclusie. 
- Geen verplichting voor de 1·echte1· de 
stukken van het dossier of de gegevens 
van de zaak, waarop zijn beslissing 
steunt, nader aan te duiden. - 'Bij ont
stentenis van een conclusie, is de "rech
ter niet verplicht de stukken van het 
dossier of de gegevens van de zaak, 
waarop zijn beslissing steunt, nader 
a an te duiden. (Grondwet, art. 97 .) 

12 decen1ber 1972. 363 

24. - Verscheidene feiten uitgaande 
van een enkel strafbaa1· opzet. - Ver-

ja1·ing ~an de stmfvordering. - Geen 
concluste. - Geen verpliching voor de 
1·echter te vermelden of de dader vanaf 
het eerste feit besloten was de andere 
te begaan. - De rechter die, na te heb
ben vastgesteld dat verscheidene ten 
laste van de beklaagde gelegde feiten, 
wegens een en hetzelfde strafbaar op
zet, . een enkel misdrijf vormen, eruit 
afierdt dat de verjaring van de straf
vordering ten opzichte van de gezamen
lijke feiten slechts vanaf het laatste 
:ran .~eze feiten is begonnen te !open, 
rs biJ ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande, en om aan de verplich
ting van artikel 97 van de Grondwet 
te voldoen, niet ertoe gehouden te pre
ciseren of de beklaagde vanaf het eer
ste van deze feiten reeds besloten was 
de andere te begaan. 

12 december 1972. 363 

25. - Strafzaken. . Telastlegging 
die, in de bewoordingen van artikel 66, 
leden 2 tot 4, van het Strafwetboek, 
betrekking heeft op de deelneming van 
het misdrijf. - Geen conclusie dien
aangaande. V eroo1·de lingsanest 
waarin de in acht genomen wijze van 
deelneming niet wordt opgegeven. -
Regelmatig met redenen omklede be
slissing. - Wanneer de telastlegging 
betrekking heeft op de deelneming van 
de beklaagde aan het misdrijf op de 
wijzen bepaald in de !eden 2 tot 4 van 
artikel 66 van het Strafwetboek en om
schreven in de bewoordingen van deze 
bepalingen, is de rechter, die deze te
lastlegging bewezen verklaart, niet ver
plicht om, bij ontstentenis van een con
clusie dienaangaande, op te geven 
welke van deze wijzen van deelneming 
hij in acht neemt om de veroordeling 
te staven. 

8 januari 1973 . 464 

26. - Stmfzaken. Rechtstreekse 
dagvaarding. - Dagvaanling met op
gave van een middel tot staving van 
de eis. - Middel niet he1·nomen voo1· 
de TechteT in hogeT be1"Dep. - Rechter 
in hager be1"0ep niet veTplicht het in 
de dagvaarding opgegeven middel te 
beantwooTden. Wanneer in de 
rechtstreekse dagvaarding van de be
nadeelde partij een middel is opgege
ven tot staving van de eis, is de rechter 
in hoger beroep niet verplicht dit mid
del te beantwoorden indien deze partij 
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bet niet voor hem hernomen heeft, al 
was het met verwijzing naar de dag
vaarding. (Grondwet, art. 97 .) 

16 januari 1973. 505 

.27. - Strafzaken. Geen conclu-
sie. - Burgerlijke partij, 7·echtsper
soon, vertegenwoordigd door een advo
caat, houder van de stukken. - Geen 
verplichting voor de 7·echter vast te 
stellen of .de advocaat van het bevoegd 
orgaan van deze rechtspersoon een last
geving heeft ontvangen. - Wanneer 
een rechtspersoon, o.a. een beroeps
vereniging, in de hoedanigheid van bur
gerlijke partij door een advocaat, hou
der van de stukken, vertegenwoordigd 
wordt voor een strafgerecht, is dit ge
recht, bij gebrek aan een conclusie 
dienaangaande, niet verplicht vast te 
stellen of deze advocaat van de be
voegde organen van deze rechtspersoon 
een lastgeving heeft ontvangen, o.a. of 
vermoed wordt dat hij een dergelijke 
machtiging ontvangen heeft. 

13 februari 1973. 590 

HOOFDSTUK V. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

TITRE III. - Toepassing van de alge
mene regelen bij neerlegging van 
een conclusie. - Niet-beantwoording 
van de conclusie. - lmpliciet ant
woord. · 

H00FDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

28. - Gemeentelijke en provinciale 
belastingen. - Incidentele beschouwing 
in een conclusie die geen eis, ve1·weer 
of exceptie is . - Rechter niet verplicht 
erop te antwoo1·den. - Het staat niet 
aan de rechter te antwoorden op een 
incidentele beschouwing in een conclu
sie, die geen eis, verweer of exceptie is. 
(Grondwet, art. 97 .) 

5 januari 1973. 456 

HOOFDSTUK Ii. 

BURGERLIJKE ZAKEN ( ZAKEN 

VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INB EGREPEN). 

29. - Burge1·lijke zaken. - Conclu
sie . - Eis die geen bestaansreden meer 

heef t wegens de oplossing die de 7·ech
ter aan het geschil heeft gegeven. -
Geen verplichting voor de 1·echter op 
deze eis te antwoorden. - De rechter 
is niet verplicht te antwoorden op eeri 
bij conclusie voorgedragen eis, wanneer 
deze geen bestaansreden meer heeft 
wegens de oplossing die hij aan het 
geschil heeft gegeven. (Grondwet, arti
kel 97 .) 

13 september 1972. 55 

30. - Burgerlijke zaken.- Conctu 
sie. - Eis die niet meer ter zake die
nende is wegens een vaststelling van de 
rechter. - Geen verplichting voor deze 
rechter op die eis te antwoorden. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op bij conclusie voorgedragen 
eisen, wanneer deze eisen niet meer tet 
zake dienende zijn wegens een vaststel
ling van zijn beslissing. (Grondwet, 
art. 97 .) 

11, 25 en 26 oktober 1972, 4 mei en 
14 juin 1973 . 

154, 201, 203, 844 en 1002 

31. - Burge1·lijke zaken. - Bij con~ 
clusi e voo1·gedragen beschouwingen 
waaruit geen enkel 1·echtsgevolg wordt 
afgeleid. - Geen verplichting voor de 
rechter erop te antwoorden. - De rech
ter is niet verplicht te antwoorden op 
bij conclusie voorgedragen beschou·
wingen, waaruit de conclusienemer 
geen enkel rechtsgevolg afleidt en die 
bijgevolg geen vordering, verweer ~f 
exceptie opleveren. (Grondwet, artl
kel 97 .) 

13 oktober 1972. 

32. - Conclusie . - Burgerlijke za
ken. - Beslissing die geen antwoo1·d 
verstrekt op een in conclusie regelma~ 
tig voorgedragen verweer. - Niet ge
motiveerde beslissing. - Niet regelma
tig gemotiveerd is de beslissing die 
geen antwoord verstrekt op een bij con
clusie voorgedragen verweer. (Grand
wet, art. 97 .) 

25 oktober 1972. 202 

33. - Burgerlijke zaken. - ConClu
sie voor de rechte1· in hager beroep. -
Beslissing · van de eerste rechter die een 
passend antwoo1·d op deze conclusie be
vat . - Rechter in hager beroep die 
naa1· de redenen van de eerste 1·echter 
verwijst. - Met redenen omklede b'e-

-----,_. 
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slissing. - De rechter in hager beroep, 
die verwijst naar de redenen van de 
eerste rechter, beantwoordt de voor 
hem genomen conclusie, wanneer deze 
redenen een passend, al was het een 
impliciet antwoord bevatten op de in 
hager beroep voorgedragen eisen of 
verweermiddelen. (Grondwet, art. 97 .) 

26 oktober 1972. 203 

34. - BuTgeTlijke zaken. - Beslis
sing waa1·bij een eis wo1·dt toegewezen. 
- Regelmatig voorgedmgen ve1·weer . 
- Geen passend antwooTd. - Niet ge-
motiveeTde beslissing. - Niet regelma
tig gemotiveerd is de beslissing die een 
eis toewijst, zonder passend te antwoor
den op een regelmatig in conclusie 
voorgedragen verweer van de tegenpar
tij. (Grondwet, art. 97 .) 

10 november 1972, 15 en 23 februari, 
9 mei, 14 en 22 juni 1973. 

246, 604. 623. 853, 1001 en 1035 

35. - Conclusie. - Bm·geTlijke za
ken. - W e1·kgever die zijn ondeTne
ming aan een de?"de heeft afgestaan. -
Bediende die bij conclusie doet gelden 
dat deze we1·kgever zich zondeT zijn 
toestemming niet kon bevTijderi van de 
schulden die hij tegenover hem had. -
RechteT die beslist dat de bediende 
zich niet kan veTzetten tegen de ove1·
dracht van de schuldvoTdering door de 
we1·kgever. - Geen antwoord op de 
conclusie. - Daar de overdracht door 
de werkgever van zijn onderneming 
aan een derde tegelijkertijd een over
dracht van schuldvordering en een 
overdracht van schuld inhoudt, geeft de 
rechter, die beslist dat de bediende 
zich niet kon verzetten tegen de over
dracht van schuldvordering door de 
werkgever, geen antwoord op de con
clusie van de bediende ten betoge dat 
de werkgever zich zonder zijn toestem
ming niet kon bevrijden van zijn schul
den jegens h em, (Grondwet, art. 97 .) 

20 december 1972 . 441 

3 •6. ~ BurgeTlijke zaken. - Arrest 
dat in het onzekere laat om welke re
den het een bij conclusie vooTgedragen 
middel ve1·werpt. - Niet 1·egelmatig 
met Tedenen omklede beslissing.- Niet 
regelmatig met redenen omkleed is het 
arrest dat in het onzekere laat om 
welke reden het een door een partij bij 

conclusie voorgedragen middel ver
werpt. (Grondwet, art. 97.) 

8 februari 1973. 572 

37. - Burgerlijke zaken. - Feiten
Techter die de grondslag van een eis of 
een bij conclusie aangevoerd verweer
middel ve1·we1·pt onder aanhaling van 
de feiten tot wettiging van deze ver
werping. - Ve1·werping sluit de afwij
zing in van de gevolgt1·ekking uit deze 
eis of dit ve1·wee1·middel. - De feiten
rechter die, onder aanhaling van an
dere of tegenstrijdige feiten, de gege
vens verwerpt, waarop een eis of een 
bij conclusie aangevoerd verweermid
del is gegrond, motiveert aldus het ver
werpen van de gevolgtrekking uit deze 
eis of dit verweermiddel. (Grondwet, 
art. 97 .) 

7 maart, 4 mei, 6 en 14 juni 1973 . 
662, 844 , 969 en 1002 

38. - Burgerlijke zaken. - Argu
ment. - Geen ve1·plichting voo1· de 
1:echte1· erop te antwooTden. - De rech
ter is niet verplicht' te antwoorden op 
de gegevens van een verweer, die geen 
onderscheiden micidelen zijn, doch lou
ter argumenten. 

7 maart 1973 . 662 

39. - Burgerlijke zaken. - We1·k
gever die zijn onderneming aan een 
c;le1·de heeft ove1·gedmgen. - Bediende 
die bij conclusie doet gelden dat de 
werkgever zonde1· zijn toestemming 
zijn verplichting om het ove1·eengeko
men werk te verschaffen aan een de1·de 
niet kon oveTd1·agen, daa1· deze o?>er
dntcht ten deze wijzigingen in de essen
tiele vooTwaaulen van de a1·beidsove1·
eenkomst meebTengt. - An·est dat 
vaststelt dat de aangevoerde wijzigin
gen slechts gering zijn en dat de1·halve 
beslist dat de ove1·d1·acht van zijn ver
plichting doo1· de we1·kgeveT wettelijk 
is. - Regelmatig met redenen omklede 
beslissing. - Wanneer een werkgever 
zijn onderneming aan een derde heeft 
overgedragen en een bediende bij con
clusie heeft doen gelden dat deze werk
gever, zonder zijn toestemming, de ver
plichting om het overeengekomen werk 
te verschaffen niet kon overdragen, 
daar deze overdracht ten deze wijzigin
gen in de essentiiHe voorwaarden van 
de overeenkomst meebrengt, omkleedt 
regelmatig zijn beslissing met redenen 
de rechter die beslist, dat de bediende 
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zich niet mocht verzetten tegen de 
overdracht van de overeenkomst, door 
vast te stellen dat de aangevoerde wij
zigingen gering zijn en dat zij geen 
betrekking h adden op essentiele be
standdelen van de overeenkomst. 
(Grand wet, art. 97 .) 

6 juni 1973. 966 

40. - Burgerlijke zaken. - Beslis
sing geg1·ond op tegenstrijdige redenen. 
- Ni"et met ?'edenen omklede beslissing. 
- Wanneer de rechter vaststelt dat de 
overeenkomst tussen de partijen be
perkt is tot de huur van goederen, kan 
hij, zonder zich tegen te spreken, niet 
beslissen dat de verhuurder het recht 
heeft om de levering van het gehuurde 
goed afhankelijk te stellen van de on
dertekening, door de huurder van wis
sels ten bedrage van de koopprijs van 
dit goed. (Grondwet, art . 97; B .W ., 
art. 1709, 1719, 1720 en 1728 .) 

21 juni 1973. 1031 

41. - Burgerlijke zaken. - Conclu
sie.- Overweging in de vorm van lou
tere veronderstellingen. - Geen ver
plichting voor de rechter hierop te ant
woo?·den. - De rechter is niet verplicht 
te antwoorden op overwegingen die in 

· een conclusie · zijn aangevoerd in de 
vorm van loutere veronderstellingen. 
(Grondwet, art. 97 .) 

21 juni 1973. 1033 

42. - Bu1·gerlijke zaken. - Conclu
sie. - Beslissing die de feitelijke gege
vens waarop zij is geg1·ond, nauwkeu
rig vermeldt . - Beslissing die aldus 
antwoo1·dt op de conclusie waarbij an
de?'e of tegenstrijdige feite lijke gege
vens ·worden uiteengezet. - Regelma
tig met redenen omklede beslissing.
Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die, rechtdoende op de bur
gerlijke rechtsvordering, de feitelijke 
gegevens waarop zij is gegrond nauw
keurig vermeldt en antwoordt op de 
conclusie waarin andere of tegenstrij
dige feitelijke gegevens worden uiteen
gezet. (Grondwet, art. 97 .) 

28 juni 1973. 1066 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

43. - Dienstplicht. - Conclusie 
voor de rechter in hoge1· beroep . -

Beslissing van de eerste rechter die een 
passend antwoord op deze conclusie be
vat. - Rechter in hoger beroep die 
naa1· de redenen van de eerste ?'echter 
verwijst . - Met ?'edenen omklede be
slissing. - De rechter in hager beroep, 
die naar de redenen van de eerste rech
ter verwijst, beantwoordt de voor hem 
genomen conclusie, wanneer deze rede
nen een passend antwoord op de in ha
ger beroep voorgedragen eisen of ver
weermiddelen bevatten. (Grondwet, 
art. 97; dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 37, § 4.) 

4 oktober 1972. 131 

44. - Dienstplicht. Verwe1·ping 
van een aanv1·aag om vrijlating van 
dienst gegrond op het bedrag van het 
inkomen van de ouders van de dienst
plichtige. - Beslissing die in het on
zekere laat met het inkomen van welk 
jaar ?'ekening werd gehouden. - Niet 
met redenen omklede beslissing. -
Niet met redenen omkleed is de beslis
sing van de hoge militieraad, die een 
aanvraag om vrijlating van dienst ver
werpt omdat het bedrag van het inko
men ~an de ouders van de dienstplich
tige het wettelijk vastgestelde maxi
mum overtreft, wanneer het hager 
beroep van de dienstplichtige st~:mt op 
het gewijzigde inkomen van ZlJn ou
ders en de beslissing in het onze~ere 
laat met het inkomen van welk Jaar 
rekening werd gehouden. (Grondwet, 
art. 97 .) 

17 januari en 14 maart 1973. 
510 en 699 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN ( G EESTRIJKE DRANKEN, 

DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

45. - Strafzaken. - Burgerlijke 
rechtsvordering. V eroorde ling. 
Verweer van de beklaagde en van de 
burge1'1'echtelijk aanspmkelijke partij 
onbeantwoord gebleven. - Niet met 
redenen omklede beslissing.- Niet met 
redenen omkleed is de beslissing die de 
beklaagde en de burgerrechtelijk aan
sprakelijke p artij op de burgerlijke 
rechtsvordering veroordeelt, zonder een 
door hen regelmatig bij conclusie voor-
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gedragen verweer te beantwoorden. 
(Grondwet, art. 97 .) 

5 september 1972 en 12 maart 1973. 
15 en 678 

· .46. - Stmfzaken. - Strajvo1·dering. 
- Vemordelende beslissing. - Verweer 
van de beklaagde onbeantwoo1·d geble
ven. - Niet met redenen omklede be
slissing. - Niet met redenen omkleed 
is de beslissing die de beklaagde op de 
shafvordering veroordeelt, zonder te 
a,11twoorden op een door hem regelma
tig bij conclusie voorgedragen verweer. 
(Grondwet, art . 97 .) 

11 september 1972. 45 

47. - Strafzaken. Burge1·lijke 
rechtsvordering. - Verwee1· van de be
klaagde onbeantwoo1·d. - Niet met ?'e
d~?ten omklede beslissing. - Niet met 
r:edenen omkleed is de . beslissing die de 
beklaagde ertoe veroordeelt de burger
lijke partij te vergoeden, zonder te ant
woorden op een door hem regelmatig 
v.o.orgedragen verweer. (Grondwet, arti
kel 97 .) 

12 september 1972. 49 

· : 48. - Stmfzaken. - Beslissing die 
de feitelijke gegevens preciseert waar
op zij is gegrond. - Beslissing die al
dus andere of hiermee strijdige feite
lijk'e gegevens uiteenzet. - Regelmatig 
gemotiveerde beslissing . - Regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing die de fei
telijke gegevens preciseert waarop zij 
is gegrond en aldus antwoordt op de 
conclusie waarin andere of hiermee 
strijdige gegevens worden uiteengezet . 
(Grondwet, art. 97 .) 

19 september en 21 november 1972, 
12 februari, 9 april en 4 juni. 1973. 

72, 285, 584, 792 en 962 

49. - Stmfzaken. - Conclusie voo1· 
de rechte1· in hager be1·oep. - Beslis
sing van de eerstE? rechter die een pas
send antwoord bevat op deze conclusie. 
-...:. Rechte1· in hoge1· beroep die verwijst 
naar de 1·edenen van de ee1·ste rechter. 
- Regelmatig met redenen omklede be
slissing. - De rechter in hager beroep 
die verwijst naar de redenen van de 
eerste rechter, beantwoordt de voor 
hem genomen conclusie, wanneer deze 
redenen een passend antwoord bevat
ten op de in hoger beroep voorgelegde 

eisen of verweermiddelen. (Grondwet, 
art. 97.) 

27 september 1972. 107 

50. - Stmfzaken. Conclusie. -
Beschouwing in de vorm van een lou
tere onderstelling. - Geen verplichting 
voor de Techte?' eTop te antwoorden. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op beschouwingen die in een con
clusie zijn gegeven in de vorm van een 
loutere onderstelling. (Grondwet, arti
kel 97.) 

10 oktober 1972 . 149 

.51. - Strafzaken. Burge?·lijke 
1·echtsvorde1·ing. - Beslissing die de 
feitelijke gegevens preciseert waa?'Op 
zij is geg1·ond. - Beslissing die aldus 
antwoo1·dt op de conclusie wam·in an
de?·e of tegenstrijdige feitelijke gege
vens worden uiteengezet. - Regelma
tig . met redenen omklede beslissing. -
De rechter die de feitelijke gegevens 
preciseert. waarop zijn beslissing is ge
grond, antwoordt aldus, door ze te ver
werpen, op de conclusie waarin andere 
of tegenstrijdige feitelijke gegevens uit
eengezet en omkleedt derhalve zijn 
beslissing regelmatig met redenen. 
(Grondwet, art. 97 .) 

14 november 1972 en 9 april 1973. 
256 en 788 

:52. - Strafzaken. - Conclusie met 
ve7'1nelding van een verwee1· en de ?'e
denen waamp dit beTust. - Beslissing 
die zich ertoe bepe1·kt dit verwee1· tegen 
te sp?·eken, zonder de redenen wam·op 
het berust te beantwoo1·den. - Niet re
gelmatig met redenen omklede beslis
sing. - Niet · regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing die zich ertoe 
beperkt een verweer tegen te spreken, 
zonder de redenen waarop het berust 
te beantwoorden. (Grondwet, ai-t. 97 .) 

11 december 1972 en 26 juni 1973. 
860 en 1051 

:53. - Stmfzaken. - Burgerlijke 
. rechtsvorde1·ing. - Conclusie gegrond 
op een geheel van omstandigheden. -
B eslissing die slechts een van deze om
standigheden in aanmerking neenit. -
Beslissing niet regelmatig met redenen 
omkleed. - Niet regelmatig met rede
nen omkleed is de beslissing die slechts 
een tot staving van een eis aange
voerde omstandigheid in aanmerking 
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neemt, terwijl de conclusie steunt op 
•een geheel van omstandigheden. 
(Grondwet, art. 97 .) 

18 december 1972. 396 

54. - Srafzaken. - In conclusie 
voo1·gedragen ve1·weer dat ter zake niet 
·mee1· dienende is wegens de vaststel-
1ingen van de rechter. - Geen ver
plichting meer voor de 1·echte1· hierop 
te antwoorden. - De rechter is niet 
verplicht anders te antwoorden op een 
in conclusie voorgedragen verweer, dat 
ter zake niet meer dienende is wegens 
de vaststellingen van zijn beslissing. 
(Grondwet , art. 97 .) 

18 december 1972, 27 februari, 2 april 
en 4 juni 1973 400, 634, 774 en 962 

5 '5. - Stmfzaken. - Stmfvo1·dering . 
- Beklaagde die een aanvullende on
de1·zoeksmaatregel aanvraagt. - Rech
ter die een nauwkeu1·ige opgave ver
strekt van de gegevens van de zaak 
waawp ZtJn overtuiging nopens de 
schuld van de beklaagde is gegwnd. -
lmpliciete vaststelling dat de onder
zoeksmaatregel nutteloos is. - Verwer
ping van de aanvraag 1·egelmatig gemo
tiveerd . - Wanneer de beklaagde een 
aanvullende onderzoeksmaatregel aan
vraagt, motiveert de feitenrechter re
gelm atig de verwerping van deze aan
vraag door een nauwkeurige opgave te 
verstrekken van de gegevens van de 
zaak waarop zijn overtuiging nopens 
de sch:uld van de beklaagde is gegrond 
en door aldus impliciet vast te stellen 
dat de gevraagde onderzoeksmaatregel 
nutteloos en ter zake niet dienend is. 

19 december 1972. 405 

5•6. - Strafzaken . - Conclusie van 
de beklaagde waa1·in deze verzocht om 
de uitspraak van de veroordeling op te 
schorten. ~ Ve1·oordeling. - Impliciet 
antwoo1·d op de conclusie. - Door de 
beklaagde te veroordelen, beantwoordt 
de rechter impliciet op de conclusie 
waarin deze, zonder aanvoering van 
enige reden, verzocht om de uitspraak 
van de veroordeling op te schorten. 
(Grondwet, art. 97 .) 

8 januari 1973. 465 

.57. - Stmfzaken. - Ve1·pliching op 
de middelen te antwoorden. - G een 
verplichting te antwoo1·den op de argu
menten. - D~ verplichting vonnissen 

en arresten met redenen te omkleden 
en te antwoorden op de regelmatig 
voorgedragen middelen sluit niet de 
verplichting in te antwoorden op de ar
gumenten welke tot staving van de 
middelen zijn aangevoerd en die geen 
afzonderlijke middelen uitmaken. 

9 januari 1973. 475 

158. Stmfzaken . Beslissing 
waarbij een eis wo1·dt afgewezen. -
Dubbelzinnige redenen. - Niet met re
denim omklede beslissing. - Niet regel
matig met redenen omkleed is de be
slissing waarbij een eis wordt afgewe
zen, terwijl in het onzekere wordt 
gelaten of de rechter beschouwd heeft 
dat de feiten waarop deze eis was ge
grond, onjuist waren dan wel of hij 
geoordeeld heeft dat zij in rechte ter 
zake niet dienend waren. (Grondwet, 
art. 97 .) 

30 januari 1973. 549 

59. - Strafzaken. Burgerlijke 
rechtsvo1·dering. - Beklaagde · alleen 
aansprakelijk verklaard voo1· de scha
d.el.ijke Qevolaen van een ongeval. -
Conclusie van de beklaagde en van de 
burgenechtelij k aansprakelijke partij 
ten betoge dat de schade ook een fout 
van de bu1·ge1·lijke partij als oo1·zaak 
heeft. - Geen antwoord. - Niet met 
1·edenen omklede beslissing. - Niet re
gelmatig met redenen omkleed is de be
slissing die alleen de beklaagde aan
sprakelijk verklaart voor de schade
lijke gevolgen van een ongeval, zonder 
te antwoorden op de conclusie van deze 
beklaagde en van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij ten betoge dat de 
schade ook de fout van het slachtoffer 
als oorzaak heeft. (Gro:'lwet, art. 97 .) 

12 februari 1973 . 582 

·60. - Stmfzaken. - Conclusie ten 
betoge dat er twijfel bestond omt1·ent 
feitelijke gegevens. - Conclusie die in
gevolge de vaststellingen van de rech
te1· niet rnee1· te1· zake is. - Conclusie 
waarop niet mee1· moet wo1·den geant
woord . - De rechter is niet verplicht 
te antwoorden op een conclusie ten be
toge dat er twijfel bestond omtrent fei
telijke gegevens, wanneer deze, inge
volge de vaststellingen van zijn beslis
sing, niet meer ter zake dienend zijn. 
(Grondwet , art. 97 .) 

26 februari 1973. 626 
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•61. - Strafzaken. - Conclusie van 
de beklaagde die de bewijswaa?'de van 
een getuigenis betwist. - Betwisting 
geg?·ond op nauwkeurige en omstandige 
gegevens. - Ve?'OO?'deling enkel ge
steund op dit getuigenis zonde?' die ge
gevens te beantwoo?'den. - Niet met 
redenen omklede beslissing. - Wan
neer de beklaagde in zijn conclusie de 
bewijswaarde van een getuigenis heeft 
betwist op grond van nauwkeurige en 
omstandige gegevens, is niet regelmatig 
met redenen omkleed de veroordelings
beslissing die enkel is gesteund op het 
getuigenis en deze gegevens niet beant
woordt. (Grondwet, art. 97 .) 

13 maart 1973. 691 

•62. - Stmfzaken. Stmfvo?'dering 
en bu?·ge?'lijke ?'echtsvorde?·ing. - Con
clusie met opgave van een ve?·weermid
del en van de ?'edenen wam·op het is 
gegrond. - Beslissing waa?·bij dit ve?'
weer wordt verwo1·pen zonder deze re
denen passend te beantwoorden. 
Niet met ?'edenen omklede beslissing. 
- Niet regelmatig met redenen om
kleed is de beslissing waarbij een ver
weermiddel wordt verworpen zonder 
passend te antwoorden op de redenen 
waarop het is gegrond. (Grondwet, 
art. 97 .) 

19 maart 1973. 706 

63. - Stmfzaken. Rechtsvorde-
ring van de bu?'ge?·lijke partij niet aan
genomen. - Geen passend antwoord 
op de conclusie van deze partij . - Niet 
met redenen omklede beslissing. 
Niet met redenen omkleed is de beslis
sing die de rechtsvordering van de bur
gerlijke partij verwerpt, zonder pas
send te antwoorden op de door deze 
partij regelmatig bij conclusie aange
voerde middelen. (Grondwet, art. 97.) 

26 maart 1973. 741 

•64. - Stmfzaken. - Burge?'lijke 
rechtsvordering. - Rechte?' in hoge?' 
be?·oep die het be?'Oepen vonnis wijzigt. 
- Conclusie van. de burge?·lijke partij 
die in algemene bewoo1·dingen verwijst 
naar het st?·afdossier, naar het deskun
digenve?·slag en nam· het be?·oepen von
nis. - Rechte?' in hager beroep niet 
verplicht de ?'edenen van dit vonnis en 
de overwegingen van het deskundigen
ve?·slag te wee?'leggen. - De rechter 
in hager beroep die de beslissing van 
de eerste rechter afwijst en de be-

klaagde vrijspreekt, is niet verplicht de· 
redenen van het beroepen vonnis en de 
overwegingen van de deskundige te 
weerleggen, wanneer in de voor hem 
genomen conclusie de burgerlijke par
tij in algemene bewoordingen ver
klaard heeft dat zij verwees naar het 
strafdossier, naar het deskundigenver
slag en naar het beroepen vonnis. 
(Grondwet, art. 97 .) 

2 april 1973. 771 

•65. - Strafzaken. Burge?·lijke 
?'echtsvo?'de?'ing. - Beklaagde veroor
deeld om de bu?·ge?'lijke partij wegens 
schade te vergoeden. - Conclusie van 
de beklaagde waarin het bestaan van 
die schade wordt betwist. - Geen ant
woo?'d. - Niet gemotiveerde beslissing . 
- Niet gemotiveerd is de beslissing die 
de beklaagde veroodeelt om de burger
lijke partij wegens schade te vergoe
den, zonder te antwoorden op de con
clusie van de bekl'aagde waarin het be
staan van die schade wordt betwist. 
(Grondwet, art. 97.) 

3 april 1973 . 778 

•6>6. - Strafzaken. - Strafvordering . 
- Conclusie met opgave van een ver
weer en van de 1·edenen waarop dit be
?'ust. - Beslissing die zich ertoe be
pe?'kt dit verwee?' tegen te spreken, 
zonder de ?'edenen waarop dit berust 
passend te beantwoo?'den. - Niet regel
matig gemotiveerde beslissing. - Niet 
regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die zich eroe beperkt een verweer tegen 
te spreken, zonder de redenen waarop 
het berust passend te beantwoorden. 
(Grondwet, art. 97 .) 

15 mei 1973. 885 

•67. - Strafzaken. - In pleidooi 
ontwikkelde middelen. - Geen ver
plichting voo1· de feitem·echter erop te 
antwoo?'den. - De feitenrechter is niet 
verplicht te antwoorden op de midde
len die voor hem in pleidooi door de 
beklaagde of zijn raadsman zijn voor
gedragen. (Grondwet, art. 9.) 

29 mei 1973. 951 

•68. - Strafzaken. - A1·rest waarbij 
woTdt vastgesteld dat de feiten die 
twee telastleggingen opleveren, met 
hetzelfde strafbaa?· opzet gepleegd zijn. 
- Anest waa?'bij een enkele gevange
nisstraf woTdt uitgesp?'oken doch uit
stel wo1·dt verleend voor de tenuitvoer-



REGELING VAN RECHTSGEBIED. 1231 

legging van de wegens een van de 
telastleggingen uitgesp7'0ken gevange
nisstraf. - Tegenstrijdigheid. - Te
genstrijdig is en derbalve scbendt arti
kel 97 van de Grondwet bet arrest dat, 
enerzijds, vaststelt dat de feit en, die 
twee misdrijven opleveren, nl. valsbeid 
in gescbriften en beling, de uitvoering 
zijn van een en betzelfde strafbaar op
zet en, anderzijds, wegens deze twee 
misdrijven o .a. een enkele gevangenis
straf uitspreekt, docb uitstel verleent 
voor de tenuitvoerlegging van de ge
vangenisstraf wegens beling. 

19 juni 1973. 1026 

·69. - Strafzaken. - In conclusie 
aangevoerd middel geg1·ond op een door 
de 1·echter verworpen feitelijke omstan
digheid. - Geen verplichting mee1· e1·op 
te antwoorden. - De recbter is niet 
verplicbt anders te antwoorden op een 
bij conclusie voorgedragen middel, dat 
gegrond. is op een door zijn beslissing 
verworpen feitelijke omstandigheid. 
(Grondwet, art. 97 .) 

26 juni 1973 . 1058 

HOOFDSTUK V. 

TUCHTZAKEN. 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

1. - Strafzaken. - Vonnisge1·echt 
dat van een misdrijf kennis neemt door 
een beschikking van de madkameT. -
Vonnisge1·echt dat zich ratione loci on
bevoegd verklaart. - Misd1·ijj gepleegd 
buiten het arrondissement. Be
klaagde die zijn verblijfplaats niet in 
het an·ondissement heeft en daa1· niet 
is gevonden. - Regeling van 7'echtsge
bied. - Beschikking teniet gedaan. -
Verwi jzing van de zaak naar de be
voegde procureur des Konings. - Wan
neer bet vonnisgerecbt, dat van een 
misdrijf kennis neemt door een be
scbikking van de raadkamer, zicb m 
tione loci onbevoegd verklaart en de 
raadkamer zelf 1·atione loci onbevoegd 
was, doet b et Hof, dat b et recbtsgebied 
regelt, de bescbikking teniet en ver-

wijst de zaak naar de bevoegde procu
reur des Konings. 

5 september 1972. 10 

2. - Stmfzaken. - Vonnis van de 
politie1·echtbank dat, met toepassing 
van de wet op het gebruik de1· tal(m in 
gerechtszaken, de venvijzing naar een 
andere 1·echtbank van dezelfde rang be
veelt . - Rechtbank op verwijzing die 
beslist dat zij niet het bevoegde ge1·echt 
is. - Beslissingen die in k1·acht van 
gewijsde zijn gegaan. - Regeling van 
rechtsgebied . - Wanneer, nadat een 
vonnis van de politierecbtbank, met toe
passing van artikel 23, lid 3, van de wet 
van 15 juni 1935 op bet gebruik der 
talen in gerecbtszaken, een bij baar 
a anbangige zaak naar een. andere poli
tierecbtbank beeft verwezen, deze recbt
bank zicb onbevoegd beeft verklaard 
omdat zij niet bet gerecht van dezelfde 
rang was, dat b et dicbtst gelegen was 
bij de recbtbank die de verwijzing beeft 
bevolen, en beide beslissingen in kracbt 
van gewijsde zijn gegaan, dient bet 
recbtsgebied te worden geregeld om het 
bevoegde vonnisgerecbt te bepalen. 

9 october 1972 . 143 

3. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de raadkamer die beklaagden naar de 
conectionele 1·echtbank verwijst we
gens regelrnatig gecorrectionalisee1·de 
misdaden en als wanbed1·ijf gekwalifi
ceerde feiten . - Vonnisge1·echt dat zich 
onbevoegd verklaart om kennis te ne
men van de gehele zaak omdat een van 
de als wanbedrijf gekwalijicee1·de fei
ten een misdaad is en dat de misdrijven 
sarnenhangend zijn. - I n kracht van 
gewijsde gegane beslissingen. - Toe
zicht van het Hof . - Gedeeltelijke ver
nietiging van de beschikking. - Ver
wijzing naar de karne1· van inbeschul
digingstelling. - Wanneer de raadkamer 
beklaagden naar de correctionele 
recbtbank beeft verwezen wegens r e
gelmatig gecorrectionaliseerde misda
den en als wanbedrijf gekwalificeerde 
feiten, en bet vonnisgerecbt zicb onbe
voegd beeft verklaard om van de ge
bele zaak kennis te nemen omdat een 
van de als wanbedrijf gekwalificeerde 
feiten in werkelijkbeid een misdaad op
levert en de misdrijven samenbangend 
zijn, onderzoekt bet Hof, waarbij aan
bangig is een verzoekscbrift tot rege
ling van recbtsgebied, of beide beslis-
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singen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, of een van de als wanbedrijf 
omschreven feiten een misdaad blijkt 
te zijn en of de misdrijven samenhan
gend zijn; zo ja, vernietigt het Hof de 
beschikking van de raadkamer, behou
dens in zoverre zij het bestaan van 
verzachtende omstandigheden voor het 
eerste feit heeft aangenomen, en ver
wijst de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling. 

7 november 1972. 234 

4. - Strafzaken.- Beschikking van 
de raadkame1· waarbij wanbedrijven 
worden gecont1·aventionaliseerd. 
Vonnisgerecht dat zich voor de gehele 
zaak onbevoegcl verklam·t omdat na de 
beschikking een omstandigheid is ge
bleken wegens welke een van de feiten 
met een zwaarde1·e co1-rectionele straf 
wordt gestraft en omdat de misdrijven 
samenhangend zijn. - Onde1·zoek doo1· 
het Hof. - Beschikking gedeeltelijk 
nietig verklaa1·d. - Verwijzing naar 
dezelfde raadkamer, anders samenge
steld. - Wanneer, nadat de raadk;amer 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, wegens verscheidene 
wanbedrijven, twee beklaagden naar 
de politierechtbank heeft verwezen, de 
rechtbank een vonnis heeft gewezen 
waarbij zij zich voor alle misdrijven 
onbevoegd verklaard heeft op grand, 
enerzijds, dat na de verwijzende be
schikking een omstandigheid is geble
ken van v66r deze beschikking waar
door een van de feiten, ten laste van 
beide beklaagden gelegd, bij de wet 
met een zwaardere correctionele straf 
wordt gestraft en, anderzijds, dat alle 
misdrijven samenhangend zijn, onder
zoekt het Hof, waarbij een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied aanhangig 
is, of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, of de vaststelling 
van de feitenrechter juist schijnt en of 
de misdrijven samenhangend blijken 
te zijn; is zulks het geval, dan doet het 
Hof de beschikking van de raadkamer 
teniet, behoudens in zoverre zij ver
zachtende omstandigheden heeft aange
nomen voor de andere misdrijven dan 
die waarvoor genoemde omstandigheid 
in aanmerking werd genomen, en ver
wijst de zaak naar dezelfde raadkamer, 
anders samengesteld. 

13 november 1972. 255 

·t5. - Strafzaken. - Beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank wegens een misdaad. - Geen op
gave van veTZachtende omstandighe
den. -..,.- Beslissing waarbij de rechtbank. 
zich onbevoegd verklaart. - Ve7·nieti
ging van de beschikking en ve1·wijzing 
naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling. - Wanneer de raadkamer een 
verdachte wegens een misdaad naar de 
correctionale rechtbank heeft verwe
zen, zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden, het vonnisgerecht. 
zich onbevoegd heeft verklaard en 
beide beslissingen in kracht van ge
wijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, 
het rechtsgebied regelende, de beschik
king van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

8 januari 1973. 469 

'6. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de 1·aadkame1· waarbij een verdachte 
naar de con·ectionele rechtbank wordt 
verwezen wegens wanbedrijven.- Von
nisgerecht dat zich onbevoegd verklaart 
omdat de misdrijven niet geco7Tectio
naliseerde misdaden opleve1·en. - Be
slissingen met kracht van gewijsde. -
Beslissing tot onbevoegdve1·klaring die 
geg1·ond schijnt te zijn. - Vemietiging 
van de beschikking. - Verwijzing naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling. 
- Wanneer de raadkamer een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen wegens als wanbedrij
ven gekwalificeerde feiten en het von
nisgerecht zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat de misdrijven in wer
kelijkheid niet gecorrectionaliseerde 
misdaden zijn, en beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, wordt 
door het Hof, dat het rechtsgebied re
gelt en als de beslissing tot onbevoegd
verklaring gegrond schijnt te zijn, de 
beschikking van de raadkamer vernie
tigd en de zaak naar de kamer ·van 
inbeschuldigingstelling verwezen. 

18 juni 1973 1017 

REGISTRATIE (RECHT VAN). 

Ve1·koop van een onroe1·end goed. 
Vennelding in de akte van een lagere 
prijs dan de werkelijke. - Valse ver
melding met de bedoeling alleen het 
1·egistmtierecht te ontduiken. - Mis
drijf gestmft bij artikel 206 van het 
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Wetboek van registratierechten . 
Geen toepassing v an a7·tikel196 van het 
Stmf wetboek. - De vermelding in een 
verkoopakte van een onroerend goed, 
van een lagere prijs dan de werkelijke, 
levert geen valsheid op die gestraft 
wordt bij de artikelen 193 en volgende 
van het Strafwetboek, doch een bijzon
der misdrijf pepaald en gestraft bij ar
tikel 206 van het Wetboek van registra
tierechten , wanneer de valsheid slechts 
gepleegd is of hiervan slechts gebruik 
is gemaakt met de bedoeling alleen bet 
registratierecbt te ontduiken of die ont
duiking mogelijk te maken. 

5 februari 1973. 561 

REKENING-COURANT. 

Zeke1·heidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening-cou
rant. - Gefailleerde schuldenaar. -
Termijn van staking van betaling . -
Voorwaarden waa1·onder de zekerheid 
geldig is en tegen de massa kan worden 
opgew01·pen. - De rechter beeft, zon
der miskenning van de gelijkheid der 

SAMENHANG. 

1. - Strafzaken. - Een enkele dag
vaarding v an een beklaagde voor de 
politierechtbank wegens verschiUende 
rnisdrijven. - Vonnisgerecht dat ove1· 
al!e feiten ten g1·onde uitspraak doet. 
- Impliciete vaststeHing van de sa
menhang tussen die feit en. - Wanneer 
een beklaagde bij een en dezelfde dag
vaarding wegens verscbillende misdrij
ven voor de politierecbtbank wordt ge
dagvaard, neemt bet vonnisgerecbt dat 
over alle feiten ten grande uitspraak 
doet, impliciet bet bestaan aan van de 
door de dagvaarding gelegde _ samen
bang tussen die feiten . 

9 october 1972. 142 

2. - Stmfzaken. - Uitbreiding van 
de bevoegdheid. :___ Begrip . - De sa
menhang tussen verscbillende misdrij
ven, waardoor o.a. de uitbreiding van 
de bevoegdheid wordt verantwoord, is 
d e band die tussen deze misdrijven be
staat en die van zodanige aard is dat 
bij, met bet oog op een goede recbts-

scbuldeisers in een faillissement, wet
telijk kunnen beslissen dat de stortin
gen, door een schuldenaar van een re
kening-courant sedert de pandstelling 
gedaan, moeten worden aangerekend 
op de oudste scbulden en dat deze
pandstelling geldig en dus tegen de
massa kan worden opgeworpen, boewel 
bet debetsaldo bij de pandstelling gra
ter was dan het bedrag van dit pand, 
wanneer, enerzijds, de op die dag ver
leende _ zekerbeid bestemd was tot dek
kin g v an alle bedragen die de gecredi
teerde scbuldenaar verscbuldigd was. 
« wegens afgesloten of af te sluiten ver
ricbtingen en, ariderzijds, de scbulde
naar, sedert de pandstelling tot op de
dag waarop de rekening-courant werd 
afgesloten, op de rekening grater geld
sommen beeft gestort dan bet bedrag 
van de nieuwe kredieten die de bank 
voor dezelfde periode aan de scbulde
naar, toekomstige gefailleerde, beeft 
verleend. (Wet van 18 april 1851 op bet 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling, art. 445 .) 

s 

18 mei 1973. 911 

bedeling, vereist dat zij samen door de
zelfde recbter worden berecbt. (Sv. , 
art . 226 en 227 .) 

17 oktober 1972. 171 

3. - Strafzaken. Samenvoeging 
v an rechtspleging. - Vereiste van een 
goede rechtsbedeling . - Beoordelings
macht van de feitenrecl'),ter . - Gren
zen. - De feitenrecbter beoordeelt 
soeverein, onder voorbeboud van de 
eerbiediging van de recbten van de 
verdediging, of voor het verE'iste van 
een goede rechtsbedeling misdrijven sa
men door dezelfde recbter moeten wor
den onderzocbt. 

17 oktober en 5 december 1972. 
171 (!ll 335 

-4. - Strafzaken. - Gevallen opge
somd in artikel 227 van het Wetboek 
van strafvordering. - N i et bepe7·kende
opsomming . - De samenbang tussen. 
v erscbillende misdrijven bestaat niet al
leen in de gevallen van· artikel 227 van 
b et Wetboek v an strafvordering waar-
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van de ·bewoordingen slechts een aan
wijzing zijn . 

5 december 1972. 335 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 

1. - Vervolging wegens ove1·treding 
van de a?·tikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek en wegens ove1·treding 
van artikel 34, 1°, of 35 van de wet 
bet?·ejjende de politie over het wegve?·
kee?·. - Misd?·ijven opgeleve?'d door 
een en hetzelfde stmfbaa?· feit. - Twee 
strajjen uitgesproken. - Onwettelijk
heid. - De strafrechter, bij wie een 
vervolging aanhangig is wegens over
treding van de artikelen 418 en 419 of 
420 van het Srafwetboek en wegens 
overtreding van artikel 34, 1° of 35 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer (coiirdinatie van 16 maart 
1968), kan zonder zich tegen te spreken 
of artikel 65 van het Strafwetboek te 
schenden, geen twee onderscheiden 
straffen uitspreken, wanneer hij vast
stelt dat de verscheidene misdrijven 
door een en hetzelfde feit worden opge-
1everd. (Grondwet, art. 97; S.W., 
art. 65.) 

26 september en 21 november 1972. 
104 en 289 

.2. - Eendaadse . samenloop . - Sa
-menlopende misd?·ijven opeenvolgend 
door eenzelfde rechte?' beslecht. - Re
gels inzake de samenvoeging van toe
passing. - De regels inzake de een
daadse samenloop van misdrijven zijn 
van toepassing, zelfs wanneer de sa-. 
menlopende misdrijven opeenvolgend 
·door een en dezelfde rechter worden 
beslecht. 

26 mamt 1973. 746 

SCHENKiNGEN EN TESTAMENTEN. 

i. - Testamenten. - Bijzonder le
gaat. - Legaat dat geacht WO?"dt geza
menlijk gemaakt te zijn. - Dmag
wijdte van de artikelen 1044 en 1045 
van het Btt?·gerlijk Wetboek. - Uitleg
gende a?·tikelen van de wil van de e?·f
late?·. - De bepalingen van de artike-
1en 1044 en 1045 van het Burgerlijk 
Wetboek betreffende het legaat dat ge
acht wordt gezamenlijk te zijn ge
maakt, zijn slechts een uitlegging van 
·de wil van de erflater, zodat de rechter 

steeds de voorrang moet geven aan de 
vaststaande wil van de e.rflater boven 
de wettelijk vermoede wil . 

30 november 1972 . 319 

2. - Uitlegging van een testament. 
- Uitlegging door ext?·insieke elemen
ten van de akte. - Voo1·waarden. -
Het beroep op extrinsieke elementen 
bij de uitlegging van een uiterste wils
beschikking is wettelijk gerechtvaar
digd, zo de rechter vaststelt dat, wan
neer de wil van de erflater niet volko
men duidelijk is, deze kan worden na
gegaan door niet alleen de tekst zelf 
van het testament uit te leggen, doch 
ook de omstandigheden die eraan voor
afgegaan zijn, ermee gepaard gingen 
of erop gevolgd zijn. 

30 november 1972. 319 

SCHlP-SCHEEPVAART. 

! . - Beperking van de aansp?·ake
lijkheid ten belope van de waarde van 
de boot, van de vracht en van het toe
behore"l,. - Wetboek van koophandel, 
Boek II, artikel 46, § II, en 273. -
Schuldeise1· die veTZet doet tegen de 
beschikking ove?' het ve1·zoekschrift van 
de schuldenaa1· die zich beroepen heeft 
op het recht op deze beperking van de 
aansprakelijkheid. - Betwisting van de 
hoedanigheid van eigenaar van de boot. 
- Bewijs van · deze' hoedanigheid. -
Wanneer de rechter, waarbij aanhan
gig is een verzet van een schuldeiser 
tegen de beschikking van de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel over 
het verzoekschrift van de schuldenaar, 
die zich beroepen had op de bepalingen 
van de artikelen 46, § II, en 273 van 
Boek II van het Wetboek van koophan
del betreffende de beperking van de 
aansprakelijkheid ten belope van de 
waarde van de boot, van de vracht en 
van het toebehoren, beslist dat het 
middel van de verzetdoende partij ten 
betoge dat deze schuldenaar geen eige
naar is van de boot niet kan worden 
aangenomen omdat de beslissing, die 
ten voordele van deze schuldeiser de 
veroordeling van de schuldenaar heeft 
uitgesproken, gegrond is op het eigen
domsrecht van de schuldeiser met be
trekking tot de boot, kan hij zich aldus 
niet ambtshalve en met schending van 
artikel 27, lid 2, van het Gerechtelijk 



SOCIALE ZEKERHEID. 1235-

Wetboek beroepen bebben op een ex
ceptie van gewijsde, vermits de bescbik
king waartegen verzet juist was gewe
zen op basis van dit vonnis waaraan 
dit recht van eigendom ten grondslag 
lag. 

8 september 1972. 36 

2. - Binnenvaart. Overt1·edingen 
van artikel 5, lid 3, houdende op1·ich
ting van een Dienst voo1· Regeling de1· 
Binnenvaart. - Overtredingen die on
der de bevoegdheid vallen van de poli
tierechtbank. - De overtredingen van 
artikel 5, lid 3, van de besluitwet van 
12 december 1944 boudende opricbting 
van een Dienst voor Regeling der Bin
nenvaart vallen onder de bevoegdbeid 
van de politierecbtbank. (Sv ., arti
kel 138-6° .) 

26 september 1972. 101 

3. - Binnenvaart. - Besluitwet van 
12 december 1944 houdende oprichting 
van een Dienst voo1· Regeling der Bin
n envaart. - Inschrijving op de beu1·t
lijsten van de bevrachtingskantoren 
van de Dienst. - Verpliching voor alle 
schepen die in Belgie voor rekening 
van de1·den vervoer verrichten. -
Krachtens artikel 5, lid 3, van de be
sluitwet van 12 december 1944 bou
deride opricbting van een Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart is de in
schrijving op de beurtlijsten door de 
bevracbtingskantoren van deze Dienst 
verplicbt voor de scbepen die in Belgie 
voor rekening van derden veryoer van 
goederen verricbten. 

26 september 1972. 101 

4. - Binnenvaart. - Doorvaart van 
een sluis. - Doorvaart volgens de orde 
van aankomst der vaartuigen aan de 
stoppalen. - Draagwijdte. - Arti
kel 28, § 1, van bet koninklijk besluit 
van 15 october 1935, volgens betwelk 
de doorvaart van een sluis gescbiedt 
volgens de orde van aankomst der voer
tuigen aan de stoppalen, geldt oak voor 
de vaartuigen die de stoppalen reeds 
voorbij zijn gevaren; § 8 van betzelfde 
artikel, volgens welke geen voorrang 
van doorvaren kan gelden tegenover 
vaartuigen die reeds binnen bet kunst
werk varen of waar'van de voorsteven 
de stoppaal voorbij is, doen geen af
breuk aan de door § 1 gestelde regel. 

10 april 1973. 799 

5. - Binnenvaart . Belemmering 
van de doo1·vaart. - Vaartuigen die· 
naast elkaa1· v661- een sluis liggen. -
Belemmering veroorzaakt doo1· het 
vaartuig dat de sluis niet het eerst mag 
doorvaren. - Om uit te maken welk 
van twee vaartuigen die naast elkaar 
v66r een sluis liggen, de belft van de 
waterweg voor andere vaartuigen, vlot
treinen of vlotten niet vrijlaat, mag de 
recbter beslissen dat bet vaartuig dat 
niet de voorrang van doorvaart in de 
sluis beeft, de doorvaart belemmert. 
(K.B. van 15 oktober 1935, art. 16, 
lid 1, en 28.) 

10 april 1973. 799 

6. - Aanvaring. - Geen vermoeden 
dat het aanvarend schip een fo.ut 
heeft begaan wanneer de rechter ver
wijst naar feitelijke omstandigheden 
van de aanvaring, die fouten van de 
aanvarende opleveren, en vaststelt dat 
deze fouten in ooTZakelijk verband 
staan met de schade. - Het arrest dat 
zicb niet ertoe beperkt te bescbouwen 
dat bet niet-leveren van het bewijs van 
bet gebrek aan verlichting op het aan
gevaren schip de fout van het aanva
rend schip voldoende doet uitschijnen 
en oak verklaart zicb aan te sluiten bij 
de uiteenzetting van andere feitelijke 
omstandigheden van de aanvaring, die 
fouten van de aanvarende opleveren en 
die in oorzakelijk verband staan met 
de schade, doet bet vermoeden niet ont
staan dat bet aanvarend scbip, inzake 
aanvaring, een fout heeft begaan. 
(W.K., boek II, titel VII, art. 251; 
overeenkomstig van 23 september 1910, 
goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macbt van 14 september 
1911, art. 3; B.W., art. 1315 en 1382.) 

18 mei 1973. 920· 

SOCIALE ZEKERHEID. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HooFDSTUK II. - Werkloosheidsverze
zekering. 

HoOFDSTUK III . - Ziekte- en invalidi
teitsverzekering. 

HOOFDSTUK IV. - Verzekering tegen de 
ouderdom en de vmegtijdige dood. 

A. Bedienden. 
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B. Werklieden. 

C. Mijnwerkers. 

HooFDSTUK V. - Jaarlijkse vakantie. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

HOOFDSTUK II. 

WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 

1. - Werkloosheidsverzekering. 
Passende dienstbetrekking. - Criteria. 
- Ministerieel besltLit van 4 juni 1964, 
artikel 46, 3°. - An·est dat beslist dat 
de aan een we1·kloze aangeboden 
dienstbet1·ekking niet passend was. -
Voorwaarden van dit artikel niet ve7'
vuld. - Onwettelijkheid. - Niet wet
ielijk gerechtvaardigd is het arrest dat 
beslist, dat niet « passend » was de 
dienstbetrekking welke werd aangebo
den aan de werkloze, die zich beriep 
·OP het feit dat hij eers"tdaags het werk 
in een andere dienstbetrekking zou 
bervatten, hoewel hij, op het ogenblik 
van het aanbod, het bewijs niet had ge
leverd dat hij werkelijk voor een an
dere dienstbetrekking aangeworven 
was of niet bewezen is dat deze in
diensttreding ten laatste binnen zeven 
werkdagen heeft plaatsgehad. (K.B. van 
20 december 1963, art. 133, M.B. van 
4 juni 1964, art. 46, 3° .) 

10 januari 1973. (Twee arresten.) 
479 

2. - WerkloosheidsveTZeke7·ing. -
Passende dienstbetrekking. - C1·iteria. 
- Ministerieel besluit van 4 juni 1964, 
artikel 46, 3°.- Voorwcw1·den wcta7'0n
de7' de spoedige werkhervatting in ee1~ 
andere dienstbet1·ekking de werkloze 
toestaat de aangeboden dienstbetrek
king als niet « passend » te weige1·en. -
Beperkende uitlegging.- De voorwaar
den vastgelegd bij artikel46, 3°, van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 in
zake werkloosheid, waaronder de spoe
dige werkhervatting in een andere 
dienstbetrekking de werkloze toestaat 
de hem aangeboden dienstbetrekking 
als niet « passend >> te weigeren, moe
ten op beperkende wijze worden uitge
legd. (K.B. van 20 december 1963, 

art. 133; ministerieel besluit van 4 juni 
1964, art. 46, 3° .) 

10 januari 1973. 479 

.a. - Werkloosheidsverzekering. -
Vervolgingen wegens ove1·t1·eding van 
a1·tikel 261, 5, van ket koninklijk be
sluit van 20 december 1993 bet1·ejjende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.
Beroep voo1· het arbeidsgerecht inge
steld doo1· een we1·kloze die uit de 
we1·kloosheidsuitke1·ing is uitgesloten. 
- Be7'0ep dat geen beletsel is voor de 
uitoefening van de strajvo1·dering we
gens deze ove1't1·eding . - Het beroep 
door een werkloze voor het arbeidsge
recht ingesteld tegen de beslissing van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
waarbij hij uit de werkloosheidsuitke
ring is uitgesloten, is geen beletsel voor 
de uitoefening van de strafvordering 
voortvloeiend uit een overtreding van 
<:rtikel 261, 5 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid. 

22 januari 1973. 523 

4. - We1·kloosheidsve7·zeke1·ing. -
Koninklijk besluit van 20 december 1963 
bet1·ejjende de m·beidsvoorziening en 
werkloosheid, de artikelen 154 en 157, 
vervangen bij de a1·tikelen 1 en 2 van 
het koninklijk besluit van 22 december 
1967. - Gmndwettelijkheid. - De be
palingen van . de artikelen 154 en 157 
van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, zoals zij 
zijn vervangen bij de artikelen 1 en 2 
van het koninklijk besluit van 22 de
cember 1967, die de mannen en vrou
wen in onderscheiden categorieen indeel
den en huri bijgevolg onderscheiden 
werkloosheidsuitkeringen toekenden, 
waren niet strijdig met het beginsel 
van de gelijkheid der Belgen, neerge
legd in artikel 6 van de Grondwet, daar 
zij berusten op het feit dat het gemid
deld loon van de werkneemsters door
gaans lager is dan het gemiddeld loon 
van de werknemers. 

24 j anuari, 2 en 9 mei 1973 . 
533, 836 en 854 

5. - Werklooshe~dsverzeke1·ing. -
Gerechtigden. - Jonge werkneme1·s.
Studies van de lagere secundai1·e cyclus 
met technische of be7'0epsvorming. -
Studies die doo1· het beheerscomite van 
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de Rijksdienst voor arbeidsvoo1·ziening 
niet zijn erkend als voorbereidend tot 
de uitoefening van een beroev in loon
dienst. - Beslissing die deze studies 
gelijkstelt met studies voo1·bereidend 
tot de uitoefening van een dergelijk be
roep. - Onwettelijkheid. - De recbter 
mag zicb niet in de plaats van bet be
beerscomite van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening stellen om te erken
nen dat studies van de lagere secun
daire cyclus met tecbniscbe of beroeps
vorming een normale voorbereiding zijn 
voor de uitoefening van een beroep in 
loondienst en evenmin bet door een 
jonge werknemer genoten onderwijs met 
dergelijke studies gelijkstellen. (K.B. 
van 25 december 1963, art. 124, lid 1, 4°, 
gewijzigd bij bet K.B. van 3 oktober 
1968.) 

21 februari 1973. 616 

6. - Werkloosheidsverzekering. -
Recht op werkloosheidsuitke1·ing. 
Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voor de algemene arbeidsmarkt wegens 
arbeidsongeschiktheid. - Geen genees
kundig onderzoek ve1·eist om het recht 
op uitkering te ontzeggen. - De werk
loze aan wie b et recbt op werkloos
heidsuitkering wordt ontzegd, omdat 
hij wegens arbeidsongescbiktheid onbe
schikbaar voor de algemene arbeids
markt is, kan worden uitgesloten van 
bet recbt op werkloosbeidsuitkering 
zonder te worden onderzocbt door een 
geneesbeer aangewezen door bet ge
westelijk bureau van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening. (K.B. van 
20 december 1963, art. 133 en 142, § 1; 
M.B. van 4 juni 1964, art. 38.) 

28 maart 1973. 756 

7. - Werkloosheidsverzekering. -
Recht op werkloosheidsuitkering. 
Passende dienstbetrekkinp. - Beo01·de
ling van het passend karakter. - In 
acht te nemen criteria . - Het passend 
karakter van een aangeboden dienstbe
trekking, welke de werkloze die als 
werkzoekende moet ingeschreven zijn 
om recbt op werkloosbeidsuitkering t ·::! 
hebben, verplicbt is te aanvaarden, 
mag ook beoordeeld worden met in
achtneming van andere criteria dan 
die welke voorkomen in de artikelen 35 
tot 59 van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 inzake werkloosheid, wan
neer het geschil betreffende het pas- : 

send karakter van de dienstbetrekking 
buiten het toepassingsveld van die bij 
ministerieel besluit vastgestelde crite
ria valt. (Koninklijk besluit van 20 de
cember 1963, art. 133.) 

28 maar t 1973. 761 

8. - We1·kloosheidsverzekering. -
Recht op werkloosheidsuitkering. 
Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voo1· de algemene arbeidsmarkt. -
Weigering van een aangeboden dienst
betrekking gerechtvaa1·digd. - Geen 
recht op uitkering. - De werkloze die 
een aangeboden dienstbetrekking wei
gert om een reden waardoor hij zoda
nig voorbehoud voor de hervatting van 
de arbeid maakt dat hij onbeschikbaar 
voor de algemene arbeidsmarkt wordt, 
heeft geen aanspraak op werkloosheids
uitkering, zelfs indien de ingeroepen re
den zijn . weigering oin de aangeboden 
dienstbetrekking te aanvaarden, kan 
rechtvaardigen. (Kon . besl. van 20 de
cember 1963, art. 133.) 

16 mei 1973. 893 

9. Werkloosheidsverzekering. -
Ge1·echtigden op werkloosheidsuitke-
1'ing. - In een beschennde we1·kplaats 
tewerkgestelde minder-valide. In 
aanme1·king te nemen minimumloon. -
Door de minister bepaald. - Het mini
mumloon dat in aanmerking moet wor
den genomen voor de vaststelling van 
het aantal arbeidsdagen gedurende 
welke een werkloze arbeid moet heb
ben verricht om op werkloosheidsuitke
ring gerechtigd te zijn, is, wat de in 
een beschermde werkplaats tewerkge
stelde minder-valide betreft, het mini
mumloon vastgesteld door de minister 
met toepassing van artikel 121 , § 2, 
lid 2, 2°, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid. 

16 mei 1973. 895 

HOOFDSTUK III. 

ZIEKT=- EN INVALID: TEITSVERZEKERING . 

10. - Ziekte- en invaliditeitsverze
ke?·ing. - A 1'beidsongeschiktheidsuitke
ring. - Cumulatie met inkomen uit a1·
beid. - Toelating van de adviserend 
geneeshee1· tot het venichten van ar
beid. - Voorwaa1·de. - De toelating 
van de adviserend geneesheer tot het 
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verrichten van arbeid, die vereist is op
dat het inkomen uit die arbeid met 
:arbeidsongeschiktheidsuitkeringen mag 
worden gecumuleerd, moet door de ge
rechtigde niet aileen aangevraagd maar 
.ook bekomen worden alvorens het ver
richten van arbeid een aanvang neemt. 
(Wet van 9 augustus 1963, art. 56, § 2; 
K. B. van 4 november 1963, art. 232, 
gewijzigd bij K.B. van 23 oktober 
1967 .) 

14 februari 1973. 597 

11. - Ziekte- en invaliditeitsve,·ze
keTing. - Geneeskundige veTZOTging . 
- Koninklijk besluit van 28 novembe1· 
1956, aTtikel 8. - Gezinshoofd. - Be
.!JTip. - Voor de toepassing van arti
kel 8 van het koninklijk besluit van 
28 november 1956 luidens hetwelk de 
leden van een gezin, waarvan twee 
personen respectievelijk onder de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
onder h et personeelsstatuut van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen vallen, recht hebben op te
gemoetkoming in de kosten van genees
kundige verzorging krachtens de rege
ling die op het gezinshoofd toepasselijk 
is, kan degene die onder de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering valt alleen als 
gezinshoofd worden beschouwd, indien 
de betrokken gezinsleden de hoedanig

.heid van persoon te zijnen laste hebben 
met toepassing van de wetgeving op die 
verzekering. 

28 maart 1973. 758 

12. - Ziekte- en invaliditeitsveTze
keTing. - A1·tikel 32 van de wet van 
8 april 1965 dat een de1·de lid toevoegt 
aan § 2 van aTtikel 70 van de wet tot 
instelling en o1·ganisatie van een Tege~ 
ling vooT veTplichte ziekte- en invalidi-
teitsve7·zekeTing. Dmagwijdte. 
Wanneer hij die ziekte- en invaliditeits
verzekering geniet benadeeld wordt door 
een motorrijtuig dat niet gei:ndentifi
ceerd is of door geen verzekering in
zake burgerrechtelijke aansprakelijk
heid gedekt is, hebben de benadeelde 
en de verzekeringsinstelling elk een 
eigen recht tegenover het gemeenschap
pelijk motorwaarborgfonds waardoor, 
de eerste, vergoeding voor de niet door 
de verzekeringsinstelling gedekte licha
melijke schade en, de tweede, terugbe
taling van de verleende prestaties kan 
verkrijgen. (Wet van 1 juli 1956, art. 6; 

K .B. van 5 januari 1957, art. 3; wet van 
9 augustus 1963, art. 70, §§ 2 en 3, 
gewijzigd bij de wet van 8 april 1965, 
art. 32.) 

10 mei 1973. 856 

HOOFDSTUK IV. 

VERZEKERING TEGEN DE OUDERDOM 

EN DE ,VROEGTIJDIGE DOOD . 

A. Bedienden. 
B. Werklieden. 
C. Mijnwerkers. 

HOOFDSTUK V. 

JAARLIJKSE VAKANTIE. 

SOEVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

1. - Stmfzaken. - Noodzaak of ge
pastheid van een ondeTzoeksmaatTegel. 
- SoeveTeine beooTdeling . -De feiten
rechter beoordeelt soeverein de nood
zaak of de gepastheid van een onder
zoeksmaatregel en onder meer van het 
verhoor van getuigen ter terechtzitting. 

21 november 1972 en 6 maart 1973. 
290 en 658 

2. - Stmfzaken. - Enig stmfbaaT 
opzet. - SoeveTeine beooTdeling in 
feite. - De feitenrechter beoordeelt 
soeverein in feite of verschillende fei
ten wegens de eenheid van strafbaar 
opzet een enkel strafbaar feit opleve
ren. (S.W., art. 65.) 

15 mei 1973. 878 

3. - Stmfzaken. - Noodzaak of ge
pastlwid van een aanvullende ondeT
zoeksvenichting. - SoeveTeine beooT
deling. - De feitenrechter beoordeelt 
soeverein de noodzaak of de gepastheid 
van een aanvullende onderzoeksver
richting. 

20 maart 1.973. 715 

4.- Stmfzaken. - Noodzaak of ge
pastheid van een ondeTzoeksmaatTegel. 
- SoeveTeine beooTdeling. - De feiten
rechter beoordeelt soeverein de nood
zaak of de gepastheid van een aanvul
lende onderzoeksmaatregel, zoals een 
deskundigenonderzoek. 

22 augustus 1973 . 1081 
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SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 

1. - Exploitatie van kansspelen. 
Deelneming. - ATTest dat e7'0p wijst 
dat de beklaagde een hem toebehoTend 
speelavpamat bij een medebeklaagde 
heeft qevlaatst en dat hi.i wist dat de 
exploitatie van di.t toestel, waaTvan hij 
met de exvloitant de Winst deelt , StTij
dig was met de wet. - ATTest da{ de 
deelneming van de beklaagde aan de 
~xvloi.tatie van kanssvelen vaststelt.
Door erop te wijzen -dat de beklaagde 
een hem toebehorend speelapparaat bij 
een medebeklaagde heeft geplaatst en 
dat hij wist dat de exploitatie van dit 
toestel , waarvan hij met de exploitant 
de winst deelt. strijdig was met de wet, 
stelt het arrest het bestaan vast van de 
bestanddelen van de deelneming van de 
beklaagde aan het misdrijf van exploi
tatie van kansspelen . rs.w., art. 66; 
wet van 24 oktober 1902, art. 1, aange
vuld bij het enig artikel van de wet 
van 19 april 1963, en art. 5.) 

23 oktober 1972 . 185 

2. - Exploitatie van kansspelen. -
VeTbeu7·dveTklaTing van de geb1·uikte 
toestellen . - VeTplich'te ve7·beu7·dveT
klaTing ongeacht elke V7'0egeTe inbe
slagneming. - In geval van veroorde
ling wegens exploitatie van kansspelen , 
moet de rechter de verbeurdverklaring 
bevelen van de toestellen gebruikt of 
bestemd voor de dienst der spelen, on
geacht elke vroegere inbeslagneming 
en moeilijkheden om de verbeurdver
klaring uit te voeren. (Wet van 24 ok
tober 1902, art. 6.) 

29 januari 1973. 543 

3. - Exploitatie van kansspelen . -
Deelneming . - An·est dat e1·op wijst 
dat de beklaagde een hem toebehoTend 
kansspel bij medebeklaagden heeft ge
plaatst en dat hij moest weten dat de 
exploitatie van deze toestellen waaT
van hij met de exploitanten de win
sten deelt, stTijdig was met de wet. -
An·est dat de deelneming v an de be
klaagde aan het wanbedTijf van exploi
tatie van kansspelen vaststelt . - Door 
erop te wijzen dat de beklaagde hem 
toebehorende kansspelen bij medebe
klaagden heeft geplaatst en dat hij 
moest weten dat de exploitatie van 
deze toestellen, waarvan hij met de ex
plojtanten de winsten deelt, strijdig 

was met de wet, stelt het arrest het be
staan vast van de bestanddelen die de 
deelneming van de beklaagde aan h et 
wanbedrijf van exploitatie van kans
spelen insluit. (S .W., art. 66; wet van 
24 oktober 1902, art. 1, aangevuld bij 
het enig artikel vari de wet van 19 april 
1963, en art. 5.) 

29 januari 1973 . 543. 

SPOORWEGEN (NATIONALE MAAT
SCHAPPU DER) . 

1. - PeTsonee lsstatuut. - Geschil
len . - Bevoegdheid van de a7·beidsge
Techten. - De arbeidsgerechten nemen 

· kennis van alle geschillen over de rech
ten die de personeelsleden van de N a
tionale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen en hun rechthebbenden 
aan het personeelsstatuut ontlenen .. 
(Wet van 23 juli 1926, art. 13, laatste 
lid, gewijzigd bij artikel 58 vervat in 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 
1967 .) 

28 maart 1973. 758 

2. - Pe1·soneelsstatuut . Genees-
kundige veTZOTging . - Koninklijk be
sluit van 28 november 1956, artikel 8. 
- Gezinshoofd. - Beg1·ip. - Voor de 
toepassing van artikel 8 van het ko
ninklijk besluit van 28 november 1956, 
luidens hetwelk de leden van een gezin, 
waarvan twee personen respectievelijk 
onder de ziekte- en invaliditeitsverze
kering en onder het personeelsstatuut 
van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen vallen, recht 
hebben op tegemoetkoming in de ko~
ten van geneeskundige verzorging 
krachtens de regeling die op het gezins
hoofd toepasselijk is, kan degene die 
onder de ziekte- en invaliditeitsverze
ker ing valt alleen als gezinshoofd wor
den beschouwd, indien de betrokken 
gezinsleden de hoedanigheid van per
soon te zijnen laste hebben met toe
passing van de wetgeving op die ver
zekering. 

28 maart 1973. 758 

STAAT. 

Een enkel patTimon-ium. - P at7·im o
nium niettemin dooT de wet op de 
Rijkscomptabiliteit onde1'W01'pen aan 
bijzondeTe Tegels. - Hoewel de Staat 
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slechts een enkel patrimonium bezit, is 
dit niettemin door de wetgeving op de 
Rijkscomptabilieit onderworpen aan 
bijzondere regels waardoor iedere dub
bele boeking en compensatie tussen de 
diverse ministeriele departementen uit
gesloten zijn. (Wet van 15 mei 1846 op 
-de Rijkscomptabiliteit, art. 15 tot 17; 
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en 
aanvulling van de wetten op de Rijks
comptabiliteit, art. 2, 3 en 11.) 

29 mei 1973. 949 

Sl'EDEBOUW. 

1. - Uitvoering van we1·ken zonder 
bouwvergunning. - He1·stel van de 
~laats ~n de vo1·ige staat. - Sinds de 
tnwerkmgtreding van de wet van 
22 december 1970 tot wijziging van de 
wet van 29 maa.rt 1962 kan het her
stel van de plaats niet meer worden be
volen dan op vordering van de ge
rnachtigde ambtenam· of van het col
lege -z:an. burgemeeste1· en schepenen, 
~elfs t~dten de overt1·eding v66r deze 
mwerkmgtreding is gepleegd. - Wan
neer .zonder bouw- of verkavelingsver
gunnmg werken zijn uitgevoerd kan 
sinds de inwerkingtreding van d~ wet 
van 22 december 1970, het herstel van 
de plaats ~n de vorige staat niet meer 
worden bevolen dan op vordering van 
de gemachtigde ambtenaar of van het 
college van burgemeester en schepenen 
zelfs indien de overtreding v66r de in~ 
werkingtreding van genoemde wet is 
gepleegd. (Wet van 29 maart 1962 ge
wijzigd bij de wet van 22 dece~ber 
1970, art. 64, 65 en 76bis.) · 

21 november 1972 en 6 maart 1973. 
285 en 655 

2. - Uitvoering van werken zonder 
ve1·gunning. - He1·stel van de plaats 
in de vorige staat .. - Vordehng van de 
gemachtigde ambtenaar of van het col
lege van burgemeester en schepenen 
noodzakelijk. - Vordering die niet 
noodzakelijk moet plaatshebben v661' 
het instellen van de strafvo?·dering. -
Hoewel, wanneer werken zonder bouw
of verkavelingsvergunning werden uit
gevoerd, het herstel van de plaats in 
de vorige staat, sinds de inwerkingtre
ding van de wet van 27 december 1970 
waarvan artikel 21 het artikel 65 van de 
wet van 29 maart 1962 heeft vervangen, 
niet meer kan worden bevolen tenzij op 

vordering van de gemachtigde ambte
naar of van het college van burgemees
ter en schepenen, vereist echter geen 
enkele wettelijke bepaling dat deze 
vordering plaatsheeft v66r de strafvor
dering wordt ingesteld. 

16 januari 1973. 506 

STRAF. 

1. - Douane en accijnzen. - Een
daadse samenloop van misdrijven. -
Cumulatie van geldboeten. - Wanneer 
eenzelfde feit verscheidene overtredin
gen van de wetten inzake douane en ac
cijnzen oplevert, moeten de geldboeten 
voor elk misdrijf gecumuleerd worden, 
behoudens bij de wet vastgestelde af
wijking. (S.W., art. 65 en 100, lid 2.) 

11 september 1972. 40 

2. - Beklaagde wegens een wanbe
drijf verwezen naa1· de politierecht
bank. - Aannerning van verzachtende 
omstandigheden. - Correctionele stmf. 
- Onwettelijkheid. - Wanneer de be
klaagde wegens een wanbedrijf naar de 
politierechtbank wordt verwezen bij 
een beschikking van de raadkamer 
waarin verzachtende omstandigheden 
worden 'aangegeven, mag de politie
rechtbank of de correctionele recht
bank, in hoger beroep uitspraak 
doende, hem voor dit misdrijf geen 
correctionele straf opleggen. (Wet van 
4 oktober 1967, art. 4 en 5.) 

25 september 1972 en 19 februari 
1973. 92 en 613 

.3. - Geldboete. - Opdeciernen. -
Wet van 22 december 1969. - Onzeke?·
heid omt1·ent het feit of het misdrijf 
v66r of na de inwe1·kingt1·eding van 
deze wet is gepleegd. - Niet ge?·echt
vaardigde toepassing van deze wet. 
Niet wettelijk gerechtvaardigd is de 
toepassing op een geldboete van de 
verhoging met 290 deciemen, ingevoerd 
bij ·de wet van 22 december 1969, wan
neer de vaststellingen van de beslissing 
in het onzekere laten of het misdrijf 
gepleegd is v66r of na de 10• januari 
1970, dag waarop deze wet in werking 
is getreden. · 

3 oktober, 21' november en 4 decem
ber 1972, 27 maart, 16 april, 15 mei en 
12 juni 1973. 130, 288, 330, 753. 818, 

878 en 992 
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4. - G eldboete. ~ Opdeciemen. 
Wet van 22 december 1969. - Overtre
ding begaan v66r de inwerkingtreding 
van deze wet. - Toepassing van deze 
wet niet ge1·echtvaardigd. - Niet wet
telijk gerechtvaardigd is de toepassing 
op een geldboete van de vermeerdering 
met 290 deciemen, ingevoerd bij de wet 
van 22 december 1969, wanneer deze 
geldboete is uitgesproken wegens ·een 
overtreding van v66r 10 januari 1970, 
dag waarop deze wet in werking is ge
treden. 

24 oktober 1972. 193 

5. - Misdrijf gestmft met gevange
nisstraf en geldboete. - Bijkomstig ka
rakte1' van de geldboete . - Wanneer 
een misdrijf met gevangenisstraf en 
geldboete wordt gestraft, moet alleen 
de duur van de gevangenisstraf in aan
merking worden genomen om de be
trekkelijke zwaarte van de straffen te 
bepalen en niet het bedrag van de geld
boete, die als een bijkomende straf 
wordt beschouwd; deze heeft, ongeacht 
haar bedrag, hetzelfde karakter als de 
hoofdstraf . (S.W., art. 25, 38 en 40.) 

11 december 1972. 356 

•6. ___:, Misdrijf gestmft met gevange
nisstraf en geldboete. - Ve1·vangende 
gevangenisstraf. - Duur. - Wanneer 
een misdrijf met gevangenisstraf en 
geldboete gestraft wordt, moet de duur 
van de gevangenisstraf in aanmerking 
worden genomen en niet het bedrag 
van de geldboete om de duur van de 
vervangende gevangenisstraf te bepalen. 
(S.W., art. 25 en 40.) 

11 december 1972. 356 

7. - Verbeu1·dverklaTing. Geen 
vaststelling van de bij de wet gestelde 
voorwaarden. - Niet met redenen om
klede beslissing. - Niet met redenen 
omkleed is de beslissing die in strafza
ken een verbeurdverklaring uitspreekt 
zonder de aanwezigheid vast te stellen 
van de bij de wet gestelde voorwaar
den. (Grondwet, art. 97; S.W., art 42.) 

11 december 1972. 361 

8. - Ve1·vangende gevangenisstmf. 
- Twee vervangende gevangenisst1·af
fen van 1·espectievelijk 45 en 14 dagen 
door de 1·echter in hoge1· beToep vervan
gen door een vervangende gevangenis
straf van twee maanden. - VeTzwaring 

van de vervangende gevangenisstraf. 
- De rechter in hoger beroep die twee 
vervangende gevangenisstraffen van 
respectievelijk vijfenveertig en veertien 
dagen vervangt door een enkele ver
vangende gevapgenisstraf · van twee 
maanden, namelijk zestig dagen gevan
genisstraf, verzwaart de toestand van 
de beklaagde. 

19 december 1972. 409 

'9. - Zwaa1·te. - Soevereine beoor
deling binnen de bij de wet gestelde 
grenzen. - De rechter bepaalt soeverein 
in feite, binnen de bij de wet gestelde 
grenzen, de straf die hij in verhouding 
acht met de zwaarte van het bewezen 
verklaarde misdrijf. 

19 februari 1973. 610 

10. - Eendaadse samenloop van mis
drijven. - Zwaarste straf. - Besturen 
van een voertuig op een openbm·e 
plaats, in staat van dronkenschap . -
OveTt1·eding van het wegve1·keers1·egle
ment. - Alleen de stmf tot beteugeling 
van het eerste misdTijf moet wo1·den 
uitgespmken. - Wanneer het misdrijf 
in staat van dronkenschap een voertuig 
op een openbare plaats te hebben be
stuurd en een overtreding van het weg
verkeersreglement door eenzelfde feit 
worden opgeleverd, moet alleen de 
zwaarste straf worden uitgesproken, na
melijk die welke het eerste misdrijf be
teugelt. (S.W., art. 65; wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, coi:irdi
natie van 16 maart 1968, art. 29, lid 1, 
en 34, 1° .) 

26 februari 1973. 627 

11. - ve,·vangende gevangenisstraf 0 

- Misdrijf gestmft door het Strafwet
boek. - Beslissing die voor de geldboete 
geen veTvcmgende gevangenisstraf uit
spreekt. - Onwettelijkheid. - Onwet
telijk is de beslissing die een geldboete 
uitspreekt voor een bij het Strafwet
boek omschreven misdrijf, zonder ter
zelfdertijd een vervangende gevangenis
straf uit te spreken. (S .W ., art. 40.) 

27 februari 1973. 637 

12. - A1·tikel 65 van het StTafwet
boek. - Bepaling die de Techter, die 
kennis heeft genomen van de strafvor
de1·ing, verplicht slechts een enkele straf 
uit te spreken, wanneer een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, dat als on-

1 derscheiden misdrijf stmfbaaT is ge-
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steld, een bestanddeel vonnt van een 
misd1·ijf uit onvoo1·zichtigheid. - Wan
neer het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, dat een bestanddeel is van een 
misdrijf uit onvoorzichtigheid, boven
dien het voorwerp uitmaakt van een of 
meer afzonderlijke telastleggingen, is 
de rechter ertoe gehouden, in geval van 
onsplitsbaarheid van het feit en met toe
passing van artikel 65 van het Straf
wetboek, slechts een enkele straf, n.l. de 
zwaarste, uit te spreken. 

8 m aart 1973 . 666 

1·3. - Eendcta.dse s~Lmenloop van 
wanbedrijven. - Gevan genisstmffen die 
samen het dubbel van het maximum 
van de zwaa1·ste straf te boven gaan. -
Vennindering tot deze straf ve1·plicht. 
- Wanneer het totaal van de wegens 
samenlopende wanbedrijven het dubbel 
van de zwaarste straf te hoven gaat, 
moet dit totaal verplicht tot deze straf 
worden verminderd . (S .W., art. 60.) 

26 maart 1973. 746 

14. - A1·tikel 65 vcm het Stmfwet
boek. - Bepaling die de rechteT, die 
kennis heeft genomen van de stntfvor
dering, verplicht slechts een enkele stmf 
uit te sp1·eken wannee1· een geb1·ek aan 
voorzichtigheid of voo1'Z01'g, dat als on
derscheiden misdri.if stmfbam· is ge
steld, een bestanddeel vormt van het 
misdrijf, omschreven bij de artike
len 418 en 420 van het Stmfwetboek. -
De strafrechter is wegens de onsplits
baarheid van het feit en krachtens arti
kel 65 van het Strafwetboek ertoe ge
houden slechts een enkele straf uit te 
spreken, w anneer het feit, voor de be
klaC!.gde, in staat v a n dronkenschap een 
voertuig te hebben bestuurd, hetgeen 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg is da t als onderscheiden misdrijf 
door de strafwet strafbaar is gesteld, 
een bestanddeel vormt van het misdrijf 
omschreven bij de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek. (S .W ., art . 65, 418 
en 420; wet van 1 augustus 1899, a r t. 2, 
3° en 4°; wegverkeersreglement,. a rti
kel 10 .) 

13 april 1973. 811 

115. - Verzachtende omstandigheden . 
- CorTectionele 1·echtbank wcw1·bij cum
hangig is een misdaad die we1·d geco1'
Tectionalisee1'd bij aanneming van ver
zachtende ornstandigheden. - Mag niet 

opnieuw veTzachtende omstandigheden 
aannemen. - De correctionele recht
bank waarbij aanhangig is een misdaad, 
die werd gecorrectionaliseerd bij aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
mag niet opnieuw voor hetzelfde feit 
verzachtende omstandigheden aanne
men. (Wet van 4 oktober 1867, art. 1; 
art. 72, 80 en 81 S.W.). 

4 juni 1973. 960 

16. - VeTzachtende omstandigheden. 
- ATtikel 85 van het Stmfwetboek. -
Geen toepassing op de misdaden di.e 
weTden gecon·ectionalisee1·d bij aanne
ming van veTzachtende omstandigheden.
- Artikel 85 van het Strafwetboek is 
niet van toepassing op de misdaden die 
wegens verzachtende omstandigheden 
door het onderzoeksgerecht werden ge
correctionaliseerd. 

4 juni 1973. 960 

17. - Ove1·t1·eding van artikel 4, 
lid 1, van de besluitwet van 14 novem
ber 1939. - Geldboete van rnee1· dan 
50 frank. - Onwettelijkheid. - Hij die 
dronkenmakende dranken opdient ·aan 
een persoon die kennelijk dronken is 
mag, behalve indien deze geen achttien 
jaar oud is of in geval van herhaling, 
niet veroordeeld worden tot een geld
boete van meer dan 50 frank. (Besluit
wet van 14 november 1939, art. 4, lid 1.) 

18 juni 1973 . 1020 

S'FRAFVORDERING. 

1. - Valsheid in geschriften of ge
b1·uik van deTgelijke valse stukken met 
het inzicht de belasting te ontdtd.ken. -
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
m·tikel 342.- StrafvoTdering tot toepas
sing van een hoofdgevangenisst1·af. -
Hoge1' be1·oep met het oog op een derge
li j ke toepassing . - Stmfv01·de1·ing en 
o.a. Techt van hoge1· ·beroep van het 
openbcw1· ministe1·ie. - Het openbaar 
ministerie kan ambtshalve en du s zon
der voorafgaand verzoek van de a dmi
nistratie der directe belastingen en ook 
bij ontstentenis van een door h a ar inge
stelde rechtsvordering, de strafvordering 
uitoefenen tot toepassing van een gevan
genisstraf wegens valsheid in geschrif
ten of gebruik van dergelijke valse stuk
ken, gepleegd met het inzicht de inkom
stenbelasting te ontduiken of een derde 
daaraan te doen ontsnappen. Bij ont-
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stentenis van een dergelijk verzoek of 
van een dergelijke rechtsvordering, 
heeft bet openbaar ministerie ook bet 
recht boger beroep in te stellen van een 
vonnis met bet oog op de toepassing van 
de hoofdgevangenisstraf, zoals in de wet 
is bepaald. (Wet van 17 -april 1878, arti
kel 1; Sv., art. 22; Wetb. van de inkom
stenbelastingen, art. 342 en 350.) 

14 november 1972. 263 

2. - Valsheid in gesch?·iften of ge
bruik van dergelijke valse stukken met 
het inzicht de belasting te ontduiken. -
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
artikel 342. - Recht van het openbaar 
ministerie de onderzoeksrechte?· op te 
vorderen om een vooronde1·zoek in te 
stellen. - Daar b et openbaar ministerie 
belast is met de uitoefening van de 
strafvordering met bet oog op de toepas
sing van een gevangenisstraf wegens 
valsbeid in geschriften of gebruik van 
dergelijke valse stukken, gepleegd met 
bet inzicht de inkomstenbelasting te ont
duiken of een derde daaraan te doen 
ontsnappen, kan bet, zelfs bij onstente
nis van elk verzoek van de administra
tie der directe belastingen, de onder
zoeksrechter opvorderen om een onder
zoek in te stellen. (Wet van 17 april 
1878, art. 1; Sv., art. 60 en 61; Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 342 en 350.) 

14 november 1972. 263 

3. - Valsheid in geschriften of ge
bruik van dergelijke stukken met het 
inzicht de belasting te ontduiken. -
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
artikel 342.- Strafvo'rde1·ing tot toepas
sing van geldboeten en andere st1·afjen 
dan de hoofdgevangenisstmf. - Rechts
vo?·dering die dom· de administmtie der 
directe belastingen wordt ingeste ld . -
De rechtsvordering tot toepassing van 
de geldboeten en andere straffen dan 
de hoofdgevangenisstraf, wegens vals
heid in geschriften of gebruik van der
gelijke valse stukken gepleegd met bet 
inzicht de inkomstenbelasting te ontdui
ken of een derde daaraan te doen ont
snappen, wordt ingesteld door de admi
nistratie der directe belastingen. (Wetb. 
van de inkomstenbel., art. 342 en 350.) 

14 november 1972. 263 

4. - Valsheid in geschriften of ge
bruik van dergelijke valse stukken, bij 
het vaststellen van de doo1· hun clienten 
verschuldigde belastingen, gepleegd door 

een zaakwam·nemer, deskundige en elke 
andere pe1·soon die er een beroep van 
maakt boek te houden of te helpen hou
den.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen, artikel 344 en 345.- Verbod het 
beroep van zaakwaarneme1·, fiscaal 
1·aadgever, deskundige of accountant uit 
te oefenen.- Straf die slechts kan wor
den uitgesp?·oken op vervolging van de 
administratie der directe belastingen. -
De administratie der directe belastingen 
stelt de rechtsvordering in tot toepas
sing van de straf, namelijk bet verbod 
bet beroep van zaakwaarnemer, fiscaal 
raadgever, deskundige of accountant uit 
te mifenen, ten laste van een zaakwaar
nemer, deskundige of van elke andere 
persoon die er een beroep van maakt 
boek te houden of te helpen bouden en 
die bij bet vaststellen van de door hun 
clienten verschuldigde inkomstenbelas
tingen, valsheid in geschriften heeft ge
pleegd of gebruik heeft gemaakt van 
dergelijke valse stukken. (Wetb. van de 
inkomstenbel., art . 344, 345 en 350.) 

14 november 1972. 263 

5. - Overtredingen van de wette'l't en 
verordeningen over de aangelegenheden 
die behoren tot de bevoegdheid van de 
a1·beidsgerechten. - Uitoefening van de 
stmfvordering in hager beroep. -- Straf
vordering wegens overtredingen van de 
wetten en verordeningen over een van 
de aangelegenheden die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten 
wordt door bet hof van beroep uitgeoe
fend door de leden van bet auditoraat
generaal bij bet arbeidshof, onder bet 
toezicht en de leiding van de procureur
generaal bij bet hof yan beroep en der
halve in diens naam. (G.W., art. 143, 145 
en 155.) 

18 december 1972 en 12 maart 1973. 
395 en 686 

6. - Uitoefening van de stmfvorde
?"ing voo1· het hof van· beroep. - Begrip. 
- De strafvordering wordt niet uitge
oefend wanneer een magistraat van een 
parket-generaal of vap_ een arbeidsaudi
toraat-generaal een gerechtsdeurwaar
der ontvangt, die belast is met een be
tekening aan de procureur-generaal bij 
b et hof van bemep, bet origineel van b et 
exploot voor ontvangst ondertekent en 
een afschrift van de betekende akte en 
van dit exploot in ontvangst neemt. 

12 maart 1973 . 686 
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7. - Uitoefening. - SteUen van bur
gerlijke partij voor de onde1·zoeks1·ech
ter wegens een misdrijf. - Klacht aan 
de onderzoeks1·echter gericht met bede 
oak een onderzoek -in te stellen wegens 
een onderscheiden misdrijf. - Geen 
stellen van burgerlijke partij wcw1·door 
de strajvo1·dering wordt ingesteld voor 
dit onderscheiden misdrijf. - Wann eer 
een partij zich voor de onderzoeksrech-

TAAL (GEBRUIK VAN DE DUITSE). 

Rechtspleging voor het Hof van cas
satie.- Burge1·lijke zaken . - Beslissing 
in het Duits gewezen. - CassatiebeToep 
in het Fmns. - Rechtspleging voor het 
Hof in deze taal. - Wanneer in burger
lijke zaken het cassatieberoep tegen een 
in het Duits gewezen beslissing in het 
Frans is gesteld, wordt de rechtspleging 
voor het Hof in deze taal gevoerd. (Wet 
van 15 juni 1935, art. 27bis, § 1, lid 2.) 
(Impliciete oplossing.) 

4 en 11 januari 1973 . 451 en 482 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LAN,DSE EN DE FRANSE). 

I. - StTajzaken. - Voownderzoek. 
- Ve?·dachte die zich uitdrukt in een 
andeTe taal dan die wcwrin het p7·oces
ve7·bcwl is opgemaakt . - Met het onder
zoek belaste agent die deze taal kent. -
Geen be?·oep op een beedigd veTtaler. -
Ve1·klaTing opgetekend in de taal van 
het pwces-verbaal. - Onwettelijkheid. 
- W anneer de agent, die met een voor
onderzoek in strafzaken belast is de 
taal kent waarin de verdachte zich' uit
drukt en deze taal een andere taal is 
dan die waarin het proces-verbaal is 
opgemaakt, overeenkomstig artikel 11 
van de wet van 15 juni 1935, moet hij 
indien hij de verklaring opneemt zonde; 
een beroep te doen op de medewerking 
van een beedigd vertaler, deze opteke
nen in de taal van de verdachte . (Wet 
v'an 15 juni 1935, art . 11 en 31.) 

3 oktober 1972. 129 

2 . - Stnrjzaken. Voownderzoek. 
- Verkla1·ing van de ve1·dachte om·egel
matig in een pToces-ve?·baal opgetekencl . 

T 

ter burgerlijke partij heeft gesteld we
gens een misdrijf en aan deze rechter 
een klacht richt met bede ook een on
derzoek in te stellen wegens een onder
scheiden misdrijf, wordt de strafvorde
ring niet ingesteld voor dit onderschei
den misdrijf, omdat daartoe geen bur
gerlijke partij is gesteld. 

18 juni 1973. 1020 

Nietigheid. - Gevolgen. - De nie
tigheid waardoor, ten aanzien van arti
kel 31 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
het relaas, in een proces-verbaal van 
een vooronderzoek, van een verklaring 
van de verdachte is aangetast, leidt niet 
tot de riietigheid van de andere vermel~ 
dingen van het proces-verbaal of van de 
andere processtukken en staat de rech
ter niet toe te ,J.,eigeren uitspraak te 
doen over de gegrondheid van de ver
volging. 

3 oktober 1972. 129 

-3 . - Cassatieberoep tegen een beslis
sing in stnrjzaken. - Memorie opge
steld in een andere taal dan die van de 
best1·eden beslissing . - Nietigheid . -
Nietig is de memorie heergelegd tot sta
ving van een cassatieberoep in strafza
ken, die is opgesteld in een andere taal 
dan die van de bestreden beslissing. 
(Wet van 15 juni 1935, art . 27 en 40.) 

17 oktober 1972. 175 

4. - Stmjzaken. Rechtspleging · 
voor de Conectionele Rechtbank te 
BTussel in ee1·ste aanleg Techtdoende . -
VeTdachte woonachtig in een Vlaamse 
gemeente.- Rechtspleging in het Frans 
indien de beklaagde het vmagt . - Be
grip. De verdachte die in een 
Vlaamse gemeente woonachtig is, heeft 
het recht te bekomen dat de rechtsple
ging voor de Correctionele Rechtbank te 
Brussel - en tevens gedurende het on
derzoek - niet in het Nederlands doch 
in het Frans wordt gevoerd, · indien hij 
dit 'vraagt, o.m. wanneer de zaak in on
derzoek is, aan de onderzoeksmagistraat 
die hem daarvan akte zal verlenen; dit 
recht hangt niet af van de omstandig-
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heid dat deze verdachte slechts Frans 
kent of dat hij zich gemakkelijker in 
deze taal uitdrukt. (Wet van ·15 juni 
1935, art. 16, §§ 1 en 2.) 

12 december 1972. 363 

5. - Strafzaken. - Rechtspleging 
voor de Correctionele Rechtbank te 
Brussel in eerste aanleg rechtdoende. -
Verscheidene verdachten in dezelfde 
zaak betrokken. - Rechtspleging in de 
taal waarvan de meerderheid van de 
verdachten gebruik· heeft gemaakt of 
die zij gekozen heeft - Wanneer, voor 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 
in eerste aanleg rechtdoende, verschei
dene verdachten in dezelfde zaak be
trokken zijn, wordt voor de rechtsple
ging de taal gebruikt waarv'an de 
meerderheid der verdachten zich heeft 
bediend voor hare verklaringen of welke 
zij gekozen heeft. (Wet van 15 juni 1935, 
art. 21.) 

12 december 1972. 363 

6. - Strafzaken. Processen-ver-
baal betreffeh de de opsporing en de 
vaststelling van misdrijven. - Gemeen
ten van de Brusselse agglomer.atie. -
Wet van 15 juni 1935, artikel11.- P?·o
cessen-verbaal in het Frans of in het 
Nederlands opgemaakt.- Begrip.- De 
processen-verbaal betreffende de opspo
ring en de vaststelling van misdaden, 
wanbedrijven en overtredingen worden, 
in de gemeeenten der Brusselse agglo
meratie en onder de voorwaarden van 
artikel 11 van de wet van 15 juni 1935, 
gesteld in het Frans of in het Neder
lands, ongeacht of de taal van de rechts
pleging, met name voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, in de zaak waar
op de processen-verbaal betrekking heb
ben, met toepassing van de bepalingen 
van de artikelen 16 en 21 van genoemde 
wet, Frans of Nederlands is. (Wet van 
15 juni 1935, art. 11.) 

12 december 1972. 363 

7. - Strafzaken. Rechtspleging 
voo1· het Hof van cassatie. - Bestreden 
beslissing in het Nederlands gewezen.
Eiser die verzoekt dat de rechtspleging 
in het Frans zou worden gevoerd. -
Niet ontvankelijk verzoek. - De partij 
die zich in cassatie voorziet, is niet ont-
vankelijk in haar verzoek dat de 'rechts
pleging voor het Hof in het Frans zou 
worden gevoerd, wanneer de bestreden 
beslissing in het Nederlands is gewezen. 

CASSATIE, 1973. - 4Q 

(Wet van 15 juni 1935 op het gebruik ' 
der t alen in gerechtszaken, art. 27 .) 

6 maart 1973. 659 

8. - BU?·gerlijke zaken. - Gerecht 
van eerste aanleg waarvan de zetel in 
het arrondissement Brussel is gevestigd. 
- Weigering van de rechter in te gaan 
op de v1·aag van verweerder om d"e 
1·echtspleging in de andere taal voort te 
zetten. - Voorwaarde.- Wanneer voor 
een gerecht van eerste aanleg, waarvan 
de zetel in het arrondissement Brussel 
is gevestigd, de verweerder v66r elk ver
weer en elke exceptie, zelfs van onbe
voegdheid, vraagt dat de rechtspleging 
in de andere taal wordt voortgezet, mag 
de rechter aileen weigeren op die vraag 
in te gaan, indien uit de elementen van 
de zaak blijkt dat de verweerder de taal 
van de akte van rechtsingang voldoende 
kent; hem mag niet het bewijs worden 
opgedragen dat hij die taal niet vol
doende kent. (Wet van 15 juni 1935/ 
art. 4.) 

14 maart 1973. 695 

9. - Burgerlijke zaken. - Gerecht 
van eerste aanleg waarvan de · zetel in 
het arrondissement Brussel is gevestigd. 
- Keuze van de taal 'der rechtspleging 
behoort aan de verweerder.--:- Verscltei
dene verweerders. - Weigering van de 
r 'echter in te gaan op de· vraag van de 
meerderheid . der verweerders om · de 
rechtspleging in de andere taal voort te 
zetten. - Voorwaarde. - Wanneer bij 
een gerecht van eerste aanleg, waarvari 
de zetel in het arr_ondissement Brussel 
is , gevestigd, een vordering tegen ver
scheidene verweerders is ingesteld en 
de keuze van de taal der r echtspleging 
aan de verweerder behoort, mag de 
rechter aileen weigeren in te gaan op 
de vraag van de meerderheid der ver
weerders om de rechtspleging in de an
dere taal voort te zetten, indien uit de 
elementen van de zaak blijkt dat zij de 
taal van de akte van rechtsingang vol
doende kennen; aan de verweerders m ag 
niet het bewijs worden opgedragen dat 
zij die taal niet ·voldoende kerinen. (Wet 
van 15 juni 1935, art. 6, § 2.) 

14 maart 1973. 696 

10. - Burgerlijke zaken. - Gerecht 
van eerste aanleg wam·van de zetel in 
het ar1·ondissement B russe l is gevestigcl. 
- Vraag van een verwerende vennoot
schap om de 1·echtspleging in de andere 
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taal voort te zetten. - Taalkennis van 
de vertegenwoordigers van de vennoot
schap kan worden afgeleid uit de taal 
van het firmapapier . - Wanneer voor 
een gerecht van eerste aanleg, waarvan 
de zetel in het arrondissement Brussel 
is gevestigd, de verwerende vennoot
schap v66r elk verweer en elke exceptie, 
zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt 
voortgezet, kan de rechter uit de vast
stelling dat het firmapapier van de ven
nootschap in het Nederlands en in het 
Frans is gesteld, afleiden dat de perso
nen die de vennootschap wettelijk ver
tegenwoordigen, de taal van de akte van 
rechtsingang voldoende kennen. (Wet 
van 15 juni 1935, art. 4.) 

14 maart 1973. 697 

11. - Strafzaken. - Vordering tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere op grand van gewettigde verden
king. - Vordering moet in de taal van 
de 1·echtspleging worden gesteld. - De 
vordering tot verwijzing van een recht
bank naar een andere op grond van ge
wettigde verdenking moet, op straffe 
van nietigheid, in de taal van de rechts
pleging worden gesteld. (Wet van 15 juni 
1935, art. 37 en 40.) 

17 april en 25 juni 1973. 820 en 1047 

12. - Strafzaken. - Beklaagde die 
de taal van de rechtspleging niet kent 
of zich gemakkelijker in de andere taal 
uitdrukt. - Verzoek om rechtspleging 
in de andere taal. - Recht van de be
klaagde dit verzoek aan de rechtbank 
te richten in de taal van zijn keuze. -
Daar artikel 23 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken het verzoek tot wijziging 
van de taal van de rechtspleging aan 
geen vormvoorschrift onderwerpt, kan 
de beklaagde zich daartoe tot de recht
bank wenden in de taal van zijn keuze; 
de rechten van de verdediging worden 
derhalve geschonden door de rechter, 
die weigert op een dergelijk verzoek 
recht te doen, omdat het verzoek niet in 
de taal van de rechtspleging aan hem is 
gericht. 

17 april 1973. 821 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE. 
Bewijs van een onverschuldigde beta

ling . - Bewijslast. - Het bewijs van 

een onverschuldigde betaling rust op 
degene die het onverschuldigd betaalde 
terugvordert. (B.W., art. 1235, 1315 en 
1376.) 

12 april 1973. 805 

TUSSENKOMST. 

1. - Burgerlijke zaken. - Cassatie
geding.- Eis tot bindendverklaring van 
het arrest ingesteld door de eiser tot 
cassatie. - Verwerping van de voorzie
ning. - Eis zonder belang. - De ver
werping van de voorziening ontneemt 
alle belang aan de eis tot bindendver
klaring van het arrest die de eiser tot 
cassatie heeft ingesteld. 

29 september, 26 oktober en 14 decem
ber 1972 en 27 april 1973. 

121, 208, 382 en 829 

2. - Burgerlijke zaken. - Cassatie
geding.- Eis tot bindendverklaring van 
het arrest ingesteld door de eiser in cas
satie.- Ontvankelijkheid.- Voorwaar
den. - De eis tot bindendverklaring 
van het arrest door de eiser in cassatie 
ingesteld is niet ontvankelijk, wanneer 
deze niet doet blijken van een belang 
om het arrest bindend te verklaren voor 
de in tussenkomst opgeroepen partijen. 

26 oktober 1972, 8 februari en 28 juni 
1973. 208, 572 en 1063 

.3. - Burgerlijke zaken. - Agres
sieve tussenkomst. - Tussenkomst kan 
niet voor de eerste maal plaatsvinden 
in hager beroep. - Tussenkomst om 
vrijwaring te doen bevelen of een an
dere veroordeling te doen uitspreken 
kan niet voor de eerste maal plaatsvin
den in hoger beroep. (G. W., art. 15 en 
812, lid 2.) 

24 november 1972. 298 

4. - Strafzaken. - Verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen. - Vrijwillige of gedwon
gen tussenkomst van de verzekeraar. -
Voorwaarde.- Beperking van het voor
werp van deze tussenkomst. - Door de 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst 
van de verzekeraar voor de strafrechter 
afhankelijk te maken van de voor
waarde, dat deze kennis neemt van de 
burgerlijke rechtsvordering tot vergoe
ding van de door een motorrijtuig ver
oorzaakte schade, die tegen de verze-
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kerde is ingesteld, en door uit te sluiten 
dat de strafrecbter uitspraak kan doen 
over de recbten die de verzekeraar kan 
doen gelden tegenover de verzekerde of 
verzekeringnemer, beeft de wetgever de 
bevoegdbeid van de strafrecbter beperkt 
tot de bescberming van de belangen van 
de benadeelde partij en van de verze-

UITLEVERING. 

1. - Beslissing waa·rbij het verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling van· een 
aangehouden vreemdeling met het oog 
op zijn uitlevering wordt afgewezen. -
Middel afgeleid uit het feit dat bepaalde 
stukken niet bij het dossier werden ge
voegd. - Middel voor het eerst voor het 
Hof voorgedragen. - Niet-ontvankelijk
heid. - Het middel bieruit afgeleid dat 
de kamer van inbescbuldigingstelling 
een verzoek tot voorlopige invrijbeid
stelling van een aangebouden vreem
deling met bet oog op zijn uitlevering 
afg'ewezeil beeft, en dat voorboudt dat 
bepaalde stukken niet bij bet dossier 
werden gevoegd, kan niet voor bet eerst 
voor bet Hof worden voorgedragen. 

24 oktober 1972. 198 

2. - Gerecht waaraan opgedragen 
wordt het door de bevoegde vreemde 
overheid verleende bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar te verklaren. - Opdracht. 
- Het gerecht waaraan opgedragen 
wordt het door de bevoegde vreemde 
overheid verleende bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar te verklaren, dient na 

VALS GETUIGENIS. 

Burgerlijke zaken. - Bedrieglijk op
zet. - Bestanddeel van het misdrijf. -
Het bedrieglijk opzet of het oogmerk om 
te schaden is een bestanddeel van vals 
getuigenis in burgerlijke zaken. (S.W., 
art. 220.) 

15 januari 1973. 495 

u 

v 

kerde en heeft niet toegestaan dat de 
verzekeraar tussenkomt om zicb voor 
de strafrechter te beroepen op de even
tuele door de verzekerde gepleegde fou
ten, ten einde op hem of op de verzeke
ringnemer later verhaal te nemen. (Wet 
van 1 juli 1956, art. 9.) 

19 maart 1973. 707 

te gaan of alle voorwaarden voor de 
uitlevering vervuld zijn en met name of 
de persoon, om wiens uitlevering wordt 
verzocht, de staat van vreemdeling be
zit. 

29 juni 1973. 1074 

-3. - Bevel tot uitlevering door de 
bevoegde vreemde overheid verleend. -
Exequatur . - Voorwaarde ·b'etreffende 
het vreemdelingschap. - Bewijs dat op 
het openbaar ministerie rust. - Begrip . 
- Wanneer hij, om wiens uitlevering 
wordt verzocht, van Belgische nationa
liteit beweert te zijn voor het gerecht 
waaraan opgedragen wordt het door de 
bevoegde vreemde overheid tegen hem 
verleende bevel tot aanhouding uitvoer
baar te verklaren, dient het openbaar 
ministerie te bewijzen dat, in de stand 
van de procedure, de betrokkene de 
voorwaarden betreffende het vreemde
lingschap vervult om zijn uitlevering te 
kunnen overwegen en dat de tegenover
gestelde bewering niet waarschijnlijk 
genoeg is om de uitleveringsprocedure 
bij haar aanvang te stuiten. 

29 juni 1973. 1074 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN. 

1. - Namaking van de plaat en van 
het inschrijvingsteken van een voertuig. 
- Geen valsheid in geschriften. - Daar 
de nummerplaat en het inschrijvingste
ken, die op een voertuig zijn aange
bracbt, bestemd zijn om de identificatie 



1248 VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. 

van dit tot het verkeer op de openbare 
weg toegelaten .autovoertuig en zo
doende de identificatie van de houder 
van het inschrijvingsbewijs mogelijk te 
maken, is de namaking van deze plaat 
en van dit teken geen valsheid in ge
schriften, maar de namaking van mer-· 
ken als bepaald bij artikel 184 van het 
Strafwetboek. (S.W., art. 184, 194 en 
196; kon. besl. van 31 december 1953, 
art. 8 en 21.) 

25 september 1972. 97 

2 . - Namaking van de pLaat en van 
het inschrijvingsteken van een voertuig. 
- Namaking van merken. - Daar de 
nummerplaat en het inschrijvingsteken, 
die op een voertuig zijn aangebracht, 
bestemd zijn om de identificatie van dit 
tot het verkeer op de openbare weg toe
gelaten autovoertuig en zodoende de 
identificatie van de houder van het in
schrijvingsbewijs mogelijk te maken, is 
de namaking van deze plaat en van dit 
teken geen valsheid in geschriften, maar 
de namaking van merken als bepaald 
bij artikel 184 van het Strafwetboek. 
(S.W., art. 184, 194 en 196; kon. besl. 
van 31 december 1953, art. 8 en 21.) 

25 september 1972. 97 

3. ~ VaLsheid in geschriften of ge
b1·uik van dergeLijke vaLse stukken met 
het inzicht ·de beLasting te ontduiken. -
Wetboek van de inkomstenbeLastingen, 
artikeL 342. - Stmfvordering tot toe
passing van een hoofdgevangenisstraf. 
-Hoger beroep met het ·oog op een de?·
geLijke toepassing. - · Strafvordering en 
d.a . recht van hoge1· be1·oep van het 
openbaar ministerie . - Het openbaar 
ministerie kan ambtshalve en -dus zon
der voorafgaand verzoek van de admi
nistratie der directe belastingen en ook 
bij ontstentenis van een door haar inge
stelde rechtsvordering, de strafvordering 
uitoefenen tot toepassing van een ge
vangenisstraf wegens valsheid in ge- ·, 
schriften of gebruik van dergelijke valse 
stukken, gepleegd .met het inzicht de 
inkomstenbelasting te ontduiken of een 
derde daaraan te doen ontsnappen. Bij 
ontstentenis van een dergelijk verzoek 
of van een dergelijke rechtsvordering, 
heeft het openbaar ministerie ook het 
recht hoger beroep in te stellen van een 
vonnis met het oog op de toepassing van 
de-hoofdgevangenisstraf, zoals in de wet 
is 'bepaald. (Wet van 17 ·april 1878, arti~ 

kel 1; Sv., art. 22; Wetb. varu de inkom
stenbel., art. 342 en 350.) 

14 november 1972. 263 

4. - VaLsheid in geschriften of ge
b?·uik van de1·geLijke vaLse stukken met 
het inzicht de beLasting te ov,tduiken. -
Wetboek van de inkomstenbeLastingen, 
artikeL 342. - Recht van het openbaar 
ministerie de onderzoeksrechter op te 
vorderen om een vooronderzoek in te 
steLLen. - Daar het openbaar ministerie 
belast is met de uitoefening van de 
strafvordering met het oog op de toe
passing van. een gevang~nisstraf wegens 
valsheid in geschriften of gebruik van 
dergelijke valse stukken, gepleegd met 
het inzicht de inkomstenbelasting te 
ontduiken of een derde daaraan te doen 
ontsnappen, kan het, zelfs bij ontsten
tenis van elk verzoek van de adminis
tratie der directe belastingen, de onder
zoeksrechter opvorderen om een onder
zoek in te stellen. (Wet van 17 april 
1878, art. 1; Sv., art. 60 en 61; Wetb. 
van de inkomstenbel., art. 342 en 350.) 

14 november 1972. 263 

5. - VaLsheid in geschriften of ge
b1·uik van dergeLijke vaLse stukken met 
het inzicht de belasting te ontduiken. -
Wetboek van de inkomstenbeLastingen, 
a1·tikeL 342. - Strafvordering tot toe
passing van geLdboeten eh andere straf
fen dan de hoofdgevangenisstmf. -
Rechtsvorde1·ing die door de administm-. 
tie der directe belastingen wordt inge
steld. - De rechtsvordering tot toe
passing van de geldboeten en andere 
straffen dan de hoofdgevangenisstraf, 
wegens valsheid in geschriften of ge
bruik van dergelijke valse stukken ge
pleegd met het inzicht de inkomsten
belasting te ontduiken of een derde 
daaraan te doen ontsnappen, wordt inge
steld door de administratie der directe 
belastingen. (Wetb. van de inkomsten
belastingen, art. 342 en 350.) 

14 november 1972. 263 

6 . - VaLsh,eid in gesch1·iften of ge
bruik van dergeLijke vaLse stukken, bij 
het vaststeLLen v an de door hun clienten 
verschuLdigde beLastingen gepLeegd door 
een zaakwaarnemer, deskundige en elke 
andere pe1·soon die er een be1·oep van 
m aa kt boek te houclen of te heLpen hou
den. - Wetboek van cle inkomstenbe
Lastingen, de artikeLen 344 en 345. -
Verbod het beroep van zcwkwaarnemer, 
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fiscaaL raadgever, desktmdige of accoun
tant uit te oefenen. - Straf die sLechts 
kan worden uitgesproken op vervoLging 
van de administ1·atie d'er directe beLas
tingen. - De administratie der directe 
belastingen stelt de rechtsvordening in 
tot toepassing van de straf, namelijk 
het verbod het beroep van zaakwaarne
mer, fiscaal raadgever, deskuildige of 
accountant uit te oefenen, ten laste van 
een zaakwaarnemer, deskundige of van 
elke andere persoon · die er een beroep 
van maakt boek te houden of te helpen 
houden en die bij het vaststellen van de 
door hun cWinten verschuldigde inkom
stenbelastingen, valsheid in geschriften 
heeft gepleegd of gebruik heeft gemaakt 
van dergelijke valse stukken. (Wetb. 
van de inkomstenbel., art. 344, 345 en 
350.) 

14 november 1972. 263 

'7. - VaLsheid. - Aanwijzingen om
trent een vaLsheid gevonden bij het on
derzoek van een geding.- PLeegvormen 
voo1·geschreven bij artikeL 462 van het 
Wetboek van st?·afvordering. - Noch 
substantieeL noch voorgeschreven op 
straffe . van nietigheid. - De pleegvor
men, door artikel 462, van het W etboek 
van strafvordering bepaald voor het ge
val dat bij het onderzoek van een ge
ding aanwijzingen worden gevonden 
omtrent een valsheid en omtrent de per
soon die ze gepleegd heeft, zijn noch 
substantieel noch voorgeschreven op 
straffe van nietigheid. 

19 4ecember 1972. 411 

VELDWETBOEK. 

A1·tikeL 88, 12°. - PLaatsen waar het 
werpen van stenen of andere harde H
chamen of andere voorwerpen die kun
nen bevuiLen of beschadigen verboden 
is.- Beperkende opsomming.- De op
somming, in artikel 88, 12°, van het 
Veldwetboek, van de plaatsen waar het 
werpen van stenen of andere h arde li
chamen of andere voorwerpen die kun
nen bevuilen of beschadigen, verboden 
is, heeft met n ame betrekking op bo
men, doch niet op bossen als dusdanig. 

7 november 1972. 232 

VENNOOTSCHAPPEN. 

1. - BurgerLijke of handeLsvennoot
schap. - Vordering tot ve7'V7'oegde ont-

binding van e(m vennootschap die voor 
een bepaaLde tijd is aangegaan. - Per
soonLijke vorde1·ing van de vennoot
schap . - GevoLg. - De :vordering tot 
vervroegde ontbinding van een voor een 
bepaalde tijd aangegane vennootschap 
brengt het bestaan zelf van de vennoot
schap, als juridisch wezen, in het ge
drang en vertoont derhalve voor die 
vennootschap een persoonlijk karakter; 
hieruit volgt dat deze vennootschap, 
zelfs indien zij f ailliet is verklaard, het 
recht heeft om persoonlijk door tussen
komst van haar wettelijke organen in 
rechte te verschijnen teneinde er zich 
te verdedigen. (B.W., art. 1871.) 

2 februari 1973. 555 

.2. - Burge1·Lijke of handeLsvennoot
schap.- Vennootschap die voor een be
paaLde tijd is aangegaan. - Vordering 
tot vervroegde ontbinding van een ven
nootschap die voor een bepaaLde tijd is 
aangegaan. - BurgerLijk Wetboek, ar
tike L 18 71. - Dwingende bepaLing. -
Voorwaarden waaronde1· ervan kan 
worden afgeweken. - Artikel 1871 van 
het Burgerlijk Wetboek dat aan ieder 
vennoot het recht toekent voor de rech
ter, om wettige redenen, de vervroegde 
ontbinding van een voor een bepaalde 
tijd aangegane vennootschap te vorde
ren, is een wettelijke en dwingende be
paling; hoewel deze slechts private be
langen b eschermt, kan er, om de draag
wijdte ervan te beperken, niet van 
afgeweken worden v66r het ontstaan 
van het geschil. (B . W., art. 1871.) 

2 februari 1973 . 555 

3. - Bu1·gerLijke of handeLsvennoot
schap. - Vonnis tot ontbindng van de 
vennootschap. - Vonnis waa1·bij een ge
rechteLijk verefjenaar wordt aangesteLd. 
- WetteLijkheid. - Voorwaarden. - · 
Door de ontbinding van een voor een 
bepaalde tijd aangegane vennootschap 
uit te spreken, kan de rechter, wanneer 
hij op grand van feitelijke omstandig
heden die -hij opgeeft, vaststelt dat het 
onmogelijk is dat een vereffenaar door 
de algemene vergadering wordt be
noemd, zelf een gerechtelijk vereffenaar 
aanstellen. 

2 februari 1973. 555 

4. - Ve1·scheidene pe1·sonen die sa~ 
men handeLsverrichtingen uitvoeren. -
Vennootschap onder een gemeenschap
peLijke naam.- Voorwaarden.- Opdat 
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verscheidene personen die geen akte 
hebben opgemaakt of hebben doen op
maken waardoor het bestaan van een 
vennootschapscontract wordt vastge
steld, samen een vennootschap onder 
een gemeenschappelijke naam vormen, 
is het niet voldoende dat zij samen han
delsverr{chtingen uitvoeren, doch moet 
er bovendien bij hen o.a. de affectio 
societatis bestaan en moeten zij onder 
een firmanaam handelen. (Impliciete op
lossing.) 

17 mei 1973. 904 

5. - Vennootschap op aandelen. -
Vermindering van het volledig volge
storte maatschappelijk kapitaal: - Over
dracht, op het actief van de balans, van 
het deel van het kapitaal dat deze ver
mindering heeft ondergaan. - Uitke
ring van een dividend aan de aandeel
houders door middel van een opneming 
op dit vermogen. - Beslissing die de 
afstand van het recht van de aandeel
houders op de teruggave van deze in
brengen en een minderwaarde van de 
schuld van de vennootschap jegens zich
zelf impliceert . - Wanneer het volledig 
volgestort kapitaal van een vennoot
schap op aandelen is verminderd en het 
bedrag van deze vermindering overge
dragen is op het actief van de balans, 
impliceert de beslissing van de alge
mene vergadering van de aandeelhou
ders een dividend aan de aandeelhou
ders uit te keren, door middel van een 
opneming op dit vermogen, de afstand 
van het recht van de aandeelhouders op 
de teruggave van deze inbrengen en een 
minderwaarde van de schuld van de 
vennootschap jegens zichzelf. 

28 juni 1973. 1067 

VERDELING. 

Beslechten van de geschillen tussen 
de partijen bij de vordering tot verde
ling. - Artikel 1209, lid 1, van het Ge
rechtelijk Wetboek. - Draagwijdte van 
deze bepaling, - Artikel 1209, lid 1, van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat de regel 
invoert dat de rechter beslist over alle 
geschillen die bij hem aanhangig wor
den gemaakt naar aanleiding van een 
rechtsvordering tot verdeling, behoudt 
aan de rechter het recht voor de oplos
sing ervan uit te stellen tot het vonnis 
van homologatie is gewezen , doch ver-

plicht hem daartoe niet alleen omdat 
een partij dat vraagt. 

22 maart 1973. 730 

VERHAAL OP DE RECHTER. 

Noodzakelijke tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van cassatie. -
Daar het verhaal op de rechter een bur
gerlijk geding is, is het slechts ontvan
kelijk indien het wordt uitgeoefend bij 
een verzoekschrift ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van cassatie. 
(G.W., art. 478, 1080 en 1140 tot 1147 .) 

18 september en 15 december 1972. 
68 en 392 

VERJARING. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken. 

HOOFDSTUK III. - Strafzaken. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Burgerlijke zaken. - Land
verzekeringen. Verzekering ·van 
onroerend goed tegen brand. - Verze
kering van het huurrisico gesloten door 
de huurder. - Artikel 38 van de wet 
van 11 juni 1874. - Rechtsvordering 
van de eigenaar tegen de verzekeraar 
van de huu1·der. - Rechtsvordering 
valt niet onder de driejarige verjaring 
van ar.tikel 32 van de wet. -De rechts
vordering krachtens artikel 38 van de 
wet van 11 juni 1874, in geval van 
brand van een onroerend goed, door 
de eigenaar of zijn in zijn rechten ge
treden verzekeraar ingesteld tegen de 
verzekeraar van de huurder die het 
huurrisico liet verzekeren, vloeit niet 
voort uit de verzekeringspolis die 
laatstgenoemde heeft gesloten; deze 
rechtsvordering valt derhalve · niet on
der de driejarige verji:tring van arti
kel 32 van genoemde wet. 

14 september 1972. 59 

2. - Bm·gerlijke zaken. Schuld-
vorderingen tegen de Staat. - Vijfja-
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rige verjaring. Omstandigheden 
waardoor de toepassing werd belet. -
De vijfjarige verjaring van de schuld
vorderingen tegen de Staat, ingesteld 
bij artikel 34 van de wet van 15 mei 
1846 op de comptabiliteit van de Staat, 
was niet van toepassing wanneer voor 
de schuldvordering, binnen de bij dit 
artikel bepaalde termijn, hetzij een 
rechtsgeding was ingesteld, hetzij een 
aanvraag, eventueel met bewijsstuk
ken, bij de bevoegde administratieve 
overheid was ingediend. (Wet van 
15 mei 1846, 11rt. 35.) (lmpliciete oplos
sing.) 

26 oktober 1972. 205 

3. - Burgerlijke zaken. - Schuld
vorderingen tegen de Staat. - Schuld
vordering tot vergoeding van een door 
de Staat veroorzaakt nadeel. - Wet 
van 15 mei 1846, artikel 35. - Aan
vraag ingediend bij de bevoegde over
heid. - Begrip. - Om de vijfjarige 
verjaring, ingesteld bij artikel 34 van 
de wet van 15 mei 1846 op de compta
biliteit van de Staat, te beletten was 
het niet vereist dat het instellen van 
de rechtsvordering tot vergoeding van 
het door de Staat of zijn organen ver
oorzaakt nadeel verhinderd werd door 
de indiening, bij de bevoegde adminis
tratieve · overheid, van een aanvraag 
die dezelfde juridische grondslag heeft; 
het volstond dat deze aanvraag een
zelfde onderwerp had en hetzelfde doel 
nastreefde. (Wet van 15 mei 1846, 
art. 35.) 

26 oktober 1972. 205 

4. - Burgerlijke zaken. - Schuld
vorderingen tegen de Staat. - Schuld
vordering tot vergoeding van een door 
de Staat veroorzaakt nadeel. - Wet 
van 15 mei 1846, .artikel 35. - Geen 
ordonnancering of betaling van de 
schuldvorde1·ing binnen de bij arti
kel 34 bepaalde termijn. - Beletsel 
voor deze ordonnancering en deze be
taling. - Om de vijfjarige verjaring, 
ingesteld bij artikel 34 van de wet van 
15 mei 1846 op de comptabiliteit van 
de Staat, te beletten was het niet ver
eist dat de schuldvordering van het 
slachtoffer van een door de Staat of 
zijn organen veroorzaakt nadeel, we
gens een onoverkomelijk bezwaar, niet 
binnen de bij artikel 34 bepaalde ter
mijn kon worden geordonnanceerd of 

betaald; het volstond dat deze ordonan
cering en deze betaling binnen die ter
rpijn onmogelijk waren geworden we
gens de omstandigheden waaronder de 
vergoeding van het nadeel achtereen
volgens voor de administratieve en de 
gewone gerechten werd gevorderd, 
zelfs wanneer de indiening van een 
aanvraag voor de eerste gerechten ju
ridisch geen beletsel was om een rechts
vordering tot schadevergoeding voor de 
tweede in te stellen. (Wet van 15 mei 
1846, art. 35.) 

26 oktober 1972. 205 

5. - Burgerlijke zaken. - Land
verzekeringen. - Driejarige verjaring 
ingesteld bij artikel 32 van de wet van 
11 juni 1874. - Elke rechtsvon;lering 
die voortvloeit uit een verzekeringspo
lis is, behoudens ander beding, verjaard 
door verloop van drie jaren, te rekenen 
van de gebeurtenis waarop zij is ge
grond. (Wet van 11 juni 1874, art. 32.) 
(lmpliciete oplossing.) 

9 november 1972 (twee arresten). 
238 en 240 

HOOFDSTUK III. 

STRAFZAKEN. 

6. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Overtreding van het wegverkeersre
glement. - Geen oorzaak van schorsing 
van de verjaring. - Noodzakelijke 
verjaring na verloop van twee jaren. 
- De strafvordering volgend uit een 
overtreding van het wegverkeersregle
ment is, bij ontstentenis- van oorzaak 
van schorsing van de verjaring, nood
zakelijk verjaard, wanneer twee jaren 
zijn verlopen sinds de dag waarop de 
feiten zijn gepleegd. (Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, cocir
dinatie van 16 maart 1968; art. 68; wet 
van 17 april 1878; art. 22, 24 en 25.) 

2 oktober 1972. 124 

7. - Strafzaken. Strafvordering. 
- Overtreding van artikel 27 van de 
wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening. - Verjaringstermijn. 
- De strafvordering ontstaan uit een 
overtreding van artikel 27 van de wet 
van 10 maart 1925 op de elektriciteits
voorziening is, bij ontstentenis van 
enige oorzaak die de verjaring schorst, 
verjaard, wanneer meer dan een jaar 
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verlopen is te rekenen vanaf de dag 
van de overtreding. (Wet van 17 april 
1878, art. 21, 22 en 23.) 

14 november 1972. 259 

8. Strafzaken. Burgerlijke 
rechtsvordering. - St7·afvordering ver
jaard. - Omstandigheid zonder gevolg 
op de te bekwamer tijd ingestelde bur
ge7·lijke rechtsvordering . - De verja
ring van de strafvordering brengt de 
verjaring niet mede van de te bekwa
mer tijd ingestelde burgerlijke rechts
vordering. (Wet van 17 april 1878, 
art. 26.) 

14 november 1972 en 28 mei 1973. 
259 en 941 

9. - Strafzaken. - Strafvordering . 
- Gecontraventionaliseerd wanbedrijf. 
- Termijn . - De strafvordering vol-
gend uit een gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf is, bij ontstentenis van een 
reden tot schorsing van de verjaring, 
verjaard, wanneer een jaar verlopen is 
vanaf de laatste daad van onderzoek of 
van vervolging binnen bet jaar te re
kenen van de dag waarop bet misdrijf 
is gepleegd. (Wet van 17 april 1878, 
art. 21 en 22.) 

27 november 1972. 309 

10. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Handeling waardoor de verjaring 
wordt gestuit. - Kanttekening van het 
openbaar ministerie om een uit.treksel 
uit het vonnis te bekomen ten emde te 
bewijzen dat de beklaagde zich in staat 
van herhaling bevindt. - Onde7·zoeks
daad waardoor de verjaring wordt ge
stuit. - De kanttekening door de amb
tenaar van bet openbaar ministerie aan 
de boofdgriffier van een politierecht
bank gericbt om een uittreksel uit een 
vonnis te bekomen teneinde te bewijzen 
dat de beklaagde de hem ten laste ge
legde feiten in staat van berhaling 
beeft gepleegd, is een onderzoeksdaad 
waardoor de verjaring van de strafvor
dering wordt gestuit. (Wet van 17 april 
1878, art. 22.) 

19 december 1972. 409 

11. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Gecontmventionaliseerd wanbedrijf. 
- Samenhangende overtreding. - Ter-
mijn van een jaa1· voor het wanbedrijf 
en termijn van zes maanden voor de 
overtreding . - Het feit dat een over-

treding samenhangend is met een ge
contraventionaliseerd wanbedrijf heeft 
niet tot gevolg de termijn van verjaring 
van· de strafvordering betreffende deze 
overtreding te brengen van zes maan
den op een jaar, zijnde de termijn van 
verjaring van de strafvordering betref
fende dat wanbedrijf. (Wet van 
17 april 1878, art. 21.) 

16 januari 1973. 499 

12. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Schorsing. - Verstekvonnis niet aan 
de persoon betekend. - Schorsing van 
de verjaring vanaf het verstrijken van 
de gewone verzettermijn tot de datum 

· van het ontvankelijk verklaard verzet. 
' - W anneer een verstekvonnis niet aan 

de persoon is betekend, wordt de verja
ringstermijn van de strafvordering, bij 
het verstrijken van de gewone verzet
termijn, geschorst en vervangen door 
de verjaringstermijn van de straf en 
begint pas opnieuw te lopen vanaf de 
datum van het ontvankelijk verklaard 
verzet tegen het verstekvonnis. (Wet 

· van 17 april 1878, art. 24; Sv., art. 151 
en 187.) 

16 januari 1973. 502 

13. - Strafzaken.- Strafvordering. 
- Brief van de procureur des Konings 
die de deskundige verzoekt de opdracht 
die hij hem heeft toevertrouwd zo 
spoedig mogelijk te vervullen. - Daad 
van onderioek die de verjaring st:uit. 
- Een daad van onderzoek die de ver
jaring van de strafvordering stuit, is 
de brief waarbij de procureur des Ko
nings ·de in de zaak aangestelde des
kundige verzoekt de opdracht die hij 
hem heeft toevertrouwd zo spoedig mo
gelijk te vervullen. (Wet van 17 april 
1878, art . 22.) 

16 januari 1973. 504 

14. - Stmfzaken. Verscheidene 
feiten samen onderzocht of berecht. -
Daad van onde1·zoek of van vervolging 
betreffende een van deze feiten . -
Stuitingsgevolg van de verjaring ten 
opzichte van de andere. - Voorwaar
den. - De daderi van onderzoek of van 
vervolging betreffende een van de fei
ten die ten laste van dezelfde be
klaagde sam en · onderzocht of berecht 
werden, stuiten de verjaring van de 
strafvordering ten opzichte van de an
dere · feiten, op voorwaar'de dat . deze 
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met het eerste door een intrinsieke sa
menhang nauw verbonden zijn. (Wet 
van 17 april 1878, art. 22.) 

5 februari 1973. 559 . 

15. - Stmfzaken. - Strafvordering. 
- Toezenden door een gemachtigde 
ove1·heid, aan de a1·beidsauditeur, van 
stukken waarbij de uitvoering van de 
doo1· laatstgenoemde bevolen onder
zoeksmaatregel wordt vastgesteld. ·
Onderzoeksdaad die de verjaring stuit. 
- Een daad van onderzoek waardoor 
de verjaring · van de strafvordering 
wordt gestuit is het toezenden door een 
gemachtigde overheid, aan de arbeids
auditeur, van stukken waarbij de uit
voering van de door laatstgenoemde be
volen onderzoeksmaatregel wordt vast
gesteld. (Wet van 17 april 1878, art. 22.) 

5 februari 1973. 559 

1 '6. - Stratzaken. - Strafvo?·dering. 
- Veroo1·deling . - Geen andere preci
sering van het .plegen van misd1·ijven 
dan dat zij op verschillende data bedre
ven zijn, in de loop van een periode 
van d1·ie jaar, die op een nader be
paalde datum is gei!indigd. - Onmo
gelijkheid voor het Hof na te gaan of 
de stmfvordering al dan niet verjaa1·d 
was. - Cassatie met verwijzing. -
Wanneer de bestreden beslissing een 
beklaagde wegens hetzelfde strafbaar 
opzet tot een enkele straf h eeft veroor
deeld, uit hoofde van verscheidene mis
drijven, die op « verschillende data», 
zonder andere precisering, gepleegd 
zijn in de loop van een periode van 
drie jaar, eindigend op een datum die 
wel nader bepaald is, en het Hof zich 
aldus in de onmogelijkheid bevindt na 
te gaan of, rekening houdende enerzijds 
met de datum waarop het laatste mis
drijf is gepleegd en anderzijds met een 
stuitingshandeling van de verjaring 
van de strafvordering of met een schor
sing van deze verj aring binnen de wet
telijke verjaringstermijn, de strafvor
dering al dan niet verjaard was, ver
nietigt het de veroordeling met verwij
zing. (Grondwet, art. 97; · wet van 
17 april 1878, art. 22 en 23.) 

13 februari 1973. 593 

17. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Verstekvonnis niet aan de persoon 
betekend. - Gewone veTzettermijn. 
Schorsing, bij het ve1·strijken van de 

venettermijn, van de verja?·ingster
mijn van de strafvordering. - Verja
?'ingstermijn van de strafvordering ver
vangen doo1· de verja1·ingstermijn van 
de straf. - Verjaringstermijn van de 
stmtvorde1·ing begint opnieuw te !open 
vanaf de datum van het ontvankelijk 
verklaard verzet tegen het verstekvon
nis. - Ingeval een verstekvonnis niet 
aan de persoon is betekend, wordt de 
verjaringstermijn van de strafvorde
ring, bij het verstrijken van de gewone 
verzettermijn, geschorst en vervangen 
door de verjaringstermijn van de straf, 
en begint hij pas opnieuw te lopen 
vanaf de datum van het ontvankelijk 
verklaard verzet tegen de verstekvon
nis. (Wet van 17 april 1878, art. 24; 
Sv ., art. 151 eJ;J. 187 .) 

26 maart 1973. 743 

18. - Strafzaken. - Strafvordering. 
- Veroordeling. - Misdrijven gepleegd 
tussen twee data, zonder verdere preci
se?·ing. - Onmogelijkheid voor het Hof 
na te gaan of de stmfvordering al dan 
niet verjaard was. - Cassatie met ver
wijzing.- Wanneer de bestreden beslis
sing de beklaagde veroordeelt wegens 
feiten die uit een en hetzelfde strafbaar 
feit voortvloeien en gepleegd zijn tus
sen een bepaalde datum en een andere 
datum, zonder nadere precisering, en 
aan de hand van de vaststellingen in 
de beslissing of van de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet kan worden nagegaan of de straf
vordering al dan niet verjaard was, 
vernietigt het Hof de veroordelende be
slissing met verwijzing. (Grondwet, 
art. 97.; wet van 17 april 1878, art. 21, 
22 en 23.) 

8 mei 1973. 852 

1-9. - Strafzaken. Burgerlijke 
rechtsvordering. - Cassatie van de be
slissing op de strafvordering, wegens de 
onmogelijkheid om na te gaan of deze 
rechtsvordering al dan niet verjam·d 
was . - Gevolg van de beslissing op de 
burge1·lijke rechtsvo1·de1·ing. - De ver
nietiging van de beslissing op de straf
vordering omdat het Hof niet vermag 
na te gaan of deze rechtsvordering al 
dan niet verjaard was, brengt de ver
nietiging mede van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering, wanneer 
niet kan worden nagegaan of deze tij-
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dig is ingesteld. (Grondwet, art. 97; 
wet van 17 april 1878, art. 26.) 

8 mei 1973. 852 

20. - Stmfzaken.- Strafvordering. 
- Ove1·treding van de wet op de poli
tie over het wegverkee1· of van het weg
verkee?·sreglement. - Tennijn. - De 
strafvordering volgend uit een overtre
ding van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer of van het weg
verkeersreglement verjaart, bij ontsten
tenis van een oorzaak van schorsing 
van de verjaring, door verloop van een 
jaar · sinds de eerste daad van onder
zoek of van vervolging, verricht gedu
rende het jaar te rekenen van de daK 
waarop de overtreding is gepleegd. 
(Wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, art. 68; wet van 17 april 
1878, art. 22, 23 en 25.) 

28 mei 1973. 941 

VERKEERSBELASTING OP MOTOR
RIJTUIGEN. 

Vermindering van de belasting voor. 
voertuigen wcw?·van wegens hun aard, 
hun bestemming of hun Speciale aan
wending het gebruik beperkt is.- Ver
mindering op voorwaarde dat deze voer
tuigen ten hoogste 30, 60 of 90 dagen per 
jaar worden gebruikt. - Bewijs van de 
vervulling van deze voorwaarde. - De 
verkeersbelasting op motorrijtuigen kan 
overeenkomstig artikel 19, § 1, van het 
W etboek van de met de inkomstenbelas
ting gelijkgestelde belastingen slechts 
worden verminderd indien, eensdeels, 
het gaat om een voertuig da t uitsluitend 
dient voor het vervoer van goederen of 
enigerlei voorwerpen en waarvan we
gens zijn aard, zijn bestemming of zijn 
speciale aanwending, het gebruik nood
zakelijk beperkt is en, anderdeels, de 
belastingplichtige bewijst dat het aantal 
dagen da t het gebruikt wordt ten hoog
ste respectievelijk 30, 60 of 90 d agen per 
jaa r bedraagt, welk bewijs door a ile 
rechtsmiddelen k an geleverd worden. 
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 19, 
§ 1.) 

20 september 1972. 80 

VERLATING VAN FAMILIE. 

Echtscheiding op grand van bepaalde 
feiten. - Beschikking in kart geding 

waarbij een uitkering tot onderhaud 
wardt toegekend. - Beschikking van 
v661· de inwe1·kingt1·eding van artikel 16 
v an de wet van 8 april1965, ter vervan
ging van artikel 302 van het Burgerlijk 
Wetboek. - Geen betaling. - Feiten 
v an na de ontbinding van het huwelij k. 
- Geen verlating van familie. - Een 
beschikking in kort geding tot toekei1-
ning van een uitkering tot onderhoud, 
die dagtekent van v66r de inwerking
treding van artikel 16 van de wet van 
8 april 1965, ter vervanging van arti
kel 302 v an het Burgerlijk Wetboek, kan 
niet tot grandslag dienen van een ver
aardeling op grond van verlating van 
familie wegens feiten van na de ·over
schrijving van het beschikkende ge
deelte van het vonnis waarbij de echt
scheiding werd toegestaan. (S .W., arti
kel 391bis.) 

11 september 1972. 39 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. 

HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel. 

HOOFDSTUK II. - Prabatieuitstel. 

HooFDSTUK III. - Gewane opschorting. 

HOOFDSTUK IV. - Probatieapschorting. 

HOOFDSTUK I. 

GEWOON UITSTEL. 

1. - Gewoon uitstel. - Verplichting 
voar de rechter de 1·edenen van de be
volen maatregel nauwkeurig te bepalen. 
- De beslissing waarbij aan de veraar
deelde uitstel wordt verleend voor de 
tenuitvoerlegging van de volled1ge stra£ 
of van een gedeelte ervan, mag zich niet 
beperken tot de vaststelling v an het ver
vullen van de wettelijke vaarwaarden 
op grond waarvan de r echter deze m aat
regel mag uitspreken, doch moet nauw-. 
keurig de redenen bepalen waardoor zij 
ten deze wordt gerechtvaardigd. (Grand
wet, art. 97; wet van 29 juni 1964, art. 8, 
§ 1.) 

22 januari 1973. 525 

2.- Gewoan uitstel.- Vraegere ver
aardeling tot een gevangenisstraf van 
meer dan zes maanden, bij verstek uit-
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~esproken. - Verstrijken van de ge
wone verzettermijn. - BesLissing waar
tegen geen rechtsmiddel is aangewend. 
- Uitstel dat niet meer kan worden 
uitgesproken in geval van een nieuwe 
veroordeling. -De beklaagde die vroe
ger een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan zes maanden heeft opgelopen kan, 
in geval van nieuwe vervolgingen, geen 
uitstel van de tenuitvoerlegging meer 
genieten, wanneer, de vroegere veroor
deling bij verstek uitgesproken en de 
gewone verzettermijn verstreken zijnde, 
tegen deze beslissing geen rechtsmiddel 
is aangewend. (Wet van 29 juni 1964, 
a rt. 8.) 

12 juni 1973. 985 

HOOFDSTUK II . 

PROBATIEUITSTEL. ' 

HOOFDSTUK III. 

GEWONE OPSCHORTING. 

HOOFDSTUK IV. 

PROBATIEOPSCHORTING. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 

L - Strafzaken. - Vonnis vernie
tigd in zoverre het de beklaagde onwet
teLijk heeft veroordeeld in de kosten 
van het hoger beroep tegen de strafvor
dering. - Kosten ten laste van de 
Staat. - Vernietiging zonder verwij
zing. - Wanneer een vonnis uitsluitend 
vernietigd wordt in zoverre het de be
klaagde onwettelijk in de kosten van 
het hoger beroep tegen de strafvorde
ring heeft veroordeeld, terwijl zij ten 
laste van de Staat moesten blijven, ge
schiedt de vernietiging zonder verwij
zing. 

5 september 1972 en 4 juni 1973. 
11 en 964 

2. - Stmfzaken. - Vernietiging 
omdat het hof van beroep, zonder met 
eenparige stemmen van zijn leden uit
spraak te doen, de vervangende gevan
genisstraf, die de correctionele recht
bank heeft uitgesproken, verzwaard 
heeft. - Verwijzing hiertoe beperkt.
Wanneer een arrest vernietigd wordt 
omdat het hof van beroep, zonder met 
eenparige stemmen van zijn leden uit-

spraak te doen, de vervangende gevan
genisstraf, die de correctionele recht
bank heeft uitgesproken, verzwaarci 
heeft, wordt de zaak slechts verwezen 
opdat over de vervangende gevangenis
straf wordt beslist. 

11 september 1972. 38 

3. - Strafzaken. Veroordeling 
vernietigd omdat de toegepaste straf
bepaling op het feit niet van toepassing 
is : - Feit dat een inbreuk op een an
dere wettelijke bepalirtg kan zijn. -
Verwijzing. - Wanneer een veroorde
lende beslissing in strafzaken vernie
tigd wordt omdat de door de rechter 
toegepaste strafbepaling niet van toe
passing is op het vaststaand verklaard 
feit, maar dit laatste een inbreuk op 
een andere wettelijke bepaling kan 
zijn, geschiedt de vernietiging met ver
wijzing. 

11 september 1972. 39 

4. - Stmfzaken.- Vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering we
gens ve1·val van deze rechtsvordering. 
- Kosten van deze rechtsvordering 
moeten ten laste van de Staat blijven. 
- Vernietiging zonder ·verwijzing. -
Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt wegens verval 
van deze rechtsvordering en de kosten 
van deze rechtsvordering ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
vernietiging zonder verwijzing. 

2 oktober, 14 en 27 november 1972 
en 28 mei 1973. 124, 259, 309 en 941 

·5. - Strafzaken. - Bevel van de 
minister van Justitie. - Vernietiging 
van een vonnis van de correctionele 
rechtbank tot veroordeling van een 
minde1·ja1·ige beneden de leeftijd van 
achttien jaar. - Verwijzing naar de 
p1·ocu1·eur des Konings. - Indien, op de 
voorziening van .de procureur-generaal, 
ingesteld op bevel van de minister van 
Justitie, het Hof een vonnis vernietigt 
waarbij de correctionele rechtbank een 
minderjarige beneden de leeftijd van 
achttien jaar heeft veroordeeld wegens 
een als misdrijf omschreven feit, dan 
verwijst het de zaak naar de procureur 
des Konings van de verblijfplaats van 
de ouders, voogden of degenen -die de 
minderjarige onder hun bewaring heb-
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ben. (S.v., art. 445; wet van 8 april 
1965, art. 36, 4° en 44.) 

17 oktober 1972. 174 

6. Strafzaken. Burge1·Lijke 
rechtsvordering. - Cassatie van d e be
slissing beperkt tot een punt van de 
eis. - Toestand van de partijen voor 
de 1·echter op verwijzing. -De cassatie 
met verwijzing van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering, die be
perkt is tot een punt van de eis, brengt 
de partijen, binnen de grenzen van de 
vernietiging, in de toestand waarin zij 
zich bevonden voor de rechter waarvan 
de beslissing is vernietigd. (S.v., arti
kel 427.) 

24 oktober 1972. 196 

7. - Strafzaken . - Vonnis vernie
tigd omdat de rechter in hoger beroep, 
die de beklaagde heeft vrijgesproken 
van het misdrijf volgens de omschrij
ving waardoor de eerste rechte1· de 
orspronkelijke omschrijving heeft v er
vangen, n i et heef t nagegaan of het f eit 
niet het rnisdrijf opleverde zoals het 
oorsp1·onkelijk omschreven werd. 
V erwijzing. - Wanneer de correctio
nele rechtbank, in · boger beroep recht
doende, verklaard heeft dat het aan 
de beklaagde ten laste gelegde feit niet 
valt onder de omschrijving waardoor 
de eerste rechter de oorspronkelijke 
omsc'hrijving heeft v~rvangen, doch 
niet nagegaan heeft of dit feit niet het 
misdrijf opleverde zoals het oorspron
kelijk omschreven werd, wordt de cas
satie van h et vonnis uitgesproken met 
verwijzing. 

7 november 1972. 232 

8. - Strafzaken. - Cassatie wegens 
onwettelijke verhoging van de geld
boete met 290 opdeciemen. - Gede.elte
lijke cassatie m et verwijzing. - De cas
satie op grond dat de geldboete over
eenkomstig de wet van 22 december 
1969 met 290 deciemen is verhoogd, 
hoewel de vaststellingen van de beslis
sing in het onzekere laten of zij slechts 
met 190 deciemen had moeten verhoogd 
worden, is beperkt tot dit beschikkende 
gedeelte, en geschiedt met verwijzing. 

21 november 1972. 288 

9. - Cassatie van een vonnis van de 
ar7"0ndissemen tsrechtbank rechtdoende 
over de bevoegdheid. - Verwijzing 

nam· het door het Hof bevoegd ver
klaaTde gerecht . - W anneer het Hof 
van cassatie een vonnis van de arron
dissementsrechtbank inzake bevoegd
heid vernietigt, verwijst het de zaak 
naar de bevoegde rechter die het aan~ 
wijst. (Eerste en tweede zaak .) 

15 december 1972 (twee arresten). · 
389 

10. - Strafzaken. - Cassatie om
dat de rechter in hoger beroep de door 
de eerste rechter u i tgesproken ver
vangende gevangenisstraf onwettelijk 
heeft verzwaa1·d. - VeTwijzing hiertoe 
bepe1·kt. - Wordt de beslissing op de 
strafvordering vernietigd omdat de 
rechter in hoger beroep de door de eer
ste rechter uitgesproken vervangende 
gevangenisstraf onwettelijk heeft ver
zwaard, dan wordt de zaak enkel ver
wezen om over de vervangende gevan
genisstraf te worden beslist. 

19 december 1972. 409 

11. - Burge1·lijke zaken. - Arrest 
van het arbeidshof veTnietigd, omdat 
het de zaak naar het hof van beroep 
heeft verwezen. - Verwijzing naar de 
in eeTste aanleg bevoegde Techter. -
Wanneer een arrest vernietigd wordt, 
omdat het arbeidshof de zaak, wegens 
de onbevoegdverklaring van de ar
beidsrechtbank, naar het hof van be
roep heeft verwezen, wijst het Hof van 
cassatie de rechter aan die in eerste 
aanleg bevoegd is. (G. W ., art. 660.) 

3 januari 1973. 450 

12.- Strafzaken.- Vonnis waa1·bij 
de politie1·echtbank zich onbevoegd 
v e1·klaa1·t. - Hoge1· beTOep van de be
klaagde, die rechtstreeks i s gedag
vaard. - Hoger be1·oep ontvankelijk 
v e1·klaard door de correctionele recht
bank. - Vonnis van onbevoegdverkla
Ting tenietgedaan. - Veroordeling van 
de beklaagde tot een stmf en in de 
kosten van hogeT be1·oep. - Kosten 
van eeTste aanleg ten laste gelaten van 
de Staat. - Cassatie wegens niet-ont
vankelijkheid van het hoge1· beroep. -
Cassatie zondeT verwijzing . - Wanneer 
d e politierechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen 
van de op rechtstreekse dagvaarding 
ingestelde strafvordering en de kosten 
heeft aangehouden, alleen de beklaagde 
boger beroep heeft ingesteld en de cor-
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rectionele rechtbank dit hager beroep 
ontvankelijk heeft verklaard, het von
nis van onbevoegdverklaring heeft te
nietgedaan, de beklaagde tot een straf 
en in de kosten van hager beroep heeft 
veroordeeld en de kosten van ·eerste 
aanleg ten laste van de Staat heeft ge
laten, slaat de cassatie, omdat het ha
ger beroep in werkelijkheid niet ont
vankelijk was, niet op de beslissingen 
over de kosten en geschiedt zij zonder 
verwijzing. 

22 januari 1973. 520 

13. - Gebruik der talen in gerechts
zaken. - Burge1·lijke zaken. - Ge
recht van eerste aanleg waa1·van de ze
tel in· het arrondissement Brussel is 
gevestigd. - Vernietiging van een von
nis waarbij de rechter weigert in te 
gaan op een vraag tot wijziging van de 
taal der rechtspleging . - Verwijzing 
naar hetzelfde, anders samengestelde 
gerecht. - Wanneer het Hof een vonn"is 
vernietigt, waarbij een ander gerecht 
van eerste · aanleg dan de vrederechter, 
waarvan de zetel in het arrondissement 
Brussel is gelegen, weigert in te gaan 
op een vraag tot wijziging van de taal 
der rechtspleging, wordt de zaak naar 
hetzelfde, anders samengestelde gerecht 
verwezen . (G. w .. , art. 1110.) 

14 maart 1973 (twee arresten). 
695 en 696 

14. - Strafzaken. - Cassatie van 
een beslissing in zoverre zij overeen
komstig a1·tikel 60 van het Strafwet
boek d e uitgesp1'0ken gevangenisstraf
fen niet heeft verminderd. - Gedeelte
lijke cassatie met verwijzing . - De 
cassatie uitgesproken in zoverre een 
beslissing overeenkomstig artikel 60 
van het Strafwetboek het totaal van de 
gevangenisstraffen wegens samenlo
pende wanbedrijven niet heeft vermin
derd, is tot deze beschikking beperkt, 
doch geschiedt met verwijzing. 

26 maart 1973. 746 

IS. - Strafzaken. - Cassatie van 
een beslissing v an de commissie tot be
scherming van de maatschappij. -
Verwijzing naar deze lfde commissie, 
anders samengesteld. - lngeval het 
Hof een beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
vernietigt met verwijzing, wordt de 
zaak verwezen naar dezelfde commis-

sie, anders samengesteld (Sv ., arti
kel 427; wet tot bescherming van de 
maatschappij .) 

29 mei 1973. 953 

1•6. · - Strafzaken. - Cassatie be
perkt tot de ve1'0ordeling van de be
klaagde in de kosten van de strafvor
dering. - Kosten die ten laste van de 
Staat moeten blijven. - Cassatie zon
der verwijzing . - Wanneer een vonnis 
aileen vernietigd .wordt in zoverre het 
de beklaagde onwettelijk in kosten van 
de strafvordering heeft veroordeeld, 
hoewel deze ten laste van de Staat 
moesten gelaten worden, geschiedt de · 
vernietiging zonder verwijzing. 

18 juni 1973. 1018 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE. 

1. - Stratzaken. - Gewettigde ver
denking. - Ve1·zoekschrift van de be
klaagde. - Geen verplichting zich te 
wenden tot een advocaat bij het Hof 
van cassatie. - De aan"vraag van een 
beklaagde tot verwijzing van een recht
bank n aar een andere wegens gewet
tigde verdenking is ontvankelijk, zelfs 
indien zij niet is getekend door een ad
vocaat bij het Hof van cassatie. (lmpli
ciete oplossing.) 

18 september en 21 december 1972, 
8 januari en 25 juni 1973. 

68, 443, 474' en 1046 

2. - Strafzaken. - Gewettigde ver
denking. - Verzoek gegrond op feiten 
die aan !eden van het openbaar minis
terie worden ten laste gelegd. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk 
is het verzoek van een beklaagde tot 

· verwijzing van een rechtbank naar een 
andere om reden van gewettigde ver
denking, gegrond op feiten die aan leden 
van het openbaar ministerie worden ten 
laste gelegd. (Sv ., art . 542.) 

18 september 1972. 68 

.3. - Strafzak.en. - Gewettigde ver
denking.- Verzoeksch1·itt gericht tegen 
een ondeTZoeksrechter. - Onde1·zoeks-
1'echter ontslagen van de behandeling 
van de zaak.. - Verzoekschrift zonder 
bestaansreden. -- Het verzoek tot ver
wijzing van een rechtbank naar een an
dere om reden van gewettigde verden
king, gegrond op feiten die aan een 
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onderzoeksrechter worden ten laste ge
legd, heeft geen bestaansreden wanneer 
deze van de behandeling der zaak is 
ontslagen. 

18 september 1972. 68 

4. - Burgerlijke zaken. - Recht
bank van koophandel die verklaart on
mogelijk het 1·echtscollege te kunnen 
samenstellen om kennis te nemen van 
de zaak. - Indiening door een van de 
partijen van een verzoekschrift tot ver
wijzing. - Onmogelijkheid heeft een 
einde genomen na de · indiening van een 
verzoekschrift. - Afwijzing. -De vor
dering tot verwijzing van een rechtbank 
van koophandel naar een andere, door 
een p artij ingediend wegens de onthou
ding van zekere magistraten die het 
rechtscollege samenstellen, waarbij de 
zaak aanhangig is, moet worden afge
wezen wanneer, sinds de indiening van 
het verzoekschrift, de onmogelijkheid 
om dit rechtscollege samen te stellen een 
einde heeft genomen. 

19 oktober 1972. 179 

5. - Strafzaken.- Gewettigde ver
denking. - Verzoekschrift van de be
klaagde . - Verzoekschrift waarin ge
wezen wordt op de gevoelens van sym
pathie van de magistraten van een hof 
van beroep voor een van hun collega's , 
in de zaak betrokken als burgerlijke 
partij. - Vaststelling door het Hof dat 
de aangevoerde reden geen voldoende 
grand oplevert voor gewettigde verden
king. - Verwerping van het verzoek
schrift. - Wanneer het Hof van cassatie 
vaststelt dat de in het verzoekschrift 
van de beklaagde aangevoerde omstan
digheden, namelijk de gevoelens van 
sympathie van de magistraten van een 
hof van beroep voor een van hun col
lega's, die in de zaak betrokken is als 
burgerlijke partij, geen voldoende grond 
opleveren om tegen de rechtsbedeling 
van dit hof een verdenking te doen ont
staan, verwerpt het dit verzoekschrift . 
(Sv., art. 542 en 545.) 

20 november 1972. 284 

'6. - Verzoekschrift genoemd « ver
zoekschrift tot ontt1·ekking van de zaak 
aan een rechter van de jeugdrechtbank, 
wegens gewettigde verdenking "· - Ver
zoekschrift dat noch een vordering tot 
onttrekking van de zaak aan deze recht
bank, noch een vordering tot verwijzing 
van een jeugdrechtbank naar een an-

dere jeugd1·echtbank is.- Een verzoek
schrift dat, hoewel het « verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan een 
rechter van de jeugdrechtbank, wegens 
gewettigde verdenking '' genoemd is, is 
geen vordering tot onttrekking van de 
zaak aan de rechtbank, zoals geregeld 
bij de artikelen 648 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek, en evenmin een 
vordering tot ver:wijzing van een jeugd
rechtbank naar een andere jeugdrecht
bank, geregeld bij de artikelen 542 en 
volgende van het W etboek van strafvor
dering, doch een vordering tot wraking 
van een rechter, zoals geregeld bij de 
artikelen 828 en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek. 

18 december 1972. 403 

'7 . - Strafzaken. - Gewettigde ver
denking . Ve1·zoek gericht tegen 
rechtscolleges waaraan de zaak onttrok
ken is.- Ve1·zoek zonde1· reden van be
staan. - Het verzoek tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere wegens 
gewettigde verdenking, dat gegrond is 
op feiten ten laste gelegd van rechtscol
leges waaraan de zaak onttrokken is, 
heeft geen reden van bestaan. 

21 december 1972 en 25 juni 1973. 
443 en 1046 

8. - Strafzaken. - Gewettigde ver
denking.- Procedure inzake verwijzing 
niet van toepassing op het Hof van cas
satie. - Geen enkele wettelijke bepa
ling maakt de toepassing op het Hof van 
cassatie mogelijk van de procedure in
zake verwijzing van een rechtbank naar 
eei.l andere op grond van gewettigde 
verdenking. 

21 december 1972. 443 

9. - Strafzaken. - Gewettigde ver
denking. - Verzoek dat bet1·ekking 
lieeft op een commissie tot bescherming 
van ·de maatschappij. - Ontvankelijk
heid. - Het verzoek tot verwijzing van 
een commissie tot bescherming van de 
maatschappij naar een andere, wegens 
gewettigde verdenking, is in beginsel 
ontvankelijk. (Impliciete oplossing.) 

8 januari en 25 juni 1973. 
474 en 1046 

.1'0. - Strafzaken.- Gewettigde ver
denking . - Ve1·zoek voor een ge1·echt 
waarbij de zaak nag niet aanhangig is. 
- Ve1·zoek zonder · bestaansreden. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan-
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kelijk, wegens gebrek aan bestaansre
den, is bet verzoek tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere, wegens 
gewettigde verdenking, wanneer de zaak 
bij bet betwiste gerecht nog niet aan
hangig is. 

8 januari 1973. 474 

11. - Strafzaken. - Gewettigde ver
denking. - Vordering tot verwijzing 
moet in de taaL ·van de rechtspLeging 
worden gesteLd.- De vordering tot ver
wijzing van een rechtbank naar een an
dere op grond van gewettigde verden
king moet, op straffe van nietigheid, in 
de taal v an de rechtspleging worden ge
steld. (Wet van 15 juni 1935, art. 37 
en 40.) 

17 april en 25 juni 1973. 820 en 1047 

12.- Strafzaken.- Gewettigde ver
denking. - Verzoekschrift van de pro
cureur des Konings. - Verzoekschrift 
waarin wordt gewezen op de nauwe 
banden tussen aUe magist1·aten van de 
rechtbank van eerste aanLeg waarvan 
de onderzoeksrechter verzocht wordt 
een onderzoek in te steUen ten taste van 
de zoon van een van· hen. - Vaststel
Ling door het Hof van cassatie dat het 
aangevoerde feit een voLdoende grand 
is tot gewettigde verdenking van de on· 
derzoeksrechter bij wie de zaak aanhan
gig is. - Verwijzing naar de onder
zoeksrechter van een andere rechtbank 
van eerste aanLeg. - Wanneer bet Hof 
van cassatie vaststelt dat bet feit dat in 
bet verzoekschrift van de procureur des 
Konings wordt aangevoerd, nl. bet be
staan van nauwe banden tussen alle 
magistraten van de rechtbank van eer
ste aanleg waarvan de onderzoeksrech
ter verzocht wordt een onderzoek in te 
stellen ten laste van de zoon van een 
van hen, een voldoende grond is tot ge
wettigde verdenking van de onderzoeks
rechter bij wie de zaak aanhangig is, 
verwijst bet de zaak naar de onder
zoeksrechter van .een andere rechtbank 
van eerste aanleg die hiervan verslag 
zal doen aan de raadkamer van die 
rechtbank. (Sv., art. 542, 544 en 545.) 

18 juni 1973. 1023 

VERZEKERINGEN. 

1. - Landverzekeringen. - Verzeke
ring van een onroerend goed tegen 
_brand. - Verzekertng van het huurri-

sico gesLoten door de huurder. - Arti
keL 38 van de wet van 11 juni 1874. -
Rechtsvordering van de eigenaar tegen 
de verzekeraar van de huurder. -
Rechtsvordering vaU niet onder de drie
jarige verjaring van artikeL 32 van de 
wet. - De rechtsvordering krachtens 
artikel 38 v an de wet van 11 juni 1874, 
in geval van brand van een onroerend 
goed, door de eigenaar of zijn in zijn 
rechten getreden verzekeraar ingesteld 
tegen de verzekeraar van de huurder 
die bet huurrisico liet verzekeren, vloeit 
niet voort uit de verzekeringspolis die 
laatstgenoemde heeft gesloten; deze 
rechtsvordering valt derhalve niet onder 
de driejarige verjaring van artikel 32 
van genoemde wet. 

14 september 1972. 59 

2. - VerpLichte aansprakeLijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen. -
Wet van 1 juLi 1956, artikeL 4, § 1, 2°. 
- Echtgenoot van de bestuurder die 
het ongevaL veroorzaakte, echtgenoot 
van de ve1·zekeringnemer of van hem 
wiens burge?-rechteLijke aansprakeLijk
heid door de poLis is gedekt. - UitsLui
ting van het recht op een uitkering. -
Voorwaarden. - De echtgenoot van de 
bestuurder die bet ongeval veroorzaakt 
heeft, de echtgenoot van de verzekering
nemer of de echtgenoot van eenieder 
wiens burgerlijke aansprakelijkheid 
door de polis is gedekt, kan wettelijk 
worden uitgesloten van bet recht op een 
uitkering, ingevolge een verzekering zo
als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, op de dub
bele voorwaarde dat hij bij hen inwoont 
en door hen wordt onderhouden. 

22 september 1972. 87 

3. - VerpLichte aansprakeLijkheids
verzekering · inzake motorrijtuigen. -
Wet van 1 juLi 1956, artikeL 4, § 1, 2°. 
- Voorwaarden voor de uitsLuiting van 
het 1·echt op een uitkering van de echt
genoot van de personen bedoeLd in § 1, 
1°, van hetzeLfde artikeL 4. - Dwin
gende wetteLijke bepaLing. - GevoLgen. 
-De bepalingen van artikel 4, § 1, 2°, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, krachtens 
welke onder de erin vermelde voorwaar
den de echtgenoot van de personen be-

l 
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doeld in nr. 1° van dezelfde paragraaf 
van voormeld artikel van het recht op 
een uitkering kan worden uitgesloten, 
zijn dwingende bepalingen; de bedin
gen van een verzekeringsovereenkomst 
waardoor die echtgenoot van het recht 
op f:!en uitkering wordt uitgesloten, zelfs 
wanneer de twee voorwaarden van 
voormelde bepalingen niet vervuld zijn, 
hebben derhalve geen rechtskracht ten 
aanzien van die echtgenoot. 

22 september 1972. 87 

4. - Landverzeke1·ingen. - Vrijstel
ling van de verzekeraar . - Grove fout. 
- DronkenschcLp van de bestuurde1·. -
Omstandigheden waaronder deze dron
kenschap een grove fout opleve1·t. -
Dronkenschap k an een grove fout ople
veren in de zin van artikel 16 van de 
wet van 11 juni 1874, dit wil zeggen een 
fout die kan gelijkgesteld worden met 
een opzettelijke daad. Zij levert slechts 
een grove fout op, in de zin van deze 
wettelijke bepaling, indien de verze
kerde zich ervan bewust was of had 
moeten zijn dat zij een verzwaring van 
het gedekte risico medebracht. · 

6 oktober 1972. 139 

5. - Verplichte aanspmkelijkheids
verzeke?·ing inzake motorrijtuigen. -
Voo1·we1·p van deze verzekering. - De 
verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen dekt de 
schade die door het verkeer van het ver
zekerde voertuig op de openbare weg en 
op de daarmee gelijkgestelde terreinen 
wordt veroorzaakt, maar zij dekt niet 
de schade die een motorrijtuig kan ver
oorzaken, wanneer het aileen als ma
chinewerktuig gebruikt wordt voor be
drijfsverrichtingen. (Wet van 1 juli 1956, 
art. 2, § 1.) 

26 oktober 1972. 208 

6. - Landverzekeringen. Drieja-
rige ve1·jaring ingesteld bij artikel 32 
van de wet van 11 juni 1874. - Elke 
rechtsvordering die voortvloiet uit een 
verzekeringspolis is, behoudens ander 
beding, verjaard door verloop van drie 
jaren, te rekenen van de gebeurtenis 
waarop zij is gegrond. (Wet van 11 juni 
18}4, art. 32.) (Impliciete oplossing.) 

9 november 1972 (twee arresten). 
238 en 240 

7. - Landverzekeringen. Minne-
lijke vo1·dering met het oog op de uit-

voering van de verzekeringsover.een
komst. - Vordering die, wat de verja
ring betreft, niet kan worden gelijkge
steld met de vordering in 1·echte. -
Niet gegrond is de gelijkstelling van een 
minnelijke vordering met de rechtsvor
dering, wat het gevolg van stuiting van 
de verjaring betreft inzake landverzeke
ringen, wanneer de minnelijke vorde
ring ingesteld is op grond van de clau
sule van een verzekeringspolis volgens 
welke « elke rechtsvordering tot beta
ling van de schade vervalt na een ter
mijn van zes maanden te rekenen van 
het schadegeval of van de laatste ver
volgingen in rechte , . 

9 november 1972. ·238 

8. - Landverzekeringen. Drieja-
rige verjaring ingesteld bij a1·tikel 32 
van de wet van 11 juni 1874. - Aan
vangspunt van deze ve1·jaring. - Ver
zeke1·aa1· gehotLden de benadeelde scha
deloos te stellen. - Omstandigheid die 
geen aanvangspunt van de verjaring 
kan zijn. - Het feit dat de verzekeraar 
krachtens de verzekeringsovereenkomst 
gehouden is de benadeelde persoon 
schadeloos te steUen volstaat niet om, 
op zichzelf, de driejarige verjaring van 
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 
te doen lopen. 

9 november 1972. 240 

'9. - Landverzekeringen. Drieja-
rige verjaring ingesteld bij artikel 32 
van de wet van 11 juni 1874. -Beta
ling door de verzekeram· die wettelijk 
gehouden is de benadeelde schadeloos te 
stellen. - Aanvangspunt van de ve?'ja
ring . - De gebeurtenis waarop is ge
grond de rechtsvordering door de verze
keraar ingesteld onder aanvoering tegen 
de verzekerde van een in de verzeke
ringspolis bepaalde grond van verval en 
vanaf welke de driejarige verjaring van 
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 
begint te lopen, is de betaling door de 
verzekeraar nadat is komen vast te 
staan dat hij wettelijk gehouden is de 
benadeelde persoon schadeloos te stel
len. 

9 november 1972. 240 

10. - Landverzekeringen. Vrij-
stelling van de ve1·zeke1'Cwr. - Grove 
fout . - Begrip. - De grove fout als 
bedoeld in artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874 is de fout die kan worden 
gelijkgesteld met een opzettelijke daad 



,_. ----------T 

VERZEKERINGEN. 1261 

•en waarvan de verzekerde wist of moest 
weten dat zij een verzwaring van het 
gedekte risico medebracht. (lmpliciete 
·oplossing.) · 

19 januari 1973. 513 

11. - Landverzekeringen. Grove 
:tout. - VaststeUingen waaruit de rech
te7· wettelijk kan afleiden dat er geen 
g1·ove fout aanwezig is. - Uit het feit 
·dat een weggebruiker op het fietspad 
heeft gereden met op de duozitting van 
zijn rijwiel met hulpmotor een passa
gier, die een fiets droeg, derwijze dat 
-een uit de tegenovergestelde richting 
naderende wielrijder met dit rijwiel in 
aanraking kwam, doch dat het ongeval 
·ook te wijten was aan de rijwijze van 
deze weggebruiker, kan de rechter wet
telijk afieiden dat er bij hem geen grove 
fout aanwezig was in de zin van arti
kel 16 van de wet van 11 juni 1874. 

19 januari 1973. 513 

12. - VerpLichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen. -
Scho1·sing van de dekking wegens niet
oetaling van de premie door de verze
ke7·de. - GevoLg op de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde tegen de 
v e1·zekeraar. - Zolang artikel 13 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen niet van 
kracht is, behoudt de benadeelde, niet
tegenstaande de schorsing van de dek-
1dng ten aanzien van de verzekerde 
wegens niet-betaling van de premie, het 
recht om tegen de verzekeraar recht
:streeks op te treden, daar de exceptie 
van niet-uitvoering der verplichtingen 
van de verzekerde en het verval van het 
recht op de dekking aan hem niet kun
nen worden tegengeworpen. (Wet van 
1 juli 1956, art. 6, 11 en 13.) 

27 februari 1973. 634 

1·3. - VerpLichte aansprakeLijkheids 
·verzekering inzake motorrijtuigen. -
.Eigen recht van de benadeelde tegen 
de verzekeraar. Voorwaarde. 
Schorsing van de verzekeringsovereen
komst v66r het schadegeval. - Gevolg 
op de rechtstreekse rechtsvorde1·ing, te
gen de verzeke1·aar, van de bij het on
geval benadeelde persoon. - Aangezien 
het eigen recht tegen de verzekeraar, 
dat door artikel 6 van de wet van 1 juli 
1956 ten gunste van de benadeelde is 
ingevoerd, afhankelijk is van het be-

staan van een verzekering, kan de ver
zekeraar tegen wie de benadeelde een 
rechtstreekse rechtsvordering instelt, 
hem tegenwerpen dat de overeenkomst 
v66r het schadegeval geschorst was 
krachtens de bedingen van de polis, met 
het voorbehoud evenwel, wanneer arti
kel 13 van de wet van 1 juli 1956 zal in 
werking getreden zijn, dat de -voorge
schreven formaliteiten in acht genomen 
zijn en dat de bij deze bepaling gestelde 
termijn verstreken is. 

13 april 1973. 813 

14. - Ve1·pLichte aanspTakeli jkheids
verzekering inzake motoTrijtuigen. -
VeTZeke1·de tegen ziekte en invaliditeit 
benadeeld door het gebruik van een niet 
ge~dentificeerd of niet veTzekerd motor
rijtuig. - Benadeelde en diens verze
keTingsinsteUing die zich elk kunnen 
beToepen op een eigen recht tegenover 
het gemeenschappeLijk waarborgfonds. 
- Wanneer hij die de ziekte- en invali
diteitsverzekering geniet benadeeld 
wordt door een motorrijtuig dat niet ge
identificeerd is of door geen verzekering 
·inzake burgerrechtelijke aansprakelijk
heid gedekt is, h ebben de benadeelde 
en de verzekeringsinstelling elk een 
eigen recht tegenover het gemeensch ap
pelijk motorwaarborgfonds waardoor, 
de eerste, vergoeding voor de niet door 
de verzekeringsinstelling gedekte licha
melijke schade en, de tweede, terugbe
taling van de verleende prestaties kan 
verkrijgen. (Wet van 1 juli 1956, art. 6; 
K .B. van 5 januari 1957, art. 3; wet van 
9 augustus 1963, art. 70, §§ 2 en 3, ge
wijzigd bij de wet van 8 april 1965, 
art. 32.) · 

10 mei 1973. 856 

115. - Verplichte verzekering betref
fende de burgerrechtelijke aansprake
Lijkheid inzake motorrijtuigen. - Bena
deelde partij die een vordering instelt 
tegen de verzekema1· van de zoge
naamde aansprakelijke dader.- Grand
sLag van deze voTdeTing. - De bena
deelde kan tegen de verzekeraar van de 
zogenaamde aansprakelijke dader van 
een ongeval geen andere rechten doen 
gelden dan die · welke hij tegen deze da
der kan inroepen; hij kan derhalve in 
een vordering tegen deze verzekeraar 
voor het burgerlijk gerecht niet .betogen 
dat de verzekerde de hem telastegelegde 
misdrijven heeft gepleegd of op dit be
toog een vordering steunen tot goedma-
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king van de schade, die door deze mis
drijven zou veroorzaakt zijn, wanneer, 
nadat hij zich burgerlijke partij gesteld 
heeft tegen deze verzekerde voor de po
litierechtbank, deze beslist heeft dat de 
verzekerde het hem telastegelegde feit 
niet heeft gepleegd en dat deze beslis
sing, bij gebreke van hoger beroep van 
die persoon, in dat opzicht in kracht van 
gewijsde is gegaan. (Wet van 1 juli 1956, 
art. 6.) 

25 mei 1973. 936 

VERZET. 

1. - Stmfzaken. - Verzet beperkt 
tot zeke1·e veroordelingen. - Draag
tvijdte en - gevolgen van dit beperkt 
rechtsmiddel. - Wanneer het verzet in 
strafzaken tegen een verstekbeslissing 
ontvankelijk wordt verklaard, vernie
tigt het deze beslissing binnen de per
ken van dit rechtsmiddel en mag de 
rechter opnieuw, doch enkel binnen 
dezelfde perken, uitspraak doen over 
het voorwerp van de eerste beslissing. 
(Sv ., art. 187 .) 

20 november 1972. 282 

:2. - Strafzaken. - Verstek. - Be
klaagde die ontkent dat het verstek aan 
hem te w{jten was . - Vonnis dat de 
feitelijke gegevens tvaarop de beklaagde 
zijn vertveer steunt, niet beanttvoo?·dt. 
- Niet met redenen omkleed vonnis. -
Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat verklaart dat het verstek 
aan de beklaagde te wijten is, zonder te 
antwoorden op de feitelijke gegevens 
waarop deze steunde om te ontkennen 
dat het verstek aan hem te wijten was. 
(Grondwet, art. 97 .) 

11 december 1972. 360 

3. - Strafzaken. - Tennijri. - Da
tum wam·op de beklaagde kennis heeft 
gehad van de betekening van het ver
stekvonnis. - Betvijslast. - De be
klaagde die in verzet komt binnen de 
buitengewone termijn heeft de last niet 
de datum te bewijzen waarop hij ken
nis heeft gehad van de betekening van 
het verstekvonnis. (Sv., art. 151, 187 
en 208.) 

19 december 1972. 411 

4. - Stmfzaken. - Termijn. - Te 
laat gedaan verzet. - Betvijs door ver
moedens. - Wettelijkheid. - De rech-

ter mag uit gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
het bewijs afieiden dat de beklaagde· 
tegen een verstekvonnis, dat niet aan de· 
persoon is betekend, in verzet is geko
men na het vestrijken van de termijn 
van tien dagen, die ingaat op de dag vol
gend op die waarop de beklaagde ken
nis heeft gehad van de betekening van 
het vonnis. (Sv., art . 151, 187 en 208;. 
B.W., art. 1353.) 

19 december 1972. 411 

5. - Strafzaken. - Douane en ac
Ct]nzen. - An·est tvaarbij de be
klaagde, op het enkel hoge1· beroep van 

1 het openbaa1· ministe1·ie, bij verstek 
tvordt veroo1·deeld tot een hoofdgevan
genisstraf . - .Ve1·zet van de beklaagde. 
- Dmagtvijdte. - Het ontvankelijk 
verzet van de beklaagde tegen een ver
stekarrest waarbij hij, op het enkel ho
ger beroep van het openbaar ministe
terie, wegens een misdrijf inzake
douane en accijnzen tot een hoofdge
v.angenisstraf wordt veroordeeld legt 
slechts opnieuw ter beoordeling de wet
telijkheid en de toemeting van deze 
straf, met uitsluiting van het bestaan 
van het misdrijf en de schuld hieraan. 
(Algemene wet - van 26 augustus 1822, 
art. 247 .) (Impliciete oplossing.) 

19 december 1972. 411 

6. - Strafzaken. - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen een 
verstekbeslissing . - Verzet van de be
klaagde tijdens de buitengewone ter
mijn. - Rechter in hager be1·oep mag 

. de zaak beslechten. - G1·ens. - Wan
neer het openbaar ministerie in hoger 
beroep is gekomen van een bij verstek 
gewezen beslissing tot veroordeling van 
de beklaagde en deze tijdens de buiten
gewone termijn tegen deze beslissing 
in verzet is gekomen, mag de rechter 
in hoger beroep de zaak beslechten zo
lang het verzet van de beklaagde niet 
ontvankelijk is verklaard. (Sv., artike
len 151, 187 en 208.) 

19 december 1972. 411 

7. - Stmfzaken. - Verstekbeslissing 
op de strafvordering. - Hoger beroep 
van het openbaa1· ministerie.- Verstek
beslissing op dit hager beroep.- Verzet 
van de beklaagde tegen de eerste beslis-

. sing . - Ontvankelijk verklaard verzet. 
- Gevolgen m.b.t. de ttveede beslissing. 
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- Ten gevolge van bet verzet van de 
beklaagde, als bet ontvankelijk wordt 
verklaard, wordt, binnen de grenzen 
van dit recbtsmiddel, de beslissing op 
de strafvordering waartegen bet is ge-. 
ricbt voor niet bestaande gebouden; dit 
geldt derbalve ook, binnen dezelfde 
grenzen, voor de beslissing die uitspraak 
zou gedaan bebben op bet boger beroep 
van bet openbaar ministerie tegen die
zelfde beslissing. (Sv ., art. 151, 187 en 
208.) 

19 december 1972. 411 

8. - Strafzaken. - Arrest van ver
oo1·deling bij verstek van het hof van 

· oeroep. - Strafvordering voor dit hof 
ingesteld door een lid van het audito
raat-generaal bij het arbeidshof. - Be
tekening van het verzet aan de procu
reur-generaal bij het hof van beroep.
Betekening aan de persoon van een ad
vocaat-generaal of van een substituut
procureur-generaal bij het hof van be
roep. - Wettelijkheid. - Het .verzet 
tegen een arrest van veroordeling bij 
verstek van bet bof van beroep op de 
strafvordering voor dit bof ingesteld 
door een lid van bet auditoraat-generaal 
bij bet arbeidsbof, moet worden bete
kend aan de procureur-generaal bij bet 
bof van beroep, docb deze betekening 
kan geldig worden gedaan aan de per
soon van een advocaat-generaal of van 
een substituut-procureur-generaal bij 
bet bof v~n beroep. (Sv., art. 187 en 208.) 

12 maart 1973. 686 

VOEDINGSWAREN. 

Zuivelprodukten. Conditioneren 
-met het oog op de verkoop. - Begrip . 
- Uit de omstandigbeid dat een ban-
delaar room in kruiken beeft gekocbt en 
deze verkocht heeft na overheveling in 
passende zakjes, zonder hem evenwel te 
bebben onderworpen aan enigerlei be
werking waardoor de toestand ervan 
kan worden gewijzigd, heeft de recbter 
kunnen afleiden dat die bandelaar de 
room slecbts bewerkingen liet onder
gaan die enkel betrekking hebben op de 
hoeveelheid, de verpakking en de pre
sentatie van genoemd produkt en dat hij 
geen daad van conditionering beeft ver
ricbt, in de zin van artikel 1, § 1, van 
de wet van 20 juli 1962 betreffende de 
handel in landbouw-, tuinbouw- en zee-

visserijprodukten. (K.B. van 21 oktober 
1968, art. 1.) 

17 april 1973. 819 

VOLKSTELLING. 

1. - Algemene volkstelling. - Over
treding van de artikelen 2 en 20 van het 
koninklijk besluit van 5 augustus 1970. 
- Overtreding die onder de bevoegd
heid van de politierechtbank valt . - De 
overtredingen van de artikelen 2 en 20 
van het koninklijk besluit van 5 augus
tus 1970 betreffende de volkstelling en 
de nijverheids- en handelstelling, hoe
wei zij met correctionele straffen wor
den gestraft krachtens artikel 20 van 
de wet van 4 juli 1962 waarbij de Rege
ring gemacbtigd wordt statistische en 
andere onderzoekingen te houden be
treffende de demografiscbe, economische 
en sociale toestand van bet land, vallen 
onder de bevoegdbeid van de politie
rechtbanken, daar deze overtredingen 
betrekking bebben op de volkstelling. 
(Sv., art. 138, 15°; wet van 2 juni 1856, 
art. 7.) 

26 februari 1973. 632 

2. - Algemene volkstelling en nij
verheids- en handelstelling. - Konink
ltjk besluit van 5 augustus 1970. -
W eigering zich aan de uitvoering van de 
telling te onderwerpen kan slechts on
rechtstreeks politieke gevolgen hebben. 
- Gemeenrechtelijk misdrijf zelfs in
dien hij die weigert gehandeld heeft 
met de bedoeling de goede we1·king van 
de politieke instellingen te belemmeren. 
- De weigering om zich aan de uitvoe
ring van de telling te onderwerpen kan 
slecbts onrechtstreeks politieke gevol
gen hebben, daar de bevoegde ambtena
ren bet recbt bebben van ambtswege de 
voorschriften van het koninklijk besluit 
van 5 augustus 1970 uit te voeren en de 
practiscbe onmogelijkbeid waarin zij 
zich zouden bevonden hebben om de 
veralgemeende weigering van een ver
klaring te berstellen, niet kan volstaan 
om aan het misdrijf een politiek karak
ter te verstrekken; bet is derbalve een 
gemeenrechtelijk misdrijf, zelfs indien 
hij die geweigerd heeft, dit beeft gedaan 
met de bedoeling de werking van de 
politieke instellingen te belemmeren. 

2 april 1973. 770 
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1. - Strafzaken. - Gerechten die in 
!aatste aan!eg uitspraak doen. - Gege
vens bekomen tijdens het onderzoek. -
Geen verp!ichting deze in het proces
verbaa! van de terechtzitting te verme!
den. - Geen enkele wetsbepaling ver
plicht een strafgerecht, dat in laatste 
aanleg uitspraak doet, de gegevens die 
tijdens het onderzoek van de zaak wer
den bekomen in het proces-verbaal van 
de terechtzitting te vermelden. 

5 september 1972. 12 

2. - Burger!ijke zaken. - Conc!usie. 
- Wijziging in de samensteHing van 
het 1·echtsco!lege. - Herneming van de 
conc!usie.- Begrip. - Wanneer de par
tijen, . nadat zij ter terechtzitting conclu
sies hebben genomen, voor de anders 
samengestelde werkrechtersraad van 
beroep een geschrift van conclusie neer
leggen, met herneming van de middelen 
en argumenten evenals van het beschik
kend gedeelte van hun vroegere conclu
sies, nemen zij deze opnieuw voor de 
raad, zelfs indien zij dit niet uitdrukke
lijk verklaren. 

6 september 1972. 16 

3. - Tuchtzaken.- Tuchtraden van 
beroep van de Orde van advocaten. -
Proces-verbaa! van de terechtzitting. -
Niet goedgekeurde doorhcdingen. · 
Doorha!ingen a!s · niet bestaande be
schouwd. - De niet goedgekeurde door
halingen in een proces-verbaal van de 
terechtzitting van een tuchtrechtelijk 
college, zoals een tuchtraad van beroep 
van de Orde van advocaten, worden als . 
niet bestaande beschouwd. 

22 september 1972. 89 

4. - Burger!ijke zaken. Samen-
steHing van het 1·echtsco!lege.- Vorde
ring tot vanwam·deverk!aring van een 
bes!ag op onroerend goed door de Rijks
dienst voor maatschappe!ijke zekerheid. 
- Vordering die niet aan het openbaar 
ministerie moet worden meegedee!d. -
De vordering tot vanwaardeverklaring 
van een beslag op onroerend goed moet 
niet aan het openbaar ministerie wor
den meegedeeld, zelfs indien het beslag 
is gelegd door de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid. (G.W., art. 764, 
12° .) 

11 oktober 1972. 154 

5. - Strafzaken. - Hande!ing van
de strafrechtsp!eging met onjuiste ver
me!ding van de goedkeuring van een. 
niet doorgehaa!de verme!ding. - Akte· 
niet onge!dig.- De goedkeuring van de 
doorhaling van een niet doorgehaalde· 
regel of woord brengt geen wijziging in 
de inhoud van de akte van de straf
rechtspleging waarbij deze goedkeuring 
wordt vastgesteld en maakt derhalve· 
deze akte niet ongeldig. (Sv., art. 78.) 

16 oktober 1972. 165· 

·6. - Strafzaken. - Akte van de 
stmfrechtsp!eging tot goedkeuring van 
de niet goedgekeurde doorha!ingen. -
Doorha!ingen niet tegengesproken door 
andere verme!dingen. - Akte niet on
ge!dig. - Vermeldingen die in een akte 
van de strafrechtspleging zijn doorge
haald en die, bij ontstentenis van goed
keuring van de doorhaling, als niet door
gehaald moeten worden beschouwd, rna
ken de akte die ze bevat niet ongeldig, 
wanneer zij door geen andere vermel-· 
dingen van deze akte worden tegenge
sproken. 

16 oktober 1972. 165 

7. - Stmfzaken. - Aantekening van 
de getuigenissen. - Verp!ichting ge!dt 
niet · voor de stmfgerechten die in Laat
ste aan!eg uitspraak doen. - De ver-· 
plichting om aantekening te houden van 
de getuigenissen, geldt niet voor de· 
strafgerechten die in laatste aanleg uit-· 
spraak doen. (Wet van 1 mei 1849, arti
kel 10.) 

21 november 1972. 2901 

8. - Strafzaken.- Hoger beroep. - · 
Acm de appe!rechter voorge!egde uit-· 
gifte van het beroepen vonnis die niet 
met de minuut overeenstemt. - Verge-·. 
!ijking. - Rechtsp!eging.- A1·tike! 1382' 
van het Gerechte!ijk Wetboek. - Wan
neer in strafzaken betoogd wordt dat 
de aan de appelrechter voorgelegde uit-· 
gifte van het vonnis niet met de minuut 
overeenstemt, vergelijkt de voorzitter 
van het gerecht, dat deze beslissing 
heeft gewezen, op verzoek van de pro
cureur des Konings de uitgifte met de 
minuut van het vonnis; hij maakt pro
ces-verbaal op van zijn vaststellingen, 
overeenkomstig artikel1382 van het Ge
rechtelijk Wetboek. 

11 december 1972. 357 

9. - Stmjzaken. - Arrest dat be-
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sList heejt op voorlegging v an een met 
de minuut niet overeenstemmende uit
gijte. - Gevolgen. - Nietig is het ar
rest van het hof van beroep dat beslist 
heeft op voorlegging van een met de 
minuut niet overeenstemmende uitgifte 
van het beroepen vonnis, wanneer het 
hof de wettelijkheid niet heeft kunnen 
nagaan van de beslissing van de correc
tionele rechtb3nk en evenmin heeft 
kunnen beoordelen of de tegen de be
klaagde uitgesproken straf evenredig is 
met de zwaarte van het tegen hem be
wezen verklaarde misdrijf. (Sv ., arti
kel 207.) 

11 december 1972. 357 

10. - Strajzak.en. - Vormen van het 
onde1·zoek voor het hof van beroep. -
Bewijs. - Het bewijs van de inachtne
ming van de wettelijke bepalingen be
treffende de vormen van het onderzoek 
in strafzaken voor het hof van beroep, 
kan blijken zowel uit de vaststellingen 
van het arrest als uit de daarmede niet 
strijdige vermeldingen van de proces
sen~verbaal van de terechtzittingen. 
(Sv., art. 190 en 211.) 

19 december 1972. 411 

11. - Strajza ken. - PLaatsopneming 
door de eerste rechter. - Inachtneming 
van de regels betreffende de openbaar
heid van de terechtzittingen niet vast
gesteld. - Rechter in hager beroep die 
zijn besLissing grondt op de vaststeHin
gen bij de plaatsopneming. - Nietig
heid.- Wanneer in strafzaken de eerste 
rechter zich ter plaatse heeft begeven 
en noch het proces-verbaal .van deze on
derzoeksmaatregel, noch het vonnis 
vaststellen dat de regels betreffende de 
openbaarheid van de terechtzittingen 
werden in acht genomen, is het vonnis 
in hager beroep, dat zijn beschikkende 
gedeelte onder meer gr_ondt op de bij 
deze plaatsopneming gedane vaststellin
gen, zelf door nietigheid aangetast. 
(Grondwet, art. 96.) 

8 januari 1973. 467 

12.- Stmjzaken. - Eed.- ALs des
kundige door het vonnisgerecht met een 
opdracht belast en eedafiegging als des
kundige. - Deskundigenverslag neer
gelegd. -:- Deskundige die Later ter 
te1·echtzitting wordt gehoord en enkel 
over zijn vroegere opdracht rekenschap 
geejt. - Getuigeneed ve1·eist. - Wan
neer iemand, die als deskundige door 

' het vonnisgerecht met een deskundigen
opdracht wordt belast en de deskundi
geneed heeft afgelegd, het' gevraagde 
schriftelijk verslag heeft neergelegd en 
aldus zijn opdracht heeft vervuld, moet 
hij de getuigeneed afleggen, indien hij 
later ter terechtzitting wordt gehoord en 
er enkel van zijn opdracht rekenschap• 
geeft. (Sv., art. 155.) 

29 januari 1973. 547 

1.3. - Strajzaken.- Geen conclusie. 
- BurgerLijke partij, rechtspersoon,. 
vertegenwoo1·digd door een advocaat,. 
houder van de stukken. - Geen ver
pLichting voor de rechter vast te steUen 
of de advocaat van het bevoegd orgaan 
van deze rechtspersoon een Lastgeving 
heejt ontvangen. Wanneer een 
rechtspersoon, o.a. een beroepsvereni
ging, in de hoedanigheid van burgerlijke 
partij door een advocaat, houder van de 
stukken, vertegenwoordigd wordt voor 
een strafgerecht, is dit gerecht, bij ge
brek aan een conclusie dienaangaande, 
niet verplicht vast te stellen of deze ad
vocaat van de bevoegde organen van 
deze rechtspersoon een lastgeving heeft 
ontvangen, o.a. of vermoed wordt dat 
hij een dergelijke machtiging ontvangen 
heeft. 

13 februari 1973. 590· 

14. - Burgerlijke zaken. - Beschik
kende gedeelte. - Begrip. - Elke be
slissing . van de rechter betreffende een 
betwisting vormt een beschikkende ge
deelte, onverschillig de plaats waar deze 
beslissing in de tekst van het vonnis 
voorkomt. (lmpliciete oplossing.) 

22 februari 1973. 618 

15 . ....,..- Strajzaken.- Strajvordering. 
- Hoger beroep. - Beklaagde die 
slechts het Laatste woord moet hebben, 
wannee1· hij het vraagt.- Voor de rech
ter in hager beroep moet de beklaagde 
slechts het laatste woord hebben, wan
neer hij het vraagt. (Sv., art. 210 .) 

19 maart 1973. 711 

16. - Strajzaken. Conclusie. -
Begrip. - Een conclusie in strafzaken 
is het geschrift dat is ondertekend door 
een partij of haar raadsman, die haar 
vertegenwoordigt of bijstaat, dat aan de 
rechter tijdens de debatten ter terecht
zitting wordt voorgelegd, waarvan regel
matig wordt vastgesteld dat de rechter 
kennis ervan heeft genomen, en waarin 
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middelen worden aangevoerd tot staving 
van een eis, een verweermiddel of een 
exceptie. 

27 maart en 17 april 1973. 
748 en 821 

17. - Regelmatig gewezen vonnis 
van een buitenlandse rechtbank.- Von
nis betreffende de staat van de perso
nen, zelfs van Belgische nationaliteit . -
Vonnis heeft. gevolg in Belgiii, zonder 
-enige. uitvoerbaa1·verklaring, behoudens 
dctden van tenuitvoerlegging op de goe
de7·en of van dwang op de personen. -
De regelmatig gewezen vonnissen van 
een buitenlandse rechtbank betreffende 
de staat van de personen, zelfs van Bel
gische nationaliteit, hebben in Belgie 
gevolg, zonder enige uitvoerbaarverkla
ring, behalve indien men. zich erop be
roept voor daden van tenuitvoerlegging 
op de goederen of van dwang op de per
.sonen. (G.W., art. 570.) 

29 maart 1973. 763 

18. - Regelmatig gewezen vonnis 
van een buitenbndse rechtbank. - Von
nis betreffende de staat van de perso
nen. - Voorwaarden om dit vonnis in 
Belgie voor . regelmatig gewezen te Je 
schouwen. -De vonnissen van een bui
tenlandse rechtbank betreffende de staat 
van de personen worden in Belgie 
.slechts voor regelmatig gewezen gehou
den, indien zij voldoen aan de voor
waarden van artikel 570 van het Ge
rechtelijk Wetboek. 

29 maart 1973. 763 

19. - Regelmatig gewezen vonnis 
van een buitenlandse rechtbank.- Von
nis betreffende ·de staat van de perso
nen. - Vonnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde erga omnes heeft, indien het de 
voorwaarden van artikel 570 G.W. ver
vult. - De vonnissen van een buiten
landse rechtbank betreffende de sb.at 
van de personen, die de voorwaarden 
van artikel 570 van het Gerechtelijk 
Wetboek vervullen, hebben in BelgiF; 
gezag van gewijsde erga omnes. 

29 maart 1973. 763 

,?0. - Regelrnatig gewezen vonnis 
van een buitenlandse rechtbank. - Von
nis betreffende de staat vdn de perso
nen. - Vonnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde erga omnes heeft, indien het 
voldoet aan de voorwaarden van arti
kel 570 G.W. - Gezag van gewijsde 

van dit vonnis, indien het de staat van 
de persoon vaststelt hetzij door toewi?
zing hetzij door afwijzing van een 
rechtsvordering betreffende deze staat. 
- Het gezag van gewijsde erga omne:; 
geldt voor elk buitenlands vonnis tot 
vaststelling van de staat van een per
soon, zelfs een Belgische, ongeacht of 
dit door toewijzing dan wel door afwij
zing van een rechtsvordering betref-
fende deze staat geschiedt, indien dit 
vonnis voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 570 van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

29 maart 1973. 763 

21. - Regelmatig gewezen vonnis 
van een buitenlandse rechtbank.- Von
nis betreffende de staat van de pe7·so
nen. - Belgische rechte1· bij wie de 
zaak aanhangig is buiten de procedu·re 
van uitvoerbam·ve1·klm·ing. - Onbe
voegdheid van de rechter om zijn me
ning in de plaats te stellen van de be
oordeling van de buitenlandse 1·echter. 
- Inzake vonnissen betreffende de staat 
van een partij, mag de Belgische rech
ter, bij wie de zaak aanhangig is buiten 
de procedure van uitvoerbaarverklaring, 
zijn mening niet in de plaats stellen van 
de beoordeling van de buitenlandse 
rechter. 

29 maart 1973. 763 

22. - Strafzaken. - i3eslissing van 
de commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij die de invrijheidstelling 
van een ge'interneerde weigert. - Geen 
kennisgeving van een afschrift vari de 
beslissing cwn de ge'interneerde.- Om
standigheid die de wettelijkheid van de 

· beslissing niet aantast. - De niet-bete
kening aan een gei:nterneerde van het 
afschrift van de beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij, die de invrijheidstelling wei
gert, tast de wettelijkheid van deze be
slissirig niet aan. 

2 april 1973. 774 

23. - Uitleggend en wijzigend von
nis . - A1·tikel 793 tot 795 van het Ge
rechtelijk Wetboek. - Draagwijdte van 
deze bepalingen. - De bepalingen van 
de artikelen 793 tot 795 van het Gerech
telijk Wetboek maken de uitlegging of 
verbetering door de rechter mogelijk 
van een door hem zelf tevoren gewezen 
beslissing, doch geenszins de uitlegging 



VONNISSEN EN ARRESTEN. 1267 

of verbetering van' een vroeger door een 
andere rechter gevelde beslissing. 

6 april 1973. 784 

24. - Strafzaken. Burgerlijke 
rechtsvordering. - . Vonnis waaroij op 
de strafvordering wordt beslist dat het 
misd1·ijj niet bewezen is. - Vonnis dat 
vervolgens de rechtbank onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de 
rechtsvorde1·ing van de burgerlijke par
tij. - Draagwijdte van de beslissing op 
deze rechtsvordering. - Het vonnis van 
de politierechtbank dat, na op de straf
vordering te hebben beslist dat het aan 
de beklaagde telastegelegde misdrijf 
niet bewezen is, verklaart dat de recht
oank dientengevolge onbevoegd is om 
kennis te nemen van de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij, is ten opzichte 
van deze rechtsvordering niet slechts in
zake de bevoegdheid gewezen; het be-

. slist ook dat het misdrijf dat ten grand
slag ligt aan de burgerlijke rechtsvorde
ring niet bewezen is. 

25 mei 1973. 936 

25. - Strajzaken. Correctionele 
rechtbank. - Proces-verbaal van een 
terechtzitting tijdens welke de zaak be
handeld werd, niet voorzien van de 
handtekening van de voorzitter of van 
de grijfie1·. - Vonnis waarin niet alle 
vereiste vaststellingen voorkomen om 
de regelmatigheid van de 1·echtspleging 
te bewijzen. - Nietigheid. - Nietig is 
het vonnis van een correctionele rechf
bank, indien het proces-verbaal van de 
terechtzitting, tijdens welke de zaak be
handeld werd, niet voorzien is van de 
handtekening van de voorzitter of van 
de griffier, en in het vonnis niet alle ver
eiste vaststellingen voorkomen om de 
regelmatigheid van de rechtspleging te 
bewijzen. (Sv., art . 155 en 189; wet va:>:J. 
1 mei 1849, art. 10.) 

28 mei 1973. 943 

2 ·6. - Strafzaken. - Beroepen von
nis nietig verklaard. - Beslissing van 
de rechter in hager beroep die deze nie
tigheid overneemt.- Nietigheid van de 
beslissing in hager be1"0ep. - Nietig is 
de beslissing van de rechter in hoger be
roep, die de nietigheid overneemt waar
door het beroepen vonnis is aangetast . 

28 mei 1973. 943 

2 '7. - Strafzaken. Veroordeling 
bij verstek . - Verstri jken van de ge-

wone verzettermijn. - Gevolgen. - Bij 
het verstrijken van de gewone verzet
termijn en voor zover geen rechtsmiddeL 
is aangewend, wordt de veroordeling bij 
verstek definitief , als er tijdens de bui
tengewone termijn geen verzet wordt. 
gedaan. (Sv., art. 187 .) 

12 juni 1973. 985 

28. - Strafzaken. Conclusie . -
Bewijs dat de conclusie aan de rechter 
werd voorgelegd. - Geschrift voorzien 
van de handtekening van de voorzitter 
en van de g1·ijfie1·. - Geen verplichting 
voor de rechter in zijn vonnis naar deze 
conclusie te verwijzen, alvorens erop te· 
antwoorden. - Wanneer een conclusie
schrift wegens de handtekening van d e 
voorzitter en van de griffier met zeker
heid gei:dentificeerd is, moet de rechter 
die erop antwoordt, er in zijn beslissing 
niet uitdrukkelijk naar verwijzen . 

12 juni 1973. 987 

29. - Strafzaken. - Aard van d~ 
vonnissen en arresten. - Zaak in be
raad na onderzoek op tegenspraak 
t. a. v. de burgerlijke partij en bij ver
stek t . a. v . de beklaagde. - Debatten 
opnieuw geopend buiten de aanwezig
heid van de burgerlijke pct?'tij. - Ver
stekvonnis t. a. v. de burgerlijke partij. 
- Wanneer een zaak in beraad is ge
houden na onderzoek op tegenspraak 
t . a. v. de burgerlijke partij en bij ver
stek t. a. v. de beklaagde, doch de de
batten, buiten de aanwezigheid van de 
burgerlijke partij, opnieuw geopend zijn 
om aan de beklaagde de gelegenheid te 
geven zijn verweer voor te dragen, is 
de daarop gewezen beslissing bij verstek 
gewezen t. a. v. de burgerlijke partij. 

12 juni 1973. 988 

30. - Burgerlijke zaken. - Verwer
ping van een vo1·dering gegrond op een 
exceptie die de partij niet had ingeroe
pen. - Heropening van de debatten. -
Ge1·echtel(k Wetb'oek, artikel 774, lid 2. 
- Bepaling van toepassing op de rech
ter in hager beroep. - De bepaling van 
artikel 774, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, naar luid waarvan de rechter 
de heropening van de debatten moet be
velen alvorens de vordering geheel of 
gedeeltelijk af te wijzen op grond van 
een exceptie die de partijen voor hem 
niet hadden ingeroepen, is van toepas-
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.sing op de rechter in hoger beroep. 
(G.W., art. 774, lid 2, en 1042.) 

22 juni 1973. 1039 

-31. - Burgerlijke zaken. - Gerech
telijk Wetboek, artikel 774, lid 2. -
Ve1·plichting voor de 1·echter de herope
"1ting van de debatten te bevelen. -
Voorwaarde. - De rechter is niet ver
plicht de heropening van de debatten te 
bevelen dan wanneer hij een vordering 
geheel of gedeeltelijk afwijst op een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden ingeroepen. (G.W., art. 774, 
lid 2.) 

22 juni 1973. 1039 

32. - Stmfzaken. Burgerlijke 
pa1·tij gesteld bij monde van degenen 
die haar wettelijk ter te1·echtzitting ver
tegenwoO?·digen. - Burgerlijke partij. 
in dezelfde hoedanigheid, buiten ede ter 
terechtzitting gehoord. - Wettelijkheid. 
- Geen enkele wette1ijke bepaling ver
biedt inlichtingen te vragen aan de aan
wezige burgerlijke partij, ook al is zij 
gesteld bij monde van degenen die haar 
wettelijk ter terechtzitting vertegen
woordigen, daar de gerechten steeds in
lichtingen mogen vragen aan de proces
voerende partijen: 

26 juni 1973 . 1056 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1. -Wet van 20 april1874, artikel 5. 
- Handhaving van de hechtenis in het 
openbaa1· belang vereist.- Ve1·eiste soe
verein in feite beoo1·deeld door de on
derzoeksge?·echten. - De onderzoeksge
rechten beoordelen soeverein in feite of 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis al dan niet in het openbaar belang 
is vereist. (Wet van 20 april 1874, art. 5.) 

27 september 1972. 107 

.2. - An·est van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat beslist dat de 
voo1·lopige hechtenis in het algemeen 
belang moet gehandhaafd worden. -
Conclusie van de verdachte. - Reden
geving van het arrest. - Wanneer de 
verdachte in zijn conclusie voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling, die te 
beslissen heeft over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis met toepassing 
van de artikelen 5 en 19 van de wet 
van 20 april 1874, geen exceptie van 
onbevoegdheid of enige andere exceptie 

opwerpt en niet betoogt dat het hem 
verweten feit, al stand het vast, geen 
strafbaar misdrijf is, beantwoordt de 
kamer van inbeschuldigingstelling op 
passende en voldoende wijze de conclu
sie van de verdachte, die het bestaan 
van redenen van openbaar belang be
twist, door de vaststelling dat dergelijke 
redenen aanwezig zijn. 

27 september 1972. 107 

.3.- Wet van 20 atn·il1874, artikel 5. 
- Verschijning van de verdachte in 
raadkamer voor de hcmdhaving van de 
voo1·lopige hechtenis . - Berichtgeving 
doo1· de griffier cwn de rcwdkamer ver
eist. - Berichtgeving aan de madsman 
die de ondenoeksrechter bekend is. -
Het voorschrift van artikel 5, lid 3, van 
de wet van 20 april 1874' is in acht ge
nomen w anneer de griffier bij aangete
kende brief aan de raadsman van de 
verdachte, die de onderzoeksrechter be
kend is, bericht geeft van de verschij
ning in raadkamer en ook hiervan dat 
het dossier gedurende ten minste twee 
dagen v66r de verschijning op de gr iffie 
ter beschikking van de verdediging is 
neergelegd. (Wet van ·20 april 1874, arti
kel 5.) 

27 september 1972. 107 

4. - Beschikking van de kamer van 
inbeschuldigingstelLing die het bevel tot 
aanhouding bevestir; t . Beslissing 
waartegen geen rechtsmiddel werd aan
gewend. - Geldigheid van het bevel tot 
aanhouding kan niet meer worden be
twist. - De geldigheid van het door de 
raadkamer bevestigd bevel tot aanhou
ding waartegen geen rechtsmiddel is 
aangewend, kan niet meer worden be
twist op de latere de b atten over ' de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis. (Wet van 20 apri~ 1874, art. 4 en 5.) 

27 september 1972. 107 

5. - Handhaving van de hechtenis 
voor Zanger dan een maand. - Mede
deling van het dossier aan de 1·aadsman 
van de verdachte.- Berichtgeving door 
d(? griffier ve1·eist . - Ogenblik waarop 
hij dit moet doen. - De rechtspleging 
inzake handhaving van de voorlopige 
hechtenis voor langer dan een maand, 
is slechts regelmatig indien, v6.6r de ver
schijning in raadkamer of in kamer van 
inbeschuldigingstelling het dossier ge
durende ten minste twee dagen op de 
griffie ter beschikking van de raadsman 
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van de verdachte is geweest en de grif
fier hiervan aan de raadsman bericht 
heeft gegeven bij aangetekende brief, 
die is verzonden ten laatste daags voor 
de termijn van twee werkdagen die aan 
de verschijning van de gevangene voor 
het gerecht zijn voorafgegaan. (Wet van 
20 april 1874, art. 5 en 20.) 

27 september 1972. 107 

6. -Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelLing dat een beschikking 
van de raadkamer tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis bevestigt. _:._ 
Voorziening tegen dit arrest.- Hof van 
cassatie dat · v66r het einde van de 
maand op de voorziening geen uitspraak 
heeft gedaan. - Beschikking van de 
raadkamer tot handhaving van de hech
tenis voor een nieuwe termijn van een 
maand. - Wettelijkheid. - Wanneer 
tegen een arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling, dat een beschik
king van de raadkamer tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis bevestigt, 
een voorziening in cassatie wordt inge
steld, belet de omstandigheid dat het 
Hof van cassatie binnen een maand na 
de beschikking op deze voorziening geen 
uitspraak heeft gedaan, niet dat de 
raadkamer beslist dat de hechtenis voor 
een nieuwe termijn van een maand 
wordt gehandhaafd. (Wet van 20 april 
1874, art . . 5 en 20.) 

27 september 1972. 107 

7. - Verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelLing gericht aan het von
nisgerecht. - Termijn om erover te be
slissen. - De bepaling van artikel 7 
van de wet van 20 april 1874, volgens 
welke over het verzoekschrift tot voor
lopige invrijheidstelling wordt beslist 
binnen vijf dagen na de neerlegging van 
het verzoekschrift, is niet voorgeschre
ven op straffe van nietigheid. 

21 november 1972. 293 

8. -Hoger beroep tegen een beschik
king tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis.- Verdachte die voo1· de ka
mer van inbeschuldigingstelLing ver
klaard heeft, bij afwezigheid van zijn 
raadsman, zelf zijn verdediging voor te 
dragen en er zich zonder voorbehoud 
heeft verdedigd : - Middel hiemit afge
leid dat het bij m·tikel 5 van de wet 7Jan 
20 april 1874 vooTgeschreven bericht 
noch wettelij k noch dienstig aan de 
1·aadsman v an de verdachte we1·d ge-

richt.- Niet-ontvankelijkheid.- In ge
val van hager beroep tegen een beschik
king tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis, is de verdachte die voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling ver
klaard heeft, bij afwezigheid van zijn 
raadsman, zelf zijn verweer te willen 
voordragen en er zich zonder voorbe
houd heeft verdedigd, niet ontvankelijk 
in zijn betoog voor het Hof van cassa
tie dat het bij artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 voorgeschreven bericht 
noch wettelijk noch dienstig aan zijn 
raadsman werd gericht . 

30 april 1973. 835 

9. - Bevel tot aanhouding. - VeT
dachte die zijn verblijf in Belgie heeft. 
- Wet van 20 april 1874, artikel 2, ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet -van 
13 maart 1973. - Motivering. - Het 
bevel tot aanhouding van een verdachte, 
die zijn verblijf in Belgie heeft, moet 
tegelijkertijd de gegevens over de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte 
omschrijven die ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden opleveren en ver
melden dat daardoor de voorlopige 
hechtenis in het belang van de openbare 
veiligheid vereist is. (Wet van 20 april 
1874, art. 2, vervangen bij artikel 2 van 
de wet van 13 maart 1973.) 

19 juni 1973. 1023 

110. -Bevel tot aanhouding.- Ver
dachte die zijn verblijf in Belgie heeft. 
- Motivering.- Begrip.- Door enkel 
erop te wijzen dat «men hier staat voor 
feiten met een zeer ernstig karakter en 
gezien tevens het zwaar verleden van 
de verdachte », omschrijft een ·bevel tot 
aanhouding geen ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden betreffende de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte en vermeldt evenmin dat wegens 
dergelijke omstandigheden de voor~o

pige hechtenis in het belang van de 
open bare veiligheid vereist is. (Wet van 
20 april 1874, art. 2, vervangen bij arti
kel 2 van de wet van 13 maart 1973.) 

19 juni 1973 . 1023 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 

Voorrecht van de verkoper van be
dTijfsuitrustingsmaterieel. - Voorrecht 
dat tegen de andeTe schuldeiseTs kan 
wo1·den opgeworpen. - Voorwaa1·den. 
- Het voorrecht van de verkoper van 
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machines, toestellen, gereedschappen en 
ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, ge
·.bruikt in nijverheids-, handels of <-~m

bachtsondernemingen, kan tegen andere 
. schuldeisers worden opgeworpen en, on
der meer, tegen de schuldeiser die een 
pand heeft op de handelszaak van de 
schuldenaar, wanneer deze schuldeisers 
weten d at de prijs van het verkochte 
voorwerp niet is betaald, daar het be
wijs hiervan kan voortvloeien uit de 
neerlegging op de griffie van de recht
bank van koophandel van het afschrif t 
van de factuur, overeenkomstig de be
palingen van artikel 20, 5° , van de hy
potheekwet, zonder dat een ondersch<?id 
.moet worden gemaakt n a argelang de 
factuur v66r of na de inschrijving van 
het pand is neergelegd. (Wet van 16 de
cember 1851 houdende herziening van 
-de wet over de hypotheken, art. 20, 5°, 
-en 23 .) 

28 september 1972 (twee arresten). 
112 

VOORZIENING IN CASSATIE. 

lNLEIDING. - Voorziening in het beLang 
van de wet. (Zie CASSATIE.) 

HoOFDSTUK I. -Personen bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien of tegen 
wie een cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteLd. - GevoLgen van 
de niet-ontvankeLijkheid van de 
voorziening van -een van de eisers 
of tegen een van de verweerders. 

HooFDSTUK II.- Termijnen waarin een 
voorziening moet worden ingesteLd 
of betekend. - BesLissingen waar
tegen onmiddeHijk een cassatievoor- · 
ziening kan worden ingesteLd. -
Voorzieningen die niet ontvankeUjk 
zijn, daar te vroeg ingesteLd. 

HooFDSTUK III.- Vorm van de voorzie
ning . - VermeLding van de ge
schonden wetten. - Opgave uan 
het middeL. - Wanneer is er voor
ziening ? - Draagwijdte van de 
voorziening. - Bij te voegen stuk
ken. - NeerLegging van memories. 
- Gronden van niet-ontvankeLijk
heid. - OnspHtsbare zaken. - Er
kenning door de partijen. 

§ 1. - Algemene regel. 

§ 2. - Belastingzaken. 

3. - Burgerlijke zaken (zaken van 
· koophandel en sociale zaken inbe
grepen). 

§ 4 . - Dienstplichtzaken . 
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 

Douane en accijnzen .inbegrepen). 

6. - Tuchtzaken. 

§ 7. - Verkiezingszaken. 

HooFDSTUK IV. - BesLissingen waarte
gen een cassatieberoep kan of waar
tegen zuLk be1·oep niet kan worden 
ingesteLd. - BesLissingen in feite. -
BesLissingen in rechte. - Toepas
sing van de regeL: « Na een eerste 
voorziening wordt geen andere 
voorziening toegeLaten >>. - Voor
zieningen die niet-ontvankeLijk zijn 
geworden wegens gemis aan be
staansreden of beLang. 

1. - Aller lei. 

2. - Belastingzaken. 

3. - Burgerlijke zaken (zakeri van 
koophandel en sociale zaken inbe
grepen). 

4. - Dienstplichtzaken. 

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

6. - Tuchtzaken. 

7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. - Afstand. 

HooFDSTUK VI. - Registratie van de 
voorzieningen. - Zegel. 

INLEIDING. 

VOORZIENING IN HET BELANG 

VAN DE WET. (Zie Cassatie .) 

HOOFDSTUK I. 

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

TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGE
STELD . - GEVOLGEN VAN DE NIET- ONT

VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VAN 
EEN VAN DE EISERS OF TEGEN EEN VAN 
DE VERWEERDERS . 

1. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Voorziening van een bekLaagde tegen de 
besLissing op de rechtsvorderingen van 
het openbaar ministerie tegen een me
debekLaagde en tegen de voor deze bur-
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gerrechtelijk aansprakelijke partij. -
Niet-ontvankelijkheid. - Een beklaagde 
is niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing op de 
rechtsvorderingen van het openbaar mi
nisterie tegen een medebeklaagde en te
gen de voor deze burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij. 

5 en 11 september en 27 november 
1972. 12, 45 en 306 

2. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Voorziening van de burgerlijke partij 
tegen de beslissing op de strafvordering. 
- Burge1·lijke partij niet veroordeeld in 
kosten van deze rechtsvordering. -
Niet ontvankelijke voorziening. - De 
burgerlijke partij die niet in kosten van 
de strafvordering is veroordeeld, is niet 
ontvankelijk om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissing op deze rechts
vordering. (Sv., art. 216 .) 

5 september, 7 en 14 november en 
19 december 1972, 28 mei en 25 juni 
1973. 12, 227, 256, 411, 939 en 1042 

3. - Personen bevoegd om. zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Beslissing waarbij de strafvordering 
verjaard wordt verklaard. - Voorzie
ninJ van de beklaagde en van de bur
gerlijk aansprakelijke partij. - Niet 
ontvankelijke voorzieningen. - Niet 
ontvankelijk, bij gemis aan belang, zijn 
de voorzieningen van de beklaa gde en 
van de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij tegen een beslissing waarbij de 
strafvordering verjaard wordt ver
klaard. 

5 september 1972. 15 

4. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. 
Beslissing waarbij de strafvordering 
verjaard wordt verklaard. - Voorzie
ning van de beklaagde. - Niet-ontvan
kelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens 
het ontbreken van belang, is de voorzie
ning van de beklaagde tegen ·een beslis
sing waarbij de strafvordering verjaard 
wordt verklaard. 

12 september en 31 oktober 1972 en 
12 maart 1973. 49, 215 en 680 

5. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Strafzaken. - Voorziening van de be
klaagde tegen de beslissing ten aanzien 

van de partij die als burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij in de zaak is be
trokken. - Niet-ontvankelijkheid. -
Een beklaagde is niet bevoegd om een 
cassatieberoep in te stellen tegen de be
slissing ten aanzien van de partij, die 
als burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij in de zaak is betrokken. 

12 september 1972 en 4 juni 1973. 
49 en 961 

6. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Strafvordering. - Beslissing van onbe
voegdheid. Voorziening van be
klaagde niet ontvankelijk. - Niet ont
vankelijk bij gebrek aan belang is de 
voorziening van de beklaagde tegen een 
beslissing van de rechter in hoger be
roep dat de eerste rechter ratione per
sonae niet bevoegd was om kennis van 
de strafvordering te nemen. 

19 september 1972. 75 

7. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. 
Burgerlijke rechtsvordering. - Beslis
sing waarbij het gerecht zich onbevoegd 
veTklaart en tegen de beklaagde geen 
verooTdeling uitspTeekt m.b.i. deze 
rechtsvo1·dering. - Voorziening van de 
beklaagde. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waarbij 
het strafgerecht zich onbevoegd ver
klaart om uitspraak te doen op de bur
gerlijke rechtsvordering tegen de be
klaagde ingesteld en te zijnen laste geen 
veroordeling m.b .t. deze rechtsvordering 
uitspreekt. 

19 en 25 september, 18 en 19 december 
1972 en 14 mei 1973. 75, 98, 400, 

411 en 874 

8. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te vooTzien. - Voorziening van 
het openbaar ministeTie tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsv01·dering. 
- Niet-ontvankelijkheid. - R et open
baar ministerie is in de regel niet be
voegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen een beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering. (Sv., art. 177 en 216.) 

25 september, 23 oktober (twee arres
ten) en 7 november 1972 en 6 februari 
1973. 93, 182, 183, 227 en 566 

9. - PeTsonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
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Burgerlijke rechtsvordering. - Beslis
sing waarbij het gerecht zich onbevoegd 
verklaart en tegen de beklaagde geen 
veroordeling uitspreekt m.b .t. deze 
rechtsv01·dering. - Voorziening van de . 
beklaagde. - Niet-ontvankelijkheid . -
Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is de voorziening van de be
klaagde tegen de beslissing, waarbij het 
strafgerecht zich onbevoegd verklaart 
om uitspraak te doen op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen deze beklaagde en 
te zijnen laste geen veroordeling m.b .t. 
deze rechtsvordering uitspreekt. 

25 september 1972. 99 

110. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. -,--- Strafzaken. -
Voorziening van een beklaagde tegen 
de beslissing op de stmfvordering tegen 
een medebeklaagde. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Een beklaagde is niet be
voegd om zich in cassatie te voorzien · 
tegen de beslissing op de strafvordering 
tegen een medebeklaagde. (Sv., art. 216 .) 

25 september, 2 oktober, 14 en 20 no
vember 1972 en 25 juni 1973. 

99, 125, 262, 281 en 1042 

11. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - Voorziening van 
een beklaagde tegen de beslissing op de 
burge?·lijke rechtsvorde?·ing van_. een 
derde tegen een rnedebeklaagde.- Niet
o:ltvan kelijkheid. - Een beklaagde is 
n iet b evoegd om zich in cassatie te voor
zien tegen d e beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van een derde te
gen een medebeklaagde. 

23 oktober 1972 en 12 maart 1973 . 
181 en 680 

12. - Personen bevoegd om zich in 
ca ssatie te voorzien of tegen wie een 
cassatiebe1·oep k an worden ingesteld. -
[.tmfza ken. - Bw·gerlijke rechtsvorde
ring. - Voorziening van de beklaagde 
tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussengeko
men partij. - Geen geding tussen hen 
en geen veroordeling van de beklaagde 
ten gunste van dit Fonds . - Niet ont
v c.nkelijke voorziening.- De beklaagde 
is niet ontvankelijk om zich in cassatie 
te voorzien tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, dat voor het 
strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, 
wanneer er tussen hen geen geding is 
a r n gegaan en geen veroordeling van de 

beklaagde ten gunste van dit Fonds is 
uitgesproken. 

31 oktober 1972. 215 . . 
1.3 •. - Personen bevoegd om zich in 

cassatie te voorzien of tegen wie een 
cas~atieberoep kan worden ingesteld. -
Strafzaken. - Voorziening doo1· het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
m·ijwillig tussengekomen partij, tegen 
het openbaa1· ministe1·ie. - Geen ver
oordeling in ·kosten van de strafvorde
ring. - Niet ontvankelijke voorziening. 
- Het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, dat voor het strafgerecht 
vrijwillig is tussengekomen, is niet be
voegd om zich tegen het openbaar mi
nisterie in cassatie te voorzien, wanneer 
het niet in kosten van de strafvordering 
is veroordeeld. 

31 oktober 1972. 215 

14. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Voo1·ziening van een burgerlijke partij 
tegen . andere bu1·gerlijke partijen. -
Geen geding tussen deze burge1·lijke 
pm·tijen of ve1·oordeling van de eerste 
ten voo1·dele van de andere bw·gerlijke 
partijen. - Niet ontvankelijke voorzie
ning. - Niet ontvankelijk is de voorzie
ning door een burgerlijke partij inge
steld tegen andere burgerlijke partijen 
waarmede zij voor de feitenrechter geen 
geding had aangegaan en ten wier voor
dele de bestreden beslissing geen veroor
deling van de eisende partij uitspreekt. 

7 november 1972. 227 

1'5. - Personen bevoegd orn zich in 
cassatie te voonien of tegen wie een 
cassatieberoep' kan worden ingesteld. -
Stmfzaken. - Verzekeraar van de be
klaagde, vrijwillig tussengekomen par
tij. - Voorziening tegen het openbcwr 
rniniste1·ie. - Geen ve1·oordeling in kos
ten van de strafvordering. - Niet ont
vankelijke voo1·ziening. - De verzeke
raar van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de beklaagde, die in de 
rechtsvordering v an de burgerlijke par
tij vrijwillig is tussengekomen, is niet 
ontvankelijk om zich in cassatie te voor
zien, wanneer hij niet in kosten van de 
strafvordering is veroordeeld. 

13 november 1972. 254 

1•6. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien . - Strafzaken. -
Bu1·gerlijke rechtsvo1·dering. Ge-
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-meente, eiseres. - Voorziening van het 
college van burgemeester en schepenen. 
- Geen rechtvaardiging· voo1· een mach-
-tiging van de gemeenteraad. - Niet-ont-
vankeLijkheid. - Indien het college van 
burgemeester en schepenen n amens de 
gemeente een vordering ter vrijwaring 
_mag instellen, moet de aldus ingestelde 
voorziening niet ontvankelijk worden 
-verklaard, wanneer geen machtiging van 
de gemeenteraad regelmatig voor het 
.Hof wordt ove;rgelegd. (Gemeentewet, 
.a rt . 90-9° en 10°, en 148.) 

14 november 1972 en 22 augustus 1973 . 
258 en 1082 

17. - Personen bevoegd om zich in 
.cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
.Burgerlijke rechtsvordering. - BesLis
.sing die aan de burgerLijke partij haar 
rechtsvordering ontzegt en haar in de 
kosten ervan veroordeeLt. - Voorzie
ning van de bekLaagde. - Niet-ontvan
keLijkheid . - Niet ontvankelijk, wegens 
bet ontbreken van belang, is de voor
.ziening van de beklaagde tegen een be
slissing die aan de burgerlijke partij 
haar rechtsvordering ontzegt en haar in 
.de kosten ervan veroordeelt. 

14 november 1972. 262 

18. - Personen bevoegd om zich in 
-cassatie te voorzien . - Burge1·Lijke za
_ken.- Openbaar ministe1·ie . - Ontvan
keLijkheid. - Voorwaarden,. - Het 
openbaar ministerie is ontvankelijk om 
.zich in cassatie te voorzien tegen een in 
burgerlijke zaken in laatste aanleg ge
wezen beslissing, wanneer · de openbare 
-orde in gevaar wordt gebracht door een 
toestand die moet worden verholpen . 
.(G. W., art. 138, lid 2.) 

29 november 1972. 310 

1'9. - Personen bevoegd om zich in 
-cassatie te voor_zien. - BurgerLijke za
.ken. - Voorziening door het openbaar 
ministerie tegen een besLissing van het 
.arbeidshof dat een raadsheer in sociaLe 
.zaken een pa1'tij voo1· dat hof mag ve1'
tegenwoo1'digen en veTdedigen. - Ont
·vankelijkheid. - Tegen een beslissing 
van het arbeidshof dat een raadsheer 
in sociale zaken een partij voor dit hof 
mag vertegen woordigen en verdedigen, 
kan het openbaar ministerie een voor
.ziening in cassatie instellen, zelfs indien 
.die partij door een andere persoon regel-

matig vertegenwoordigd was. (G. W., 
art . 138, lid 2, 297 en 300, lid 2.) 

29 november 1972. 310 

20. - PeTsonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. ~ Strafzaken. -
Voorziening tegen een besLissing gewe
zen in een zaak waaTin de eiser geen 
partij was. - Niet ontvankeLijke voo1'
ziening. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening tegen een beslissing gewezen in 
een zaak waarin de eiser geen partij 
was en die te zijnen opzichte geen uit
spraak doet. 

19 december 1972. 411 

21. - Pe1'so1ten bevoegd om zich in 
cassatie te vooTzien. - Stmfzaken. -
VTijspmak. - CassatiebeToep van de 
bekLaagde . - Niet-ontvankeLijkheid. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen e'en beslissing waarbij 
deze wordt vrijgesproken. 

19 december 1972 en 28 mei 1973 . 
411 en 943 

22. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien of tegen wie een 
cassatiebe1'0ep k an wo1·den· ingesteLd. -
BurgerLijke zaken.- Geen geschiL voor 
de feitenTechteT tussen de eise1· en een 
ve1'wee1'deT of ve1·ooTdeLing van de eiseT 
ten voo1·deLe van deze ve1'weerde1·. -
Niet ontvankelijke voo1·ziening. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening in cas
satie van een p a rtij tegen een andere 
partij met wie zij geen geding had aan
gegaan en ten wier voor dele de beslis
sing geen veroordeling tegen de eisende 
partij uitspreekt. 

2 februari 1973 . 555 

23. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - St1'afzaken. -
BurgerLijke 1'echtsvo1'de1·ing. - Voo1'
ziening van de bekLaagde tegen de be
slissing, waaTbij de v1·ijwinig tussenge
komen verzeke1·aa1' van zijn bu1'ge1'rech
teLijke aansprakeLijkheid is ve1'0oTdeeLd 
om hem te vrijwa1·en voo1· de ve1·oorde
Lingen ten gunste van de burgeTLij ke 
partij. - Niet-ontvankeLijkheid. - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is de voorziening van de be
klaagde tegen de beslissing, waarbij de 
vrijwillig tussengekomen verzekeraar 
van zijn burgerrechtelijke -aansprake
lijkheid veroordeeld wordt om hem te 
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vrijwaren voor de veroordelingen ten 
gunste van de burgerlijke partij. 

12 maart 1973. 680 

24. - Personen bev oegd om zich in 
cassatie te voorzien of waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Strafzaken. - Beslissing van de rechter 
in hager beroep 1·echtdoende over een 
geschil tussen de verzekeraar van de 
beklaagde, vrijwillig tussengekomen 
partij, en de beklaagde. - Voorziening 
van de ve1·zekeram· tegen de beklaagde. 
- Ontvankelijkheid. - De r egel vel
gens welke de verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde, die voor de strafrechter vrij
willig is tussengekomen, niet ontvanke
lijk is om zich tegen de ·beklaagde in 
cassatie te voorzien, wanneer te zijnen 
laste en ten voordele van de beklaagde 
geen veroordeling is uitgesproken, is 
niet van toepassing als de bestreden be
slissing uitspraak doet over een geschil 
tussen de verzekeraar en de verzekerde 
beklaagde, zelfs indien dit geschil aan 
de eerste rechter niet was voorgelegd. 
(Impliciete oplossing.) 

19 maart 1973. 707 

2 '5. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Strafzaken.- Voorziening van een bur
gerlijke partij tegen een andere burge?·
lijke partij. - Geen geding aangegaan 
tussen deze partijen of veroordeling van 
de eerste ten voordele van de tweede.
Niet ontvankelijke voorziening. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening door een 
p artij ingesteld tegen een andere partij 
waarmede zij voor de feitenrechter geen 
geding had aangegaan en ten wier voor
dele de bestreden beslissing geen ver
oordeling tegen de eisende partij uit
spreekt. 

26 maart 1973 . 743 

2 ·6. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie een 
cassatiebe1·oep kan worden ingesteld. -
Strafzaken. - Burgerlijke rechtsvorde
ring. - Voorziening van de beklaagde 
tegen de verzekeraar van zijn burger
rechtelijke aansprakelijkheid, vrijwillig 
tussengekomen partij. - Geen geding 
tussen hen of veroordeling van de be
klaagde ten gunste van die verzekeraar . 

Niet ontvankelijke voorziening. -
De beklaagde is niet ontvankelijk om 

zich in cassatie te voorzien tegen de 
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, die voor het strafge
recht vrijwillig is tussengekomen,. wan
neer tussen hen geen geding is aange
gaan en geen veroordeling van de be
klaagde ten gunste van die verzekeraar 
is uitgesproken. 

4 juni 1973. 962 

2 ·7. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Arrest van buitenvervolgingstelling. -
Voorziening van de burgerlijke partij. 
- Draagwijdte.- De burgerlijke partij 
is aileen ontvankelijk om zich tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling in 
cassatie te voorzien, in zoverre zij hier
bij veroordeeld wordt tot schadevergoe
ding jegens de verdachte en in de kosten 
van de strafvordering of in die van de 
burgerlijke r echtsvordering en in zo
verre het arrest een andere beschikking 
bevat die uitsluitend betrekking heeft 
op de burgerlijke rechtsvordering. 

18 juni 1973. 1020 

28. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Dienstplicht. -
Beslissing van de Hoge Militieraad. -
Voorziening door de vader van de 
dienstplichtige ingesteld zonder bijzon
dere volmacht. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is de voorzie
ning, · die zonder bijzondere volmacht 
door de vader van de dienstplichtige 
werd ingesteld tegen een beslissing van 
de Hoge Militieraad. (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 50 en 51.) 

20 juni 1973. 1028 

29. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Beslissing gewezen inzake de regionale 
raad van de Orde der dierenartsen. -
Voorziening van de Orde der dierenart
sen. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening tegen een 
beslissing in strafzaken betreffende de 
regionale raad van de Orde der dieren.: 
artsen ingesteld door de Orde der die
renartsen, daar deze orde geen partij 
was in de beslissing. (Sv., art. 216; wet 
van 19 december 1950 tot oprichting
van de Orde der dierenartsen, art. 1, 3. 
en 22.) 

25 juni 1973. 1041 

·30. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
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Voorziening van de regionale raad van 
de Orde der dierenartsen. - Niet-ont
vankelijkheid . - Niet ontvankelijk is 
de voorziening tegen een beslissing in 
.strafzaken ingesteld door de regionale 
raad van de Orde der dierenartsen. 
-(Wet van 19 december 1950 tot oprich
ting van de Orde der dierenartsen, arti
kelen 1, 3 en 22.) 

25 juni 1973. 1041 

31. - Personen tegen wie een cas
.satieberoep kan worden ingesteld. -
Burgerlijke zaken. - Voo?"Ziening tegen 
.een gemeente gericht . - Koninklijk be
.sluit van 8 december 1970 bekrachtigd 
bij de wet van 9 april 1971. - Samen
voeging van die gemeente en twee an
dere gemeenten. - De rechten en ver
plichtingen van de twee · gemeenten 
worden door de andere gemeente over
genom€m. - Betekening van de voor
ziening na de inwe1·kingtreding van de 
bepaling van het koninklijk besluit in
zake de overneming van die rechten en 
verplichtingen. - Niet ontvankelijke 
voorziening. - Daar het koninklijk be
.sluit van 8 december 1970, bekrachtigd 
bij de wet van 9 april 1971, beslist heeft 
dat de gemeenten Dendermonde, Appels 
.en Sint-Gillis-bij-Dendermonde worden 
.samengevoegd en in artikel 2 ervan be
paald wordt dat de gemeente Dender
monde, die een stad met dezelfde naam 
is geworden, de rechten en verplichtin
gen van de twee andere gemeenten 
overneemt, is niet ontvankelijk de· voor
ziening in cassatie die tegen de ge
meente Sint-Gillis-bij-Dendermonde is 
gericht en niet tegen de stad Dender
monde, nu genoemd artikel 2 v66r de 
betekening v an deze voorziening in wer
king was getreden. 

29 juni 1973. 1072 

.32. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Rechtsbijstand. 
- Beslissing over een verzoek om 
rechtsbijstand . - Procureur-generaal 
bij het hof van beroep alleen bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
dergelijke beslissing. - Alleen de pro
cureur-generaal bij het hof van beroep 
is bevoegd om zich in cassatie te voor-

HOOFDSTUK II. 

TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING MOET 

WORDEN INGESTELD OF BETEKEND. - BE

SLISSINGEN WAARTEGEN ONMIDDELLIJK 

EEN CASSATIEVOORZIENING KAN WORDEN 

INGESTELD. - VOORZIENINGEN DIE NIET 

ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR TE VROEG IN
GESTELD. 

33. - Termijn. - Strafzaken. -
Veroordelend verstekarrest. - Voorzie
ning van de beklaagde tijdens de ge
wone verzettermijn . - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van de beklaagde tijdens de 
gewone verzettermijn ingesteld tegen 
een arrest dat hem bij verstek veroor
deelt. (Sv., art . 413.) . 

12 september en 31 oktober 1972. 
51 en 215 

;34. - Termijn. - Tuchtzaken. -
Advocaten. - Beslissing van een tucht
raad van beroep van de Orde van advo
caten. - Voorziening van de advocaat. 
- Termijn van een maand. - Begin
punt v an deze termijn. - De termijn 
van een maand waarover een advocaat 
beschikt om aan het Hof van cassatie 
een beslissing van een tuchtraad van 
beroep voor te leggen, waarbij hem een 
tuchtstraf wordt opgelegd, begint slechts 
te lopen van de dag waarop de kennis
geving van ,de beslissing is opgestuurd. 
(G.W., art. 469 en 477 .) (Impliciete op
lossing.) 

22 september 1972. 89 

3 '5. - Termijn. - Burgerlijke rechts
vordering. - Arrest dat geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil en 
zich ertoe beperkt een provisionele ver
goeding toe te kennen en een deskundi
genonderzoek te bevelen. - Voorziening 
v66r de eindbeslissing'. - Niet-ontvan
kelijkheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening die v66r de eindbeslissing 
is ingesteld tegen de beslissing welke 
op de burgerlijke rechtsvordering ·geen 
uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil en zich ertoe beperkt een provi
sionele vergoeding toe te kennen en een 
deskundigenonderzoek te bevelen. (Sv., 
art. 416.) 

zien tegen de beslissingen over verzoe- 25 september 1972. 98 
ken om rechtsbijstand in de gevallen bij 36. _ Termijn. _ Strafzaken.- Ar-
de wet bepaald. (G.W., art. 688 en 690.) rest van de kamer van inbeschuldiging-

20 juli 1973. 1079 1 stelling. - Arrest tot verwerping van 
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het verzet . tegen · een beschikking van 
de raadkamer. - Beschikking tot ver
wijzing naar de correctionele rechtbank 
wegens een wanbedrijf. - Beschikking 
tot ve1·werping van de conclusie waa1·in 
wordt betwist dat de correctionele recht
bank het bevoegde . vonnisgerecht was. 
- Onmiddellijke voorziening niet ont
vankelijk. - Geen onmiddellijke voor
ziening kan in cassatie worden ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling tot verwerping van 
h et verzet tegen een beschikking van 
de raadkamer, waarbij de beklaagde we
gens een wanbedrijf naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, hoewel 
deze beschikking een conclusie van de 
beklaagde verwerpt die, zonder de be
voegdheid van de onderzoeksgerechten 
te betwisten, betoogt dat het bevoegde 
vonnisgerecht h et hof van assisen is en 
Iiiet de correctionele rechtbank. (Sv ., 
art. 416.) 

10 oktober 1972. 151 

37. - Termijn. Strafzaken. -
Voo1·ziening tegen een eindarrest op te
genspraak. - Buiten het geval van ar
tikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 
1935, is te laat ingediend de voorziening 
die in strafzaken tegen een eindarrest 
op tegenspraak is ingesteld na het ver
strijken van de termijn gesteld bij a r
tikel 373 van het W etboek van strafvor
dering. 

16 oktober en 4 december 1972 en 
15 mei 1973 . 164, 326 en 878 

:3 .3. - Termijn . - Strafzaken. - Ar
rest van een kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij niet ontvankelijk 
wordt verklaard het verzet van de ver
dachte tegen de beschikking van de 
raadkamer, die hem naar de correctio
nele rechtbank verwijst. - Geen geschil 
inzake de bevoegdheid van de onde1·
zoeksgerechten. - Voo1·ziening v66r de 
eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Wanneer noch voor de raadkamer 
noch voor de k amer van inbeschuldi
gingstelling de bevoegdheid van de 
onderzoeksrechter of van de onderzoeks
gerechten betwist werd, is niet ontvan
kelijk de voorziening welke v66r de 
eindbeslissing is ingesteld tegen het ar
rest van de k amer van inbeschuldiging
stelling, waarbij niet ontvankelijk wordt 
verklaard het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking van d e raadkamer 
die hem, zonder over deze bevoegdheid 

uitspraak te doen, wegens wanbedrijven: 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst. (Sv., art. 416.) 

17 oktober 1972. 171 

3 '9.- Termijn.- Strafzaken. - Ar-
1'est van een kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij niet gegrond wordt ver
klaard het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank.- Ver-· 
zet gegrond op de onbevoegdheid ratione· 
loci van de raadkame1· . - Voorziening 
v66r de eindbeslissing. - Ontvankelijk
heid. - Een arrest van een kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij niet ge
grond wordt verklaard het verzet van 
de verdachte tegen de beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank, staat voor cassatieberoep v66r de 
eindbeslissing open, indien en voor zo
ver het verzet gegrond was op de on
bevoegdheid, o.a. op de onbevoegdheid 
ratione loci, van de raadkamer. (Sv., 
art. 416.) 

17 oktober 1972. 171 

40.- Termijn.- Dienstplichtzaken. 
- Beslissing van de herkeuringsraad. -
Voo1·ziening van de dienstplichtige. -
Meer dan vijftien dagen na de ontvangst 
van de kennisgeving. - Niet ontvanke
lijke voorziening. - Te laat ingediend 
en derhalve niet ontvankelijk is de voor
ziening van de dienstplichtige die tegen 
een beslissing van de herkeuringsraad 
wordt ingesteld meer d an vijftien dagen 
na de ontvangst van de kennisgeving 
van deze beslissing. (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 51, 
§§ 2 en 4.) 

18 oktober en 13 december 1972. 
177 en 381 

41. - Te1·mijn . - Strafzaken. -
Burgerlijke rechtsvordering. - Arrest 
op tegenspraak waarbij de beklaagde 
wordt ve1·oordeeld om aan de bu1·ge1·
lijke partij de door haar gevorderde be
clntgen te betalen . - Stntfrechter wiens 
rechtsmacht is uitgeput, zelfs indien hij 
de ve1'0ordeling als p1·ovisi:oneel heeft 
gekwalificeerd. - Voorziening onmid
dellijk ontvankelijk. - De rechtsmacht 
van de strafrechter is uitgeput door een 
a rrest op tegenspraak dat, na de eind
beslissing op de strafvordering, de be
klaagde veroordeelt om aan de burger .. 
lijke partij de door haar gevorderde be
dragen te betalen. Dit arrest is dus voor 
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onmiddellijk cassatieberoep vatbaar, 
zelfs indien de rechter de veroordeling 
als provisioneel kwalificeert. 

23 oktober 1972. 183 

42. - Termijn. - Strajzaken. -
BurgerLijke .rechtsvordering. - BesLis
sing die geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil en zich ertoe be
perkt een voorlopige vergoeding toe te 
kennen en een onderzoeksmaatregel te 
bevelen. - Voorziening v66r de eind
besLissing. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk in strafzaken is de 
voorziening die v66r de eindbeslissing is 
ingesteld tegen de beslissing welke op 
de burgerlijke rechtsvordering geen uit
spraak doet over een bevoegdheidsge
schil, een voorlopige vergoeding toekent 
en voor het overige een onderzoeksmaat
regel beveelt. (Wetboek van strafvorde
ring, art. 426.) 

14 en 20 november 1972. 261 en 281 

43. - Termijn. · - Strajzaken. -
Jeugdbescherming. - Arrest van het 
Hof van beroep, jeugdkamer. - Vast
stelling van het aandeel van een onder
houdsplichtige in de kosten die voort
vloeien uit een maatregel genomen ten 
opzichte van een minderjarige . ::--- Voor
zieningstermijn. - De voorziening te
gen een arrest van het hof van beroep, 
jeugdkamer, dat het aandeel van een 
onderhoudsplichtige vaststelt in de kos
ten die voortvloeien uit een maatregel 
genomen ten opzichte van een minder
jarige, moet worden ingesteld binnen de 
termijn gesteld bij artikel 373 van het 
Wetboek van strafvordering. (Wet van 
8 april 1965, art. 36, 62 en 71.) 

4 december 1972. 326 

44. - Termijn . - Strafzaken. - Ar
rest waarbij een door de beklaagde aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond wordt 
verworpen en, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, een onderzoeksmaatre
gel wordt bevolen. - Geen geschil in
zake bevoegdheid. - Voorziening van 
de beklaagde v66r de eindbeslissing . -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening door de be
klaagde v66r de eindbeslissing ingesteld 
tegen een arrest dat, zonder over een 
geschil inzake bevoegdheid te zijn gewe
zen, een door de beklaagde aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond verwerpt en, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
een onderzoeksmaatregel beveelt alvo-
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rens verder uitspraak te doen. (Sv ., arti
kel 416.) 

18 december 1972.· 398 

45. - Termijn. - , Strajzaken: --i
Burgerlijke rechtsvordering. - Beslis
sing die zich ertoe beperkt de hervatting 
van het debat te bevelen en daartoe een 
dag vaststelt. - Voorziening voor de 
eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen 
·een beslissing op de burgerlijke rechts~ 
vordering die, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegdheid; 
zich ertoe beperkt de hervatting van het 
debat te bevelen en daartoe een dag vast 
te stellen. (Sv., art. 416.) 

18 december 1972. 400 

46.- Termijn.- Strajzaken.- Ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij een beschi.kking van de 
raadkamer gewijzigd en de verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwe~ 
zen wordt . - Arrest dat geen geschil 
beslecht inzake de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechtfOn. Voorziening 
van de verdachte v66r q,e eindbeslissing. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont~ 
vankelijk is de voorziening die de ver
dachte v66r de eindbeslissing heeft inge~ 
steld tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, zonder enig 
geschil inzake de bevoegdheid van . de 
onderzoeksgerechten te beslechten, een 
beschikking van de raadkamer wijzigt, 
waarbij de internering van de verdachte 
wordt bevolen, en deze naar de correc~ 
tionele rechtbank verwijst. 

15 januari 1973. 497 

47. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Strajzaken. - Voorbereidend arrest of 
arrest van onderzoek op de burgerli)ke 
rechtsvordering, dat geen uitspraak doet 
inzake bevoegdheid. - Later vonnis, in 
eerste aanleg gewezen, waarbij aan het 
geschil ov er de burgerlijke rechtsvorde
ring een einde werd gemaakt. - Voor
ziening van de burgerlijke partij tegen 
het voorb.ereidend ar._rest of arrest van 
onderzoek. Ontvankelijkheid. 
Wanneer, na een voorbereidend arrest 
of een arrest van onderzoek op de bur
gerlijke rechtsvordering, waarbij geen 
uitspraak gedaan wordt inzake bevoegd~ 
heid, tegen een in eerste aanleg gewezen 
vonnis, waarbij aan het geschil ee:iJ. 

r 
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einde werd gemaakt, geen hager beroep 
werd ingesteld, is ontvankelijk het cas
;>atieberoep dat door de burgerlijke par
tij tegen dit arrest is ingesteld binnen 
·tien vrije dagen na -het verstrijken van 
de termijn van hager beroep tegen dit 
vonnis. (Sv., art. 407 en 416.) 
· · 19 februari 1973. 608 

-'"· 48. - Termijn, ~ Strafzaken. - Be
·slissing die · zich ertoe beperkt de her
•opening van de deb atten te bevelen. -
Vbo1·ziening v66r de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid . - Niet ontvan
kelijk is de voorziening v66r de eindbe
slissing ingesteld tegen een beslissing 
die, zonder uitspraak te doen over een 
bevoegdheidsgeschil, zich ertoe beperkt 
de heropening van de debatten te beve
len. 
·· ' 6 maart 1973. 660 

· 49. - Te1·mijn . - Strafzaken.- Be
schikking van de raadkamer in laatste 
·aanleg gewezen, waarbij de beklaagde 
naa1· de con·ectionele rechtbank wo?·dt 
verwezen. - Voorziening voor de eind
beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ·ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingeste1d tegen 
een in laatste aan1eg gewezen beschik
king van de raadkamer, waarbij de be
klaagde naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen. (Sv., art. 416.) 

12 maart, 29 mei en 25 juni 1973 . 
679, 952 en 1049 

50. - Termijn. - Strafzaken. -
Voo1'Ziening tegen een eindbeslissing op 
tegenspraak van een commissie tot be
~cherming van de maatschappij, waa-rbij 
de invrijheidstelling op proef van de ge
internee1·de onder een bepaalde voor
waa1·de wo1·dt bevolen. - Te laat inge
diend en derhalve niet ontvankelijk is 
de voorziening, die na het verstrijken 
van de termijn van artikel 373 van het 
Wetboek van strafvordering, in cassatie 
wordt ingesteld tegen een eindbeslissing 
·op tegenspraak van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij, waar
bij de invrijheidstelling op proef van de 
ge'interneerde onder een bepaalde voor
waarde wordt bevolen. 

3 april 1973. 776 

51. - Termijn. - Strafzaken. -
Hof van beroep. - Beslissing dat de 
zaak in beraad wordt gehouden en een 
dag wordt vastgesteld voor de uitspraak 

van het arrest. - Arrest op een latere 
.datum ttitgesproken, buit.en de aanwe
zigheid van de ·beklaagde en zo.nder dat 
hij werd gedagvaard. - Voo1·zie,ning 
van de beklaagde. - Tien vrije dcigen 
vanaf de dag waarop het arrest had 
moeten worden ·uitgesp1·oken. ·_ Wan
neer; na een zaak in beraad te hebben 
gehouden en een dag te hebben vastge
steld voor de uitspraak van het arrest, 
het hof van beroep dit arrest uitspreekt 
op een latere datum dan die welke werd 
opgegeven en zonder dat de beklaagde 
werd gedagvaard en dat werd bewezen 
dat deze bij de uitspraak aanwezig was, 
strekt de termijn voor het cassatiebe
roep van de beklaagde zich uit tot de 
tiende vrije dag te rekenen van de dag 
waarop het arrest regelmatig had moe
ten worden uitgesproken. (Sv., a·rt . 373.) 

19 maart 1973·. 712 

52. - Termijn. - Strafzaken. -
Voorziening tegen een ve1·stekarrest en 
tegen een arrest dat het verzet als on
gedaan beschouwt. - Voorziening inge
steld na het ve1·strijken van de termijn 
bepaald bij artikeL 373 van het Wetboek 
van strafvordering, ·die begint te Lopen 
de dag na de betekening van het tweede 
arrest. - Niet ontvankelijke voor:ie
ning.- Niet ontvankelijk is de voorzie
ning van· de beklaagde tegerr een ver
stekarrest en tegen het arrest dat het 
verzet tegen het eerste arrest wegens 
niet-verschijning als ongedaan be
schouwt, wanneer de voorziening wordt 
ingesteld na het verstrijken van de ter
mijn bepaald bij artikel 373 van het 
W etboek van strafvordering, die begint 
te lopen de dag na de betekening van 
het arrest dat het verzet a ls ongedaan 
beschouwt. (Sv., art. 373.) 

10 april 1973. 797 

53. - Ti1·mijn. - Strafzaken. -
Burgerlijke rechtsvo1·dering. - Sch~tde 
die onderscheiden bestanddelen omvat. 
- Arrest dat definitief uitspraak doet 
ove1· een van deze bestanddelen en voor 
het ove1·ige een voo1·lopige vergoeding 
toekent en een onderzoeksmaatregel be
veelt. - Geen bevoegdheidsgeschil. -
Voorziening v66r de eindbeslissing. -
Voorziening niet ontvankelijk. - Niet 
ontvankelijk is de v66r de eindbeslissing 
ingestelde voorziening tegen een arrest 
dat, zonder over een bevoegdheidsge
schil uitspraak te doen, definitief uit
spraak doet over een bestanddeel van 
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de schade en voor de andere bestandde
len een voorlopige vergoeding toekent 
en een onderzoeksmaatregel beveelt. 
(Sv., art. 416.) 

10 april 1973. 300 

54. - Termijn. Strafzaken. -
BurgerLijke rechtsvordering. - Arrest 
op tegenspraak waarbij de bekLaagde 
wordt veroordeeLd om aan de ·bu?·ger
Lijke partij de door haar gevorderde be
dmgen te betaLen. - Stmfrechter wiens 
rechtsmacht is uitgeput, zeLfs indien hij 
de ve1·oordeLing aLs een voorLopige be
sLissing heeft gekwaLificeerd. - Voor
ziening onmiddeLLijk ontvankeLijk. -
De re2htsmacht van de strafrechter is 
uitgeput door een arrest op tegenspraak 
dat, na de eindbeslissing op de straf
vordering, de beklaagde veroordeelt om 
aan de burgerlijke partij de door haar 
gevorderde bedragen te betalen. Dit ar
rest is dus voor onmiddellijk cassatie
beroep vatbaar, zelfs indien de rechter 
de veroordeling als een voorlopige be
slissing kwalificeert. 

16 april 1973 . 816 

5 "5.- Termijn.- Strafzaken.- Ar
rest van de kamer van inbeschuLdiging
steUing waarbij niet ontvankeLijk wordt 
verkLaard het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking van de raadkamer, 
die hem naar de correctioneLe rechtbank 
verwifst. - Geen geschiL inzake de be·· 
voegdheid van de onderzoeksgerechten. 
- Voorziening v66r de eindbesLissing. 
- Niet-ontvankeLijkheid. - Wanneer 
noch voor de raadkamer noch voor de 
k amer van inbeschuldigingstelling de 
bevoegdheid van de onderzoeksrechter 
of van de onderzoeksgerechten betwist 
werd, is niet ontvankelijk de voorzie
ning welke v66r de eindbeslissing is in
gesteld tegen het arrest van ·de kamer 
van inbeschuldigingstelling, waarbij 
niet ontvankelijk wordt verklaard het 
verzet van de verdachte tegen de be
schikking van de raadkamer die hem, 
zonder over deze bevoegdheid uitspraak 
te doen, wegens wanbedrijven naar de 
correctionele rechtbank verwijst. (Sv., 
art. 416.) 

30 april 1973. 334 

5 ·6.- Termijn.- Strafzaken. - A1·
rest van de kame1· van i'!1beschuLdiging
stening waa1·bij niet ontvankeLijk wordt 
verkLaard het verzet tegen de beschik
king tot verwijzing naar de correctio-

neLe rechtbank, die weigert of naLaat 
hem in vrijheid te steHen. - Geen be
voegdheidsgeschiL. - Voorziening v66r 
de eindbesLissing . - Niet-ontvankeLijk
heid. - Niet ontvankelijk is de vocir
ziening van de verdachte, v66r de eind
beslissing, teg.en een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waarbij, 
zonder te beslissen over een geschil in
zake de ·bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten, niet ontvankelijk wordt ver
klaard het verzet van de verdachte te
gen de beschikking tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank, die weigert 
of nalaat hem in vrijheid te stellen. (Sv., 
art. 416.) 

30 april 1973. 834 

57. - Termijn. - Strafzaken. - Ar-
1·est van de kame1· van inbeschuLdiging
steLLing waarbij niet ontvankeLijk wordt 
verkLaard het verzet van de verdachte 
tegen een beschikking van de madka
mer, die hem naa1· de correctioneLe 
rechtbank verwijst. - Geen geschiL in
zctke de bevoegdheid van. de onderzoeks
gerechten. - Voorziening v66r de eind
besLissing. - Niet-ontvankeLijkheid. -
Wanneer noch voor de raadkamer noch 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten , be twist werd, is niet ont
vankelijk de voorziening welke v66r de 
eindbeslissing is ingesteld tegen het ar
rest van de k amer van inbeschuldiging
stelling, waarbij niet ontvankelijk wordt 
verklaard het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking van de raadkamer. 
die hem, zonder over deze bevoegdheid 
uitspraak te doen, wegens gecorrediona-
lis·eerde misdaden en wanbedrijven naar · 
de correctionele rechtbank verwijst. 
(Sv ., art. 416.) 

14 mei 1973. 3'73 

58. - Termijn. Strafzaken. ·-
Burge?·Lijke 1·echtsvo1·dering. - BesLis
sing waarbij aan de burgerLijke partij 
sLechts een deeL van haar eis wordt toe
gewezen. - BesLiS!ling bij ve1·stek gewe
zen t.a.v. die partij. - Voorzieni."ng v an 
de bekLaagde tegen de bU7·gerLijke p 11'

tij, v66r het verstrijken van de vetzet
termijn. - Niet-ontvankeLijkheid . . -- · 
Wanneer · een beslissing bij verstek is ' 
gewezen t.a.v. de burgerlijke partij en 
voor verzet van deze partij openstaat, 
omdat haar slechts eEm · deel van haar ' 
eis wordt toegewezen, is de voorziening, 
door de beklaagde tegen de burgerlijke 

r ;--. 
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partij tijdens de yerzettermijn ingesteld, 
niet ontvankelijk. (Sv., art. 413; wet v an 
9, maart 1908, arL 3.) 

.14 ' mei 1973. 874 

,5·9. - Termijn. - Strafzaken. - Ar
rest van de Ieamer van inbeschuldiging
stelling waarbij een inobse1·vatiestellirzg 
w 0rdt bevestigd.- Onmiddellijke voor
ziening . - Een onmiddellijke voorzie
ning kan worden ingesteld tegen het 
arr est van de kamer van inbeschuldi
gingstelling w aarbij de inobservatiestel
llng van een beklaagde in de psychia
trische afdeling van een strafinrichting 
wordt bevestigd. (Wet tot bescherming 
van de maatschappij, art. 1, 3 en 4.) 
(lmpliciete oplossing.) 

l5 mei 1973. 878 

•60. - Termijn. - Strafzaken. - Ar
rest dat zich ertoe beperkt de zaak 
m.b.t. de vordering van een burgerlijke 
partij te splitsen, omdat deze vorde1·ing 
niet in staat van wijzen is. - Voorzie
nin·g v66r de eindbeslissing . - Niet-ont
van keli jkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een arrest dat, zonder 
uitspraak te doen over een geschil in
zake bevoegdheid, zich ertoe beperkt de 
vordering van deze partij te splitsen op 
grond dat zij niet in staat van wijzen is. 
(Sv., art. 416.) 

15 mei 1973. 870 

61. - Termijn. Strafzaken. -
Burgerlijke rechtsvordering.- Verstek
a.r.rest t. a. v. de bu1·gerlijke partij. -
Arrest waartegen deze pa1·tij verzet kan . 
do~n. - Voorziening in cassatie van 
deze partij tijdens de verzettermijn. -
Niet-ontvankelijkheid.- De burgerlijke 
partij is niet ontvankelijk om zich in 
cassatie te voorzien tegen een arrest dat 
te haren opzichte bij verstek is gewe
zen, wanneer dit arrest nog voor verzet 
vatbaar is. (Sv., art. 416.) -

12 juni 1973. 988 

•62.- Termijn.- Burgerlijke zaken. 
- Betekening van de beslissing. - Ge
volgen ten aanzien van de partij die 
heeft doen betekenen. - De betekening 
van de · beslissing doet de termijn niet 
lopen om zich in cassatie te voorzien 
ten aanzien van de partij die heeft doen 
betekenen. (Impliciete oplossing.) (G.W., 
art. 1051 en 1073.) 

22 juni 1973. 1037 

63.- Termijn.- Strafzaken.- Ar
rest volgens hetwelk de beslissing over 
een incident samen met het vonnis over 
de grand van de zaak zal uitgesp1·oken 
worden. - Voorziening v66r de eind
beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen een ar
rest dat, zonder over een bevoegdheids
geschil te beslissen, enkel zegt dat de 
beslissing over een incident samen met 
het vonnis over de · grond van de zaak 
zal uitgesproken worden. (Sv., art. 416. ; 

20 juli 1973. 1078 

HOOFDSTUK III. 

VORM VAN DE VOORZIENING. - VERMEL
DING VAN DE GESCHONDEN WETTEN. -

0PGAVE VAN HET MIDDEL. - WANNEER 
IS ER VOORZIENING ? - DRAAGWIJDTE 

VAN DE VOORZIENING. - BIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. - NEERLEGGING VAN MEMO
RIES. - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKE

LIJKHEID. - 0NSPLITSBARE ZAKEN. 
ERKENNING DOOR DE PARTIJEN. 

§ 1. - Algemene regel. 

§ 2. - Belastingzaken. 

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

:64. - Middel van niet-ontvankelijk
heid. - Burgerlijke zaken. - Middel 
van niet-ontvankelijkheid opgeworpen 
door het openbaar ministerie . - Ken
nisgeving. - Indien het openbaar mi
nisterie bij het Hof van cassatie ambts
halve een middel van niet-ontvankelijk
heid opwerpt tegen een voorziening in 
burgerlijke zakei:t, moet het vooraf daar
van bij gerechtsbrief kennis geven a an 
de advocaten van de partijen. (G.W., 
art. 1097.) 

11 oktober 1972 en 9 maart 1973 . 
155 en 674 

:65. - Middel van niet-ontvankeli.j k
heid. - Burgerlijke zaken. - Niet-ont
vankelijkheid van een middel, ook al is 
het een enig middel. - Zander invloed 
op de ontvankelijkheid van de voorzie
ning. - De niet-ontvankelijkheid van 
een cassatiemiddel ook al is het een enig 
middel, is zonder invloed op de ontvan
kelijkheid van de voorziening in burger
lijke zaken. (G.W., art. 1080.) 

14 december 1972. 382 
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66. - Vorm. - Burgerlijke zaken. 
. - Aanvullende memorie. - Memorie 

zonder uiteenzetting van de feiten of 
van de middelen. - Overlegging met 
het enig dael nieuwe stukken in te die
nen. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is de aanvullende memorie 
die, hoewel zij geen uiteenzetting bevat 
van de feiten of van de in het verzoek
schrift aangevoerde middelen, overge
legd is met het enig doel nieuwe stuk·· 
ken in te dienen. (G. W., art. 1087.) 

1 maart 1973. 643 

167. - Vorm. - Burgerlijke zaken. 
- Geen middel voo1·gedragen. - Niet 
ontvankelijke voorziening. - Niet ont
vankelijk, in burgerlijke zaken, is de 
voorziening tot staving waarvan geen 
middel wordt voorgedragen. (G.W., arti
kel 1080.) 

9 maart 1973. 674 

•68. - Vorm. - Burgerlijke zaken. 
- Memarie van antwaard. - Afgifte 
op de grifjie na de bij de wet gestel.de 
termijn. - Het Hof slaat er geen acht 
op. - In burgerlijke zaken slaat het 
Hof geen acht op een memorie van ant
woord die op de griffie is afgegeven na 
de termijn die op straffe van verval bi.i 
artikel 1093 van het Gerechtelijk Wet
boek is vastgesteld. 

6 april 1973. 786 

169. - Vorm. - Burgerlijke zaken. 
- Samenvoeging van twee voorzien-in
gen. - Vom·waarde. - Artikel 1083, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
schrijft aan het Hof van cassatie de 
samenvoeging van twee cassatievoorzie
ningen niet voor dan wanneer deze ge
lijktijdig voor het Hof worden gebracht; 
deze bepaling verplicht de eiser tot cas
satie niet zijn voorziening te voegen bij 
de vroeger door de verweerder tegen de
zelfde beslissing ingestelde voorziening. 

22 juni 1973. 1037 

§ ·4. - Dienstplichtzaken. 

70.- Vonn.- Dienstplichtzaken. 
Verzaekschrift waarbij een dienstplich
tige de herziening van zijn toestanri 
vraagt.- Verzaekschrift dat geen voar
ziening uitmaakt. - Het verzoekschrift 
waarbij de dienstplichtige de herziening 
van zijn toestand vraagt, maakt geen 
voorziening in cassatie uit. (Dienst-

plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 51.) 

13 september 1972.' 52 

'71.- Varm.- Dienstplichtzaken.
Vaarziening waarin geen middel wordt 
uiteengezet . - Niet-antvankelijke voar
ziening. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening tegen een beslissing van de her
keuringsraad, waarin· geen middel wordt 
uiteengezet. (Gecoordineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, art. 51, 
§ 1, vervangen bij de wet van 22 juni 
1972, en § 4.) 

22 november 1972. 296 

'7.2.- Varm.- Dienstplichtzaken.
Verzaekschrift waarbij een dienstplich
tige verklaart hager beraep in te stellen 
tegen de beslissing van de herkeurings
raad op grand van zijn gezandheidstae
stand. - VeTZaekschrift dat geen vaar
ziening oplevert. - Geen voorziening in 
cassatie is het verzoekschrift waarbij de 
dienstplichtige verklaart hager beroep 
in te stellen tegen de beslissing van 
de herkeuringsraad, op grand van zijn 
gezondheidstoestand. (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 51.) 

22 november 1972. 297 

73. - Varm.- Dienstplicht.- Niet 
doa1· eiser getekende voa1·ziening _ 
Niet-ontva_nkelijkheid. - Niet antvan
kelijk in dienstplichtzaken is de voor
ziening die de handtekening van eiser 
niet draagt. (Dienstplichtwetten, gecoor
dineerd op 30 april 1962, art. 51, § 1.) 

14 februari 1973. 590 

74. - Dienstplicht. - Memarie aan 
de grifjie gezanden na het verstrijke·n 
van de termijn voa1· het indienen ·oan 
de voarziening. - Memarie waarap het 
Hof geen acht vermag te slaan. - 1n 
dienstplichtzaken vermag het Hof geen 
acht te slaan op een aanvullende memo
rie die aan de griffie is gezonden na het 
verstrijken van de termijn voor het i!1- ' 
dienen van de voorziening, (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 51.) 

14 maart 1973. 698 

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

7 ·5. - Varm. - Strafzaken. - B-u?·
gerrechtelijk aansprakelijke partij, eise
res. - Voorziening niet betekend. -
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Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvan
kelijk is de voorziening van een burger
rechtelijk · aansprakelijke partij, die niet 
is betekend aan de partij tegen wie zij 
is gericht. (Sv., art. 418.) 

11 september en 27 november 1972. 
44 en 308 

7 ·6. - Vorm. - Stratzaken. - Bttr
gerlijke partij, eiseres. - Voorziening 
niet betekend. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een burgerlijke partij die niet is 
betekend aan de partij tegen wie zij is 
gericht. (Sv., art. 418.) 

11 en 25 september, 
27 november 1972. 

2 oktober, 20 en 
45, 99, 125, 
281 en 308 

7 '7. - Vorm. - Stratzaken. - Ge
schritt tot staving van de voorziening 
van de beklaagde . - Niet ondertekend 
geschritt. - Het Hot slaat er geen acht 
op. - Het Hof slaat geen acht op een 
geschrift dat tot staving van een voor
ziening van de beklaagde is neergelegd, 
wanneer dit geschrift niet is onderte
kend. (Sv., art. 422 en 425 .) 

25 september 1972. 95 

'78. - Vorm. - Stratzaken. Me-
marie tot staving van de voorziening . 
- Memo1·ie ter g1·ijJie van het Hot nee1'
gelegd na verloop van de termijn gesteld 
bij artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek 
van stratvorde1·ing. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de me
marie tot staving van een voorziening 
in strafzaken, die ter griffie van het Hof 
is neergelegd na verloop van de termijn 
gesteld bij artikel 420bis, lid 2, van het 
Wetboek van strafvordering. 

25 september 1972. 95 

'7 •9. - Vorm.- Stratzaken.- Voo1·
ziening van de verzekercwr van de bur
gerrechtelijke aanspmkelijkheid van de 
beklaagde, v1·ijwillig tussengekomen 
pa1·tij. - Voorziening niet betekend. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening van de verzeke
raar van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de beklaagde, die v66r 
het strafgerecht vrijwillig is tussenge
komen, wanneer deze niet is betekend 
aan de partijen tegen wie zij is gericht. 
(Sv., .art. 418.) 

25 september 1972. 100 

- 810. -'- Vorm. - Stratzaken. - Bur
gerlijke partij, eise1·es . - Uitgifte van 

de verklaring van voorziening niet bij 
het origineel van het exploot van bete
kening gevoegd. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is de voorzie
ning van een burgerlijke partij, wan
neer een uitgifte van de verklaring van 
voorziening niet bij het origineel van 
het exploot van betekening van dit 
rechtsmiddel is gevoegd. (Sv ., art. 418.) 

7 november 1972, 9 en 16 april 1973. 
226, 788 en 817 

81. - Vorm. - Stratzaken.- Nee1·
legging van memories. - Voorziening 
van de bU1·gerrechtelijk aansprakelijke 
partij. - Memorie ter griffie van het 
Hot van cassatie neergelegd. - Noodza
keli j ke tussenkomst van een advocaat 
bij dit Hot. - Niet ontvankelijk is de 
memorie van de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij, eiseres in cassatie, 
die ter griffie van het Hof van cassatie 
is neergelegd, zonder tussenkomst van 
een advocaat bij dit Hof . (Sv., art . 425.) 

27 november 1972 en 8 mei 1973. 
308 en B49 

s ·2.- Vorm.- Stratzaken. - Jeugd
bescherming.- Neerlegging van memo-
1'ies. - Arrest van het hot van beroep, 
jeugdkame1·. - Vaststelling van het 
aandeel van een onderhoudsplichtige in 
de kosten die voortvloeien uit een maat
regel genomen ten opzichte van een 
minderjarige. - Voorziening van deze 
onderhoudsplichtige . - Memorie ter 
griffie van het Hot van cassatie neerge
legd. - Noodzakelijke tussenkomst van 
een advocaat bij het Hot van cassatie. 
- Niet ontvankelijk is de memorie t er 
griffie van het Hof van cassatie neerge
legd zonder de tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van cassatie tot 
staving van de voorziening die door een 
onderhoudsplichtige is ingesteld tegen 
een arrest van het hof van beroep, · 
jeugdkamer, dat het aandeel van deze 
onderhoudsplichtige vaststelt in de kos
ten die voortvloeien uit een maatregel 
genomen ten opzichte van een minder
jarige. (Sv., art. 425.) 

4 december 1972. 326. 

83. - Vorm. - Stratzaken. Me-
·morie van de eiser. - Memorie kan de 
voo1·ziening niet uitbreiden tot een door 
de verklaring van voo1·ziening niet be.:. 
streden beslissing. -De eiser tot cassa
tie kan in strafzaken zijn voorziening 
met een tot stavi~g ervan neergelegde 
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memorie niet uitbreiden tot een door de 
verklaring van voorziening niet bestre
den beslissing. 

4 december 19}2. 327 

84.- Vorm.- Strajzaken.- Over
treding van de wetten en verordeningen 
over een aangelegenheid die behoort tot 
.de bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten. - VerklaTing van voorziening in 
naam van de eerste advocaat-generaal 
bij het arbeidshof. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is de verkla
rin<' van voorziening, in n aam van de 
·eer~te advocaat-generaal bij het arbeids
hof, tegen een arrest van het hof ':an 
beroep dat beslist over een ov~rtredmg 
van de wetten en verordeningen over 
een aangelegenheid die behoort tot de 
bevoegdheid van de. arbeidsgerechten. 
{Sv., art. 417; G.W., art. 143, 145 en 155.) 

18 december 1972. 395 

85. - Vorrri . - Strafzaken . ...:._ Over
treding van de wetten en verordeningen 
oveT een aangelegenheid die behoo1·t tot 
de bev oegdheid van de arbeidsgerech
ten. · - Betekening van de voorziening 
op veTZoek van de « arbeidsauditeur-ge
neraal bij het arbeidshof "· - .Niet-ont
vankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening van het openbaar minis
terie tegen een arrest van het hof van 
beroep, dat beslist over een overtreding 
van de wetten . en verordeningen over 
een aangelegenheid die behoort tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechteri, 
wanneer zij aan de beklaagde is bete
kend op verzoek van de « arbeidsaudi
teur-generaal bij het arbeidshof "· (Sv., 
art. 418; G.W., art. 143, 145 en 155 .) 

18 december 1972. 395 

86. - Vorm. - Strafza ken. - Ver
zoekschrift tot staving van een voorzie
ning. - Onnauwkeurig ve1·zoekschrijt. 
- Het Hof slaat er geen acht op. -
Het Hof slaat geen acht op een verzoek
schrift dat tot staving van een voorzie
ning in strafzaken is neergelegd en aan 
de hand waarvan, wegens zijn onnauw
keurigheid, niet kan worden uitgemaakt 
welke de aangegeven onwettelijkheid is. 
(Sv., art. 422.) · 

21 december 1972. 443 

87. - Vorm.- Strafzaken. - Ver
zoekschrift tot staving van de voorzie
ning van de beklaagde. - Verzoek
schri.ft ondertekend door de vrouw van 

de beklaagde. - Het Hof slaat e1· geen 
acht op. - Het Hof slaat geen acht op 
een verzoekschrift tot staving van de 
voorziening van de beklaagde, dat 
slechts door diens vrouw is ondertekend. 
(Sv., art. 422.) 

21 december 1972. 443 

88. - Vorm. - Strafza ken. Me-
mo·i-ie van de eiser neergelegd minder 
dan acht dagen v66r de te1·echtzitting. 
- Niet-ontvankelijke voo1·ziening. -
Eventueel uitstel van de zaak, zonder 
gevolg op deze niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk in strafzaken is de 
memorie die door de eiser tot staving 
van de voorziening op de griffie van het 
Hof, minder dan acht dagen v66r de te
rechtzitting is neergelegd; . het uitstel 
van de zaak tot een latere datum is niet 
van die aard dat zij de eiser v an de 
vervallenverklaring kan ontheffen. (Sv., 
art. 420bis, lid 1.) 

15 januari 1973. 496 

8 '9. - Vorm. - Strafzaken.- Ver
zoekschrift tot staving van de voorzie
ning. - Verzoekschrift neergelegd ter 
grijjie van het gerecht dat de best1·eden 
beslissing heeft gewezen. - Nee1·legging 
na het verstrijken van de termijn be
paald bij artikel 422 van het Wetboek 
van strafvordering . - Niet-ontvanke
lijkheid van het verzoeksch1·ijt. - Niet 
ontvankelijk is het verzoekschrift dat 
tot staving van een voorziening in straf
zaken ter griffie van het gerecht, dat
de . bestreden beslissing heeft gewezen, 
is neergelegd na het verstrijken van de 
termijn bepaald bij artikel 422 ·van het 
Wetboek van strafvordering. 

23 januari 1973. 530 

90.- Vorm.- Strafzaken.- Voor
ziening van de burgerli]ke partij. -
Verplichting de akte zelf van de voor
ziening te betekenen. - Niet oritvanke
lijk is de voorziening van de burgerlijke 
partij, wanneer deze aan de verweerder 
enkel ter kennis heeft gebracht dat zij 
zich in cassatie heeft voorzien, zonder 
hem de akte zelf van de voorziening te 
betekenen. (Sv., art. 418 .) 

23 januari 1973. 531 

91.- Vorm.- Strafzaken.- Voor
ziening van de burgerlijke partij.- Me
marie ter grijjie van het Hof van cas
satie neergelegd. - Ambtelijke tussen-
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komst van een advocaat bij het Hof van 
cassatie vereist. - Niet ontvankelijk is 

. de memorie van de burgerlijke partij, 
eiseres tot cassatie, die ter griffie van bet 
Hof van cassatie is neergelegd zonder 
de ambtelijke tussenkomst van een ad
vocaat bij dit hof. (Sv., art . 425; wet van 
20 juni 1953, art. 6, § 2.) 

5 februari 1973. 564 

92. - Vorm. - Strafzaken. - Me
marie van de eiser neergelegd minder 
dan acht dagen v66r de terechtzitting. 
- Memorie niet ontvankelijk. - Niet 
ontvankelijk in strafzaken is de -memo
rie die door de eiser, tot staving van 
de voorziening, minder dan acht dagen 
v66r de terechtzitting ter griffie is neer
gelegd. (Sv., art. 420bis, lid 1.) 

12 maart 1973. 679 · 

9-3. - Vorm. - Strafzaken.- Ver
zoekschrift ·tot staving van de voorzie
ning ingediend ter grifjie van het ge
recht dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen. --=-- Verzoekschrift met een on
leesbare handtekening zonder de hoe
danigheid van de ondertekenaar te ver
melden. - Het Hof slaat er geen acht 
op. - Het Hof slaat geen acht op een 
verzoekschrift dat tot staving van een 
voorziening in strafzaken is ingediend 
ter griffie van het gerecht dat de bestre
den beslissing heeft gewezen, wanneer 
dit verzoekschrift een onleesbare hand
tekening draagt en noch de identiteit 
noch de hoedanigheid van de onderteke
naar vermeldt. 

2 april 1973. 773 

94. - Vorm. - Strafzaken. - Niet 
ondertekend geschrift, « memorie in cas
satie » genoemd, dat in naam van de 
verweerder, cils antwoord op de voor
ziening aan de grifjie van het Hot is ge-
1'icht. - Het Hof slaat er geen acht op. 
- Het Hof slaat geen acht op een niet 
getekend geschrift, dat « m emorie in 
cassatie » wordt genoemd en in naam 
van de verweerder aan de griffie van het 
Hof is gericht als antwoord op de voor
ziening. 

2 april 1973 . 773 

'95. - ·vorm. - Strafzaken.- Voor
ziening bij brief ingesteld. - Niet-ont-

voorziening die in strafzaken bij brief 
wordt ingesteld. (Sv., art. 417; wet van 
25 juli 1893, art. 1.) 

3 april (twee arresten) en 8 mei 1973. 
776 en Q49 

96.- Vorm. - Strafzaken. - Brief 
van de eiser. - Brief die geen enkele 
grief tegen de bestreden beslissing aan
voert. - Geen memorie tot staving van 
de voorziening. - Geen memorie tot 
staving van een voorziening in strafza-

' ken is de brief die geen enkele grief 
tegen de bestreden beslissing aanvoert. 

22 augustus 1973. 1082 

§ 6. - Tuchtzaken. 

9 '7. - Middel vc:m niet-ontvankelijk
heid. - Tuchtzaken. - Voorziening te
gen een beslissing van de raad van be
roep van de Orde der geneesheren. -
Middel van niet-ontvankelijkheid door 
het openbaar ministerie opgeworpen. -
Kennisgeving. - Het openbaar minis
terie bij het Hof van cassatie dat ambts-
halv·e een middel van niet-ontvankelijk-
heid opwerpt tegen een cassatieberoep
in tuchtzaken ingesteld tegen een beslis
sing van de raad van beroep van de· 
Orde der geneesheren, moet daarvan. 
vooraf bij gerechtsbrief kennis geven. 
aan de advocaat van de partijen. (G. W., . 
art. 1097; K. B . nr. 79 van 10 november 
1967, art. 26 gewijzigd bij de wet van. 

15 juli 1970, art. 66.) 
5 januari 1973. 461 

'98.- Vorm.- Tuchtzaken.- Voor- -
. ziening tegen een beslissing van de raad· 
van beroep van de Orde van geneeshe-
ren. - Beslissing van na 10 augustus· 
1970.- Voorziening ingesteld zonder de 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van cassatie . - Niet-ontvankelijk-
heid. - Niet ontvankelijk is de voor-
ziening die tegen een beslissing van de 
r aad van beroep van de Orde van ge-· 
neesheren van na 10 augustus 1970 is in-· 
gesteld zonder de tussenkomst van een . 
advocaat bij het Hof van cassatie. (K. B .. 
nr. 79 van 10 november 1967, art. 26, 
gewijzigd bij artikel 66 van de wet van . 
15 juli 1970.) 

26 januari 1973. 541_ 

vankelijkheid.- Niet ontvankelijk is de 1 • § 7. - Verkiezingszaken . 
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HOOFDSTUK IV. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIE
BEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK BEROEP 

' NIET KAN WORDEN INGESTELD. - BESLIS

SINGEN IN FEITE. - BESLISSINGEN IN 
RECHTE. - TOEPASSING VAN DE REGEL : 

« NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT 
GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN ». 
- VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKE
LIJK ZIJN GEWORDEN WEGENS GEMIS AAN 
BESTAANSREDEN OF BELANG. 

§ 1. - Allerlei. 

2. - Belastingzaken. 

'9 '9. Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Directe gemeeentelijke en provinciale 
belastingen. --'- Besluit' van de besten
dige deputatie van een provincieraad 
over de r·ectamatie van een naamloze 
vennootschap of van een vennootschap 
bij wijze van geldschieting op aandelen 
tegen een aanslag in een directe ge
meentelijke belasting analoog met het 
patent.- Geen beslissing in laatste aan
leg. - Niet ontvankelijke voorziening. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening 
tegen bet besluit van de bestendige de
putatie van een provincieraad over de 
reclamatie van een naamloze vennoot
scbap of van een vennootscbap bij wijze 
van geldscbieting op aandelen tegen een 
aanslag in een directe gemeentelijke be
lasting analoog met bet patent, daar dit 
besluit geen beslissing in laatste aanleg 
is. (Wet van 22 januari 1849, art. 4, ge
wijzigd b,ij de wet van 10 oktober 1967; 
G.W., art. 603, 3°, en 605 , 5° .) 

8 december 1972. 351 

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

1>00. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Burgerlijke zaken. - Beslissing van de 
commissie van beroep inzake verplicllte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering. -
Niet ontvankelijke voorziening. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening in cassa
tie, zelfs na de inwerkingtreding van 
bet Gerecbtelijk W etboek, tegen een be
slissing van de commissie van beroep 
inzake verplicbte ziekte- en invaliditeits-

verzekering. (G.W., art. 608 tot 615; wet 
van 23 december 1946, art. 9.) 

11 oktober 1972. 155 

101. - Beslissingen waar-tegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Burgerlijke zaken. - Onteigening ten 
algemenen nutte.- Spoedprocedure.
Vonnis van de rechtbank van ee1·ste 
aanleg in hager beroep rechtdoende over 
de beslissing van de vrederechter waar
bij aan de onteigenaar zijn vordering 
tot onteigening wordt ontzegd. - Ont
vankelijke /voorziening. - Het vonnis 
van de recbtbank van eerste aanleg in 
boger beroep recbtdoende over de be
slissing waarbij de vrederecbter, voor 
wie een vordering tot onteigening ten 
algemenen nutte volgens de spoedproce
dure aanbangig is, aan de onteigenaar 
zijn vordering tot onteigening ontz2gt, 
is overeenkomstig bet gemene recbt vat
baar voor cassatieberoep. 

15 juni 1973. 1004 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

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

1'02. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld . -
Strajzaken. - Beslissing dat e~n ver
oordeelde, die ter beschikking van de 
Rege1·ing gesteld en op proef vrijgesteld 
is, naar een strajinrichting te1·ugkeert. 
- Voorziening in cassatie. - Niet-ont
vankelijkheid. - Geen cassatieberoep 
kan worden ingesteld tegen de beslissmg 
dat een veroordeelde, die ter bescbik
king van de Regering gesteld en op 
proef vrijgesteld is, op bevel van bet 
openbaar ministerie naar een strafin
richting moet · terugkeren. (Wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 1 juli 
1964, art. 25; Sv., art. 407; G .W., art. 608.) 

26 september 1972. 103 

1>03. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Beslissing van 'de commissie tot bescher
ming van de maatschappij die de inrich
ting aanwijst waarin de internering zal 
plaatsvinden. - Cassatieberoep niet 
ontvankelijk. - De beslissing van de 
commissie tot bescberming van de maat
scbappij, die ter uitvoering van een 
recbterlijke beslissing tot internering de 
inricbting aanwijst waarin deze interne-
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ring zal plaatsvinden, is niet vatbaar 
voor cassatieberoep. (G.W., art. 608; wet 
tot bescb erming van de maatscbappij, 
art. 14.) 

9 oktober 1972, 13 februari en 29 mei 
1973. 144, 589 en 954 

1104. - Strafzaken. - Voorziening 
van de beklaagde . - Ove1·lijden. -
Voorziening doelloos geworden, doch al
leen wat de beslissing op de stmfvorde
ring betreft. - Het overlijden van de 
beklaagde tijdens bet cassatiegeding 
ontneemt elke werking aan de veroor
deling op de strafvordering en maakt 
zonder voorwerp de voorziening tegen 

· de beslissing op deze vordering; de voor
ziening beboudt een bestaansreden in 
zoverre zij gericbt is tegen de beslissing 
op de burgerlijke recbtsvordering. 

5 december 1972. 338 

lOiS. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Strafzaken.- Na een ee1·ste voorziening 
wordt geen andere voorziening toege
laten. - Excepties. - Buiten bet toe
passingsgeval van artikel 40, lid 4, van 
de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik 
der talen in gerecbtszaken, bet geval 
van regelmatige afstand en d3.t waarin 
tegen een arrest van verwijzing naar 
bet bof van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na bet arrest van veroorde
ling, kan in strafzaken een partij zicb 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing (Sv ., 
art. 438.) 

18 en 21 december 1972. · 402 en 443 

106. - Strafzaken. - Beslissingen 
waartegen een cassatieberoep kan wor
den ingesteld. - Arresten van het Hof 
van cassatie. - Rechtsmiddelen. -
Grenzen. - Tenzij er grond bestaat voor 
een verzoek tot intrekking of tot verzet, 
kan tegen de a rresten van bet Hof van 
cassatie geen recbtsmiddel worden inge
steld. 

21 december 1972. 443 

107. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
Strafzaken. - Vonnis in eerste aanleg 
van de politierechtbank. - Niet-ontvan
kelijke voorziening. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening tegen een vonnis 
in eerste aanleg van de politierechtbank. 

(Sv., art. 407 en 413; G. W., art. 608 en 
609, 1° .) 

8 en 15 januari 1973. 467 en 498 

108. - Stmfzaken. - Veroordelend 
arrest. - Bevel tot onmiddellijke aan
hottding . - Voprziening tegen de ver
oo?:delende beschikking ve1·worpen. -
Wanneer de beklaagde zicb in cassatie 
voorziet tegen een veroordelend arrest, 
waarbij zijn onmiddellijke aanbouding 
wordt bevolen en ten gevolge van de 
verwerping van de voorziening tegen 
de veroordelende bescbikking, deze in 
kracbt van gewijsde is gegaan, beeft de 
voorziening tegen bet bevel tot onmid
dellijke aanhouding geen belang meer. 

15 januari, 15 en 21 mei en 19 juni 
1973. 496, 878, 921 en 1024 

1109. Termijn. - Strafzaken. -
Voo1·bereidend arrest of arrest van on
derzoek op de burgerlijke rechtsv01·de
ring, dat geen uitspraak doet inzake be
voegdheid. - Later vonnis, in eerste 
aanleg gewezen, waarbij aan het geschil 
over de burgerlijke rechtsvordering een 
einde werd gemaakt. - Vonnis waar
tegen geen hoge1· beroep is ingesteld'. -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tegen het vooTbereidend arTest of aTTest 
van ondeTzoek na het vonnis. - TeT
mijn voor cassatieberoep . - Wanneer, 
na een voorbereidend arrest of een ar

' rest van onderzoek op de burgerlijke 
recbtsvordering, waarbij geen uitspraak 
gedaan wordt inzake bevoegdbeid, tegen 
een in eerste aanleg gewezen vonnis, 
waarbij aan het geschil een einde werd 
gemaakt, geen boger beroep werd inge
steld, is ontvankelijk bet cassatieberoep 
dat door de burgerlijke partij tegen dit 
arrest is ingesteld binnen tien vrije da
gen na bet verstrijken van de termijn 
van boger beroep tegen dit vonnis. (Sv., 
art. 407 en 416.) 

19 februari 1973. 608 

110.- Stmfzaken. - An·est van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij wordt beslist dat de voorlopige 
hechtenis van de beklaagde wordt ge
handhaafd. - Latere invrijheidstelling. 
- Voo1·ziening doelloos. - De voorzie
ning van de beklaagde tegen een arrest 
van de kamer van inbescbuldigingstsel
ling, waarbij wordt beslist dat zijn voor
lopige bechtenis wordt geb andhaafd, 
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'wordt doelloos, indien later aan deze 
hechtenis een einde wordt gemaakt. 

6 maart 1973. 659 

111. - BesLissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld. -
BesLissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij dat een ge
inte1·nee1·de niet in vrijheid moet wor
den gesteLd. - BesLissing vatbaar voor 
cassatieberoep. - De beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij, dat er geen grand bestaat om 
een gei:nterneerde in vrijheid te stellen, 
is vatbaar voor cassatieberoep. (G.W., 
art. 608; wet tot bescherming van de 
maatschappij, art. 18.) 

29 mei 1973. 954 

112. - Be_sLissingen waartegen een 
c:1 ssatieberoep kan wo1·den ingesteld. -
Stmfza ken. - Beslissing waarbij niet 
ontv ankeLijk wordt verklaa1·d het hager 
beroep van het openbaaT ministeTie te
gen een v ri j spTeke?l.d vonnis. - Veroor
deLing van de bekLaagde in de kosten 
van het hager beroep. - Voo1·ziening 
van de beklaagde. - OntvankeLijkheid. 
- De beklaagde kan zich in cassatie 
voorzien tegen de beslissing die, na het 
hager beroep van het openbaar minis
terie tegen een vrijsprekende beslissing 
onontvankelijk te hebben verklaard, 
niettemin de kosten van dit hoger be
roep ten laste legt van die beklaagde. 

4 juni 1973 . 964 

§ 6. - Tuchtzaken. 

11·3. - Beslissingen waaTtegen een 
cassatiebe1·oep kan worden ingesteld. -
Tuchtzaken . - Voorziening tegen een 
beslissing van de raad van beroep van 
·de 01·de der geneesheren. - Cassatie
be?·oep na een eerste cassatieberoep is 
niet ontvankeLijk. - Na de uitspraak 
op een vordering tot cassatie tegen een 
beslissing van de raad van beroep van 
de Orde der geneesheren staat tegen de
zelfde beslissing geen voorziening meer 
open voor de partij die ze heeft inge
steld, ook al beweert zij nieuwe midde
len te kunnen aanvoeren, behalve indien 
de voorziening tegen een beslissing al
vorens recht te doen als voorbarig is af
.gewezen en behoudens het geval voor~ 
zien in artikel 40, lid 4, van de wet van 
15 juni 1935. (G. W., art. 1082; K. B. 

nr. 79 van 10 november 1967, art. 26 ge 
wijzigd bij wet van 15 juli 1970, art. 66.) 

5 januari 1973. 461 

§ 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. 

AFSTAND. 

114. - Afstand. - BUTgeTlijke za
ken. - Afstand betekend. - Decrete
ring. - In burgerlijke zaken decreteert 
het Hof de afstand van de voorziening, 
die aan de verweerder is betekend. 
(G.W., art. 823 en 1042.) 

13 september 1972 . 53 

115. - Afstand. - Stmfzaken. 
Wanneer in strafzaken de eiser ver
klaard heeft afstand te doen van zijn 
voorziening, decreteert het Hof de af
stand. 

25 september 1972 en 9 april 1973. 
99 en 792 

11·6. - Stmjzaken. - Afstand. -
Voo1·ziening va.n de bekLaagde en van 
de voo1· deze burgerrechtelijk aanspra
keLijke partij tegen de besLissingen op 
de stmfvo?·deTing en de burge1·lijke 
1·echtsvordering. - Afstand van d e 
voorziening tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsv01·de1·ing. - Ajstand 
gegrond op de enkele reden dat deze be· 
sLissing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikeL 416 van het Wetboek van 
strafvordering . - Afstand die niet ka1 ; 
worden uitgelegd aLs een berusting. -
Gevolg.- Wanneer de beklaagde en de 
voor deze burgerrechtelijk aansprake
lijke partij zich in cassatie voorzien te
gen de beslissingen op de strafvordering 
en de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen hen zijn ingesteld en zij vervol
gens van hun voorzieningen afstand 
hebben· gedaan, voor zover zij gericht 
waren tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, om de enkele re
den dat deze beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin v an artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering, kan deze 
afstand niet als een berusting wordea 
uitgelegd en wordt hij door het Hof niet 
gedecreteerd, indien het vaststelt dat die 
beslissing definitief is. 

24 oktober 1972. 190 

11'7. - At stand. Stmjzaken. 
Voorziening van de bekLaagde tegen de 
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beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dertng.- Afstcmd gegrond op de enkele 
reden dat deze beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvorder·ing. - At
stand die niet als een berusting kar, 
worden ge'interpr·eteerd. - (;evolg. -
Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering en vervol
gens van zijn voorziening afstand heeft 
gedaan om de enkele reden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is, in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek var .. 
strafvordering, kan deze afstand niet als · 
een berusting worden ge1nterpreteerct 
en wordt hij door het Hof niet gedecre·· 
teerd, indien door het Hof wordt vast
gesteld dat deze beslissing een eindbc>
slissing is. 

11 december 1972. 354 

118. - Afstand. Strafzaken. -
Afstand van een voorziening die niet i.~ 
ingesteld. - Afstand waarop het Hof 
van cassatie geen acht slaat. - Het Hof 
van cassatie slaat geen acht op een akte 
van afstand van een voorziening die niet 
is ingesteld. 

19 december 1972. 411 

119. - Afstand. Strafzaken. -
Voorziening in cassatie van het bestuur 
der douanen en accijnzen tegen een vrij
sprekend arrest. - Afstand door een 
bsthebber, houder van een bijzondere 
volmacht. - Afstand gelijk aan de at
stand van de rechtsvordering.- Decre
ter·ing. - Wanneer het bestuur der 
douane en accijnzen, vervolgende par
tij, door tussenkomst van een lastheb
ber, houder van een bijzondere vol
macht, afstand doet van de voorziening 
die het tegen een vrijsprekend arrest 
heeft ingesteld, decreteert het Hof de 
afstand van de voorziening, welke af
stand gelijkstaat met een afstand van 
de rechtsvordering. 

3 januari 1973 . 451 

120. - Afstand. Burgerlijke za-
ken. - Afstand niet betekend, doch 
door· de verweer·der· aangenomen. - De
cretering . . L : In burgerlijke zaken decre
teert het Hof de afstand van de voor
ziening in cassatie, die niet aan de ver
weerder is betekend, doch door hem 
werd aangenomen. (G. W., art. 824 en 
1042.) 

7 maart 1973. 662 

I 
121. - Afstand. - Orde van advc

caten. - Algemene vergadering van de 
Orde. - VeTkiezing van de stafhouder· 
en van de leden van de Taad van de 
Orde. - Machtsoverschrijding. - Ver-
zoekschrift tot nietigverklm·ing van de 
handelingen betTekkelijk deze verkie
zing. - Afstand betekend. - Decr·ete- · 
ring. - Het Hof decreteert de afstand 
van het verzoekschrift tot nietigverkla
ring, wegens machtsoverschrijding, VR'J 

de handelingen betrekkelijk de verkie
zing van de stafhouder en van de leden 
van de ra·ad van de Orde van advoca
ten, wanneer deze afstand aan de staf
houder is betekend. (G.W., art. 450, 610 
en 824.) 

8 maart 1973. 670 

1'22. - Afstand. Strafzaken. -
Burgerlijke rechtsvordering.- Voorzie
ning van de buTgerlijke partij tegen een 
beslissing die haar eis afwijst. - A:f
stand door een advocaat, houdeT van de 
stukken, doch niet van een bijzondere 
volmacht.- Afstand zonder gevolg . -
Het Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan door een advocaat, die houder is 
van de stukken, doch niet van een bij
zondere volmacht, van een voorziening 
door de burgerlijke partij ingesteld te
gen een beslissing waarbij haar eis. 
wordt afgewezen, daar de afstand van 
de voorziening in een dergelijk geval 
met een afstand van de rechtsvordering 
gelijkstaat. (Wet van 16 februari 1961, 
art. 6.) 

27 maart 1973. 756 

123. - Afstand. Stmfzaken. 
Voorziening van de beklaagde tegen de· 
beslissing op de strajv01·deTing en de 
bur·geTlijke TechtsvoTdeTing. - Afstancl 
van de vooTziening tegen de beslissing 
op de bur·geTlijke rechtsvor·dering. -
Afstand gegrond op de enkele reden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is i' L 
de zin van aTtikel 416 vcm het Wetboek 
van strafvordeTing. - Afstand die niet 
als een ber·usting kan woTden ge'inter·
preteer·d. - Gevolg.- Wanneer de be·
klaagde zich in cassatie h eeft voorzien 
tegen de beslissingen op de strafvorde
ring en op de burgerlijke rechtsvorde
ring die tegen hem werden ingesteld en 
hij vervolgens van zijn voorziening af
stand heeft gedaan, in zoverre zij ge
richt was tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering, om de enkel~ 
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reden dat deze beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 van 
bet Wetboek van strafvordering, kan 
deze afstand niet als een berusting wor
den gei:nterpreteerd en wordt hij der·· 
halve door bet Hof niet gedecreteerd, 
indien door bet Hof wordt vastgesteld 
dat deze beslissing een eindbeslissing is. 

15 mei en 25 juni 1973. 878 en 1042 

1~4. - Afstand. - Strafzaken. -
Voorziening van de vrijwiHig tussenge
komen partij tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorde1·ingen. - At
stand gegrond op de enkele reden dat 
deze beslissingen geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering.- Afstan<l 
die niet als een berusting kan worden 
uitgelegd. - Gevolg. - Wanneer · de 

vrijwillig tussengekomen partij zich ' 'in 
cassatie voorziet tegen de beslissirtgen 
op de burgerlijke rechtsvorderingeti en 
vervolgens van haar voorziening afstand 
heeft gedaan om de enkele reden dat 
deze beslissingen geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van bet 
Wetboek van strafvordering, kan deze 
afstand niet als een berusting worden 
uitgelegd en wordt hij door het Hof niet 
gedecreteerd in zoverre bet Hof vaststelt 
dat zekere beslissingen eindbeslissingen 
zijn. 

29 mei 1973. 945 

HOOFDSTUK VI. 

REGISTRATIE VAN DE VOORZIENINGEN. 

ZEGEL. 

w 
WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 

IN DE HANDEL VAN). 

Leurhandel. - Van deur tot deur te 
koop aanbieden aan de ve1·bruiker. -· 
Beg1·ip. _:__ De koopman die zijn waren 
van deur tot deur te ·koop aanbiedt, al 
was het a an de hand van een monster . 
of van een catalogus, zonder bestelling 
of uitnodiging van de bezochte personen 
oefent leurhandel uit in de zin van arti
kel 2 van het koninklijk besluit nr. 82 
van 28 november 1939. 

19 december 1972. 405 

WEGEN. 

1. - BelemmeTen van de openbare 
weg. - Strafwetboek, art. 551-4 °. -
Aangestelde v~roordeeld tot een geld
boete . - Vonnis waarbij de aanstelle1· 
burgerrechtelijk · aansprakelijk woTdl. 
veTklaa1·d voor de betaling van deze 
geldboete. - Onwettelijkheid. - On
wettelijk is de beslissing die een aan
steller burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaard voor de betaling van de geld
boete ten laste van zijn aangestelde 
uitgesproken wegens overtreding van 
artikel 551-4 ° van het Strafwetboek 
waarin bet belemmeren, buiten nood
zaak of zonder verlof van de bevoegde 
overheid, van de openbare weg straf-

baar wordt gesteld. (S.W., art. 39 en 50; 
Sv., art. 162.) · 

16 januari 1973. 503 

2. - Gemeenteoverheden. Ver-
plichting te zoTgen voor de veiligheid. 
van het ve1·keer op de openbare wegen. 
- Rijkswegen oveT de gemeente. -
Toepassing. - De verplichting van' de 
gemeenteoverheden om te zorgen voor 
de veiligheid van het verkeer op de stra
ten is zelfs toepasselijk op de gedeelten 
van de tot de Staat behorende openbarc 
wegen die over de gemeente lopen. (Ar
tikel 50 van bet decreet van 14 decem
ber 1789, 3, 1° van titel XI van het de
creet van 16 .en 24 augustus 1790, en 90, 
12° van de gemeentewet van 30 maart 
1836.) 

1 februari 1973. 

3. - Gemeenteover.heden. Ve;.,. 
plichting te zorgen voor de veilig~eid 
van het verkeer op de openbare wegen. 
- W egen die lopen over . de gemeente 
en waarvan de politie over het wegver; 
keer aan de gemeenteoverheden is ant~ 
trokken. - Grenzen. - Het feit dat de 
politie over bet wegverkeer, voor zover 
die politie toepasselijk is op blijvend0 
of periodieke toestanden, volgens arti
kel 10 v:an de wet betreffende de politic 
over het wegverkeer (coordinatie van 
16 maart 1968) niet valt onder de be; 
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palingen van de decreten van 14 r~n 
22 december 1789 en van 16 en 24 qu
gustus 1790, ontslaat de gemeenteover
heden niet van hun verplichting te zor
gen voor de veiligheid van het verkeer 
op de gedeelten van deze wegen die over 
de gemeente lopen. 

1 februari 1973. 5!i1 

4. BuU?·twegen. Wet van 
10 apriL 1811, artikel 10.- Dmagwijdte. 
-;- Krachtens de bepalingen van de arti
kelen 10 van de wet van 10 april 1841 
en 2265 van het Burgerlijk W etboek, 
kan een gemeente zowel een recht van 
overgang als van eigendom verwerven 
op een buurtweg die op de kaart van 
de buurtwegen is aangeduid. 

20 februari 1973. 615 

WEGVERKEER. 

1. - Pe1·soon die in staat van d?·on
kenschap op een openbare plaats een 
voertuig bestuU?·t. - Bewijs. - De 
rechter die kennis neemt van een over
treding van artikel 35 van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer 
(coiirdinatie van 16 maart 1968) kan de 
staat van dronkenschap afieiden uit aile 
gegevens op grond waarvan hij tot zijn 
overtuiging kan komen. 

25 september 1972. 95 

:2. - Ve?·vaHenverkla?·ing van het 
recht tot stui·en. - Eendcwdse samen
Loop van overt1·edingen van de wet be
t?·effende de poLitie over het wegverkeer. 
- Ove1·tredingen die elke ve?·vaHenver
klaring van het recht tot sturen tot ge
volg kunnen hebben. - :Een stmf. -
Een enkele vervaH(!nve?·kLaring. 
Wanneer de rechter vaststelt dat ver
schillende overtredingen van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer, 
die elk vervallenverklaring van h et 
recht tot sturen tot gevolg kunnen heb
ben, eenzelfde feit vormen en bijgevolg 
de beklaagde tot een enkele straf, na
melijk de zwaarste straf, veroordeelt, 
k an hij hem slechts vervallen verklaren 
van het recht tot sturen, zoals zulks is 
bepaald voor de met deze straf strafbare 
overtreding. (Sv., art. 65.) 

3 oktober 1972. 128 

· -3. - VervaHenverklaring van het 
recht tot sturen.- Verkeersongeval dat 
de dood of ve1·wondingen veroorzaakt 

heeft. - Ongevar te wijten aan het per
soonLijk toedoen van de beklaagde. -
VaststeHing. -De rechter die vaststelt 
dat de beklaagde aansprakelijk is voor 
een verkeersongeval dat de dood of ver
wondingen veroorzaakt h eeft, stelt met
een vast dat dit ongeval te wijten is 
aan het persoonlijk toedoen van de be
klaagde. (Wet betreffende de politie 
over het wegverkeer [coiirdinatie van 
16 maart 1968], art. 38, § 1.) 

14 november 1972. 258 

4. - B esturen van een voertuig in 
staat van d?·onkenschap of van alcohol
intoxicatie. - HerhaLing. - Voorwaar
den. - De herhaling waarvan sprake in 
a rtikel 36 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coiirdinatie 
van 16 maart 1968) bestaat wanneer hij, 
die een voertuig in staat van dronken
schap of van alcoholintoxicatie bestuurt, 
deze misdrijven pleegt binnen drie jaar 
nadat hij is veroordeeld wegens een van 
de misdrijven omschreven in de artike
len 34 en 35 van deze wet, zelfs indien 
dit misdrijf niet hetzelfde was als het 
nieuwe misdrijf. 

23 januari 1973. 527 

5. - VervaHenve?·kLa?·ing vcm het 
1·echt tot stm·en. - Bevoegdheid van de 
rechter om de vervaHenverklaring van 
het recht tot stU?·en te bepe1·ken tot som
mige opgegeven vervoenniddelen. -
Omvang van de voorziening.- Hoewel 
artikel 45 van de wet betreffende de po
litie over het wegverkeer toestaat dat 
de rechter, die de vervallenverklaring 

I 
uitspreekt van het recht een voertuig of 
een luchtschip te besturen of een rijdier 

I te geleiden, deze vervallenverklaring be
perkt tot de opgegeven vervoermiddelen, 
geldt deze aldus verleende bevoegdheid 
voor de vervoermiddelen die de ken
merken hebben van de aard van het ob
jectief bepaalde voertuig; de rechter 
mag derhalve de vervallenverklaring 
van het recht tot sturen niet beperken 
tot zekere afzonderlijk aangeduide ver
voermiddelen, ongeacht de categorie 
waartoe zij door hun eigen constructie
wijze behoren. 

19 februari 1973. 612 

·6. - Vluchtmisdrijf. ConcLusie 
van de beklaagde waarin wordt betwist 
dat hij wist dat zijn voertuig een 'onge
var had ve1·oorzcwkt en dat hij zich aan 
de dienstige vaststeHingen had wiHen 
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onttrekken. - BesLissing wi:rarin nauw
keurig melding wordt gemaakt van de 
feiten ten bewijze van het bestaan der 
bestanddelen van het in de bewoordin
gen van de wet omsch1·even misdrijf. 
- Met redenen omklede besLissing. -
Regelrnatig met redenen omkleed is de 
beslissing die, om de telastlegging van 
het in de bewoordingen van· de wet om
schreven vluchtmisdrijf bewezen te ver
klaren, antwoordt op de conclusie, waar
bij de beklaagde betwist dat hij wist 
dat zijn voertuig een ongeval had ver
oorzaakt en dat hij zich aan de dienstige 
vaststellingen had willen onttrekken, 
door nauwkeurig melding te maken van 
de feiten ten bewijze van het bestaan 
der bestanddelen van het misdrijf. (Wet 
betreffende de politie over het wegver
keer; art. 23.) 

19 maart 1973. 711 

7. - Besturen van een voertuig op 
de openbare weg niettegenstaande ver
vaUenverklarinJ van het recht tot stu
ren. - VeroordeLing. - Geen vaststel
ling van het bestaan van een in kracht 
van gewijsde gegane rechterLijke beslis
sing tot vervaUenverklaring. - Geen 
vaststeUing van de duur van de verval
lenverklaring of van de datum van de 
kennisgeving, voorgeschreven bij arti
kel 40 van de wet bet?·effende de poLitie 
over het wegverkeer . - Niet regelmatig 
gemotiveerde veroordeling. - Niet re
gelrnatig gemotiveerd is de beslissing, 
die een beklaagde veroordeelt omdat hij 
een voertuig op de openbare weg be
stuurt, niettegenstaande vervallenver
klaring van het 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, voorgeschreven bij arti
kel 40 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer . . 

25 juni 1973. 1045 

8. - Vluchtmisdrijf. Conclusie 
van de beklaagde ten betoge dat hij aan 
de poLitiewacht ontsnapt was uit schrik 
van naar de gevangenis ove1·gebracht te 
worden. - Beslissing waarbij de ele
menten worden vastgesteld waaruit 
blijkt dat de beklaagde de vlucht heeft 
genomen om zich aan de dienstige vast
steUingen te onttrekken. - Passend ant~ 
woord. - Regelmatig met redenen om
klede beslissi'ng. - De conclusie van de 

beklaagde wordt passend beantwoordr 
door en derhalve regelrnatig met rede~ 
nen omkleed is het arrest dat niet ingaat 
op het verweer van de beklaagde ten 
betoge dat hij aan de politiewacht ont
snapt was niet om zich aan de dienstig~ 
vaststellingen te onttrekken, doch door 
een instinctieve impuls uit schrik van 
naar de gevangenis overgebracht te wor
den, door erop te wijzen dat de be-. 
klaagde de vlucht genomen had om aan 
de dienstige vaststellingen te ontsnap.; 
pen, aangezien hij door zijn vlucht niet 
alleen verhinderd en impliciet gewei
gerd heeft een bloedmonster te laten 
nemen, maar daarenboven ·belet heeft 
zijn eventuele staat van dronkenschap 
te laten vaststellen door het verslag van 
de opgevorderde geneesheer. 

26 juni 1973. 1051 

9. Wegve1·keersreglement van 
14 maart 1968. - Artikel 1. - Open
bare weg.- Begrip.- Geen openbare 
weg, in de zin van artikel 1 van het 
wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, is een weg die enkel voor het ver
keer te land van bepaalde categorieen 
van personen openstaat. 

24 oktober 1972. 1.90 

110. - Voorrang. Wegverkeersre-
glement van _14 maart 1968, artikel 2, 
1°quater, en 16-2, b. - Aardeweg. -
Begrip. - Voor de toepassing van de 
bepaUngen van het wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968, betekent de 
uitdrukking « aardeweg » een weg die 
breder is dan een pad en die niet voor 
het voertuigenverkeer in het algemeen 
is ingericht; de aardeweg behoudt dit 
kenmerk zo hij slechts bij zijn aanslui
ting met een andere openbare weg het 
uitzicht van een rijbaan heeft; de om
standigheid dat hij met grint bedekt is 
sluit niet in dat hij voor het voertui
;;;enverkeer in het algemeen is ingerichL 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 2, 1 °quater, en 16-2, b.) 

9· oktober 1972. 140 

11. ~ Wegverkee?"Sreglement, arti
kel 2-6°. - Bestuurder van een auto
voertuig. - Begrip. - Wettelijk ge
rechtvaardigd .is het vonnis, dat vast
stelt dat de beklaagde op het door een 
leerling bestuurde voertuig o.a. over pe
dalen beschikte om te kunnen versnel
len, remmen of . stoppen, en daardoor 
in werkelijkheid verantwoordelijk . was 

---·l 
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voor het sturen van de auto, en zo
doende eruit afleidt dat de beklaagde dit 
voertuig bestuurde en hem derhalve 
veroordeelt wegens een feit dat bij als 
bestuurder persoonlijk heeft gepleegd. 
(Wegverkeersreglement, art. 2, 6° .) 

·4 juni 1973. 961 
I 

.. 12. - Wegverkeerstekens. - Ver
plichting voor de weggebruikers deze in 
acht te nemen. - Wegve1·keersregle
ment van 14 maaTt 1968. - Artikel 7-2 
en 118. - Dmagwijdte. -De verplich
ting door artikel 7-2 van het wegver
keersreglement van 14 maart 1968 aan 
de weggebruikers opgelegd om de met 
het oog op de regeling van het verkeer 
geplaatste tekens in acbt te nemen wan
neer deze « overeenkomstig de bepalin
gen van dit reglement aangebracbt 
zijn », is niet afhankelijk van de om
standigheid dat de tekens door de be
voegde overheid zouden geplaatst zijn. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art . 7-2 en 118.) 
' · 31 oktober 1972. 214 

. ,: .1.3.- Ve1·keeTstekens.- Tekens .die 
het verkeeT van voertuigen r 'egelen oveT 
de gehele openbaTe weg. - Tekens die 
inzonde1·heid het verkee1· van bepaalde 
voertuigen regelen over een deel van de 
weg. - Dmagwijdte van deze veTkee?·s
tekens. - Wanneer een verkeersteken 
bet verkeer van voertuigen over de ge
bele openbar_e weg regelt en een ander 
h~ken inzonderheid het verkeer van be
pa:alde voertuigen over een deel van 
deze weg regelt, is de draagwijdte van 
bet algemeen teken beperkt tot die van 
het speciaal teken. (Wegverkeersregle
ment, art. 7 .) 
· · 27 november 1972. · 304 

14.- Wegverkeersreglement.- Ver
keerstekens. - Verkeerslichten. - Ge
volg van hun werking op de gevaarste
kens nrs. 1b en 2 en het verbodsteken 
nr. 26.- Als de verkeerslichten op een 
bepaalde plaats werken, hoeft aldaar 
geen rekening te worden gebouden met, 
onder meer, de gevaarstekens nrs, 1b en 
2 en het verbodsteken nr. 26. (Wegver
keersreglement, art. 7-3, lid 2.) 

· 16 januari 1973. 500 

15. - WegverkeeTsreglement, arti
kel12-1.- Plaats op de rijbaan.- Ver
plichting voor de bestuurde1· zo dicht 
mogelijk bij de rechtermnd van die 

bqan te blijven. - Dmagwijdte van 
deze veTplichting. - De verplichting 
voor de bestuurder, die de rijbaan volgt, 
om zo dicht mogelijk bij de recbterrand 
van die baan te blijven, sluit niet de 
verplichting in om uiterst recbts te .hou
den en wordt beoordeeld volgens de om
standigheden van de zaak. (Wegver
keersreglement van 14 maart 1968, arti
kel 12-1.) 

4 december 1972. 323 

1•6. - Wegve1·keeTsreglement, arti
kel12-1.- Plaats op de rijbaan.- Ver
plichting vooT de bestuurdeT zo dicht 
mogelijk bij de Techtermnd van de rij
baan te blijven. - VooT hem overblij
vend.e baanvak volledig vrij. - Omstan
digheid welke hem van die veTplichting 
niet ontslaat. - De bestuurder die de 
rijbaan volgt, is niet ontslagen van de 
verplichting om, bebalve op openbare 
pleinen, zo dicht mogelijk bij1 de rech
terrand van de rijbaan te blijven, door 
de enkele omstandigheid dat het voor 
hem overblijvende baanvak volledig vrij 
is. (Wegverkeersreglement, art. 12-1.) 

15 juni 1973. 1014 

1'7. - ·voo1·rang vari spooTvoertuigen. 
- Draagwijdte.- De aan de spoorvoer
tuigen krachtens artikel 15, tweede lid, 
van het wegverkeersreglement toege
kende voorrang op spoorwegen, houdt 
voor de andere weggebruikers de ver
plichting in deze voertuigen te laten 
voorgaan, behoudens feitelijke omstan
digheden die een rechtvaardigingsgrond 
opleveren. 

16 november 1972. 268 

18. - VooTTang van de spooTvoeT
tuigen. - Verplichting vooT de bestuur
der van een de1·gelijk voertuig niettemin 
artikel 6 van het koninklijk besluit .van 
27 januari 1931 in acht te nemen.- De 
voorrang op de sporen, die aan de spoor
voertuigen erkend wordt bij artikel 15-2 
en 18 van het wegverkeersreglement, 
stelt de bestuurder van een dergelijk 
voertuig niet vrij van de verplichting, 
opgelegd door artikel 6 van het konink
lijk besluit van 27 januari 1931, te ver
tragen en zelfs te. stoppen in geval van 
gevaar. 

12 februari 1973. 582 

19. - Aanrijding tussen een voer
tuig dat op een kruispunt naar links is 
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<Lfgeslagen en een voertuig dat in tegen
gestelde richting de weg volgde, die het 
eerste voertuig is opgereden na het 
kruispunt te zijn overgestoken. - Aan
rijding buiten het kruispunt. - Regels 
inzake voorrang van rechts en de door 
de verkeerstekens opgelegde voorrang 
niet van to·epassing . - Bij · een aanrij
ding tussen een voertuig dat op een 
kruispunt naar links is afgeslagen en 
een voertuig dat in tegengestelde rich
ting de weg volgt die het eerste voertuig 
is opgereden na het kruispunt te zijn 
overgestoken, zijn de regels inzake voor
rang van rechts en de door de verkeers
tekens opgelegde voorrang niet van toe
passing, wanneer de aanrijding buiten 
het kruispunt heeft plaatsgehad. (Weg
verkeersreglement, art. 15 en 16.) (Im
pliciete oplossing.) 

28 mei 1973. 939 

20. - Voorrang. Wegverkeersre-
glement van 14 maart 1968, artikel 17. 
- Bestuurder die een maneuver wil uit
voeren. - Verplichting de andere be
stuurders te laten voorgaan. -'-- Ornvang 
van deze verplichting. - De verplich
ting opgelegd door artikel 17 van het 
wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, volgens welke de bestuurder die 
een maneuver wil uitvoeren, verplicht 
is de andere bestuurders t e lateri voor
gaan, is niet onderworpen aan de voor
waarde dat het maneuver de normale 
gang van de andere bestuurders kan 
verhinderen of belemmeren; zij is alge
meen en houdt geen verband met het in 
acht nemeri door de andere bestuurders 
van de voorschriften van het wegver
keersreglement, onder meer van die be
treffende de snelheidsbeperking, voor 
zover het plots opdagen van die bestuur
ders niet onvoorzienbaar is. 

5 december 1972. 337 

21. - Voorrang. Wegverkeersre-
glement, artikel 17. Bestuurder die 
een maneuver wil uitvoeren. - Ver
plichting de andere bestuurders te laten 
voorgaan. - Omvang van deze verplich
ting. - De verplichting de andere be
stuurders te laten voorgaan, bij arti
kel 17 van het wegverkeersreglement 
opgelegd aan de bestuurder die een ma
neuver wil uitvoeren, is algemeen en 
houdt geen verband met het in acht 
nemen van de voorschriften van dit re
glement door de andere bestuurders, 

voor zover hun plotseling opdagen niet 
voorzienbaar is. 

26 maart 1973. 740 

22 . .,..--- Voorrang. Wegverkeersre-
glernent, artikel 17. Bestuurder die 
door opeenvolgende bewegingen van 
zijn voertuig rechtsornkeert wil rnaken. 
- Maneuver zoals bedoeld in dit arti
kel. - De bestuurder die door opeen
volgende bewegingen van zijn voertuig 
rechtsomkeert wil maken, voert een ma
neuver uit in de zin van artikel 17 van 
het wegverkeersreglement. 

26 maart 1973. 740 

23. - Wegverkeers1·eglement, arti
kel 21-2, a. - Inhalen. - Verplichting 
zich ervan te vergewissen dat de weg 
over een voldoende uitgestrektheid v-rij 
is. - Draagwijdte. - Artikel 21-2, a, 
van het wegverkeersreglement legt in 
algemene bewoordingen aan elke be
stuurder de verplichting op zich .ervan 
te vergewissen of de weg over een vol
doende uitgestrektheid vrij is om elk 
gevaar voor een ongeval te vermijden; 
de omstandigheid dat een tegenligger 
onwettelijk op de middenstrook van de 
rijbaan rijdt, sluit het misdrijf dat volgt 
uit het niet nakomen van voornoemde 
verplichting niet uit . 

19 september 1972. 76 

24. - Voormng. - Snelheid van het 
voorranghebbend voertuig die de rede
lijke verwachtingen heeft verijdeld van 
de bestuurde1· die de doorgang rnoet 
vrijlaten. - Overrnacht. - Door erop te 
wijzen dat de snelheid van het voertuig, 
waarmee de voorranghebbende bestuur
der reed, zodanig groat was dat zij de 
redelijke verwachtingen heeft verijdeld 
van de bestuurder die de doorgang 
moest vrijlaten, stelt de rechter vast dat 
dit voor deze bestuurder , een geval van 
overmacht heeft opgeleverd. (S.W., arti
kel 71.) 

14 november en 11 december 1972 en 
12 juni 1973. 256, 354 en 993 

2 '5. - Wegverkeersreglement, arti
kel 21-2. - Links inhalen. - Verplich
ting zich ervan te vergewissen dat het 
maneuver zonder gevaar kan worden 
uitgevoerd. - Bijzondere voorzorgs
rnaat1·egelen niet beperkend opgesornd. 
- Beslissing dat de inhaling regelrnatig 
is geweest . - Vereiste vaststelling. ·
De rechter die erop wijst dat een be-

, .. 
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stuurder, alvorens links in te halen, zich 
ervan vergewist had dat hij bet zonder 
gevaar doen kon, beslist wettelijk dat 
deze inhaling regelmatig is geweest, zon
der te moeten vaststellen, indien zulks 
door de tegenpartij niet gevraagd wordt, 
dat deze bestuurder een van de bijzon
dere voorzorgsmaatregelen heeft geno
men die door artikel 21-2 van bet weg
verkeersreglement niet beperkend zijn 
opgesomd. 

14 december 1972. 382 

26. - Inhalen. - Rechts inhalen. -
Voorwaarde. - Ongeacht bet geval 
waarin bet verkeer in evenwijdige files 
geschiedt, moet en mag bet inhalen van 
een voertuig op de openbare weg sle:hts 
rechts geschieden wanneer de bestuur
der hiervan zijn voornemen links af te 
slaan kenbaar heeft gemaakt en naar 
links is uitgeweken om dit maneuver 
uit te voeren. (Wegverkeersreglement, 
art. 12, 19 en 21.) 

6 februari 1973. 566 

27. - Inhalen. - Bestuurder die 
links wil afslaan. - Bestuurder die 
stopt nadat hij zich naar links heeft 
begeven om het verkeer van een tegen
ligger niet te hinderen. - Inhalen dat 
enkel rechts kan gebeuren. - Wanneer 
een bestuurder zijn voornemen om links 
af te slaan heeft te kennen gegeven en 
zich naar links heeft begeven, kan de 
bestuurder die hem wil inhalen dit 
slechts doen langs rechts, zelfs indien 
de in te halen bestuurder, nadat hij zich 
naar links heeft begeven, gestopt heeft 
om bet verkeer van een tegenligger niet 
te hinderen. (Wegverkeersreglement, ar
tikel 21, 1, lid 2.) (lmpliciete oplossing.) 

15 mei 1973. 886 

28. - Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, artikel 25-3 . - Bestuur
der die links wil afslaan.- Verbod het 
no1·maal verkeer van de tegenliggers te 
hinde1·en. - De bestuurder, die links 
wil afslaan, mag bet normaal verkeer 
van de tegenliggers niet hinderen. (Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968, 
art. 25-3.) · 

11 september 1972 . 42 

2'9. - Verandering van richting. 
Bestuurder die links wil afslaan. - Be
stuw·der die zich niet gedraagt naaT 
artikel· 25, 2, d, van het wegverkeersre
glement van 14 maart 1968. - Maneu·-

ve1· da. t onder de toepassing valt v,an 
m·tikel 17 van dit wegverkeersregle
ment. - De bestuurder die, wanneer 
hij links wil afslaan, zich wegens de· 
omstandigheden, niet gedraagt naar de 
voorschriften van artikel 25, 2, d, van 
het wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, voert een maneuver uit en is der
halve gehouden tot de algemene ver
plichting een ander te laten voorgaan, 
zoals vermeld in artikel 17 van genoemd 
reglement. 

27 november 1972. 306 

30. - Bestuurder die links wil af
slaan, overeenkomstig artikel 25, 2, b 
en d, van het wegverkeersreglement. -
Bestuurder die stopt om het verkeer van 
een "tegenligge1· niet te hinderen. - Be
stuurder die zich vervolgens weer in 
beweging zet. - Beweging die geen ma
neuver is behee1·st door artikel 17 van 
het wegverkeersreglement. - Wanneer 
een bestuurder die links wil afslaan, ar
tikel 25, 2, b en d, van bet wegverkeers
-reglement in acht neemt, doch, nadat hij 
zich naar links heeft begeven, moet stop
pen om een tegenligger te laten door
gaan, is de beweging die hij vervolgens 
uitvoert als hij verder rijdt geen maneu
ver, beheerst door artikel 17 van het 
wegverkeersreglement. (Wegverkeersre
glement, art. 25, 2, b en d.) 

15 mei 1973. 886 

31. - Verandering van richting. -
Bestuurder die rechts wil afslaan om de 
rijba.an te verlaten. - Vaststelling van 
het" feit dat hij, wegens de omstandig
heden, zijn voornemen duidelijk en tij
dig kenbaar heeft gemaakt door middel 
van de richtingslichten. - Vaststelling 
die in feite tot de soevereine beoorde
ling vcm de feitenrechter behoort. - De 
feitenrechter beoordeelt soeverein iri. 
feite en aan de hand van de omstandig
heden of een bestuurder die links wil 
afslaan om de rijbaan te verlaten, zijn 
voornemen duidelijk en tijdig kenbaar 
heeft gemaakt door middel van de rich
tingslichten. (Wegverkeersreglement, ar
tikel 25-2-b.) 

25 juni 1973. 1042 

,32. - Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, artikel 27-1 . - Voorzien
bare hindernis.- Hindernis ten gevolge 
van de bTuuske stilstand van de voor
ligger. - Beslissing die als beginsel. 
stelt dat een deTgelijke hindeTnis nooit 
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onvoorzienbaar is . - Onwettelijke be
slissing. - Onwettelijk is de beslissing 
die als beginsel stelt dat de bruuske 
stilstand van de voorligger altijd moet 
worden voorzien en nooit een niet voor
zienbare hindernis is voor de achter
ligger. (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 27-1.) 

5 september 1972. 8 

:33. - Gemeentevero1·deningen van 
-de Stad Luik waarbij de betaLing van 
parkeergeLd woTdt opgeLegd aan de be
stuuTders van autovoe1·tuigen die hun 
voeTtuigen paTkeren op pLaatsen waaT 
p aTkeenneteTs zijn aangebracht. - Wet
telijkheid. - Wettelijk zijn de gemeen
teverardeningen van de Sta d Luik v an 
12 november 1968, !?.7 juni 1969 en 5 ok
tober 1970, die de betaling van parkeer
geld opleggen aan de bestuurders va n 
z.utovoertuigen die hun voertuigen par
keren op plaatsen waar p arkeermeters 
zijn aangebracht en diegenen straffen 
die deze niet gebruiken volgens de op 
elke meter voorkomende voorschriften. 
(Wet v an 22 februari 1965, enig artikel.) 

20 november 1972. 279 

.34. - Besturen van een voertuig op 
een openba1·e plaats, in staat van dron
kenschap . - Wet bet1·ejjende de politie 
oveT het wegve1·keeT, a1·tikeL 34, 1°. -
Minimum gevangenisstnrf. - De gevan
genisstraf die wordt opgelopen door de
gene die. in staat van dronkenschap een 
voertuig bestuurt op een openbare 
plaats, mag niet minder bedragen dan 
vijftien dagen. (Wet betreffende de po
litie over het wegverkeer, coi:irdinatie 
van 16 maa_rt 1968, art. 34, 1 o .) 

26 februari 1973. 627 

3 '5. --,-Wet bet1·ejjende de politie oveT 
het wegve1·keer, artikeL 47 . - Verbod 
een voeTtuig te bestuTen aLvorens het 
bij deze bepaling opgeLegde onderzoek 
te hebben ondergaan. - Aard van deze 
maatregeL. - Het verbod een voertuig 
te besturen alvorens het onderzoek te 
ondergaan, dat bij artikel 47 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (coi:irdinatie van 16 maart 1968) is 
opgelegd aan eenieder die van het recht 
tot sturen vervallen is verklaard, is geen 
straf, doch een veiligheidsmaatregel. . 

23 januari 1973. 531 

36. - Voetganger op het rijwieLpad. 
- Verplichting rijwielen en rijwielen 

met hulpmotor te Laten voorgaan . . -
Draagwijdte. -De voetganger die over 
een rijwielpad loopt is verplicht rijwie
len en rijwielen met hulpmotor te laten 
voorgaan, ongeacht de manier waarop 
zij rijden, en deze verplichting blijft be
staan, zelfs wanneer zij een verboden 
richting volgen. (W egverkeersreglement, 
art. 48, 3 ° .) 

27 november 1972. 304 

-37. - VoetgangeTs. - Wegve1·keers-
reglement, artikel 48-2, 4°.- Voetgan
ge1·s die de rijbaan voLgen buiten de 
bebouwde kommen. VeTplichting 
links te houden, behoudens bijzondeTe 
omstandigheden. - Dnwgwijdte van 
deze woo1·den. - De omstandigheid d at 
de voetgangers dichter bij de rechter
rand dan bij de linkerrand van de rij
baan konden lopen, is niet noodzakelijk 
een van de bijzondere omstandigheden, 
w aa rdoor de voetgangers, die de rijbaan 
volgen buiten de bebouwde kommen, 
ontsla gen worden van de verplichting 
links te houden. (Wegverkeersreglement, 
a rt. 48-2, 4° .) 

23 januari 1973. 529 

38. - BestU1·en van een v oeTtuig op 
de openbare weg, niettegenstaande ver
v aHenve1·klaring van het Techt tot stu--
1'en. - Geen vaststening van het be
staan van een in kracht van gewijsde 
gegane · Techterlijke beslissing tot ver
vaHenverklaring. - Veroordeling niet 
regelmatig met Tedenen omkleed. -
Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die een beklaagde veroor-
deelt, omdat hij een voertuig op de 
openbare weg heeft bestuurd, niettegen
staande vervallenverkil;lring van _het 
recht tot sturen, zonder het bestaan vast 
te stellen van een in kracht van ge
wijsde gegane rechterlijke beslissing tot 
vervallenverklaring. (Wet betreffendz 
de politie over het wegverkeer, art. 48.) 

12 maart 1973. 684 

-3 '9. -Wet betreffende de politie over 
het wegverkee1·, artikel 62. - Processen
verbaal opgemaakt door een bevoegde 
ambtenam· of beambte. - Bewijskracht. 
- Het proces-verbaal dat regelmatig is 
opgemaakt door een ambtenaar of be
ambte van de overheid, door de Rege
ring aangesteld om toezicht te houden 
op de uitvoering van de wet en de re
glementen betreffende de politie over 
het wegverkeer, waarvan binnen de ge-
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stelde termijn een afschrift aan de over
treder is gezonden, leveren bewijs op, 
zolang het tegendeel niet bewezen is, 
van de materiele vaststellingen door die 
ambtenaar of beambte binnen de gren
zen van zijn bevoegdheid gedaan. (Wet 
betreffende de politie over het wegver
keer [gecoi:irdineerd door K. B. van 
16 maart 1968], art. 62.) 

van de openbare weg dL '1.ij nadien op 
rijdt. (Wegverkeersreglement, bijlage ~ •. 
nr. 29.) 

27 november 1972. 304 

43. - Wegverkeerstekens. Ve-r-
bodsteken nr. 27a. - Draagwijdte. -
Daar artikel 100-3 van bet wegverkeers
reglement uitdrukkelijk bepaalt dat in 

12 september 1972. 51 -« afwijking van artikel 98 " bet verbods
teken geldt voor gans de agglomeratie
begrepen tussen dit teken en bet teken 
nr. 63a, volgt bieruit dat bet teken 
nr. 27a niet op elk kruispunt dient her
baald te worden. 

40. - Bewijs van de' overt1·edingen. 
- Proces-verbaaL wcw1·van geen af
schrift aan de overtreder is gezonden. 
- Bewijs door aHe rechtsmiddeLen. -
Wordt binnen acht dagen aan de over
treder geen afscbrift gezonden van bet 
proces-verbaal tot vaststelling van een 
overtreding van de wetten betreffende 
de politie over bet wegverkeer of van 
bet wegverkeersreglement, dan mag bet 
bewijs van deze overtreding worden ge
leverd door aile recbtsmiddelen, met in
begrip van bet door bet proces-verbaal 
opgeleverde bewijs waarvan de recbter 
vrij de waarde beoordeelt met inacbt
neming van de recbten van de verdedi
ging. (Wet betreffende de politie over 
bet wegverkeer van 16 maart 1968, arti
kel 62.) 

19 juni 1973. 1025 

41. - Verkeerstekens . Verbods-
teken nr. 25 rechts van de rijbaan aan
gebracht. - Gebodsteken nr. 53 op een 
rijwieLpad tangs de andere kant van de 
rijbaan. - ·Ve1·keer toegeLaten op het 
rijwieLpad. - Het recbts van de rijbaan 
aangebracbte verbodsteken nr. 25, d at 
erop wijst dat de ricbting gesloten is 
voor iedere bestuurder, belet geenszins 
bet verkee'r van rijwielen en rijwielen 
m et bulpmotor, in de aldus aangewezen 
richting, op bet rijwielpad langs de an
dere kant van de rijbaan, wanneer op 
dit pad bet gebodsteken nr. 53 is aange
bracbt. (Wegverkeersreglement, art. 2, 
3°, 97 en 99; bijlage 2 van dit reglement, 
nrs. 25 en 53.) 

27 november 1972. 304 

42. - Ve1·kee1·stekens. Verbods-
teken nr. 29. - Draagwijdte. - Het 
verbodsteken nr. 29 , dat opgenomen is 
in bijlage 2 van bet wegverkeersregle
ment, beef_t een volstrekte draagwijdte 
en verbiedt aan de bestuurder op bet 
kruispunt, waarvoor genoemd teken 
geldt, in de bierdoor verboden ricbting 
de rijbaan te verlaten, ongeacbt bet deel 

26 juni 1973. 1054 

44. WegverkeersregLement. -
Verkeerstekens. - Aanwijzingstekens 
waarvan sprake in de artikeLen 103 en 
103bis van dit ?'egLement. - Draag
wijdte. - De aanwijzingstekens, onder 
meer de . tekens nrs. 83 en 83b die af-
gebeeld zijn in bijlage 4 van bet weg
verkeersreglemeht, bebben ten doel de
weggebruikers te leiden en in t~ licbten. 
(Wegverkeersreglement, art. 103 en 
103bis.) 

16 januari 1973. 500 

415. WegverkeersregLement . 
Ve1·kee1·stekens . - DubbeLe geLe streep 
op een weg met het teken nr. 2. -
Draagwijdte . - Op een weg met, onder 
meer, het teken nr. 2 dat afgebeeld is in 
bijlage 1 van bet wegverkeersreglement 
geeft een dubbele gele streep, op het 
aangekondigde kruispunt, ·de werkelijke 
of denkbeeldige rand van de rijbaan 
aan. (Wegverkeersreglement, art. 110.) 

16 januari 1973. 500· 

46. - Voo1·rang. - Bestuurde1· die 
komt tdt de oppervlakte, afgebakend 
overeenkomstig artikeL 111, lid 2, of 
artikel 11 2bis, 1, van het wegverkeers
?'eglement. - Ve1·plichting de andere
bestuurde?·s te Laten voorgaan. - De be
stuurder die komt uit de oppervlakte 
gelegen aan gene kant van de doorlo
pende gele streep, aangebracbt overeen
komstig artikel 111, lid 2, van bet weg
verkeersreglement, of van deze afgeba
kend overeenkomstig artikel 112bis, 1, 
van dit reglement, i:;; verplicbt de andere 
bestuurders te laten voorgaan . (Wegver
keersreglement, art. 17, 18, 111, lid 2, 
en 112bis, 1.) 

30 januari 1973. 548 
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47. - Wegverkeersreglement van 
14 m aart 1968, artikel 113 en 114. -
Signaleren van werken en verkee7·sbe
lemmeringen. - Tussen het vallen van 
de avond en het aanbreken van de dag. 
- Begrip . - Door te constateren dat 
een overtreding van de artikelen 113 en 
114 van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968 's nachts is gepleegd, 
wordt door het vonnis noodzakelijk 
vastgesteld dat zij gepleegd is tussen het 
vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag. 

4 september 1972. 3 

48. - Nummerplaat en inschrijvings
teken.- Merkin de zin van artikel 184 
van het Strafwetboek. - Daar de num
merplaat en het inschrijvingstekc;m, die 
op een voertuig zijn aangebracht, be

. stemd zijn om de identificatie van dit 
tot het verkeer op de openbare weg. toe
gelaten autovoertuig en zodoende de 
identificatie van de houder van het in
schrijvingsbewijs mogelijk te maken, is 
de namaking van deze plaat en van dit 
teken geen valsheid in geschriften, maar 
de namaking van merken als bepaald 
bij artikel 184 van het Strafwetboek. 
(S.W., art. 184, 194 en 196; kon. besl. 
van 31 december 1953, art. 8 en 21.) 

25 september 1972. 97 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1. - Toepassing der wet in de tijd. 
- Wetten inzake rechtspleging. ~ 
Nieuwe wet van toepassing op de op het 
ogenblik van de inwerkingtreding han
gende rechtsgedingen. - Een nieuwe 
wet inzake rechtspleging is van toepas
sing op de rechtsgedingen die op h et 
ogenblik van de inwerkingtreding han
gende zijn. (G. W., art . 3.) (lmpliciete 
oplossing.) 

6 september 1972. 16 

2. - Koninklijk besluit van 31 juli 
1964 tot wijziging van het koninklijk 
besluit v an 27 december 1962 dat inzake 
inkomstenbelastingen het belastbaa1· 
tijdperk en de desbetreffende belastin
gen vaststelt. - Besluit dat het dienst
jaar 1964 in aanmerking neemt voor de 
inkomsten in 1963 behaald of verkregen 
door de belastingplichtigen die tijdens 
datzelfde jaar opgehouden hebben de 
voorwaarden te vervullen om aan de 
personenbelasting te worden onderwor-

pen . - Wettelijkheid. - Het koninklijk 
besluit van 31 juli 1964 genomen ter uit
voering van en binnen de grenzen van 
artikel 265 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen heeft wettelijk het 
aanslagjaar 1964 in aanmerking gena
men voor de inkomsten in 1963 behaald 
of verkregen door de belastingplichtigen 
die tijdens dit jaar opgehouden hebben 
de voorwaarden te vervullen om aan de 
personenbelasting te worden onderwor_: 
pen, ook al heeft dit besluit op dat stuk 
een wijziging gebracht in het koninklijk 
besluit van 27 december 1962 dat vanaf . 
het dienstjaar 1964 op dat stuk eveneens 
van toepas'sing is. 

8 september 1972. 28 

3. - Toepassing in de tijd.- Nieuwe 
wet tot wijziging van de regeling om 
een misdrijf te herstellen. - Ge.en te
rugwerking, tenzij de wetgeve1· het an
ders wil. - Wijzigt een wet de bij een 
vroegere wet gestelde regeling om een 
misdrijf te herstellen, dan werkt zij niet 
terug, tenzij de wetgever het uitdruk
kelijk of stilzwijgend anders wil. (B .W., 
art. 2.) 

21 november 1972 en 6 maart 1973. 
285 en 655 

4. - Toepassing in de tijd. - Wet
hoek van de inkomstenbelastingen. -
Personenbelasting. - Wet van 20 no
vember 1962, artikel 88, §§ 1 en 4. -
Inkomsten van het belastingjaar 1964 
aan deze belasting onderworpen. - In
komsten over de vroegere dienstjaren 
beheerst door de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen. -
De wet van 20 november 1962 houdende 
hervorming, van de inkomstenbelastin
gen is van toepassing vanaf het belas
tingjaar 1964 voor de door deze- wet 
ingevoerde personenbelasting; de bepa
lingen, o.a. van de gecoiirdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, blijven evenwel van toepassing 
op de vastgestelde of vast te stellen 
belastingen ten laste van de a an de · per
sonenbelasting onderworpen belasting
plichtigen, voor de dienstjaren van v66r 
1964, met inbegrip van de navorderin
gen van rechten voor deze dienstjaren. 
(Wet van 20 november 1962, art. 88, § 1 
en 4.) 

17 mei 1973. 898 

5. - Toepassing in de tijd. Be-
voegdheidswetten. - Dadelijke toepas-
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sing. - Algemeen rechtsbeginsel. -
Beginsel bekrachtigd o.a. in a1·tikel 3 
van het Gerechtelijk Wetboek. - Een 
algemeen rechtsbeginsel bekrachtigd 
.onder meer in artikel 3 van het Gerech
ielijk Wetboek, is de regel volgens welke 
de wetten op de bevoegdheid dadelijk 
van toepassing zijn. 

17 mei 1973. 898 

6. - Toepassing in de tijd. - Dade
.lijke toepassing van de bevoegdheids
wetten. - Begrip. - Artikel 267 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen dat aan het hof van beroep een 
macht toekent die voordien aan de mi
nister van financien toebehoorde, is geen 
bepaling op de bevoegdheid, in de zin 
van artikel 3 van het Gerechtelijk Wet
boek, waarbij h et algemeen rechtsbegin
.sel wordt bekrachtigd voor de dadelijke 
toepassing van de bevoegdheidswetten. 

17 mei 1973. 898 

7. - Toepassing in de tijd. - I nkom
.stenbeLastingen. - Wijziging van de 
wet. - Inkornsten die blijven onder
worpen aan de wetgeving die van kracht 
is op het ogenblik dat de belasting had 
rnoeten vastgesteld w01·den. - Toepas
sing van dit algerneen rechtsbeginsel in 
artikel 88, § 4, van de wet van 20 no
vembe?' 1962. - Een algemeen rechts
beginsel, bekrachtigd o.a. in artikel 88, 
§ 4, van de wet van 20 november 1962, 
is de regel volgens welke de wetten die 
van kracht zijn op het ogenblik dat de 
belasting op de inkomsten had moeten 
gevestigd zijn, in geval van een wijzi
ging van deze wetgeving, vari toepas
sing blijven op die inkomsten: 

17 mei 1973. 898 

8. - Toepassing in de tijd. - Ar .. 
beidsongeval. - Wet tot wijziging van 
de wetsbepa lingen die de wijze van be
rekening van de aan de getroffene ver
. schuldigde vergoedingen vaststellen. -
Wet onmiddeUijk van toepassing op de 
berekening van de ve1·goedingen ve?·
schuldigd wegens de gevolgen van een 
ongeval van v66r haar inwerkingtre
ding, die na deze datum optreden of 
voortduren, tenzij de vergoedingen reeds 
-definitief vastgesteld zijn. - De wet 
die een wijziging brengt in de wetsbe
palingen tot vaststelling van de wijze 
van berekening van de uit hoofde van 

een arbeidsongeval verschuldigde ver
goedingen, is in beginsel van toepassing 
op de berekening van de vergoedingen 
verschuldigd wegens de gevolgen van 
een ongeval van v66r haar inwerking
treding, die n a deze datum optreden of 
voortduren, tenzij op dat ogenblik de 
vergoeding reeds definitief is vastge
steld. (B.W., art. 2.) 

20 juni 1973. 1028 

·9. - Toepassing in de tijd . - Ar
beidsongeval. - Wet waarbij het maxi
rnum-bedmg van de wedde, die in aan
rne?·king moet worden genomen voo1· de 
be1·ekening van de aan de getroffene 
verschuldigde vergoedingen. word~ ge
wijzigd. - Geen wijziging van een 1·ege! 
inzake aanspmkelijkheid. - De wet die 
een wijziging brengt in het bedrag van 
de maximumwedde, die moet worden in 
aanmerking genomen voor het vaststel
len van de vergoedingen en renten die 
aan de getroffene van een ;;:trbeidsonge
val zijn verschuldigd, wijzigt geen regel 
inzake aansprakelijkheid. (B.W., art . 2 .) 

20 juni 1973 . 1028 

WISSELAGENT. 

Ontvangen van orders tot aan- en 
verkoop van pub!ieke fondsen. - Be
grip. - Het feit dat een tussenpersoon 
die, hoewel hij noch wisselagent noch 
wisselagent-correspondent, noch bankier 
is, orders tot aan- of verkoop van pu
blieke fondsen ontvangt en voor deze 
verrichtingen commissielonen krijgt, is 
een overtreding van artikel 75, § 1, van 
boek I, titel V, van het Wetboek van 
koophandel. (Wet van 30 december 1867, 
art. 75 .) 

24 oktober 1972. 193 

WRAKING . 

Verzoekschrift genoemd « verzoek
schrift tot ontt1·ekking van de zaak aan 
een rechter van een jeugdrechtbank, 
we gens gewettigde ve1·denking ". - Ver
zoek dat een vo1·dering tot wraking van 
deze rechter is. - Een verzoekschrift 
dat, hoewel het « verzoekschrift tot ant
trekking van de zaak aan een rechter 
van de jeugdrechtbank, wegens gewet-
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tigde verdenking » genoemd is, is geen 
vordering tot onttrekking van de zaak 
aan de rechtbank, zoals geregeld bij de 
artikelen 648 en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek, en evenmin een 
vordering tot verwijzing van een jeugd
rechtbank n aar een andere jeugdrecht-

bank, geregeld bij de artikelen 542 en 
volgende van het Wetboek van straf
vordering, doch een vordering tot wra
king van een rechter, zoals geregeld bij 
de artikelen 828 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

18 december 1972. 403 
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BLADZJJDEN 

A 
Ackein. 130 
Adam. 645 
Adam-Prevot. 183 
Adams. 662 
A. De Ceunynck en co (N.V.). 16 
Adriaens. 615 
Aerts. 651 
A.G. 1830 (N.V.) . 201 
Agence maritime Roeckens et Van 

Regemortel (N.V.). 784 
Alameda Retamal. 719 
A1em Khelil. 173 
Alexandre Devis et Cie (Comman-

ditaire vennootschap). 256 
Algemeen belgisch vakverbond. 376 
Algemene baggermaatschappij 

S.G.D. (N.V.). 920 
- ondernemingen Mees (N.V.) . 338 

Allemeersch. 565 
Alliance. 582 
Amanda (N.V.) . 933 
Anciens etablissements G. Du-

camp (N .V.). 643 
- - J. De Bruycker & A. Du-

try (N..V .) . 22 
Andre (M.). 354 
Antwerpen· (Commissie van open-

bare onderstand te). 993 
- (Stad) . 351 

Antwerpse verzekeringsmaatschap-
pij Securitas. 729 

Arbeidsauditeur-generaal bij bet 
arbeidshof te Brussel. 395 

Armement L. Hermans (N.V.). 32 
Artie (N.V.) . 697 
Asphaltco (N .V. Ci• generale des 

asphaltes) : 848 
Associated Antwerp Stevedores 

(N.V.) . 190 
Association Saint-Jean Baptiste 

(V.Z.W.). 1 
Assurances generales de France 

(N.V.). 99, 680 
Assurantiekas tegen arbeidsonge-

vallen (Belgische nationale). 962 

BLADZIJDEN 

Ateliers de constructions et · de 
chaudronnerie A. Lefevre et fils 
(N.V.). 44 

Au Moulin blanc (P.V.B.A.). 45 
Aureel. · 529 
Avanzo . 226 
Avet. 585 
A vondstondt. 259 

Babylon. 
Baeyens. 
Baguet. 
Balaes. 
Ballo is. 
Bamps. 

B 

Bank van Brussel .(N.V.). 

151 
381 

1015 
3 

27 
409 
650 

- Roeselaere en West-Vlaaan
deren. 116 

508,509 
ge-

Bartson's (P.V.B.A.). 
Battaille (Vennootschap onder 

meenschappelijke naam). 
Baudrihaye. 
Baugnet. 
Baumers. 
Baumont. 
Bautier. 
Bauwens. 
Beaujot. 
Beaupain. 
Beeken. 
Beerens. 
Beghin. 
Beguin, Louis. 
Beke. · 
Belgian outdoor advertising (N.V.). 
Belgisch bureau voor automobiel-

verzekeraars. 
Belgische maatschappij van alge

mene verzekeringen (N.V.). 

184 
254 

1019 
1066 

319 
1015 

952 
319 
342 
813 
753 
175 
511 

3 
15 

539 

268; 32a 
- naamloze vennootschap van 

verzekeringen De Ster. 1001 
- nationale assurantiekas tegen 

arbeidsongevallen. 962 
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BLADZIJDEN 

Belgische nationale verzekerings
kas. 

spoorwegen (Na tionale maat-
962 

schappij .der). 121, 143, 188, 
53~, 623,758,823 

Staat. .. 573, 8.28 
- - (Minister van begroting). 

. 448,452 
- - (Minister van economische · · 

zaken). 411 
(Minister van financien). 

28 , 32, 34, 40, 78, 80, 135, 156, 
205, 236, 263, 344, 347, 404, 
411, 451, 454, 536, 650, 702, 
703, 734, 801, 806, 809, 833, 
840, 862, 890, 898, 904, 908, 
930, 1033, 1067. 

(Minister van landbouw). 411 
(Minister van landsverde-

diging). 178, 243, 452 
(Minister van Nationale, 

opvoeding en cultuur). 
(Minister van openbare 

85 

werken). 551,848,949,1072 
(Minister van verkeerswe-

zen en van posterijen, 
telegrafie en telefonie). 805 

verzekeringsmaatschappij 
van de middenstand (N.V.). 

Belloy. 
Ben Lahcen. 
Berchem (Gemeente). 
Berckmans. 
Bernard. 
Beroepsmutualiteiten van Belgie 

(Landsbond van de Federaties 
der). 

Berthod. 
Bertrand. 
Bestuur van douanen en accijnzen. 
Beuvens. 
Beydts. 
Beyls. 
Beyne. 
Biagetti. 
Bierlaire. 
Biname. 
Biochemisch pharmaceutisch la

boratorium Enzypharm 
(Commanditaire ven
nootschap naar Hol
lands recht). 

(N.V.). 

750 
690 

1031 
15,49 

12 
124 

155 
941 
333 
833 

1080 
821 
696 
800 
678 

"1066 
525 

203 
203 

1063 Blanche (S. en Y .) . 
Bloemen. 
Blomme. 
Blonde. 
Blondelle. 

479,530 
188 
748 
640 

Blum. 
Bodanka-Bautet 
Bodart. 
Bogaert. 
B.ogaerts. 
Boghemans. 
Bomble. 
Botms . 
Born. 
Bosmans. 
Bostoen. 
Bourdeaud'hui. 
Bourdemagh. 
Bourguignon. 
Bouillot. 
Bourlee. 
Boutens. 
Brabants. 
Braet. 
Bral. 
Brault. 
Brenta. 
Briers. 
Brock. 
Bronckart. 
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297 
(echtgenoten). 707 

536 
100,248,541 

281 
51 

467 
233 
112 
539 
226 

506,639 
1024 

360 
1028 

98 
941 
363 
53 

634 
99 

470 
613 
885 
770 

Brouwerij en mouterij Het Sas 
(N.V.). 451 

- Lamot Ltd. (P.V.B.A.). 399 
- Wielemans Ceuppens (N.V.). 790 

Brueren. 246 
Brussel (Stad). 1082 
Buche. 741 
Buggenhout (J. L . en M.). 1072 
Buisson. 561 
Bullman Bros Antwerp (P .V.B.A.) . 784 
Bureau maritime franco-belge 

(N.V.). 756 
Burette. 745 
Burgio (C.) en (M.). 227 
Butch (N.V.) . 805 
Buvens (J. en V.). 676 

c 
Caen. 
Caisse commune d'assurance des 

charbonnages du Cou
chant de Mons. 

de l'industrie charbon
niere des bassins de 
Charleroi et de la Bas-

360 

53 

se-Sambre. 1028, 1031 
- de credit professionnel et de 

depots du Hainaut. 
Cambien. 
Campens. 
Cansse. 
Cara. 

115 . 
544 
515 

75 
297 
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BLADZIJDEN 

Caron. 594 
Carrieres des Moulins 
Carron. 

(P.V.B.A.) . 83 

easier. 
Cassiers. 
Cession. 
Ceusters. 
Chabeau. 
Champagne. 

101,103,515 
598_ 
988 
450 
926 
746 
177 

Charbonnages du Couchant de 
Mons (Caisse commune d'assu
rance des). 

Charlier. 
Chartier. 
Chenguite. 
Chevremont. 
Christelijke mutualiteiten (Lands-

53 
613 
143 
791 
230 

bond der). 76, 281, 354, 382, 398, 

Christia ens. 
- (N.V.). 

Christman. 

754, 829, 1015 
1014 

964 
1017 

Cicobel (Cooperatieve vennoot
schap Credit immobilier com
mercial de Belgique). 

Ci• generale des asphaltes As-
734 

phaltco (N.V.) . 848 
Circhiaro-Pancrazio. 826 
Claessens. 686 
Claeys. 69 
Cletckx. 981 
Clerdin. 773 
Clerisse. 234 
Cluytens. 531 
Clybouw. 32 
Cocco. 771 
Cocquyt . 121 
Cole. 193 
Colin. 296 
Colins. 608 
Collard (A. en B.). 309 
Collette. 543 
Collin. 463, 770 
Commanditaire vennootschap Ale-

xandre Devis et Ci•. 
- - naar Hollands recht Bio

chemisch pharmaceu-
tisch laboratoruim En
zypharm. 

Commissie van openba re onder-
stand te Antwerpen. 

- - - der stad Diest. 
- -- te Luik. 
- - - te Nokere. 

Compagnie belge transmari"ne 
(N.V.). 

Decauville de materiels in
dustriels (N .V .) . 

256 

203 

993 
676 
857 
445 

78 

1031 

BLADZIJDEN 

Compagnie de Malines (N.V.). 
- franc;aise d'assurances et de 

reassurances incendie, ac
cidents et risques divers 
(N.V. naar Frans recht Les 
assurances nationales). 

- generale des conduites d'eau 
(N.V.). 

Comptaer. 
Comptoir Forestier Wolter 

(D'Hondt, curator faillissement 
van N .V.). 

Continental cellulose (N .V .) . 
Consortium des parkings (N.V.). 
Constant. 
Constantia (N.V.). 
Cools. 
Coomans de Brachene. 
Cooperatieve vennootschap Credit 

immobilier commercial 
de Belgique - Cicobel. 

- - De nationale maatschap
pij der waterleidingen. 

- - De verenigde Dendermel
kerijen. 

- - Sococredit. 
Capax (N.V.). 
Coppens de Houthulst (W.). 
Coremans. 
Cornette. 
Cousin. 
Couvin. 
Crabbe. 
Crabus. 
Credit immobilier commercial de 

Belgique- Cicobel (Coope
ratieve vennootschap). 

industriel et automobile de 
Charleroi (N.V.). 

Creemers. 
Cristani. 
Cristens . 
Crochet. 
Croene. 
Custers. 

Daems. 
Dallemagne. 
Dathe. 
Daumerie. 
Dauwe. 
David. 
Daxhelet . 

D 

De Architectenvereniging der pro
vincie Limburg. 

De Backer. 
Debaillie. 

1007 

238 

450> 
80 

852: 
202 

1063 
874 
344 
7o 

984 

734 

957 

801 
454 
853 
849 
589 

27 
142 
822 
135 
254 

734 

115 
849' 
304 
375 
52 

844 
836 

1070 
182 
190 
833 
555 
589 
327 

47 
783 
298 
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De Belgische bijstand (N.V.). 952 
- - Phenix (N.V.) . 981 
- - verdediging (N.V.). 382 

Debens. 323 
De Bij (N.V.). 637 
de Biolley (de Wasseige, echt.). 873 
De Blieck. 135 
De Bock Gebroeders (P .V.B.A.). 504 
De Bode. 285 
De Bouvere. 637 
Debray. 806 
De Brouwer. 748 
Debruyne. 527 

- en co (P.V.B.A.). 177 
De Buck. 69 
De Busschere. 47 
Decabooter. 104 
Decapmaker. 116 
Decaux. 683 
Deceuninck. 1053 
De Ceunynck (G. en H .). 363 
Dechamps. 613 
Decheneux. 393 
Declaye. 230 
Decloux. 724 
De Cock (H.). 819 
De Coninck. 526 
-- (N.V. A. en A.). 671 

Deconinck. 490 
Deckx en zonen (P.V.B.A.). 531 
De Cremer. 8 
De Cubber. 1047 

- - R. en A. (Personenven-
nootschap). 945 

De Cuyper. 119 
- - (Van de Wiele, weduwe). 121 

Dedeurwaarder. 177 
Deerlijk (Gemeente). 300 
Defalque. 205 
De Federale Verzekeringen (N.V.). 121 
De Fisenne (L. en M.-L.). 238 
Defontaine. 282 
Defourny. 330, 779 
De Fraine. 576 
De Gieter. 1019 
Degive. 7 · 
De Greet!. 1014 
De Groeve. 248 
De Groote. 75 
Degryse (weduwe Wydooghe). 862 
Dehaes. 1033, 1078 
Dehan. 165 
De Kempeneer. 1048 
Dekens. 275,688 
De Kerckhove d'Exaerde. 929 
De Ketelare. 844 
Deketelaere. 1054 
De Kok. 202 

I BLAD ZIJDEN 

De Laet. 

I 
Delafonteyne. 
De Landtsheer. 
Delanghe. 

I 
Delaunois . 
Delbouille. 
Delcourt. 
Delforge. 

246,326,403 
285 
703 
795 
559 
610 

Delloye. 
Delplanque. 
Delporte. 
Deltandre. 
Delva. 
Delvenne. 

103,474 
792,854 

389 
651 

De Meersman. 
de Merode (Amaury) . 
Demesmaeker. 
Demeulemeester. 
Demunster. 
De Munter. 
De Muynck. 
De nationale maatschappij der 

waterleidingen (Coi:ipe
ratieve vennootschap) . 

- - Waarborg (N.V.). 
De Noordstar en Boerhave (N.V.). 
De Nutte (J.) en (L.). 
Denys (N.V.). 
De Paep. 
Deprez. 
De Raedt. 
Deriemacker. 
De Roes (Augusta en Arthur). 
De Rouck. 
Derumeaux (A.) en (E.). 
D'Have. 
D'Hondt (curator faillissement N .V. 

Comptoir Forestier Wolter) . 
D'Hont (H. en CL). 
D'Hooghe. 
De Saedeleer. 
De Saeger. 
De Samblanckx. 
Descampe. 
Deschamps. 
De Schelde (Verzekeringsmaat-

66 
961 
908 
711 

1081 
961 
139 
549 
300 
886 
925 

957 
271 
139 
664 
259 
638 
308 
853 
234 
321 
855 
146 
291 

852 
292 
904 
664 

15 
87 

858 
441 

schappij) (N.V.) . 513, 572, 813, 829 
De Schepper. 1039 
De Schutter. 923 
De Smedt. 36 
De Smet. 75, 288, 637, 930 
Desneux-Baudine (echtgenoten). 488 
Dessain . 373 
Dessily. 297 
De Ster (Belgische naamloze ven-

nootschap van verzekeringen). 
Desterbecq. 
Destrebecq (P.) en (V.) . 

1001 
331 
503 
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Dethier. 
Detienne. 
De Vaderlandse (N.V.). 
Devaux. 

BLADZIJDEN 

629 
1082 

136,208 
363 

De verenigde brouwerijen Win
tam-Willebroek (N.V.). 576 

- - Dendermelkerijen (coope
ratieve vennootschap). 801 

.,--- - provincien (Verzekerings-
maatschappij). 208, 788 

De Visscher. 1072 
De Vleeschauwer (P.V.B.A. Stelle 

radio en T.V.-). 
De Vleminck. 
De Volder. 
De Voorzorg (N.V. Verzekerings-

maatschappij). 
DeVos. 
Devroede. 
De Vrede (verzekeringsmaatschap-

945 
1004 
848 

1033 
982 
548 

pij) (N.V.) . 87, 150, 792,962 
Dewachter. 542 
De Waegeneer. 87 
Dewaele. 750 
De Wasseige (echt. de Biolley). 873 
De Weerdt. 379 
Dewez. 520 
De Wilde, Andre. 585 
De Wit. 777, 790 
De Wulf. 788 
De Wynter. 76 
Dienst der scheepvaart. 861 

- voor regeling der binnen-
vaart. 101, 103 

Diepart. 254 
Dierick en kinderen (P.V.B.A. M.). 886 
Diest (Commissie van openbare 

onderstand der stad). 
Di Franco. 
Dirikx. 
Dirven. 
Discontokantoor van de nationale 

bank (vennootschap onder een 
gemeenschappelijke naam). 

Distelmans. 
Dizier. 
Doignies. 
Dom Gomez-Orbaneja. 
Dony. 
D'Orazio. 
Douanen en Accijnzen (Bestuur 

van). 
Dreyfus. 
Dreze. 
Driesen. 
Driscart. 
Druine. 
Duba,il. 

676 
616 

1023 
990 

536 
982 
327 
792 
874 
178 
633 

833 
923 
181 
223 
573 
523 
233 

BLADZIJDEN 

Dubois. 
Dubru. 
Ducamp. 
Duchesne. 
Duerinckx. 
Dufrenne. 
Dukkers. 
Dumonceau. 
Dupont. 

-(G. en J.). 
Dussart-Desart. 
Dyckhoff. 

E 
E. Schaerer en co (Personen

vennootschap zonder winstoog
merk). 

Eagle Star (Verzekeringsmaat-
schappij). 

Ecaussinnes-Lalaing (Gemeente). 
Eeckhoudt. 
Eeckhout (Van Driessche, we-

duwe). 
Eekhout (E. en M.). 
Eerdekens. 
Ehba (N.V.). 
Engelbert. 
Engema (N.V.). 
Eng hi en. 
Entente des patrons bouchers et 

charcutiers (N .V .) . 
Entrepots et magasins (N.V.). 
Entreprises Galere (P.V.B.A.). 

-Robert Delbrassinne (N.V.). 
- generales Fernand Gillian et 

fils (N.V.). 
- - Rene Herbignat (P.V.B.A.). 

970 
441 
646 
469 
252 
361 
219 
318 
154 
643 
165 
762 

579 

100 
160 
208 

945 
945 
761 

36 
51 

467 
702 

660 
470 
678 
351 

268 
132 
202 Erfgenamen Tasiaux. 

Ermilati. 
Erroelen. 
Esders (N.V.) . 
Esmalux (N.V.). 
Etablissementen Motte en 

268 
55 

695 
65, 183 

co 
(N.V.). 

- Plasman (N.V.). 
Etudes et constructions Jean Draps 

(P.V.B.A.). 
Evers. 

F 

152 
55 

24 
361 

Fable. 633 
Fabrique nationale de Herstal 

(N.V.). 376 
Fagnoulle. 1041 
Farazyn. 505 
Federale verzekering (onderlinge 

verzekeringskas). 331 
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Federaties der Beroepsmutualitei-
ten van Belgie (Lands bond der). 155 

Felix Bonzo Belgium (N.V.). 671 
Feneuil. 149 
Fernand Gillian et fils (N.V. Entre-

prises generales). 268 
Feryn. 1012 
Fettweis (Christian en Henri) . 730 

-----" (weduwe Mairlot). 730 
Firma Desa rt (N.V.). 81 

- Franssen (N.V.). 180 
Flament. 331 
Flandroit. 305 
Fonciere Carner (N .V .) . 608 
Fonds tot vergoeding van de in 

geval van sluiting van onderne
mingen ontslagen werknemers. 954 

Fondu. 400 
Fontaine. 396 
Fonteyne. 392 
Fouquart (G.). 1056 
Fox. 706 
Fraiture. 525 
Fran<;ois. 178 
Francotte. 323 
Frank. 32 
Franssen. 125 
Fumal. 1019 
F . Van Groeningen-Muts (N.V.). 190 

G 
Galeries Anspach (N .V .) . 
Gallon. · 
Garage de la collegiale (N .V .) . 

- Saint Paul (N.V.). 
Gaspart. 
Gaube. 
Gaverland (P.V.B.A.). 
Gemeenschappelijk motorwaar-

594 
1061 

645 
781 

39 
398 

51 

borgfonds. 215, 227, 786, 856 
Gemeenschappelijke kas van ver

zekering tegen arbeidson
gevallen La Belgique in
dustrielle. 

- verzekeringskas La Belgique 
industrielle. 

- - van bouwwerk, handel en 

719 

547 

nijverheid. 190, 990 
Gemeente Berchem. 15, 49 

- Deerlijk. 300 
Ecaussinnes-Lalaing. 160 
Groot-Bijgaarden. 456 
Oostakker . 929 
Oteppe. 618 
SM~n~ 3 
Sint-Genesius-Rode. 981 

- Sint-Gillis-bij-Dendermonde. 1072 

BLADZIJDEN 

Gemeente Stekene-Waas. 888 
- Viane. 573 
- Wilrijk. 258 
- Zavemtem. 1004 

General accident Ltd (verzeke-
ringsmaatschappij). 707 

- Finance (Leduc, curator fail-
lissement N .V.). 839 

Generale bankmaatschappij (N.V.) . 911 
Genin. 818 
Gennen. 
Genot. 
Gerdo (P.V.B.A.). 
Geukens. 
Geurts. 
Gevaert . 
Ghenne. 
Ghyoot. 
Giblet. 
Gille (I. en G.) . 
Gironi. 
Gobeyn. 
Go eleven. 
Goes (E . en J.). 

196 
183,354, 680 

701 
994 
696 
823 
255 
568 
852 
254 
385 
606 

1049 
800 

Goisse. 356 
Gomand-Winkelman (echtgenoten). 482 
Gomree. 874 
Goossens . 180 
Gossiaux. 165 
Gourdine. 848 
Gouverneur. 608 
Grands moulins de Bruxelles 

(N.V.). 724 
Grauwels (Longeval, weduwe). 495 
G~~. 6M 
Grobben . 328 
Groep Josi (N.V.). 87,945,971 

- - centrale verzekerings
maatschappij 1909 
(N .V.). 27,389 

Groot-Bijgaarden (Gemeente). 456 
- Hertogdom Luxemburg (Mi

nister van buiten
landse zaken en bui-
tenlandse handel). 411 

- - - (Minister van finan-
cien). 411 

- - - (Minister van land-
bouw). 411 

Groupe ancienne mutuelle (N.V.). 
- des assurances nationales . 

Guilleaume. 
Gulden tops. 
Gurliaccio. 
Gutt (T.). 

93 
572 

1042 
949 

1082 . 
339· 



,_. .,.. __ ~--~---~ 

NAAMLIJST VAN DE ·PART!J'EN. "1307 
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H 
H<~,big. 572 
Haerens. 288 
Haesebrouck. 376 
Haghenbeek. 63 
Haillez. 215 
Hallez. 361 
Hancq. 498 
Hannart. 184 
H anotiaux. 456 
Harnie. 695 
Haquet. 626 
Hauvinkel. 40 
Haveaux. 679 
Hayers. 816 
Hecht. 1074 
Heerwegh. 1083 
Heijens . 1077 
Hellemans. 201 
Helvetia (N.V.). 1054 

- Incendie St Gall (N.V.) . 238 
Hendricx. 1015 
Henry (R.) . 354 
Herment en litisconsorten. 24 
Hermia. 49 

- -affichage Antwerpen (N.V.). 49 
Het Belgisch Verhaal (N.V.). 196, 240 
Hilaire Van der Haeghe (N.V.). 112 
Himpe. 99 
Hinkens. 373 
Holiday inns of Belgium (N.V.) . 617 
Hollick. 447 
Hondermarcq. 105 
Horemans. 945 
.Houben. 477 
Housiaux. 318 
Hsieh Hon Chun. 10 
Hupez. 185 
Hutse. 576 
Hutsebaut. 8 
Huveneers. 232 
Huybrechts (J. en L.) . 829 
Huygen. 895 
Hye. 138 

I 

.Imea (Intercommunale Maatschap
pij voor electriciteitsbedeling te 
Antwerpen). 2"59 

Industrie charbonniere des bassins 
de Charleroi et de la Basse-Sam-
bre (Caisse commune de 1') . 1028, 1031 

lnghels. 718 
Innova tion-Bon Marche (N.V .). 138 
lnstelling naar Zai:rees recht L'Of-

fice des mines d 'or de Kilo-Moto. 339 

BLADZIJDEN 

Institut medico~chirurgical Arthur 
Gailly (V.Z.W.). 165 

Intercom (N,V .). 136 
Intercommunaal vervoer t e Brussel · 

(Maatschappij voor). 269, 582, 1063 
Intercommimale maatschappij voor 

electriciteitsbedeling te Antwer-
pen - !mea. 259 

International bra ke and rectifier 
company (N.V.) . 1072 

- numismatic promotion- J ac-
ques Balasse (N.V.). 1020 

Interpolis N.C.B. (Verzekerings-
m aatsch appij). 12 

J.A.P. (P.V.B.A.). 
Jacob . · 
Jacquemyn . 
Jacques . 

J 
263 
939 
171 
193 

- Balasse (N.V. International 
numismatic promotion). 1020 

1033 
28 , 262,273, 510, 1001 

Jadot. 
Janssens . 

- (G. en M.). 
Jaspar. 
Jeunehomme. 
Joly. 
J-onckers. 
Joos. 

555 
271 
42 

729 
962 
985 

Joosen. 411 
Joris. 258 
Jouini. 496 
J .V . Poncelet et fils (N.V.) . 741 

Kaiser. 
Karic . 
Kaye . 
Keilingha us. 
Kerkhofs. 
Ketelslegers. 
Khelil (Alem). 

K 
164 
747 
957 
643 
893" 
227 
173 

Kilo-Moto (Instelling naar Zai:rees 
r echt L'Office des mines d 'or de). 339 

196 
798 
995 
927 
797 
637 

Kliige. 
Kockx (A.) en (F.). 
Koninklijk gesticht van Mesen. 
Koninklijke muntschouwburg. 
Kontogiannis . 
Koussoulos . 
Kowalezyk . 
Kyndt. 

547, 714 
988 
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L 
.! 

La Belgique industrielle (gemeen
schappelijke verzekeringskas te- . 
gen arbeidsongevallen). 547,714,719 

Lacoste. ''98 
Lafaut . 1010, 1012 
Lafontaine. 943 
Laforce. 71 
Laga. 4il 
Laleman. 754 

- -Caillau (echtgenoten). 754 
Lalouette. 816 
Lamaille. 144, 774, 1046 
Lambeau. 6f;i5 
Lambenne. 328 
L ambert (Christian en Guy). 922 

- R . (Leva, curator faillisse-
ment). 

Lambrecht. 
Lambrechts. 
La Medicale (N.V.). 
Lamine. 
Lampe. 
Lam pen. 

954 
2'85 
509 
613 
323 

1002 
637 

La Nationale de Bruxelles (N.V.). 
. 59,68d 

Landsbond der christelijke mutua
liteiten. 76, 281, 354, 382, 398, 

754,829, 1015 
- van de Federaties der Be

roepsmutualiteiten van 
Belgie. 115 

254, - - neutrale mutualiteiten. 
304,629 

La Preservatrice (N.V.). · 51 
La Providence-accidents (N.V.) . 674 
Lardinois. 1048 
La Royale belge (N.V.). 254, 389,750 
Laude. 448 
Lauffer freres (N.V.). 601 
L aunois. 125 
Lauwers . 281, 651, 1037 
Lavallee . 227 
Lazarus. 42' 
Lebeau. 740 
Lebon. 966 
Lebrun. 398, 1045 
Lechat. 811 
~eclercq . 38, 68 
Lecocq. 143,612 
Leduc (curator faillissement naam-

loze vennootschap General Fi
nance). 

Lefebvre. 
Lefevre. 
L e Foyer (Naamloze verzekerings

m aatschappij) . . 

839 
654 
44 

215 

BLADZIJDEN 

Leglise. · 
' I:.eirs. • 
Lenglet, 
Lens. · , 
Leonard. 
Leonet ;(C. en M.) . 

·39g. 
1026 
748 

214, 470· 
497,498 

788 
Le Phenix belge (N.V.) . 
Le Rceulx (Stad) . 
Leroux. 

.Leroy. 
Les ·· assurances nationales (N.V.) . 
.. ,_ -- Compagnie fran~aise 

·: d'assurances et de 
reassurances incen
die, accidents ·et · ris
ques divers (N.V. 
naar Frans recht) . . 

'· · ·- Industries Textiles Reunies 
(Onderling verzekerings
fonds tegen arbeidsonge

"• vallen) . 
L,eton. 
Leune.:.·. 
Leuven (Stad). 
Leva (curator faillissement Lam-

.•bert R.) . 
Leynen. 
Lhoest. 
.L'Hoj.r. 
Libioulle. 
Liebens. 
Lietar. 
Lippens (A. en V.) . 
Lodewijckx. 
L'Office des mines d'or de Kilo

. Moto (Instelling naar Zai:rees 
recht). 

Lognoul. 
Loicq. 
Longeval (weduwe Grauwels). 
Lorent. 
Lorigenne. 
Lovinfosse. 
Lowette (N.V.). 
Lozie. 
Luik (Provincie). 

- (Stad). 
- (Commissie van openbare on-

derstand te). 
L 'Union de Paris (N.V .). 
L 'Urbaine (N.V .). 
Luyckx. 

M 
Maatschappelijke zekerheid (Rijks-

51 
828. 
45 

743 
389 

238. 

826 
707 
767 
957 

954 
499 

,279 
1020 
613 
781 
374 
363 
262 

339 
546 

1042 
495 
858 
496 
743 
662 
136 
132 
551 

857 
208 

1, 183 
338 

dienst voor). · 154, 969 
Maatschappij der Verenigde Eige- . 

naars (N.V.). 59, 572, 886 
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Maatschappij tegen de wreedheid
jegens de dieren (V.Z.W.). 1049 

- voor electriciteitsbedeling te 
Antwerpen-Imea (Inter
communale) . 259 

- - het intercommunaal 
voer te Brussel. 

ver-
268, 582, 

1063 
1039 

840 
Maeremans. 
Maerschalck. 
Maes. 
Maestripieri. 
Magoche. 

502,587,795 
878 
817 
730 Mairlot (Feltweis, weduwe). 

Mannheimer -versicherungsgesell-
schaft (verzekeiingsmaatschap
pij naar Duits recht) . 579 

254 
652 

Marchal. 
Marcq. 
Marechal. 
Marginet. 
Maribro. 

1018 
405 
165 

Markey (weduwe Van Overber-
ghe) . 

Maron. 
Marreel. 
Marsiat. 

, Martain. 
Martens. 
Martin. 

971 
660 
527 
295 
408 

- -Dumoulin (echtgenoten). 

699,964 
255 
618 
258 Mas. 

Mat (N.V.). 
Mathay. 
Mathieu. 
Mathot. 
Mathurin. 
Mazan. 
Mees. 
Meeus. 
Meeusen. 
Melchior. 
Merabet-Belhach. 
Mercator (N.V.). 
Merlevede. 
Mertens. 
Mesbahi El Ayd. 

500 
503 

65,564 
678 

95 
464 
103 
987 
107 

547, 714 
960 
163 

1010, 1012 

Me sen (Koninklijk gesticht van). 
Metropolitan films (N.V.). 
Meuleman. 

651 
659 
995 
570 
181 
356 
284 
756 
839 
952 

Meunier (L. en Ph.). 
Meurant. 
Meybosch. 
Meyer. 
Meysen. 
Michiels. 
Michielsens. 
Miclotte. 

CASSATIE, 1973. - 42 

478,590 
1026 

53 

Mielants. 
Mieras. 
Mierge. 
Mignolet. 
Mitis. 
Millet. 

- (M. en F.). 

BLADZIJDEN 

992' ! 
567 

.486 
182 
969 
214 
240 

Mines d'or de Kilo-Moto (lnstelling 
naar Zai:rees recht L'Office des). 339 

599 
939 
252 
160 
234 

Mirisola. 
Mohamed Ben Ahmed. 
Moller. 
Mon camion (P.V.B.A.) . 
Mongiello. 
Monnier. 
Moons. 
Mooren. 
Moortgat. 
Mordant. 
Moris. 
Morival. 
Morue (A.) en (M.). 
Mostert. 

40 
163 
93 

574 
275, 688 

606 
956 
354 
539 

Moulins de Saint-Fran~ois 
Mullie. 

(N.V.). 156 

Muntschouwburg (Koninklijke). 
Murans. 

693 
928 
212 

Mutuelle generale fran~aise acci
dents (Verzekeringsmaatschap
pij) . 645 

N 
Naamloze vennootschap A. en A. 

De Coninck. 671 
- - A.G. 1830. 201 
- - A. De Ceunynck en co. 16 
- - Agence maritime· Roe-

ckens et Van Regemor-
tel. 784 

-- Algemene Baggermaat-
schappij S.G.D. 920 

- - - ondernemingen Mees. 338 
- - Amando. 933 
- - Anciens Etablissements J. 

De Bruycker & A. 
Dutry. 22 

- - - - G. Ducamp. 643 
- - Armement L. Hermans. 32 
- - Artie. 697 
- - Associated Antwerp Ste-

vedores. 190 
- - Assurances generales de 

France. 99, 680 
- - Ateliers de constructions 

et de chaudronnerie A. 
Lefevre et fils. 44 

- - - Bank van Brussel. 650 
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Naamloze vennootschap Belgian 
outdoor advertising. 15 

· '-'----- Belgische maatschappij 
van algemene verze
keringen. 

.·--,- - - verzekeringsmaat
schappij van de mid

. denstand. 
- ____: Brouwerij . en mouterij 

Het Sas. 
- - - Wielemans-Ceuppens. 
- - Bureau maritime franco-

beige. 
: --Butch. 
·- - Christiaens. 
·. - - Compagnie belge transma

rine. 
- - - Decauville de materiels 

industriels. 
- _:_ - - generale des asphaltes 

Asphaltco. 
- - - - conduites d'eau. 
--,-- - ___: de Malines. 

Comptoir Forestier Wolter 
(D'Hondt, curator fail
lissement van). · 

Consortium des parkings. 
Constantia. 
Continental cellulose. 
Copax. 

- - Credit industriel et auto-
mobile de Charleroi. 

- - De Belgische bijstand. 
- - - - Phenix. 
- - - - verdediging. 

. --- Bij. 

._- - - Federale Verzekerin
gen. 

- - -:- maatschappij der vere
nigde eigenaars. 

- ----, - Nationale Waarborg. 
- - - N oordstar en Boer-

have. 
--Denys. 
--De Schelde. 
--- Vaderlandse. 
- - - verenigde brouwerijen 

268 

750 

451 
790 

756 
805 
964 

78 

1031 

848 ' 
450 

1007 . 

852 
1063 
344 
202 
853 

115 
952 
981 
382 
637 

121 

886 
271 

139 
259 
513 
208 

. Wintam - Willebroek. 576 
- - - vereniging der belgi-

sche eigenaars. 666 
- - - Vrede. 87, 150, 962 

· -- Ehba. 36 
-- Engema. 467 

, - - Entente des patrons bou
chers et charcutiers. 660 

695 
65, 183 

470 

- .-- Esders. 
· - - Esmalux. 
- - Entrepots et magasins. 

BLADZIJDEN 

Naamloze vennootschap Entrepri-
ses · generales Fer
nand Gillion et fils. 268 

- - - Robert Delbrassinne. 351 
.- - Etablissementen Motte en 

C 0 • 152 
- - - Plasman. 55 
- - F. Van Groeningen-Muts . 190 
- - Fabrique nationale de 

Herstal. 376 
- - 'Felix Bonzo Belgium. 671 
- - Firma Desart. 81 

· -~-Franssen. 180 
- - Fonciere Carner. 608 
- - Galeries Anspach. 594 
- - Garage de la collegiale. 645 
- - - Saint-Paul. 781 

General Finance (Leduc, 
curator faillissement). 839 

Generale bankmaatschap-
pij. 911 

-'--- - Grands moulins de Bru-
' xelles. 724 

~ - Groep Josi, centrale ver
zekeringsmaatschappij 
1909. 27, 87, 389, 945, 971 

_:_ - Groupe ancienne mutuelle. 93 
- - Helvetia. 1054 
- - - Incendie St Gall. 238 
- - Hermia-affichage Antwer-

pen. 49 
~ - Het Belgisch Verhaal. 196, 240 
- - Hilaire Van der Haeghe. 112 
- - Holiday inns of Belgium. 617 
- - Innovation-Bon Marche. 138 
:- - Intercom. 136 
:...___ - International brake and 

rectifier company. 1072 
- - - numismatic promotion-

Jacques Balasse. 1020 
- - J. V. Poncelet et fils. 741 
- - La Medicale. 613 
- - . - Nationale de Bruxelles. 59 
- - - Preservatrice. 51 
-- - Providence-accidents. 674 
- - - Royale belge. 254, 389, 

- - Lauffer freres . 
-- Le Phenix beige. 

645, 750, 786 
601 

- - Les assurances nationales. 
51 

389 
662 
208 

_:_ - Lowette. 
-- L'Union de Paris. 
- - - Urbaine. 
- - Maatschappij der 

nigde Eigenaars. 
--Mat. 
--Mercator. 
- - · Metropolitan films. 

1, 183 
Vere-

59 
500 
163 
570 
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Naamloze vennootschap Moulin~ de · 
Saint Fran~ois. 156 

naar Frans recht Les as
surances nationales, 

· Compagnie fran~aise 
d'assurances et de 
reassurances incen
die, accidents et ris-
ques divers. 238 

- - - Hollands recht Bioche
misch pharmaceu
tisch laboratorium 
Enzypharm. 203 

~ - Nedlloyd. 100 
-- Nestor Martin. 53 

· - - Nouvelle societe de teintu-
rerie Fettweis et Ci•. 

- - Onderneming van open-
bare werken Delbart. 

- - Outboard marine Belgium. 
- - Patroonkas. 
- - Pharmacie centrale de 

293 

633 
566 
500 

Belgique. 
-- Prefinanco. 
_:_- Prova. 
-- Rosseel. 

Sarma. 
- - Securitas. 
-- Simak. 
-- Steenimex. 
-- Sucrerie Olivier. 

165 
1049 

8 
640 

298,779,857 . 
945 

1067 
445 
966 

-- Surdiac. 
-- Transma. 
- - Union et Phenix Espagnol. 
-- Upharma . 
--Uranus. 
--Utrecht. 
- - van verzekeringen de Ster 

1042 
604 
811 
305 
574 

87 

(Belgische). 1001 
- - Vereniging der Belgische 

eigenaars. 939 
- - Verzekeringsmaatschappij 

De Schelde. 572, 813, 829 
- - - De Voorzorg. 1033 
- - - De Vrede . 792 
- - - ·La nationale de Bru-

xelles. 680 
- - - Winterthur. 964 
- - - Zurich. 828 
--.:... - Vianova. 981 
-- Wegeniswerken Maes 0. 795 
- - Welvaart. 149 
- - Werken en Discontobank. 112 

Winterthur. 337 
Zurich. 268 
Zwitserse maatschappij 

van . verzekering tegen 

I 

BLADZIJDEN 

ongevallen te Winter
thur. 

N aamloze verzekeringsmaatschap
pij De Vaderlandse. 

-- Le Foyer. 
Nachtergael. · 

socialis-

664 

136 
215 
790 

N ationaal verbond der 
tische mutualiteiten. 

Nationale assurantiekas 
arbeidsongevallen 

· sche) . 

181, 385; 
400,597, 856 

tegen 
(Belgi-

962 
- maatschappij der belgische 

spoorwegen. 121, 143, 188, 
539,623,758,823 

- orde van architecten. 47 
- verzekeringskas (Belgische). 962 

Nauwelaerts. 662 
Nedlloyd (N.V.). 100 
Neefs. 670 
Neirinckx. 138 
Nestor Martin (N.V.) . 53 
N euprez. 684 
N eutrale mutualiteitsverbonden 

(Lands bond der) . 254, 304, 629 
Neyrinck. 658 
N~~t. 1~ 
Nicolato. 3 
Nihoul. 1025 
Ninane. 546 
Nissen . 662 
Noel. 92 
Nokere (Commissie van openbare 

onderstand te). 445 
Norwich Union. 72 
Nouvelle Societe de ... teirturerie 

Fettweis et Ci• (N,Y.)., " .. , .. 293 
Noyer. · · .. 754 
Nuyttens. 285 

0 
Oeyen. 893 
Oger. 654 
Ohles. 451 
Olivier. 275 , 440, 688 
Onderling verzekeringsfonds tegen 

arbeidsongevallen Les Industries 
Textiles Reunies. 

Oriderlinge verzekeringskas Fede
rale verzekering. 

Onderneming van openbare wer
ken Delbart (N.V.). 

Ontvanger der registratie en do
meinen te Izegem. 

Oostakker (Gemeente). 
· Opsomer. 
Orde der dierenartsen. 

- van advocaten te Dender
monde. 

826 

331 

633 

862 
929 
593 

1041 

89 
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Orde van advocaten te Mechelen. 670 
89 

459,490,865 
--- Oudenaarde. 
- - apothekers. 
- - architecten. 63 , 625, 736, 

766,783 
,; - - geneesheren. 
Orlandi. 
Ory. 
Oteppe (Gemeente). 
Ots. 

212,461,541,972 
680 
183 
617 
776 

Outboard marine Belgium (N.V.). 566 
Oveco (P.V.B.A.). 849 

Paeshuysen. 
Page. 
Palbri (P.V.B.A.). 
Pallemans. 
Pankert. 
Paquay. 
Pas. 
Patroonkas (N.V.). 
Paul. 
Pauwels. 
Pay e. 

p 
987 

1035 
180 
565 
554 
632 
128 ' 
500 
183 ' 
261 
957 
382 Perdaen. 

'Peeters. 
Pellemeule. 
Perry. 

219,308,531 
328 
617 

Personenvennootschap De Cubber 
(R. en A.). 945 

45 
508,509 

399 
784 

:P.V.B.A. Au Moulin blanc. 
· . - Hartson's. 

- Brouwerij Lamot Ltd .. 
-Bullman Bros 'Antwerp. 
- Carrieres des Moulins. 
- De Bock Gebroeders. 
- Debruyne en co. 
- Deckx en zonen. 

. - M. Dierick en kinderen. 
- Entreprises Galere. 
- - generales Rene Herbignat. 
- Etudes et constructions Jean 

Draps. 
- Gaverland. 
- Gerdo. 
- «J.A.P.». 
- J. Van Oncem. 
- Mon camion. 
- Oveco. 
- Palbri. . 
- Publicite Dewez. 
- Resisto Jacques, 

en C 0
• 

- Simon freres . 

Robert 

- Stelle radio en T.V.-De Vlee-
schauwer. .' 

83 
504 
177 
531 
886 
678 
132 

24 
51 

701 
263 
838 
160 
849 
180 
520 

555 
83 

945 

BLADZIJDEN 

P.V.B.A. Talonfabriek Marcel Muy
laert. 379 

- Transports et Manutentions 
Trama. 

- Vervoer Deberdt. 
208 
188 
408 - West~Vlaamse steence~trale. 

- zonder winstoogmerk E . 
Schaerer en co. 579 

198 
468 
970 
268. 

Peters. 
Petit-Dufrenoy. 
Petitjean. 
Petitniot. 
Pharmacie centrale de Belgique 

(N.V.) . 
Philips. 
Pierrard. 
Pierre. 
Pierson. 
Pietrons. 
Pineur. 
Pinon. 
Pintelon. 
Pirlot. 
Pirson. 
Planchar. 
Poldolski. 

·Pollet. 
Pondeville. 
Posenaer. 
Poth. 
Praet. 

1.65 
621,786 
443,743 

306 
42 

707 
741 
308 
451 
726 

38, 361 
1026 
951 
298 
680 

36 
921 
226 

Procureur des Konings te Aarlen. 92, 
94, 309 

- - - Brugge. 71, 566 
- - - Brussel. · 143 
- - - Charleroi. 1020 
--- Dendermonde. 11,504, 

--- Dinant. 
- - - Hasselt. 
- - --.,- leper . 
"--- - - Luik. 

638,639,819,888 
7, 124, 613, 627 

126 
477 

66,93, 182,227,255, 
279,469,632,654,770 

- __:_ - Oudenaarde. 51 
- - - Turnhout. 945 
- - - Vervier s. 183,232,525, 

612,711,743,1023 
Procureur-generaal te Brussel. 357 

_!_ - Gent. 389 
- - bij het h'of van beroep te 

Brussel. 637 
- - - - - Gent. 10, 22, 89, 129, 

310,318,526,985 
- - ____: -'--- - Luilc 275, 756, 

839, 10l7 
- - ~ - cassatie. 174, 

282, 499, 502, 503, 
563,564,714,727,922 
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Prova (N.V.). 8 
Provincie Luik. 1'32 

- West-Vlaanderen. 352 
Prefinanco (N .V .) . 1049 
Preutens. 452 
Publicite Dewez (P.V.B.A.). 520 
Putanier. 6 
Puype. 250 
Pynte. 304 

Quintens. 

Ramaut. 
Rammach. 
Ramman. 
Rasier. 
Rasquinet. 
Rasschaert. 

Q 

R 
771 
129 
529 
706 

226,858 
174 

Regeling der binnenvaart 
voor). 

(Dienst 
101, 103 

Regie .der posterijen. 
- van Telegraaf en Telefoon. 

805 
136, 
531 ,I 

Regionale raad van de orde der 
dierenartsen. 1041 

Registratie en domeinen te Izegem 
(On tv anger der). 

Remy. 
Renard. 
Renault (F. en Ph.). 
Renson. 

862 
743,873 

1066 
306 
674 

Resisto Jacques, Robert en co 
(P.V.B.A.). 555 

243 
1078 
1053 

Rethelet (weduwe Tamine). 
R~use . 
Reynaert. 
Reynaud. 
Riga. 
Rfgau. 
Rijckaert. 

45 
178 
254 
395 

Rijksdienst voor arbeidsvoorzie
ning. 479,533,536,616,756, 

761,836,854,855,893,895 
- - maatschappelijke zeker-

- heid. 154, 969 
- - werknemerspensioenen. 568 
- - ziekte- en invaliditeitsver-

Rizzo. 
Robaeys. 
Robert. 
Robertz. 
Rochette. 
R9ck. 
Rogge. 

zekering. ' 155, 597 
295 

1037 
467,555,599,964 

327 
83 

262 
527, 1037 

BLADZIJDEN 

Roosemont. 
Roskam. 
R:osman. 
R,osseel (N.V.). 
Rothlisberger. 
Rouelle. 
Rousseau. 
Roux. 
Royale Belge (Verzekeringsmaa t-

777 
87 

140 
640 
927 

66 
339 
753 

schappij) . 
Rozenblat-Sztulman 
J;l.ubattu. 

1 - 3, 645, 786 
(echtgenoten). 838 
I 495 

Rucquoy. 
Ruhrmann. 
Ruwet. 
Ruysschaert. 
R. 'V. S. (Verzekeringsmaatschap

pij). 
Rwandese vennootschap Societe 

miniere, cle Kigali [Somuki]. 

s 
Sabbe-Mahie (echtgenoten) : 
Sable. 
.Saelens. 
Sa]ien. 
Salmon (J., M. en S.). 
Salomon. 
Samenwerkende vennootschap So

ciaal medisch instituut der Zui-
derkempen. 1 '· ' -• , -, · 

Samerey. \- ' · 
Sante. I '· 

817 
5 

227 
• 566 1 

45 

486 

. 302 
392 

1058 
508 
362 

1051 

310 
533 

38 
Sap. '- 1053 
Sarma (N.V.). 
Savoy. 
Saxe. 
Schamp. 
Scharlaeken. 
Scheepers. 

'• I 

298,779,781,857 
256 
951 
22 

. ·~ ' 

Scheepvaart (Dienst' · ~er)' : 

776,953 
911 
861 
318 
781. 

Schelstraete. · 
Scherpenberg. 
Schiettecatte. 
Schneider. 
Schoeters. 
Schoreels. 
Schraff. 
Schrevens. 
Schumacher. 
Securitas (N.V.). 

• ~ 1 ' . 

' l l 

jl_ \ 

- (Antwerpse verzekerings-
maatschappij) .,' 

Sege'ri. 
.Selenic a. 
Senhaji. 
Sennhenn. 

506 
451 
945 
834 

94 
498 
183 
945 

729 
304 

97 
582 
93 

t- --_--_-
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Sera. 
Seraing (Gemeente). 
Servais. 
Seys. 
Sieron. 
Sikivie. 
Simak (N.V .). 
Simoen. 
Simon freres (P.V.B.A.). 
Simont-Thompson (echtgenoten). 
Sinanaj. 

599 
3 

Z93 
995 
407 
338 

1067 
778 

83 
482 
164 
981 Sint-Genesius-Rode (Gemeente). 

- -Gillis-bij-Dendermonde (Ge
meente) . 1072 

590 
465 

503, 1004 
175 
680 

291, 666 

- -Hubertusclub van Belgie. 
Six. 
Smeets. 
Smekens. 

. Smits. 
Snoeck. 
Sochackyi. 
Sociaal medisch instituut der Zui-

derkempen (samenwerkende ven
nootschap). 

Socialistische mutualiteiten (natio-

262 

310 

naal verbond van). 181,385, 
400,597,856 

Societe des dames hospitalieres du 
Sacre-Creur (V.Z.W.). 396 

· - miniere de Kigali [Somuki], 
Rwandese vennootschap. 

- Suisse d'assurance contre les 
accidents a Winterthur. 

- des transports intercommu
naux de la region liegeoise. 

486 

1002 

629, 706 
Sococredit (Cooperatieve vennoot-

schap). 454 
Soethoudt (C. en E .) . 335 
Sometti. 227 
Somuki (Rwandese vennootschap 

Societe miniere de Kigali). 
Speybroeck-Zaman (echtgenoten). 
Spirlet-Roman (echtgenoten). 
Spitalieri. 
Spreux. 
Stad Antwerpen. 

- Brussel. 
- Le Rreulx. 
- Leuven. 
- Luik. 

486 
302 
511 
616 

40 
351 

1082 
8Zll 
957 
551 

Staelens. 
Stalmans. 
Staquet. 
Steenhout. 
Steenimex (N .V .) . 

1035 
246 

564, 627 

Steens. 
Stekene-Waas (Gemeente). 

1 
445 
165 
888 

Stelle radio en T.V. -
BLADZIJDEN 

De Vlee-
schauwer (P.V.B.A.). 

Steppe. 
Stevens. 
Steyaert. 
Stievenart. 
Stinghlamber. 
Stoffels. 
Storms. 
Stragier . . 
-(A. en M.). 

Strobbe. 
Stroomer. 
Sucrerie Olivier (N.V.). 
Suetens. 
Surdiac (N.V.). 
Surmont. 
Szabados. 
Sztern (Moses). 

T 
Tack (weduwe Ysembaert). 
Talonfabriek Marcel Muylaert 

(P.V.B.A.). 
Tamine (Rethelet, weduwe). 
Tarassiouk. 
Tasiaux (Erfgenamen). 
Teinturerie Fettweis et Ci" (N.V. 

Nouvelle societe de). 
Tekia. 
Temmerman. 
Tesone. 
The Ocean accident and guarantee 

corporation Ltd (vennootschap 

945 
1019 

662 
908 
697 
601 
554 
261 
885 
363 

1054 
597 
966 
690 

1042 
184 
464 
962 

152 

379 
243 
143 
202 

293 
1028 

321 
234 

naar Engels recht). 72, 382, 936 
Theys. 262 
Thielemans. 45 
Thomas. 140, 712 
Thonnon. 544 
Timmermans. 1062 
Tjondronegoro Raden Mas-Kar-

tono. 
Tournay. 
Toussaint. 
Transma (N.V.). 

69· 
59 

543, 572. 
604 

Transports intercommunaux de la 
region liegeoise (Societe 
des). 629,708 

et manutentions - Trama 
(P.V.B.A.). 

Tremerie. 

u 

208 
488 

Union et Phenix Espagnol (N.V.). 811 
Upharma (N.V.) . 305 
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Uranus (N.V.). 
utrecht (N.V.). 

Vaes. 
Vati Acker. 
Van Aeken. 
Van Betsbrugge. 
Van Bever. 
Vanbrabant. 
Van Braet. 
Van Brussel. 

v 

Van Camp (M. en R.). 
Van Campenhout. 
Van Craen. 
Van Daale. 
Van de Bosch. 
Vandecasteele. 
Vandekerkhove. 
Van de Merckt. 
Van den Broele. 
Vandenbussche. 
Vandendaele. 
Vandendriessche. 
Van den Heede. 
Van den Heuvel. 
Vandenschrieck. 
Vanderhaegen. 
Vanderheiden. 
Vanderheyden. 
Vanderkelen. 
Van der Straeten. 
Vandertaelen. 
Vanderstraete. 
Vanderstraeten. 
Van der Straeten. 
Van de Sande. 
Van de Veire. 
Van de Walle. 
Van de Werve. 
Van de Weyer.-

BLADZIJDEN 

574 
87 

570, 756 
820 
993 

34 
121 
407 

1063 
288 
993 
150 
660 

1056 
215 
408 
263 
965 
933 
754 
119 
886 
445 
990 
131 
809 
363 
773 
363 
119 
363 
767 
984 
273 
297 
321 
634 
961 

36 
Van de Wiele (weduwe De Cuy-

per) . 
Vandewoestijne . 
Vandormael. 
Van Driessche. 

- - (weduwe Eeckhout). 
Van Dycke. 
Van Eyken. 
Van Eynde. 
V an Geenberghe. 
Van Geert. 
Van Gelder. 
Van Goietsenhoven. 
Van Gramberen. 
Van Haele. / 
Van Haesendonck. 

121 
701 
479 
470 
945 
650 
758 
504 
263 

11 
809 
256 
548 
585 

16 

Van Heers. 
Van Herck. 
Van Heule. 
Vanhoutte. 
Van Hul. 
Van Hullebus 
Vanhunsel. 
Van Impe . . 

(B. en G.). 

Van Isterdael. 
Vankrunkelsven. 
Van L;;teken. 
Van Laer. 
Van Leemput. 
Van Lierde. 
Van Linden. 
Van Londersele. 
Van Looy. 
Van Malleghem. 
Vim Melkebeke. 
Van Mieghem. 
Van Neck. 
Van Neer. 
Van Nieuwkerke. 
Van Oncem (P.V.B.A. J.). 
Van Oost. 
Vanoppem. 
Vanoppen. 

BLADZIJDEN 

1078 
829 

1056 
715 
463 
500 
565 
150 
888 
289 
664 
936 
799 
281 

1039 
14 

149 
69,352 

576 
650 
954 
193 
521 
838 
890 
293 
878 

Van Overberghe (Markey, we-
duwe). 

V anovertveldt. 
Van Poele. 
Van Poucke (F. en L.). 
Van Quaethem. 
Van Rengen (L.) . 
Van Renterghem (A. en F.). 
Vanreppelen. 
Van Roy. 
Van Schraeybroeck. 
Vanthuyne. 
Van Tieghem de ten Berghe. 
Van Volsum. 
Van Weymeersch. 

971 
347 
718 
250 
778 
357 

1056 
337 
855 

1062 
1056 

929 
256 

1051 
623 Van Zavelbergh. 

Varlet. 
Veireman. 
Velaers. 
Veldeman. 

275,688 
1072 
1079 
1027 

Vennootschap naar Engels recht 
The Ocean accident and 
guarantee corporation li-
mited. 382 

- onder een genieensch appelijke 
naam Battaille. 184 

- - - - Discontokantoorvan 
de nationale bank. 596 

Verachtert . 51 
Verbeeck. 836 
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V ereniging der Belgische eigenaars 
(N.V.). 666,939 

-- verzekeraars (N.V.). 634 
- zonder winstoogmerk Asso-

ciation Saint-Jean 
Baptiste. 1 

- - - Institut medico-chirur
gical Arthur Gailly. 165 

- - - Maatschappij tegen de 
wreedheid jegens de 
dieren . 1049 

- - - Societe des dames hos
pitalieres du Sacre
Creur. 396 

- - - Zusters van het Arm 
Kind Jezus. 829 

374 
475 
786 
463 

Verfaille. 
Verhaeghe. 
Verheyden. 
Verheyen. 
Verjans. 
Verkenne. 
Vermeire. 
Vermeulen. 
Verresen. 
Versa en. 
Verschaeve. 
Verslijcke. 
Verstraete. 
Vertessen. 
Vervaeren. 

- -Hancq (echtgenoten). 
Vervier. 
Vervloesem. 
Vervoer Deberdt (P.V .B.A.) . 
Vervoort. 

252, 952 
544 

1026, 1053 
920 
258 
363 
357 
954 
304 
112 
498 
498 
42 

310 
188 
411 

Verzekeringska s van bouwwerk, 
handel en nijverheid (Gemeen-
schappelijke). 190, 990 

Verzekeringsmaatschappij De Ver-
enigde Provincien. 208, 788 

- Eagle Star. 100 
- General accident Ltd. 707 
- Interpolis N.C.B. 12 
- Mutuelle generale fran!;aise 

accidents. 
- naar Duits recht Mannheimer 

versicherungsgesellschaft. 
- Royale Belge. , 
- R.V. S . 
- Winterthur (N.V.). 

Veys . 
Viane (Gemeente). 
Vianova (N.V .) . 
Vigneron. 
Vigny. 
Vindevogel. 
Viroux (A. en D.). 

645 

579 
3 

45 
964 
715 
573 
981 

1070 
1031 
886 
740 

Vlasschaert (N. im R.). 
Vleugels. 

BLADZIJDEN 

1049 
215 

Voets. 
Vogelaers. 
Volkaerts (H., J . en P.). 
Von Esschen. 
Vos. 
Vranken. 
Vuylsteke. 

Wachters. 
--Van Looy. 

Walthausen. 
Waltniel. 
Warns. 
Waterloos . 
Wattiez. 
Wauters. 
Wauthy. 
Weerelds. 
Wegenfonds. 

w 

Wegeniswerken Maes 0. (N.V.). 
Wellens. 
Wels. 
Welvaart (N.V.). 
Werion. 
Werken en Discontobank (N.V.). 
West-Vlaamse steencentrale 

(P.V.B.A.). 
- -Vlaanderen (Provincie). 

Wevers. 
Wijns. 
Willems. 
Williquet. 
Willocq. 
Wilrijk (Gemeente). 
Winderickx. 
Winters. 

402,494 
478 
363 
655 

12,756 
363 
549 

387 
387 
988 
748 
861 
404 

42, 399 
126 
621 
236 

1007 
795 
128' 
629 
149 

99 
112 

408 
352 
698 
674 
81 

362 
155 
258 
898 

12 
Winterthur (N.V. Zwitserse maat

schappij 'van verzekering tegen 
ongevallen). 337,664, 964, 1002 

Woets. 835 
Woog. 203 
Wouters . 513, 652 
Wulleman. 615 
Wybouw. 693 
Wydooghe (Degryse, weduwe). 862 
Wyns. 885 

y 

Ysembaert (Tack, w eduwe). 152 

z 
Zaventem (Gemeente) . 1004 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

(Rijksdienst voor). 155 
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Ziekte~ ~n invaliditejtsven;~k;ering 
·(Rijksinstituut voor):' ' 

Zuliani. 
597 
234 

zur ich . (naamloze 
inaatschappij) . 

verzekerings-
·.268, 828 

Zurstrassen. 342 

BLADZIJDEN 

Zusters van het Arm Kind Jezus 
(V.Z.W.). ·829 

Zwitserse maatschappij van verze
·kering tegen ongevallen te Win-
t erthur (N.V.). 664 
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BEKNOPTE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE 

NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

VERSCHENEN VAN 1971 TOT 1973 

in de Arresten van het Hof van cassatie 

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

AANHANGIG GEDING. 

Burgerlijke zaken. - B egrip in arti
kel 565 van het Gerechtelijk W etboek. 

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

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

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 m ei 1972, Bull. en PASIC., 1972, 
blz. 806. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

Uitvoerende macht. - Verzuim om 
een verordening uit te vaardigen. -
Schade ten gevolge van dit verzuim. -
Burgerlijk Wetboek, artikel1382 en 1383. 
- Verplichting 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 W etboek, 
artikel 1382 en 1383. - Verzuim d at 
kan leiden tot de verplichting de schade 
te vergoeden. 

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

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

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

Schadeloosstelling. - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk. - Schadeloos
stelling door toekenning van een ver
goeding. - W ettelijkheid. - Voorwaar
deri. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch v66r cass., 
10 september 1971, A1·1·. Oass., 1972, 
blz. 31. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
artikel 1384, lid 2, van h et Burgerlijk 
W etboek. - Onrechtmatige daad van de 
minderjarige.- B egrip . 

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

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk 
W etboek.- D aad van een minderjarige 

(*) De noten en c.onclusies van het openbaa~ ministerie verschenen van 1961 af tot en met 
1970 zijn opgenomen in de ti.enjarige i.nhoudsopgave va-n de Anesten van bet Hof van cassatie, 
alsmede in « Bulletin des arrets de la Cour de cassation "en in « Pasicrisie belge " (eerste deel) 
van 1970. 
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zonder onderscheidingsvermogen. - Ob
jectieve schu1d. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van de Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, Bull. en PASIC., 
1972, blz. 200. 

Geen afwijkmg van de regels inza.ke 
aansprakelijkheicl, krachtens de arti
kelen 1382, 1383 en 1384, lid 1, voor het 
bestuur. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
9 november 1972, B~tll . en PASIC., 
1973, blz. 237. 

ARBEIDSONGEVAL. 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking gesteld van een 
ander ondernemingshoofd. - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 
het tweede ondernen1ingshoofd. - Aan
sprakelijkheid "'van , clit laatste onderne
mingshoofd geregeld door h et gemeen 
recht. 

Noot 3, getekend L.-F. D., onder 
cass., 3 maart 1971, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 636. 

BERUSTING. 

Burgerlijke zaken. - Begrip. 
Noot, get. F. D., onder cass., 7 decem

ber 1972, An·. cass., 197·3, blz. 342. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

Geadresseerde in het buitenland geves
tigd. - Geadresseerde die in Belgie een 
woonplaats heeft gekozen. - Betekening 
aan de in Belgie gekozen woonplaats. -
Voorwaarden. 

Noot, getekend E. K ., onder cass;, 
10 december 1971, A1'1'. cass., 1972, 
blz. 361. 

BEWIJS. 

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

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, A1·r. 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 Wetboek, 
artikel 877 tot ·882. 

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

Burgerlijke zaken. - Bewijslast. -
Artikel1315 van het Burgerlijk W etboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 novembre 1970, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- B evoegdheid van de ·rechter. 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 871, 877 
tot 882. 

No,ot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 263 . 

Eed.- Burgerlijke zaken. - Deskun
digeneed. - Draagwijdte van de woorden 
" ik zweer "· - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, getekend W. G ., onder cass., 
25 jtmi 1971 , An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed. - Burgerlijke zaken. - Desktm
digeneed. - Kenmerken en vorm van 
deze eed onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

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

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

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

Eed. - Strafzaken. Deskuncligen-
eed. - Kenmerken en vorm van deze 
eed. · 

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

Overmapht. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en ·PASIO., 
1973, blz. 725. 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen. -
Vrijspraak.- ;Rechter die zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering. - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, get. E.K., onder cass., 25 mei 
1973, An·. cass., 1973, blz. 936. 

CASSATIE. 

Bevoegdheid. - Beslissing van de 
afdeling voor administratieve zaken bij 
de Raad van State geen kennis te nemen 
van een eis waarvan de kennisneming 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoort. - Bevoegdheid van 
het Hof van cassatie, waarbij een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig · s, 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 
omkieed. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, A1·r. cass., 1971, 
biz. 518. 

Bevoegdheid.- Verenigde kamers.
Burgerlijke zaken.- Voorwaarden. 

Conciusie van Procttreur-generaal 
-Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz. 629. 

Omvang. - Strafzaken. - Beslissing 
tot onbevoegdverklaring op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring. - Voorziening in cassatie van het 
openbaar ministerie. - Omvang van de 
cassatie. 

Noot, get. P.M., onder cass., 29 mei 
1973, An·. cass., 1973, biz. 945. 

EqHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

Wederkerige rechtsvorderingen. 
Aard van deze rechtsvorderirigen. 

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

Rechtspleging. - Verzoek. - Begrip 
en draagwijdte. - Dagvaarding. 
Begrip en gevolgen ten aanzien van de 
eis. 

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

Grove belediging. - Arrest dat beslist 
dat, buiten het geval van koppeiarij, van 
heimelijke verstandhouding of van een 
bedrieglijke daad, eike tekortkoming in 
de getrouwheid een grove beiediging 
oplevert. - Onwetteiijkheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz. 725. 

Grove beiediging.- Beledigend karak
ter dat niet uitsiuitend voortvioeit uit 
de intrinsieke tekortkoming in de uit 
het huwelijk voortspruitende verplich
tingen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz. 725. 

Grove belediging. - Beledigende hou
ding van een echtgenoot. - Houding 
die een verzachting van de fouten van de 
andere echtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van grove belediging eraan 
ontneemt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 725. 

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, 
biz. 1081. 

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

Noot 1, geteker{d W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1·r. cass., 1971, 
blz. ·1081. 
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Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. -
Kenmerken en vorm van deze eed onder 
de gelding van het Gerechtelijk Wetboek. 

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

Burgerlijke zaken. - Deslnmdigen
eed. - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

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

EIGENDOM. 

Misbruik van h et recht van eigendom. 
- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaa l 
Ganshofvan d er .Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 31. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- V erdrag tot oprichting van d e 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 nuLken 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 decen:tber 1970, Bttll. en 
PASIC., 1971, blz. 392. 

Europese Economische Gerneenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Em·o
pese Economische Gemeenschap, arti
k el 177. - Geschil omtrent de uitlegging 
van dit verclrag. - Geschil opgeworpen 
in een voor het Hof van cassatie hangende 
zaak. - Voorwaarde waaronder het Hof 
van cassatie niet ertoe geh ouden is h et 
geschil aanhangig te maken bij h et Hof 
van justitie van d e Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejudiciele 
vraag een uitlegging te bekomen . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 

24 december 1970, Bull. en PAsrc ., 
1971, biz. 392. 

Europese Economische Gemeenschap . 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
p ese Economische Gemeenschap, arti
k el 85, paragraaf 2. - Datum vanaf 
welke deze bepaling uitwerking h eeft. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van d er Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, •Bull. en PAsrc., 
1971, blz. 392. 

Verdrag tot oprichting van de Enro
pese Economische Gemeenschap.- Arti
k el 85. - Reglement nr. 17 van de 
R aad van d e Europese Econornische 
Gemeenschap . - B eperking van de 
mededinging waardoor de h andel tussen 
Lid-Staten ongunstig kan worden be'in
vloed. - Concessie inzake alleenverkoop. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
ll maart 1971 , Bull. en PASIC., 1971, 
biz . 631. 

Hof van justitie. - Gezag van de 
arresten van het Hof van justitia , waarbij 
beslist wordt over h et beroep v an de 
Comrnissie om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staat zijn verplichtin.gm~ niet 
is nagekomen. · 

Conclusie van Procureur-ge:t~eraal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 m ei 1971 , Bttll. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 

Norm van h et gemeenschapsrecht · in 
strijd met een norm van het interne 
recht. - Voorrang van de eerste. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bttll. en PAsrc ., 1971, 
blz. 886. 

Verdrag tot oprichting van d e Emo
p ese Econom.ische Gemeenschap . -Be
paling rechtstreeks van toepassing. -
- Begrip. 

Conclusie van Procm·em·-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971 , Bull. en PAsiC., 1971, 
blz. 886. 

Aard en k enmerken van de nieuwe 
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 
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Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. -Be
roep van de Commissie voor het Hof 
van justitia om te doen vaststellen dat 
de Lid-Staten hun verplichtingen niet 
zijn nagekomen. - Aard van de rechts
vordering. Draagwijdte van het 
arrest. 

Conclusie van Procureur-generaal, 
Ganshof van d er Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bttll. en PAsic., 1971, 
blz . . 886. 

Vennootschappen. - Vennootschap 
opgericht overeenkomstig de wetgeving 
van een Lid-Staat. - Begrip. 

Noot, get. W. G., onder cass., 19 ja
nuari 1973, An·. cass., 1973, blz. 515. 

FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. 

Faillissement. - Koopwaren aan de 
koper geleverd nadat deze door een von
nis .failliet werd verldaard. - Terugvor
dering. - Ontbinding van de verkoop. -
Begrippen. 

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

Wetboek van koophandel. - Gefai1-
leerde. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaa1 
F. Duman, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIC., 1972, blz. 262 . 

Gerechtelijk akkoord. - Koopwaren 
verzonden. - T erugvordering mogelijk 
zolang « de . overgave ervan niet is ge
schied in de magazijnen van de bestem
meling ». - Faillissement. - Wetboek 
van koopharidel (wet van 18 april 1851}, 
artikel 568. - Koopwaren verzonden aan 
een koopman die een verzoekschrift tot 
het bekomen van een gerechtelijk ak
koord heeft ingediend. - W ettelijke 
bepaling buiten toepassing. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Duman, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIC. , 1972, biz: 262. 

· Gerechte~ijk akkoord. Verzoek-
schrift tot het b ekomen van een gerech
telijk aldmord. - Samen1oop tussen aile 
niet-bevoorrechte schuld eisers van de 
schuldenaar die het alili:oord aanvraagt. 
- Begrip. ' 

Conclusie van Advocaat-generaal , 

, . cass., 18 nov.ember 
F. Duman, '"~r6r 510 ., 1972, blz. 262 .' 
1971, Bull . e~ J>. . 

• 6 11 gedurende de ter-
Zekerheidsste1ll===ng beta1ing. - Zeker-

mijn van staking vatl vroeger aangegane 
heidsste1lingen ...r= ?r zekerheden. 

1 ld N. -=--tr"e sc 11.1 en . - 1 "'procureur-generaa1 
Conc1usie va= . ·Meersch, v66r cass., 

Ganshofvan d~~ cass .. 1!}73, b1z. 911. 
18mei 1973, ~.1 1 ' · 

ronder de zekerheid-
Voorwaarden ~!}a van een debetsa1do 

stellingen tot del o.P~rant van een gefail-
van een rekenino -00Jliet nietig zijn t.a.v. 
leerde schuldena r 1,ing van betaling. 
d .. ~tl}~ 

e t ermiJn van Procureur-generaal 
Conclusie v . nder Meersch, v66r cass., 
Ganshofva~.A. .,.. cass., 1973, blz. 911. 
18mei 1973. 1 

GENEESKUN ~rf · 
ode. - Officina's die 

Artsenijberei ~0 ogen worden openge-
voor het publie~ {!jk besluit nr. 78 van 
steld. - Kon· gG7 betreffende onder 
10 november st en koninldijk be-
me~r de genee "~i 1970 betreffende de 
slmt ':'an 9 feb~U~oor h.et pu~hek open
spreidmg van d.-- :0 __ W etteliJld1e1d van 
gestelde apothe~e 
deze bepalinge~ · j!Jerste advocaat-gene: 

Conclusie v~ v66r cass ., ll mel 
raal Mah~Y..,...--.o.~ss., 1973, b1z. 832. 
1973, A1-r. c 

8 6 sheren. - Raad van 
~~~~""::ilo.~e::Ostelling. - Ementus 
,_,. 1'J.Of van beroep, hd van 

-t;;t:;elijkheid. 
de raad - e 1 · :.0- Procureur-gener aa 

Concl usie fl' d er Meersch, v66r cass., 
Ganshofv~:O' _fi?'?'. cass., 1973, blz. 972 . 
8juni197~, 

e esheren. - Raad van 
Orde van g~:O-e nstelling. - Ereraads

beroep. - Sa.-~£ van beroep. - Geen 
heer ill.- het 0 _ ....,_igheid om . benoemd te 
wettehJke hoe ~-straat-lid van d e raad 
worden tot .zt,~ks te blijven. 
van beroep of' z, ~n Procureur-generaal 

Conclusie der Meersch, v66r cass., 
Ganshof ~A?'?'. cass., 1973, blz . 972. 
8 j1.mi 19 7 -::::::::3 

GERECHTS 
. L andloperij. -Wet van 

Strafzaken. ~1 gewijzigd op 16 augus-
27 november _-,c.___ ~1 i6bis . ·- Voorzieningen 
tus 1971, art~ . of in ·cassatJe. - Ver
in hoger ber~~e voorzieningen. - Kos
werping van ~e:---
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ten van de gedingen in hoger beroep en in 
cassatie. 

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
16 november 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 268. 

GRONDWET. 

Artikel 25bis. - Toekenning van 
grondwettelijke machten aan instellingen 
van internationaal publiek recht. -
Draagwijdte van deze bepaling. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

HOGER BEROEP. 

Gewijsde. - Gezag van gewijsde. -
Strafzaken. · - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep. - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve ·kracht van 
het hoger beroep en van de regels betref
fend~ het gezag van gewijsde. 

N.oot 1, getekend E. K., onder cass, , 
. 6 :maart 1972, A1'1\ cass., .1972, 
blz. 625. 

Burgerlijke zaken. - Middel in de akte 
van hoger beroep uiteengezet. - Appel
lant niet verschenen. - Beslissing bij 
verstek gewezen. - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwdorden. 

Noot, get. F.D'., onder cass., 7 decem
ber 1972, A1-r. cass., 1972, bl~. 339. 

INDEPLAA TSSTELLING. 

Persoonlijke indeplaatsstelling. - Be~ 
grip en gevolgen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
_raal · Mahaux, v66r cass.,. 21 juni 
1971, Bull. en PAsiC., 1971,-·blz. 1001. 

INKOMSTE~BELASTINGEN. 

Belastingschuld . wegens onverdeeld
heid ... - Belasting die voor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van elke 
medeeigenaar ten kohiere · moet ·worden 
gebritcht. (Burgerlijk Wetboek, art. _873 
en 1863:) · · - · · 

Noot 1 ·en 2, getekend E. K., '·onder 
·cass.; 8 september 1970, Ar1~ . cass_:, 
1971, blz. 24. · 

Wetboek van de inkomstenbelastin
gen. - Voorheffingen. - Toerekening· eri 
teruggave van de voorheffingen. - Roe
rende voorheffingen ingehouden op de 
inkomsten uit aandelen· of delen van een 
naamloze vennootschap 'of op haar in
komsten uit belegde kapitalen. - . Boek
j aar met verlies afgesloten. - Onmoge
lijkheid om genoemde inkomsten van 
belastbare winsten af te trekken. (Wetb. 
inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191, 
192, 198 en 205.) 

Conclusie van Adyocaat-generaal 
Delange, v66r cass., 16 december 
1971, Bull. en PAsiC., 1972, blz. 373. 

INTERNATIONALE 'VERDRAGEN. 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een handeling 
van de wetgevende macht. - Handeling 
die niet de uitoefening · is van een wet~ 
gevende · taak. · · ' · 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en -PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Conflict tussen een internrechtelijke 
norm en e.en bij verdrag- bepaalde 
internationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde. - V oorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde regel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde. - Begrip. 

Conclusie van Prooureur-generaal · 
Ganshofvan der Meersch, .vp6r cass., 
27 mei 1971, Bull .. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Belgisch- Duitse overeerikomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de hande

·ling . van de wetgevende maoht, van 
10 augustus. 19'60 . . - Draagwijdte van 
artikel 15. · · 

Conclusie van Procureur-gen~raal 
· Ganshof van' der Me~rsch, ·v66r 'c·ass., 

4 · mei -1972, Bull. en ·P.AsiC., 1972, 
'blz. 806. · ' ·· 
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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 :inei 1972, Bull. en PASIC., 1972, 
blz. 806. 

KOOP. 

Concessie inzake alleenyerkoop .. -
Begrip « concessie inza~e .~lleenv~;Jrkoop ;, 
in de wet van 27 juli 1961 ,' · · . . . . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
11 maart-1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 631. · · · · 

KOOPHANDEL. 
·'· 

Daad van ko~phandel. __:_': 'w~st~~g
merk. - Begrip. 

Noot, get. W.G., onder cass :, 19 januari 
1973, An·. cass., 1973, ?,lz. 5~5. 

Daad van koophandel. - Is het winst
oogmerk een wezenskenmerk van de 
daad van koophandel ? , 

Noot, get. W. G., onder cas!';., 19 ja
nuari 1973, A?T. cass., · 1973·, blz; ·515. 

Daad van koophandei. __:_ Econo¢ische 
instelling van gemengde. aard. ~ Ver
richtingen van openbaar mit. ---' Aard van 
de handeling. 

Noot, get. W. G., onder · cass~ , 19 ja.
nmiri 1973.' 

ONTEIGENING TEN ;ALG:EME-
NEN NUTTE. " I 

Minneiijke afstand door de . eigenaar 
aan · de onteigenende overi1eid vah een 
onroerend goed waarvan de 'onte'igening 
ten aigem,enen nutte is gedecreteerd. -
Gevoigen van deze afstand en rechten 
van de onteigef\ende, .overheid< ten: .aan
zien van de huurders. 

Noot 4 en 5, getekend. Y, .. D.·, onder 
cass., 3 juni 1971, Ari·~ cass., .T971, 
biz. 985. · · · 
. r,• ,, ; 1. ! 1 

V erv;ull~g ,van _de bij ,. de 1 F'et, voo:J;"ge
schreven, for~!ll!t~~ten,, ,.~ ~?-gaap. ,p.iet 
beperkt tot de controle op de ;· ~;J.~terne 

wettelijkheid. - Controie slaat ook op de 
interne wettelijkheid en strekt zich der
halve uit tot het nagaan van het ai dan 
niet bestaan van een .overschrijding of 
afwending van m!l-cht. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, Arr. cass., 1972, 
blz. 606. 

Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Conciusie van Procureur-generaal 
' Ganshof van der Meersch, v66r cass., 

3 maart 1972, A1T. cass., 1972, 
biz. 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 . . 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1T., cass., 1972, 
blz. 606. 

OORLOG. 

Oorlogstijd. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 237. 

Vijandelijkheden in Beigie. - Draag
wijdte en grenzen van de qverrpacht. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en ·PASIC., 
1973, biz,. 237. 

OPENBAAR MINISTERIE. 

V oorzi~ning in cassati~ tegen een 
. beslissing van het arbeidshof dat een 

raadsheer in sociaie !4aken e~n. partij 
vo,or; da~ hof mag vertege.nwo.ordige.n 
en· verdedigen. - Ontvankelijkheid. . • 

Conc~usie van Advocaat-g~;Jneraai Le
n~erts, v66r cas!;l ,, · 29 . november 
1972, A1·r. cass., 1973, . biz. 3~0. 
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OPENBARE DIENST. 

Begrip. 

Conclusie van Procuteur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiO., 
1971, blz. 144. 

OPENBARE INSTELLING. 

Administratieve overheid . - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIO., 
1971, blz. 144. 

OVEREENKOMST. 

Uitvoering van de verbintenis. 
Bewijslast. - Artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

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

POLITIEKE RECHTEN. 

Begrip. - " Openbare " rechteu, geen 
passende bena.ming. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIO., 
1971, blz. 144. 

RAAD VAN STATE. 

Gezag van de vernietigende arre1)ten 
van de Raad van State. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan 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 Procureur-generaal 
Gaushof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PASIO., 
1971, blz. 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over- 1 

heid. - Rechtspleging, v66r de afdeling 
voor adrninistratieve zaken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,. 
29 januari 1971, A1·1·. cass., 1971,. 
blz. 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State. 
geeD 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 conflicten. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 jauuari 1971, A1'1'. cass ., 1971, 
blz. 518. · 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nen1en van een eis waar
van de kennisnerning 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 
dergelijke beslissing aanhangig is, om 
niet aileen te onderzoeken of het arrest 
van de Raad van State wettelijk gerecht
vaardigd is, maar ook of het regelmatig 
met redenen is omkleed. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 518. 

Onteigening ten algemenen nutte. -
Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Onbevoegdheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1'1'. cass ., 1972, 
blz. 606. 

RECHTBANKEN. 

Burgerlijke zaken. - Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken. -.,
Draagwijdte van clit 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. 

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

- RECHTEN ' VAN DE VERDEDI
GING. 

Tolk. - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is. - Arti
k el 332 van het W etboek van strafvor
dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshalve 
een tolk te benoemen. - Toepasselijk op 
alle -vonnisgerechten. - 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, 
biz. 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 oplevert, 
hetgeen zelf als misdr·ijf strafbaar wordt 
gesteld. - Gevolg van deze beslissing 
op de bmgel'lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procm·eur-generaa l 
Ganshofvan d er Meersch, v66r cass., 
18 septemb er 1970; A1·1·. cass., 1971, 
blz. 51. 

Strafzaken. - Beslissing van de straf
rechter door nietigh eid aangetast . -
Geen gezag van gewij sde op de bm·ger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van · Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
·18 september 1970, A1'1'. cass., 1971, 
biz. 51. 

Strafzaken. - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdr·ijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van het misdrijf 
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevolg 
van deze door tegenstrijdigheid aange
taste beslissing op de burgerlijke rechts
vordering. 

Conclus·ie van Procui:eur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass. , 
18 september 1970,. A1'1'. cass., 1971, 
biz. 51. 

Gezag van gewijsde. - Gezag van het 
gewijsde door het Hof van justitie van 
de Em·opese Gemeenschappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971 , 
blz. 886. 

Strafzaken. - F eit 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. - Wettelijkheid. 

N-oot 3, getekend P. M. , onder cass., 
18 januari 1972, An·. cass., 1972, 
blz. 483. 

Strafzaken. - Beslissing ten aanzien 
van beklaagden. - Beslissing die geen 
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, 
biz. 483. 

Gezag van gewijsde. - Burgerlijke 
zaken. -Hoger b eroep. - D evolutieve 
kracht van het hoger beroep. - Inter
ferentie van de regels inzake de devolu
tieve luacht van h et 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. · 

Strafzaken. - Strafrechter, die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat eeu gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert 
en zelf als misdrijf strafbaar is gesteld. 
Gevolg van d eze beslissing op de burger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procu~·eur-generaal 
Gan.shofvan der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz . 692. 

Strafzaken. - Gezag van h et gewijsde 
op de strafvordering. - Ge:iag geldt 
niet voor wat niet zeker is gewezen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 maart1973, Bull.enPASIC., biz. 692. 

Strafzaken. - B eslissing van de rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 

, is, door tegenstrijdigheid aangetast. -
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Geen gezag van gewijsde t.a.v. de bmger-
1ijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 m aart 1973, Bttll. en PASIO., 
blz. 692. 

Gezag van gewijsde. - Begrip. 

Conclusie van . Procureur-gen eraal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIO., 
1973, blz. 725. 

Gezag van gewijsde. - Door een bui
tenlandse rechtbank regelmatig gewezen 
vonnis betreffende d e staat van d e per
sonen. - V onnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde heeft. - Voorwaarde11 . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch , v66r cass., 
29 m aart 1973, Bull. en PASIO., 
1973, blz. 725. 

RECHTERLIJKE MACHT. 

Onteigening ten algemenen nutte. 
Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - N agaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Uitsluitende bevoegclheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 m aart 1972, A1T. cass., 1972, 
blz. 606. 

De rechters worden voor liet leven 
b enoemd. - Rechtvaarcliging en draag
wijdte van h et grondwettelijk beginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, A1·1-. cass., blz. 972. 

Verplichte inruststelling van d e magis
traat van de rechterlijke orde. - Voor
waarden voor een grondwettelijke ver
plichte inruststelling van de rechter. 
- Leeftijd waarop de verplichte inrust 
stelling van de r echter niet grondwette
lijk is. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
8 juni 1973, A1T. cass., 1973, blz. 972, 

Verplichte inruststelling van de rechter 
en van de magistraat van h et openbaar 
mini,sterie . . - Emeritaat. - B egrip. -
Voorwaarden waaronder de rechter en de 

magistraat van h et openbaar ministerie
aanspraak hebben op het emeritaat. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass. • 
8 juni 1973, A1T. cass., 1973, blz. 972 . 

Verplichte inruststelling van de rech
ter. - Emeritaat. - Gevolgen van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat ;: 
alles wat aan zijn ambt verbonden is, 
buiten het recht ·om te · oordelen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass .,. 
8 juni 1973, A1T. cass., 1973, bl'7. 972. 

V erplich te inruststelling van de magis
traat van het openbaar :rninisterie. -
Emeritaat. - Gevolgen van bet emeri
taat : emeritaatspensioen; hoedanigheid 
en titel van emeritus magistraat, bij de· 
wet aan d e magistraat van het openbaar 
ministerie toegekend. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 j1.mi 1973, A1T. cass., 1973, blz . 972. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

Gerechtelijke a:rnbten. - Onverenig
baarheden.- Verbod de verdecliging van 
de partijen t e 'voeren en hun consult 
te geven toepasselijk op d e raadsheren en 
rechters in sociale zaken. · 

Conclusie van Advocaa t-generaal Le
naerts , v66r cass., 29 november 
1972, An·. cass., 1973, blz. ·310. 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE). 

(ALGE-

Continui:teit van d e openbare dienst. 
- Algemeen rechtsbeginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc., 
1971, biz. 144. 

Geen terugwerking van de wet. -
Algemeen r echtsbeginsel. 

Conclusie van Procmeur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober ' 1970, Bull. ' en PASIC., 
·1971, blz. 144: 

Rechtsmisbruik. - Algemeen rechts
beginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
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10 september 1971, A1'1'. cass., 1972, 
blz . 31. 

Rechtsmisbruik.- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, An·. cass~, 1972, 
blz. 31. 

Verbod. uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken. - Burgerlijke zaken. 
- Draagwijdte en toepassing van dit 
beginsel. · 

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

RECHTSVORDERING. 

Burgerlijke zaken. - Voorwerp: 
Begrip. 

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

Eis in rechte. - Burgerlijke zaken.
Oorzaak. ---'- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, Bull. en ·pAsrc., 1972, 
blz. 806. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken. - Middel in de aide 
van hoger beroep uiteengezet. - Appel
lant niet verschenen. - Beslissing bij 
verstek gewezen. - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, get. F. D., onder cass., 7 decem
ber 1972, An·. cass., 1973, blz. 339. 

REKENING-COURANT. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
10 mei 1973, A1'1'. cass., 1973, blz. 911. 

Zekerheidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening-courant. 
- Faillietverklaring van de schuldeiser. 

· - Termijn van staking van betaling. -
Voorwaarden waaronder de zekerheid 

geldig is en tegen de massa kan worden 
opgeworpen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
10mei 1973,A?'1'. cass., 1973, blz. 911. 

SOCIALE ZEKERHEID. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. -
Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, 
§ 2. - De verzekeringsinstelling die ten 
gunste van de getroffene van een ongeval 
prestaties heeft verstrekt, treedt in de 
rechten van de getroffene tegenover 
degene die de schade heeft veroorzaakt .. 
- Begrip . 

Conclusie van Eerste advocaat-gene .. 
raal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971,Bull. en PAsiC., 1971, blz. 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. -
Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, § 2. 
- Verzekeringsinstelling die geheel of 
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van 
de getroffene van een ongeval.- Vorde
ring tot indeplaatsstelling tegen de derde
die voor het ongeval aansprakelijk is. -
Voorwaarden en modal iteiten. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971,Bull. en PASIC., 1971, blz. 1001. 

STRAF. 

Eendaadse samenloop. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1·1·. cass. , 1971, 
biz. nl. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 51. 

Materiele samenloop. - Begrip. 
Artikel 65 van het Strafwetboek. 

Bepaling die de strafrechter verplicht 
slechts een enkele straf uit te spreken 
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, 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, A1·r. cass., 1971, 
biz . 51. 
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Artikel 65 van het Strafwetboek. -
Eepaling die de rechter bij wie de strafvor
dering aanhangig is, verplicht slechts een 
-enkele straf uit te spreken, wanneer een 
_gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar 
is gestelcl, een bestanddeel vormt van een 
:misdrijf uit onvoorzichtigheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan d er Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 692 . 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). 

Tolk. - Beldaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is. - Arti
kel 332 van h et Wetboek van strafvor
·dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshalve 
·een tolk te benoemen. - Geen afwijking 
in de b epalingen van de wet van 15 jtmi 
1935 betreffende het gebruik der talen in 
_gerechtszaken. 

Noot, getekend V. D., onder cass., 
7 maart 1972, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 638. 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld. - Geen eis tot terugvorclering 
van het betaalde. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 

· 25 september 1970, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 78. 

Terugvordering waarvan sprake in 
.artikel 20, 5°, van de wet van 16 d ecem
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, Bttll . en PAsw:,1972, blz. 262. 

Roerende goederen verkocht zonder 
vaststelling van een termijn voor de 
betaling. - R echtsvorderingen tot terug
gave en tot ontbinding. - Wet van , 

16 december 1851, artikel 20, 5°. -
Begrippen. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F . Dumon, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIC., 1972, blz. 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 te 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 PABlO., 1972, blz. 262. 

UITVOERBAARVERKLARING. 

Door een buiteri.landse rechtbank regel" 
matig gewezen vonnis betreffende de 
staat van d e p ersonen . - Vom'lis dat 
gevolg h eeft in Belgie ongeacht elke 
uitvoerbaarverldaring, met uitsluiting 
van elke daad van tenuitvoerlegging op 
de goederen of van · dwang op de perso
nen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bttll. en PASIC., 
1973, blz . 725. 

UITVOERENDE MACHT. 

Bevoegcll1eden van de Koning. 
Toek enningsbevoegdheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 237. 

Bestuur. - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomi;;t. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bttll. en PASIC., 
1973, blz. 237. 

Geen soevereiniteit. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bttll. en PAsiC., 
1973, blz . 237 . 
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VENNOOTSCHAPPEN. 

H andelsvennootschap . - In rechte 
verschijnen in persoon.- Mogelijkheden. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
An·. cass., 1972, blz. 876. 

Europese gemeenschappen. - Ven
nootschap · opgericht overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat. - Begrip. 

Noot, get . W. G. onder cass., 19 ja 
.. nuari 1973, A1'1'. cass., 1973, blz. 515. 

VERJARING. 

Burgerlijke zaken. - Bevrijdende ver
jaring. - Begrip. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal · Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1'1'. cass., 1971 , 
blz. 78. 

Burgerlijke zaken. - Vrijwillige beta
ling van een verjaarde schuld. - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal P aul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 78. 

Burgerlijke rechtsvordering. - Bur
gerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf. - Wet van 17 april 1878, arti
kel 24, 26 en 27. - R echtsvordering 
verjaard na verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop het bij de wet 
als misdrijf omschreven feit is gepleegd. 
- Rechtsvordering die niet v66r de 
strafvordering kan verjaard zijn. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, Bull. en PASIC., 
1972, blz . 200. 

VERZEKERINGEN. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen. - Gestolen 
voertuig. - H eling. - H eier uitgesloten 
uit de verzekering. 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
6 december 1971, A1'1'. cass.; 1972, 
blz. 342. ' 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken.- VersP.hijning van 

een handelsvennootschap in ·persoon. -
Mogelijkheden. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 m ei 1972, 
A1·1·. cass., 1972, blz. 876. 

Bm·gerlijke zaken. - Verschijning in 
rechte. - Pleiten. - Onderscheid. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 197 2, 
A1·i·. cass., 1972, biz. 876. 

Door een buitenlandse rechtbank regel
inatig gewezen vonnis betreffende d e 
staat van de personen. - Vonnis dat in 
B elgiii gezag van gewijsde heeft.- Voor
w:aarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 725. 

Door een buitenlandse rechtbank regel
m atig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen. - Vonnis dat 
gevolg h eeft in Belgiii. - Voorw:aarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bttll. en PASIC ., 
1973, blz. 725 .. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de straf
vord ering kennis heeft genomen. 
Vrijspraak. - Rechter die zich onbe 
voegd verklaart om kennis te nemen van 
d e burgerlijke rechtsvordering.- Draag
wijdte van d eze beslissing. 

Noot, get. E. K., onder cass., 25 mei 
1973, A1'1'. cass., 1973, blz. 936. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

V oorrecht van de verkoper van be
drijfsuitrustingsmaterieel. - Samenloop 
van dit voorrecht en van h et voorrecht 
van de schuldeiser die een pand heeft 
op de handelszaak. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 28 september 
1972, B ttll . en PASIC., 1973, blz. 103. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 

Burgerlijke zaken. - Voorziening van 
een handelsvennootschap. - Regelrna
tigheid van de lastgeving van de advocaat 
bij het Hof van cassatie, die d e eisende 

-, 
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vei).nootschap vertegenwoordigt. - Be
wijs.- Onderscheid. 

Conclusie van E erste advocaat-generaal 
Mahaux, v66r cass., 22 oktober 1971, 
An·. cass., 1972, blz. 196. 

.. . 

WETTEN EN BESLUITEN. 

Interpretatieve .~et !. :_;·~ Ge~n t'enig·, 
werking, maar een wet die een geheel 
vormt met de ge'interpreteerde wet. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktoper -1970,. .. ;J3ul?. , ei). P~;;rc., 
1971, blz. 144. 

Procedurewet. - Onmiddellijk van 
toepassi~;~~~-

Conclusie van Proc~eur-gen~raal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc., 
1971, blz. 144. 

Terugwerking. - · Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten. - Begrip. 

Conclusie van Procurew·-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Bevoegdheidswet. - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
man, v66r cass., 23 april 1971, 
A1·1·. cass., 1971, blz. 786. 

Dwingende wet. - Schending. -
Sanctie op deze schending. 

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

Dwingende wet. - Begrip. 
Noot 1, getekend W. G., onder 

25 juni 1971, A1·1·. cass., 
blz. 1081. 

cass., 
1971, 

Wet die de open bare orde raakt. -
BegriP:- . , _ . , . , . 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1·r. cass., 1971, 
blz. ·1P8L - J.· .': 

Procedurewet. - Nieuwe wet. -
Onmiddellijk van toepassing. - Draag
wijdte van de regel onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, get~kend W. ci-.', dnder \ cass.', 
25 juni ' 1971, A1·1< c·ass., '1971, 
blz. 108·1 . . 

Wet die de openbare orde· raald: -:--
Schending. - Sanctie op .deze schending. 

Noot 1, ··getekend. W. ·G., onder cass., 
25 juni 1971, Ar1·. cass., 1971, 

·. . blz. 1081. 

wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -

· Voorwaarden waaronder deze ' i:Jietigheid 
gedekt is onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j'uni 1971, A1·1·. cass., 1971, . 
blz. 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
Voorwaarden waaronder deze · nietigheid 
wordt aangenomen onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 jurii 1971, Arr. cass., 1971, 
blz. 1081. 

WOONPLAATS. 

Gekozen woonplaats. - Begrip. 
Noot, getekend E. K:, onder cass., 

10 december 1971, Ar1·. cass., 1972, 
blz. 361. 



.. --... -. -- ------, (:. ~~--

PLECHTIGE OPENINGSREDEN 

VAN RET HOF VAN CASSATIE 

-;_.---------

15 augustus 1869. - Examen des arrets rendus en chambres reunies en matiere 
civile, depuis !'installation de I~ Cour. 
De H. Procureur-generaal M. Leclercq .. 

15 oktober 1870. · ~ Examen des arrets rendus chambres reunies en matiere de 
droit public ~t de droit a dministratif. ' 
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. F aider . 

15 oktober 1873. - La publicite. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1874. - L'unite. 
· De H . Procureur-generaal Ch. F aider. 

15 oktober 1875. - La separation des pouvoirs. 
D e H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1876. - Les quatre grandes libertes constitutionnelles. 
De H. · Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1877. - L 'autonomie communale . 
D e H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1878. - Les finances publiques . 
. . ;De H . Procureur-generaal Ch. Faifl.er. 

15 oktober 1879. ' - L a repression. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1880. · - L a force publique. 
De H. Procureur-generaal Ch. F aider. 

15 oktober 1881. - La force publique et la paix interieure. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1882. - Le droit de petition. 
D e H. Procureur-generaal Ch. Faider. 
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15 oktober 1883. - La justice et son palais. 
De H. Procurem·-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1884. - La topique coristitutionnelle. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober ·1885. - Le genie de la Constitution. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

i 

15 oktober 1886. - Les retours de jurisprudence. 
De H. Procureur-generaal Ch.' Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1887. - Revue des arrets solennels rendus en matiere civile au cours 
des quinze dernieres annees. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1888. - Les anciens biens ecclesiastiques mis a la disposition de la 
nation. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1889. - M. le Procm·eur general Leclercq. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesclach de ter Kiele. 

1 e oktober 1890. - Du droit d'amortisation. 
De H. Procm·eur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et tempore!. 
De H. Procureur-gen,eraal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e okto.ber 1892. - Les lentem·s de I'administ1·ation de la justice civile. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

2 oktober 1893. - Le Procureur general Faider. 
De H. Procurem·-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1894. - Propriete individuelle et collectivisme. 
De H. Procurem·-generaal Ch. Mesdach de ter. Kiele. 

1 e oktober 1895. - De !'occupation co=e mode d'acquisition de la propriete. 
De H. Procm·em·-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1896. - Les lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs resultats. 
De H. advocaat-generaal Bosch. 

1 e oktober 1897. - Le juge tmique et le recrutement de la m~gistrature en Belgique. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

1e oktober 1898. - De !'intervention du ministere public dans le jugement des 
affaires civiles. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

2 oktober 1899. - La presse sous le consulat et sous !'empire. 
De H. Advocaat-generaal Van Schoor. 

1 e oktober 1901. - De la recidive et de !'administration de la justice repressive. 
De H. Procureur-generaal Melot. 
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1 e oktober 1902. - De !'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique. 
De H. Advocaat-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1903. - Des origines de. l'article 340 du Code civil. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

I e oktober 1904. - Le Comte de Neny et le Conseil prive. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

2 oktober 1905. - Le Premier President de Gerlache et le Premier President 
Defacqz. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit international prive. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1907. - Philippe Wielant et I '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. - S~dicats et unions Professionnelles (Loi du 31 mars 1898) 
De H. Procure\].r-generaal R. Janssens. 

2 oktober 1911. - Le projet de loi sur la reorganisation de la police rurale. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

l e 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. 

1e oktober 1920 - La magistrature beige depuis l'artnistice. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1921. - Les chambres reunies - Arrets en matiere fiscale et criminelle 
(periode de 1869 a 1921). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

2 oktober 1922. - Cinquante annees de discours de rentree a la Cour de cassation 
de Belgique (1869 a 1922). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1923. - Un jubile. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 
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18 oktober 1924. - La lutte contre 1'avortement ;- Le secret medical. 
De H. Procurem·-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1925. - De la Cour de cassation. 
De H. Eerste advocaat-generaal P. Leclercq. 

15 september 1926. - Adieux. 
De H. Procureur-.generaal Terlinden. 

15 september 1927. - Le conducteur d'1..me automobile, qui tue ou blesse un pieton, 
commet-il un acte illicite? · 
De H. Procureur-gen eraal P. Leclercq. 

15 september 1928. _:__ Propos constitutionnels. 
De H. Procurem·-generaal P. LeClercq. 

16 september 1929.- Sur le chemin de la liberte. 
De Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1930. - L'etablissement de la liberte. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. J ottrand. 

15 september 1931.- De certaines dispositions garantissant la liberte. 
. De H. Eerste advocaat-generaal B. J ottrand. 

15 september 1932.- L es 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 arrets. 
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 advocaat-generaal A. Gesche. 

15 september 1939. - Le Conseil d'Etat e-t le Pouvoir judiciaire. 
De H. Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 septembre 1944.- Discours prononce a l'audience solennelle de rentree. 
De H. Eerste advocaat-generaal L. Cornil. 

15 september 1945. - D e juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof 
van verbreking. - -

De H. Advocaat-generaal R. Janssens d~ Bistho-;e~ :-
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16 september 1946.- Propos sur le droit criminel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

·15 september 1947.- De wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1948.- LaCour de cassation- Ses 0rigines 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 mission. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1951.- Een voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd. 
De H. Procureur:generaal L. Cornil. 

15 september 1952. - La Cour de cassation - Reformes mineures de la procedure. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1953.- Het Hof van verbreking in 1853. 
De· H. Eerste Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 september 1954.- Propos sur !'article 95 de la Constitution. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 Eeptember 1955.- De parlementaire immuniteit. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1f 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. 

l e september 1958. - Les reclamations en matiere d'impots 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. 

1e september 1961.- Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 
De H. Advocaat-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

l e september 1962. - La Cour de cassation et la loi etrangere. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1963. - Conflict tussen het verdrag en de interne wet. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 
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1 e september 1964. - Les pourvois dan.s !'interet de la loi et les den.on.ciations sur 
ordre du Ministre de la Justice. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1965. -. Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek. 
De H. Advocaat-gen.eraal L. Depelchin. 

1 e september 1966. - Considerations slir le pro jet de Code judiciaire. 
De H. Procureur-gen.eraal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1967. - De voltallige zittingen in het Hof van cassatie. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1968. - Reflexions sur le droit international et la revision de la Consti
tution. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van. der Meersch. 

1 e september 1969. - De Belgische rechter tegenover het internationaal Recht en. 
het gemeen.schapsrecht. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Gan.shof van der Meersch. 

1 e september 1970. - Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1971. - Het re~ 'lterlijk gewijsde en het gt>rechtelijk Wetboek. 
De H. Eerste advocaat-generaal P. Mahaux. 

1 e september 1972.- Reflexions sur la reyi~ion de la constitution. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

3 september 1973.- Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefen:ng 
van het rechterlijk ambt. 

De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 


