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h) de wet van 10 juni 1937 betr~ffende 
de inrichting en de bevoegdheid van 
sommige instellingen tot nut van 't al-
_gemeen. · 

Al deze wetten staan de Koning toe, 
bij wege van koninklijke besluiten, in de 
bijzondere aangelegenheden door deze 
wetten bedoeld, wetsbepalingen te wijzi
gen, op te heffen of aan te passen (18). 

* * * 
De wetten die uitzonde1·lijlce machten 

aan. de Koning hebben toegekend -
wetten van 7 september 1939, 14 decem
ber 1944 en 23 maart 1945 - hebben 
bepaalcl dat de koninklijke besluiten op 
_grond van die wetten genomen, die 
besluitwetten worden geheten, kracht 
van vvet (de wet van 7 september 1939 
bepaalt dat deze besluiten « wetskrach
tige beschikkingen » zijn [« ont force de 
loi »] en de wet van :,l3 maart 1945 dat 
zij lu'acht van wet hebben [«force de 
loi »]) hebben, en hieruit wordt afgeleid 
clat toetsing van hun grondwettigheid _ 
uitgesloten is. 

Ik preciseer nog eens dat de wet van 
31 maart 1967, op grond waarvan de 
koninklijke besluitennrs. 78 en 79 inzake 
geneeskunst en Orde d er geneesheren 
worden genomen, een wet is die bijzon
dere machten en geen « uitzonderlijke 
machten » heeft toegekend en dat nooit 
beslist werd dat dergelijke koninklijke 
besluiten luacht van wet hebben. 

Ook in andere landen worden pogingen 
aangewend om sommige dergelijke nor
matieve beslissingen, door de uitvoerende 
macht uitgevaardigd, aan het jurisdic
tioneel toezicht te onttrekken. 

In Nederland heeft de wetgever som
tijds pogingen gedaan om maatregelen of 
besluiten, genomen op gr_ond van een 
«delegatio van wetgevende bevoegdheid », 
aan het oordeel van de rechter te onttrek
ken. « Zo bepaalt artikel 2 van de In- en 
Uitvoerwet, dat de Kroon van de daar 
verleende delegatio gebruik kan maken, 
indien bepaalde feitelijke omstandig
heden daartoe «'naar Ons oordeel » (van 

· (18) De wet van 14 februari 1961 clie aan 
de Koning de opdracht had toevertrouwd 
teneinde, niettegenstaande het bepaalde in 
artikel 3 van de Grondwet, gemeenten samen 
te voegen of hun grenzen te wijzigen, bepaalt 
-dat de koninklijke besluiten die dergelijke 
bes!issingen nemen eerst in werking treden 
nadat zij, ingevolge een ratificering door de 
wetgevende kamers, lcracht van wet zullen 
verkregen hebben (zie art. 91 van de wet). 

de Kroon) nopen. Het is echter dubious, 
of het beoogde doel met deze formula 
volledig wordt bereikt en of de rechter 
de vraag of de Kroon in de gegeven om
standigheden reclelijkerwijs tot het be
·wuste oordeel had kunnen komen, toch 
niet aan zich zal trekken » (19). 

In Groot-Brittannie kent men wat de 
clausule van Hendrik VIII wordt ge
noemd, volgens welke een verordening 
genomen ter uitvoering van de wet 
verondersteld wordt de wet zelve te zijn. 
Een dergelijke bepaling werd nog in de 
Housing en Plam1ing Act van 1909 aan_
getroffen. 

Ret House of Lords besliste in 1931 
dat het judiciair toezicht hierdoor niet 
uitgeschakeld kon worden (20). 

De Commissie Graaf Donoughmore, 
opgericht door een beslissing van de Lord 
High Chancellor, heeft in 1932 dergelijke 
clausule uitdrukkelijk afgekeurd. 

Moderne 1-vette:n hebben nochtans aan 
de regering en aan de administratieve 
overheden zeer ruime machten verleend 
die het jurisdictioneel toezicht zeer 
moeilijk maakten of maken. 

Deze machten worden soms op zo vage 
en brede >~rijze opgevat dat de noodza
kelijkheid zelve van het jurisdictioneel 
toezicht schijnt uitgesloten te worden : 
zo b.v. verlenen : a) the Supplies and 
Services Act 1947 de macht om« ensuring 
that the whole resources of the commun
ity are available for use . . . in a mam1er 
best calculated to serve the interests of 
the community>>, b) andere Acts het 
recht om maatregele:n te nomen welke 
aan de bevoegde minister " appear to be 
necessary » of welke hij " reasonable cause 
has to believe » dat ze noodzakelijk 
zijn (21). 

Ret principieel probleem van de vere
nigbaarheid van de verordeningen met de 
machten die aan de uitvoerende macht 
worden gedelegeerd blijft nochtans be
staan, en ook dat van de inachtneming 
door deze verordeningen van regels van 
andere Acts of Parliament en van do 
Common Law zoals die welke de vrii
heden van de individuen beschermen (22\ 

(19) W.J. VAN EIJKERN, "Preadvies, Dele
gatie van wetgevende bevoegclheid "• biz. 49, 
Vereniging voor de verge!ijkende studie van 
het recht in Belgie en Nederland, Jam·boelc 
1963-1964, p. 56. 

(20) G. TIXmR, Le cont?·6le judiciai1·e de 
l'administmtion cmglaise, 1954, biz. 101. 

(21) Raadpl. o.a. C. K. ALLEN, Law in the 
malcing, op. cit., p. 551 tot 554. 

( 22) Zie sttpm. 



- 1202-

De gelijkstelling van een beslissing van 
de uitvoereride Inacht met een wet zou 
in Groot-Brittannie het jurisclictioneel 
toezicht kunnen uitsluiten om de een
voudige reden dat daar de wetgevende 
macht ook de grondwetgevende macht is 
en dat de eerstgenoemde om het even 
welke normatieve beslissing mag wijzigen 
of afschaffen, zelfs inclien, wegens haar 
aanzien of haar weerslag op de rechten 
van de individuen of op de politieke 
instellingen, deze beslissing de benaming 
" constitutional rule » krijgt. 

Deze toestand verschilt in wezen van 
ons juriclisch stelsel waarin de wetgevende 
macht aan de beslissing van de grond
wetgevende Inacht onderworpep. is. 

Kortelings werd door procm·eur-gene
raal Ganshof van der )_\!Ieersch met gezag 
en afdoend voor uw Hof overwogen, na 
aan ons grondwettelijk stelsel herinnerd 
te hebben, i.h.b. aan de artikelen 30, 
92, 93 en 94 van de Grondwet : " Ligt 
h et, bij conflict tussen twee wetten of 
tussen de wet en de Grondwet, niet in 
het wezen van de rechtersopdracht te 
zeggen welke van beide moet toegepast 
worden wanneer deze beslissing nodig is 
om hem in staat te stellen uitspraak te 
doen? Wordt door de weigering de wet 
aan de Grondwet te toetsen, aan de wet 
geen grotere rechtskracht gegeven clan 
die van de Grondwet zelf, waaraan de 
wet nochtans onclergeschikt is en haar 
geldigheid ontleent, en bijgevolg aan de 
geconstitueerde macht de primauteit 
hoven de constituerende macht toege
kend? » 

De jurisdictionele ftmctie vvaarmee een 
rechterlijke rnacht bekleed is leidt nood
zakelijk - tenzij clit haar uitclrukkelijk 
door de Grondwet zou verboden zijn -
in geval vail een conflict tussen twee 
normen, tot toepassing door de rechter 
van de hogere nann of van de nor1n waar
van de naleving zich aa.n al de overheden 
opdringt . 

Zelfs inclien door de opdrachtwet aan 
de koninklijke besluiten de benaming 
van beslissingen die kracht van wet 
hebben wordt gegeven, kan dm·halve 
h et jurisdictioneel toetsingsrecht van. 
hun grondwettigheid niet uitgesloten 
worden. 

Maar, nog eens, het probleem rij st hier 
niet daar de koninklijke besluiten nrs. 78 
en 79 van 10 november 1967 werden ge
nomen op grand van een wet die geen 
uitzonderlijke maar !outer bijzondere 
machten had toegekencl, en nieni.and 
beweerde dat deze koninldijke besluiten 
de kracht van een wet zouden hebben 

met het gevolg clat het normaal jurisdic
tioneel toezicht zou ktmnen uitgesloten 
worden: 

Het hof van beroep heeft ten deze het 
dubbel toezicht dat ik hierboven belmopt 
heb beschreven uitgeoefend. Het heeft 
geenszins beslist, zoals het eerste middel 
doet gelden, dat slechts hoefde nagegaan 
te worden of de koninklijke besluiten 
nrs . 78 en 79 niet buiten de machten 
traden die aan de Koning werden toe
gekend door de wet van 31 maart 1967 . 

Het arrest onderzoekt ook, of bedoelde 
konmldijke besluiten in strijd zouden 
zijn met de bepalingen van de artike
len 20, 67 en 92 van de Grondwet en de 
artikelen 6 en 11 van het Verclrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en van de fundamentele vrijheden. 

Het . verwijt van schending van arti 
kel 107 van de Grondwet is derhalve 
ongegrond, en het arrest heeft de con
clusie van eiser, die betoogde dat een 
dergelijk dubbel toezicht cliende uit
geoefend te worden, beantwoord. 

* * * 
Het tweede middel is afgeleid uit schen

ding van artikel !W van de Grondwet en 
artikel Il-l van het Verdrag tot bescher
lning van de rechten van de Inens en 
van de ftmdamentele vrijheden, doordat 
het bestreden arrest toepassing maakte 
van bepalingen van de koninldijke be
slu:iten nrs. 78 en 79 · op grand waarvan 
eiser veroordeeld werd o~n, als genees
heer, de geneeslnmde te hebben uitge
oefend gedurende een schorsing hem' 
opgelegd door de Provinciale Raad van 
de Orde der geneesheren , welke konink
lijke besluiten bepalen dat de uitoefening 
van de geneeskunde in Belgie afhankelijk 
gesteld wordt van de gedwongen toe
treding van de arts tot gezegde Orde en 
clienvolgens van de onderwerping van de 
arts aan de jtuisclictionele organen van 
die Orde, terwijl het opleggen van gezegde 
toetrecling en onderwerping indruisen 
tegen het beginsel van de vrijheid van 
vereniging gegeven door de artikelen 21 
van de Grondwet en 11 van het Verclrag. 

Een gelijkaardig midclel werd reeds 
door uw arrest van 3 mei 1974 beant 
woord. U hebt beslist, dat de verplichte 
inschrijving op de Iijst van een Orcle die, 
als de Orde der geneesheren, een publiek
rechtelijke instelling is welke als opdracht 
heeft te waken over de n a1eving van de 
plichtenleer en de instandhouding van 
de eer, de discretie, de eerlijkheid en de 
waardigheid van haar !eden, niet a ls 
onverenigbaar met de vrijheid van 
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-veremgmg, vastgelegd in artikel 20 van 
·de Grondwet, kan beschouwd worden. 

Betreffencle de aangevoerde schending 
-van artikel 11 van het Verdrag van Rome, 
client geantwoord te worden dat arti
kel 11, lid 2, van dit Verclrag bepaalt dat 
de uitoefening van het recht van vere
niging aan beperkingen kan worden 
onclerworpen welke door de wet zijn 
voorzien en die in een clemocratische 
samenleving noclig zijn, o.m. voor d e 
bescherming van de gezonclheid. D e 
lwninklijke besluiten betreffencle de op 
clrachten en machten van de Orcle der 
geneesheren hebben gewis de grenzen 
niet overschreden van de beperkingen 
van de uitoefening van het recht van 
vrijheicl van vereniging die door bedoelcl 
Verdrag worden toegelaten. 

Het denle middel wercl ook op clezelfcle 
·wijze en in clezelfcle bewoordingen op 
3 mei 1974 aan het Hof voorgelegd. 

Het doet gelclen, dat · het bestreden 
arrest een beslissing sanctioneert, (( ge 
J.l.omen door een jurisdictioneel orgaan 
ingericht door het koninldijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 ... », en 
uitspraak doet over het burgerlijk recht 
van eiser de geneeslnmde uit te oefenen, 
terwijl de Provinciale Raad van de Orcle 
der geneesheren aldus, ingevolge h et 
koninldijk besluit, bevoegdheden gekre
gen heeft om uitspraak te doen over 
bm·gerlijke rechten, zoals het recht op 
vrije meningsuiting, het recht van vere
niging en het recht op arbeid. 

I k mage twe(! voorafgaancle opmer
kingen maken : 

Het midclel voert schending van het 
Europees Sociaal Handvest van 18 no
vember 1961 aan; er client nochta.ns 
.aangestipt te worden dat deze interna
tionale hancleling noch de instemming 
van de wetgevencle kamers verkregen 
heeft, noch door de Koning werd geratifi
ceercl en clat zij clerhalve totnogtoe geen 
wet in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk vVetboek vormt. 

De rechten van meningsuiting, van 
vrijheicl van vereniging en het recht om 
een beroep te mogen uitoefenen - nl. de 
geneeskunde- zijn weliswaar burgerlijke 
rechten. Zij maken essentiele persoon-

(23) Bttll. en PASIC., 1957, I, .430, i.h.b., 
p. 455. 

(24) In zijn con clusie van 3 mei 1974 
heeft proctu·eur-generaal Ganshof van der 
Meersch eraan herinnerd dat het Hof reeds, 

lijld1eidsrechten uit, die uiteraard burger
lijke rechten zijn in de zin van artikel 92 
van de Gronclwet. 

D e h. Procureur-generaal Ganshof van 
der Meersch verklaarcle in zijn conclusie 
v66r het arrest van 21 december 1956 (23) 
dat de wetgever de bevoegdheicl van 
de gewone rechtscolleges niet zou kunnen 
uitsluiten, met toepassing van artikel 92 
van de Grondwet, "a l'egard des droits 
fondamentaux expressement garantis par 
la Constitution, ni des autres droits civils 
clout l 'objet est !'interet prive des per
sonnes dans lem·s rapports avec les autres 
personnes privees comme clans leurs 
rapports avec la puissance publique ». 

De door het middel bedoelde subjec
tieve rechten kunnen gewis geen politieke 
rechten uitmaken, noch in de enge noch 
in de ruime betekenis. 

Dergelijke politieke rechten, zoals de 
h. Procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch ook aanstipte, zijn i.h.b., "tant 
les droits de participation active a 
·I 'exercice de la souverainete ... que les 
clroits de beneficier en tant que citoyen 
ou d'administre de la distribution des 
services que la puissance publique pro
cure au titre de droit auJc citoyens ». 

W anneer een disciplinaire overheid een 
tuchtsanctie oplegt, zelfs de sanctie van 
ontzetting, schorsing of schrapping van 
de lij st der Orde uitspreekt, omdat bv. 
door een publicatie ofwel een ambtenaar 
(sanctie van ontzetting of schorsi.ng) 
tekort gekomen is aan de verplichtingen 
vail terughouclendheicl of van onpar
tijdigheid die aan het openbaar ambt 
verbonden zijn, ofwel een geneesheer 
(sanctie van schorsing of schrapping) 
de eer, de discretie, de eerlijkheid, de 
waardigheid van de Orde der geneesheren 
gekrenkt heeft, doet zij geen uitspraak 
over de bm·gerlijke rechten van vrijheicl 
van meningsuiting of van vrijheicl van 
uitoefening van een beroep. Zij om·deelt 
uitsluitend over de gedraging van de 
a~nbtenaar of de geneesheer i.v.m. de 
verplichtingen welke dezen hebben ten 
opzichte van het ambt of het beroep die 
zij vrijelijk aangenomen hebben uit te 
oefenen en die clienen . uitgeoefend te 
worden op een wijze die de belangen 
waarvoor zij bestaan moet dienen en 
vrijwaren (24). 

in verenigde kamers, op 27 november 1957 
beslist heeft dat de rechtsvervolgingen en het 
uitspreken van tuchtsancties vreemd zijn aan 
de geschillen die krachtens artikel 92 van de 
Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
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De provinciale raden van d e Orde der 
geneesheren, wanneer zij de bevoegd
heden uitoefenen w elke hun door het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 werden verleend, spreken zich 
niet uit over de genotsbekwaamheid of 
de handelingsbekwaamheid in verband 
met o.a. de vrijheden en rechten van 
meningsuiting, van vereniging en van 
uitoefening van een beroep. Zij spreken 
zich niet uit over de clraagwijdte van 
bedoelde vrijheden en hm1 eventuele 
b eperkingen, zoals zij bestaan ofwettelijk 
toegela ten zijn, t.o.v. al cle burgers, al cle 
individuen die zich op de genotsbekwaam
h eid van deze rechten mogen beroepen. 
Zij doen uitsluitend uitspraak i.v .m. d e 
b elangen van d e uitoefening van een 
bepaald b eroep (25). 

Uit de bepalingen van d e Grondwet 
blijkt weliswaar buiten kijf, dat de rech
terlijke macht uitsluitend bevoegcll1eid 
h eeft in strafzaken (26). Vermits d e 
strafrechter sancties en maatregelen uit
spreekt die essentieel d e persoonlijke 
vrijheid, h et eigendomsrecht (geldboeten 
en verbeurdverklaring) en andere burger
lijke rechten b eperken , doet hij uitspraak 
nopens «/geschillen over burgerlijke rech
t en » (art. 92 van d e Grondwet). Deze 
uitsluitende bevoegcll1eid is vreemd aan 
d e tuchtaangelegenheden. 

D e m et tuchtbevoegcll1eid belaste or
ganen hebben geen nmcht om zich over 
die rechten en t.o.v. al cle inclivicl~ten 
uit te spreken : zij doen uitsluitend uit
spraak over de belangen en eisen van een 
bepaalcl beroep of a mbt. 

N et 'als de b epalingen van artikel 7 
van. de Grondwet smmnige aclministra
tieve of veiligheidsarrestaties niet h ebben 
willen uitsluiten, hebben ook de andere 
bepalingen van de Grondwet en . o.a. 
artikel 92 · de sociale noodzakelijkheid 
van h et optreden van d e tuchtorganen 
niet willen of lnmnen v erbieden. 

Over de aarcl van h et tuchtgerecht 
h eeft procureur-generaal Ganshof van 
der Meersch reeds nader uitleg gegeven 
in zijn conclusie van 3 mei 1974. 

~:: * * 
H et vie1·cle miclclel is identiek aan h et 

door het arrest van 3 mei 1974 reeds 
beantwoorde derde middel. 

van de rechtbanken b ehoren . .Artikel 100 van 
de Grondwet verleent nochtans een uitslui
t ende bevoegdheicl aan cleze rechtbanken in 
verband met cle tucht van cle rechters. 

(25) Zie noot 24. 

Eiser v erwart d e machten van de 
Koning , zoals zij .door artikel 67 van de 
Grondwet worden bepaald, en de mach
t en die h em op grond van a rtikel 78 
van de Grondwet kunnen toegekend 
worden, 1net elkaar. 

Procurem·-gen eraal Ganshof van der 
Meersch h eeft in d e zoeven bedoelcle 
conclusie eraan h erinnerd, dat « de 
Grondwetgever zich niet h eeft willen 
houden aan de enkele in d e Grondwet 
genoemde attributies : artikel 78 van 
d e Grondwet staat toe dat een bijzondere 
wet, krachtens d e Grondwet uitgevaar
digd, d e uitoefening van 's Konings ver
ordenende miwhten buiten de door 
artikel 67 gestelde grenzen uitbreiclt. 
D eze verordenende machten zijn dus 
niet r echtstreeks uit de Grondwet ge
sproten, m aar uit een bijzonder e machti
gingswet ». 

Op grond van _de wet van 31 maart 
1967, genomen ingevolge artikel 78 van 
de Grondwet, h eeft het koninklijk be
shut nr. 79 van 10 november 1967 wet
t elijk beslist d e wet van 25 j_uli 1938 op 
t e heffen . Door overigens bij besluit van 
25 maart 1969 beslist t e hebben op welke 
da tmn deze wet opgeheven zou worden 
is de Koning ook zijn m achten niet te 
buiten gegaan. 

~' * * 
Het vijjcle miclclel verwijt een schending 

van artikel 6-1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
in dezelfde termen als h et vierde middel 
reeds deed in de zaak die tot het arrest 
van 3 mei 1974 h eeft geleid. 

Uit d e omstandigheden die door dit 
middel werden ingeroep en kan tot een 
schending noch van b edoelde wets
bepalingen noch van andere wetsbepa
lingen worden besloten. 

Het arrest van 3 mei 1974 h eeft reeds 
betreffende b edoeld artikel 6-1 uitspraak 
gedaan . 

Beslttit : verwerping. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 12 september 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; · 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 

(26) Cass., 29 maart 1833 (Bull. en PAsrc., 
1833 , I, 71) en 10 augustus 1840 (ibid. , 1840, 
I, 460); LniPENS, " Le probleme cle la compe
tence repressive d es futm·es juridictions du 
travail », J.T., 1957, p. 90 . 
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schending van de artikelen 97 en 107 
van de Grondwet, 

cloo1'Clat het arrest beschouwt dat het 
voldoet aan het onderzoek naar de interne 
wettelijkheid van de koninklijke beslui
t en nrs . 78 en 79 van 10 november 1967 
betreffende de geneeslnmst, respectie
velijk de Orde d er geneesheren, door 
vast t e steilen dat de inhoud van deze 
besluiten niet buiten de aangelegenheden 
gaat vervat in artikel 1, 8°, van d e wet 
van 31 maart 1967 tot toekerming v an 
)Jepaalde machten aan de Koning , in 
uitvoering waarvan zij werden genomen, 

tenvijl, ee1·ste oncle1·deel, h et onderzoek 
naar deze conformiteit slechts een aspect 
is van zowel de externe als interne wet
telijkheid w elke de r echtbanken dienen 
na te gaan, m eer bepaald ten einde vast 
te steilen of de inhoud ervan in overeen
stemming is m et het geheel van d e in 
Belgiii vigerende wets- of grondwets
bepalingen of van « de kracht van wet 
hebbende verdragsbepalingen "; 

tweecle onde1·deel, het arrest dit in con
clusie opgeworpen middel niet b eant
woordt; 

Over wegende dat h et arrest de in het 
middel aangehaalde beschouwing niet 
bevat, d och oordeelt dat d e inhoud van 
de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 
van 10 november 1967 niet buiten de 
in de wet van 31 maart 1967 vervatte 
aangelegenheden gaat en « aldus " aan 
h 9t onderzoek van de wettelijkheid ervan 
voldoet overeenkomstig artikel 107 van 
de Grondwet ; 

Overwegende dat het arrest verder 
onderzoekt of bedoelde koninldijke be
sluiten niet in strijd zijn met de bepa 
lingen van d e artikelen 20, 67, 92 en 94 
van de Grondwet en 6 en ll van het 
Verdrag tot besch erming van de rechten 
van de mens en de ftmdamentele v rij
heden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd door arti
kel 1 van d e wet van 13 mei 1955; 

Overwegende d at uit de hierboven 
overgenomen b eschouwing van het arrest 
blijkt, zoals door zijn context wordt 
bevestigd, dat het h of van beroep bedoelt 
dat voormelde koninldijke besluiten aan 
het onderzoek n aar htm wettelijld1eid 
voldoen in het opzicht v an hun over
eenstemming met de wet tot toekenning 
van bepaalde machten aan de Koning , 
doch niet besli~t dat het onderzoek n aar 
de . wettelijkheid ervan tot clit punt moet 
beperkt worden ; 

Overwegende dat, nu h et hof van 
beroep de wettelijld1eid van gezegde 

koninklijke besluiten h eeft onderzocht 
in verband m et de door eiser in dit op
zicht opgeworpen middelen, h et rneteen 
d e conclusie van eiser passend beant
woordt; 

Dat het middel niet k an aangen omen 
worden; 

Over het tweed e middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20 van d e 
Grondwet en 11 , 1, van het Verdrag tot 
b escherming van de rechten van de 
m ens en d e fundamentele vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd door artikel 1 yan 
d e wet van 13 mei 1955, 

cloo1'dat h et arrest toepassing maakt 
van de artikelen 31 van het koninldijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 en 
38, § l , 1°, en 44 van h et koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, op 
grand waarvan eiser veroordeeld werd 
om als geneesheer de gen eeskunde te 
hebben uitgeoefend tijdens de duur van 
een schorsing hem opgelegd door een 
beslissing van de Provinciale Raad van 
de Orde der geneesheren van West
Vlaanderen van 28 oktober 1970, welke 
koninldijke b esluiten bepalen dat de 
uitoefening van d e geneeskunde in 
B elgiii afhankelijk gesteld wordt van d~ 
gedwongen toetreding van de arts tot 
gezegde Orde en dienvolgens van d e 
onderwerping van de arts aan d e juris
dictionele organen van die Orde ; het 
arrest de toepassing van de artikelen 20 
van de Grondwet en ll van bovenver
rneld Verdrag beperkt tot de verenigingen 
van private aard , h etgeen d e Orde der 
geneesheren niet zou zijn, en de Orde 
rninst en s van de gewaarborgde vrijheid 
van vereniging uitgesloten zou zijn door 
toepassing van artikel ll , lid 2, van h et 
vermeld Europees V erdrag, 

tenvijl, ee1·ste onde1·cleel, h et opleggen 
van gezegde toetreding en onderwerping 
indruist t egen h et b eginsel van de vrij
heid van vereniging gehuldigd door arti
k el 20 van de Grondwet en 11 van voor
meld V erdrag ; 

tweecle oncle1'Cleel, niet aileen noch de 
Grondwet noch voorrneld Verdrag enig 
onderscheid maken naa.r de aard der 
verenigingen, waarvan. zij de vrije toe
treding waarborgen, temeer daar er· 
tegenover verenigingen van prive aard 
aileen openbare insteilingen bestaan, 
doch bovendien de Orde der geneesheren, 
ongeacht de wijze w:aarop zij werd op
gericht, een vereniging is van prive. 
p ersonen, i.e. van geneesheren, met het. 
oog op de uitoefening van een vrij beroep,. 
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met name de geneeskunde, en derhalve 
een prive vereniging, en artikel 11, lid 2, 
van h et Em·opees V erdrag weliswaar 
stelt dat de uitoefening van de gewaar
borgde vrijhed en, zoals deze van v.ereni
ging, kan gereglementeerd worden m het 
b elang van onder andere de volksgezond
h eid, maar u ergens veroorloo~t dat do~r 
h et invoeren van uitoefenmgsmodah
teiten het fundamentele recht zelf zou 
worden opgeheven, hetgeen de verplichte 
toetrecling tot de Orde der geneesheren 
wel doet : 

Overwegende d at, naar luid .van art~
kel 2, lid 2, van h et koumkhJk beslmt 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
d e Orde der gen eesheren, om de gen ees
lnmde in B elgie te mogen uitoefenen, 
ieder geneesh eer op d e lijst van de Orde 
ingeschreven moet zijn ; 

Overwegende dat de verplichte in 
schrijving op de lijst van een orde che, 
zoals d e Orde der gen eesh eren, een 
publiekrechtelijke installing is welke .als 
opch·acht h eeft te waken o:ver de nalevmg 
van de plichtenleer en de mstandh~ud~g 
van de eer, de discretie, de eerhJkh~Id 
en de waarcligh eid van haar l~den , rnet 
als onverenigbaar met de VriJheld van 
vereniging, vastgesteld in artikel 20 van 
d e Grondwet, k au beschouwd worden ; 

Overwegend e dat artikel 11 , lid 2, van 
het Verchag tot · bescherming van d e 
rechten van de mens en d e fundamentele 
v rijheden bepa~~t c~at de uitoefening van 
h et recht op VriJheid van veremgmg aan 

· b eperkingen kan worden onderwo~]J~n 
well{e bij d e wet zijn voorz1e11: en d1e m 
een democratische sa1nenlevmg nod1g 
zijn onder m eer voor d e besch erming v an 
de gezondheid ; . . 

Overwegende d at de dot?r e1ser gekr~
t iseerde regel van de verphchte mschnJ
ving op de lij st van d e Orde der . genees 
h eren de grenzen inet overschnJdt van 
·d e beperkingen die voormeld art ikel 1I, 
lid 2, van het Verchag voor de bescher
rning van de gezoncli1eid toestaat, en d er-
11alve h et recht zelf op vrijheid van 
v ereniging in d e zin van clit artikel niet 
·opheft; 

D at het middel naar recht faalt ; 

Over het d erde middel , afgeleid uit de 
schending van d e artikelen 9.2 , 94 van 
·d e Grondwet, I, meer b epaald 8°, a, en 3, 
lid 2, van de wet v an 3I maart I967 tot 
toekenning van b epaalde m achten aan 
·de Koning ten eiude de economische her
·opleving, d e bespoediging van de regw
:n ale reconversie en de stabilisatie van het 
begrotingsevenwicht te verzekeren, 

cloo?"dat het arrest een beslissing sanc
tioneert genomen door een jurisdic~ion~.el 
orgaan ingerich t door het koninkh~k 
b esluit nr. 79 van IO november I967 , mt
gevaarcligd krachtens voormelde wet van 
3I maart I967, en uitspraak doet over 
h et burgerlijk recht van eiser de genees
lnmde uit te oefenen , 

tenvijl de provincials raden van de 
Orde d er geneesheren wei degelijk te 
b eslissen krijgen over burgerlijke rech
ten en meer bepaald over de t oekenning 
of intrekking van door de Grondwet en 
door « lu·acht ·van w et hebbende ver
dragen » ingestelde bur~~rlijke vrijheden, 
zoals het r echt bp vrlJe menmgs~1.1t~g 
(ar t ilml I4 van de Grondwet), de VriJheld 
van v ereniging (artil{el 20 vat1 de Grand
wet en artikel II van voormeld Europees 
Verdrag), het recht op arbeid (Europees 
Sociaal Handvest, 18 oktober 1961) : 

Overweo·ende dat het Europees Sociaal 
H and vest>=> noch de inste=ing van de 
wetgevend e kamers heeft verlu·egen noch 
geratificeerd werd, zodat het geen wet 
uitmaakt in de zin van artikel 608 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat h et arrest eiser tot 
een straf veroordeelt om de gen eesktmde 
uitgeoefend t e hebben tijdens de duur 
van de schorsing die h em als t uchtmaat
regel werd opgelegd door d e beslissing op 
23 okt ober 1970 gewezen door de P ro 
vinciale Raad van d e Orde der genees 
h eren van West-Vlaanderen ; 

Overwegende dat tuchtvervolgingen 
en het uitspreken van tuchtmaatregelen 
in principe v reemcl zijn aan de geschillen 
waarvan artil{el 92 van de Grondwet 
d e kem1isneming bij uitsluiting aan de 
hoven en rechtbanken voorbehoudt ; 

Overwegende dat aan de raden van 
d e Orcle der geneesheren geen bevoegd
h eicl wordt gegeven om over gesch1llen 
te beslissen waarvan artikel 92 van de 
Grondwet de k e1misneming bij uitsluiting 
aan de hoven en rechtbanken voorbe 
houdt onder andere om te beslissen over 
h et r~cht op vrije meningsuiting, over 
d e vrijheid van vereniging of over het 
recht op arbeid, d och aileen om m tspraak 
te doen over tuchtfouten en tuchtsanc
ties; 

D at het middel n aar recht faalt ; 

Over h st: vierde rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artil{elen 67 van de 
Grondwet, 1 en 11 van de wet van 
25 juli 1938 tot inrichting van de Orde 
der gen eesheren, 

doonlat het arrest een beslissing sane-
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tioneert genomen door een jurisdictie 
ingericht door h et koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967, dat, over
eenkomstig artikel 32 van dit koninklijk 
besluit, in werking is getreden krachtens 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
25 maart 1969, hetwelk tevens voormelde 
wet van 25 juli 1938 heeft opgeheven, 

tenvijl artikel 67 van de Grondwet 
zich er tegen verzet dat de Koning de 
bepalu1.gen van voormelde wet van 
25 juli 1938 zou hebben ktumen opheffen 
en dat de bevoegcli1.eden uitslnitend aan 
de wetgever voorbehonden aan de Koning 
zonden worden afgedragen : 

Overwegende dat het koninldijk be
slnit nr. 79 van 10 november 1967, op 
grondslag van de artikelen 1, 8°, a, en 3 
van de wet van 31 maart 1967, in arti
kel 1 bepaalt dat voor de Orde der 
geneesheren, opgericht door de wet van 
25 jnli 1938, voortaan de bepalingen van 
dit beslnit gelden, en, in artikel 32, d e 
Koning ertoe machtigt de datum waarop 
de wet van 25 juli 1938 wordt opgeheven 
en die waarop dat besluit in werking 
treedt vast te stellen ; · 

Dat het konu1.ldijk beslnit van 25 maart 
1969 in artikel 1 de datwn waarop h et 
koninldijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 in werkillg getreden is, alsmede 
de datum waarop de wet van 25 jnli 1938 
is opgeheven, op 1 april 1969 bepaalt ; 

Overwegende dat artikel 78 van de 
Grondwet toestaat dat een bijzondere 
wet, krachtens d e Grondwet zelf uitge
vaardigd, de uitoefening van de ver
ordenende macht van de Koning buiten 
de door artikel 67 van de Grondwet 
gestelde grenzen uitbreidt ; 

Overwegende dat de Koning derhalve 
op grond van de wet tot bevoegdver
ldaring van 31 maart 1967 bij het 
koninklijk b eslnit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 heeft l{wmen beslissen tot op
heffing van de wet van 25 jnli 1938 ; 

Overwegende dat, ill zoverre het 
koninldijk b esluit van 25 maart 1969 
de datum bepaalt waarop de wet van 
25 jnli 1938 is opgeheven, het regelmatig 
is genomen ter uitvoering van het 
konillklijk beslnit nr. 79 van 10 novem
ber 1967, overeenkomstig artikel 67 
van de Grondwet ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over h et vijfde middel, afgeleid uit de 
schendillg van artikel 6, 1, van h et 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de m ens en de ftmdamentele vrij 
heden, ondertekend te Rome op 4 no-

vember 1950 en goedgekenrd door arti
kel 1 van de wet van 13 mei 1955, 

doo1·clat, ee1·ste oncle1·deel, het arrest een 
beslissing sanctioneert die werd genomen 
zonder dat vooraf de zaak in openbare 
zitting werd behandeld, 

teTwijl artikel 6, 1, van voormeld 
Verdrag dergelijke openbare behandeling 
voorschrijft, temeer daar, zoals in het 
derde middel werd aangevoerd, er over 
bw·gerlijke rechten werd beslist, 

en dooTdat, tweede onde1·cleel, het arrest 
een beslissing sanctioneert die genomen 
wercl door een rechtscollege samengesteld 
nit geneesheren en aan eiser een tucht
sanctie heeft opgelegd wegens het feit 
dat eiser persartikels zou hebben gepu
bliceerd of laten pnbliceren, welke een 
ongeoorloofde publiciteit zonden hebben 
uitgemaakt voor zijn medische praktijk, 

tenvijl, llU de ten laste van eiser gelegde 
feiten, ill de veronderstelling van de 
gegrondheid van de telastleggingen, van 
die aard waren dat zij schade konden 
berokkenen aan de collega's van eiser, 
een rechtscollege samengesteld uit colle
ga's van eiser niet beschouwd kan worden 
als een onpartijdig rechtscollege in de 
zin van artikel 6, 1, van voormeld 
Verdrag : 

Overwegende dat de beslissing van de 
provincials raad van de Orde der genees 
heren, waarop de door h et arrest in aan
merking genomen t elastlegging steunt, 
in tnchtzaken werd gewezen; 

Overwegende dat, zoals uit h et ant
woord op het derde middel blijkt, die 
beslissing geen uitspraak doet over bnr
gerlijke rechten ; 

Overwegende dat, naar luid van lid l 
van artikel ·6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de ftmdamentele vrijheden, eenieder, 
bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen en bij het 
bepalen van de gegroncli1eid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging, 
recht heeft op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door de onafhankelijke 
en onpartijdige instantie welke bij de wet 
is ingesteld en die haar vonnis in prillcipe 
in het openbaar moet wijzen ; 

Overwegende dat deze bepaling niet 
toepasselijk is op procedures die ill 
tnchtzaken zijn ingesteld ; 

Overwegende dat nit d e door het mid
del ingeroepen omstandigheden ook niet 
kan afgeleid worden dat andere wets
bepalingen geschonden werden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt d e voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

25 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, d e H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gelijldttidende conclusie, 
d e H. Dmnon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. J. Bultinck (van de 
b alie te Gent). 

3° KAli1E.R. - 26 juni 197 4. 

(TWEE ARRESTEN. ) 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INK0111STENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING EN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING. - BELAST
BARE WINSTEN. ~ AANKOOP VAN GRON
DEN. - BEDRAGEN GEBRUIKT VOOR 
DE UITBREIDING VAN HET BEDRIJF. 
BELEGGINGSWAARDE. - BEGRIP. 

,2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. 
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJF.- AANKOOP VAN GRON
DEN. - BELEGGINGSWAARDE. - AF
SCHRIJVING. - BEREKENINGSGROND

SLAG. 

3° INKOMS'rENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING EN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING. BE
DRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. · - AAN
KOOP VAN GRONDEN. - BELEGGINGS

WAARDE. - AFSCHRIJVING. - BERE
KENINGSGRONDSLAG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. · 
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJF. - AFSCHRIJVING. 
VooRWAARDEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVETBOEK VAN DE INK0111STENBELAS 
TINGEN. - PERSONENBELASTING EN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING. BE
DRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. - AF
SCHRIJVING. - VOORWAARDEN. 

1° De van de winsten ajgenomen bed1·agen 
welke gebntikt w01·den voo1· de aankoop 

van g1·onden tot ttitb1·eiding van het 
bed1·i.if, met inbeg1·ip van de bijkomende 
lcosten waa1·doo1· de aankoop mogelijlc 
was, zoals o.m. de ve1·goedingen aan 
pachte1·s, nota1·islcosten en 1'egist1·atie-
1'echten, vo1·men de beleggingswaanle en 
zijn dientengevolge belastbaa1· ( 1) . 
(Art. 22, 4° W.I.B.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

2° en 3° ·De bijlcomende lcosten voo1· de 
aankoop van g1·ond tot ttitb1·eiding van 
het bed1·ijj maken deel ttit van de gehele 
kostp1·ijs cl.w.z. de beleggingswam·de, 
zodat de afsclwijvingen tot compense1·ing 
van de waa1·devenninde1·ing van het 
tijdens het belastbam· tijdpe1·lc belegde 
goecl moeten geschieden op basis van 
deze JJ1'ijs (2). (Eerste en tweede zaak.) 

4° en 5° De a:fsclwijving van een belegd 
goecl kan slechts w01·den toegelaten indien 
blijkt dat het goed tijdens het belastbam· 
tijdJJe?·lc een waa1·devennindeTing heeft 
geleden (3). (Art . 44 W.I.B.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

Het openbaa1· ministe1·ie heeft in ve1·band 
met de zaak N . V. B.S.T. Gm·ens tegen 
Belgische Staat geconchtdeenl als volgt : 

Eiseres werd voor het jaar 1969 aan
geslagen o.m. op een som van 314.566 fr. 
die door d e administratie uit haar be
clrijfslasten verworpen en bij de winsten 

rgevoegd werd. 
In 1968 kocht eiseres een nijverheids

grond voor de prijs van 872.900 frank . 
Benevens d eze som betaalde eiseres een 
som van 314.566 frank, o . m. w egens 
« prijsvergoeclingen », verzaking van het 
recht van voorkoop, « navetten n, notaris
kosten, plans en schattingskosten. 

Eiseres heeft deze kosten niet als 
beleggingskosten beschouwd, doch ge
woon als bedrijfsuitgaven behandeld. 

De controleur h eeft deze zogenaamde 
uitgave verworpen en bij de koopsom 
gevoegd, zodat de belastba re winst met 
becloeld bedrag verhoogd werd. 

Tegen d eze beslissing cliende eiseres 
een bezwaar in, dat echt er door de direc
teur van de b elastingen wercl verworpen. 

(1) Raaclpl. cass., 8 juni 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1965, I, 1086), en cle eerste conclusie 
van h et openbaar ministerie over cle zaak. 

(2) Raaclpl. cass., 6 m ei 1958 (Bttll. en 
PASIC, 1958, I, 987) en 8 juni 1965 (ibid., 
1965, I, 1086). 

(3) Cass., 4 november 1955 (Bull. en PASIC., 

1956, I, 208), 14 m aart 1957 (ibid., 1957, I, 
844) en 24 december 1968 (.A?'?', cass., 1969, 
blz. 406). 
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De clirecteur van de b elastingen liet 
hoofdzakelijk gelden, dat d e aankoop 
kosten investeringskosten zijn en dat 
zij slechts kunnen afgeschreven worden 
op goecleren die afschrijfbaar zijn, d .w.z. 
die effectief een waardevermindering 
hebben ondergaan; dat die kosten niet 
1 unnen afgeschreven worden op goederen 
zoals terreinen, waarvan niet bewezen 
wordt dat zij een effectieve waardever
mindering h ebben ondergaan. ; cla t t en 
deze eiseres geen szins stelt dat de gran
den een dergelijke waardevermindering 
zouden hebben ondergaan; dat derhalve 
de aankoopsom niet kan worden afge
schreven. 

Voor h et hof van beroep heeft eiseres 
haar stelling geh andhaafd. 

D it hof heeft ze even eens afgewezen. 
R et beslist dat d e kosten slechts aftrek
baar zijn voor zover zij verband houden 
m et afschrijfbare elementen ; dat uit 
geen enkel d er overgelegde gegevens 
blijkt, dat de belegde bedrijfsgronden 
tijdens h et boekjaar een waardevermin
dering h ebben ondergaan ; da t eiseres op 
de gronden geen enkele afschrij ving toe
past; dat, voor zover zij aanvoert dat de 
aankoopkosten (( a fonds perclus )) zijn 
gebeurd, h aar stelling niet juist is omdat 
zij een tegenwaarde tot stand hebben 
gebracht. 

T egen d eze beslissing cloet eiseres drie 
middelen gelden. 

W at h~t ee1·ste en het tweede middel 
bet1·ejt : 

R et eerste middel verwijt aan h et 
arrest : 

1° niet geantwoord t e h ebben · op de 
conclusie van eiseres luidens welke gran
den we1 afschrijfbaar zijn ; 

2° de stelling van eiseres t e hebben 
verworpen luidens welke de gronden en 
d e aankoopkosten twee verschillende 
elementen van d e investering zijn, waar
v an h et eerste gebem·lijk geen wam·cle
vermindering ondergaat, terwijl h et twee
d e integencleel een waardeverrnindering 
kan ond ergaan, zodat het mogelijk is 
d at geen afschrijving op h et eerste 
element wordt toegepast, terwijl er wel 
een op het tweede mag toegepast worden . 

R et tweede midclel doet meer bepaald 
gelden dat de elementen van de inves
tering am1. een verschillend waarde 
verminderingsritme onclerworpen zijn . 

Om h et middel te beantwoorden , zij 
h et me toegestaan de b eginselen die aan 
h et vraagstuk ten grondslag liggen , even 
te bepalen . 

1. Beleggingsuitgaven zijn uiteraard 

geen beclrijfsuitgaven, in d e zin van arti
kel 44 v an h et W etboek van de inkom
stenbelastingen. 

W artneer d e bedrijfsleider een beleg
ging doet, dan gaat weliswaar een zekere 
som uit de kas, maar dan komt in het 
aldief van d e onderneming de tegen
waarde van d e uitgaye. Er is dus geen 
uitgave, in de eigenlijke zin van het 
woord, doch aileen een wijziging in de 
samenstelling van h et aktief. 

vVanneer een winst aangewend worclt 
om beleggingen te doen, clan blijft de 
winst niettemin bestaan en is ze clerh alve 
belastbaar (1). Artikel 22, 4°, van het 
W etboek van d e inkomstenbelastingen 
bepaalt clit uit clrukkelijk. 

De vraag die ten deze rij st, is evenwel 
of de belegging uit de eigenlijke aankoop
som aileen bestaat, dan wel of de on
kosten, clie .cle. bedrijfsleider met h et oog 
op d e aankoop moet doen , eveneen s als 
b eleggingsuitgave clien en b eschouwcl te 
worden. 

vV anneer de beclrij fsleicler een b elegging 
doet, clan moet hij vanzelfsprekend h et 
belang v oor de onclerneming van het te 
verwerven goed b epalen. Om dat belang 
te bepalen houclt hij rekening met al wat 
hij voor d e belegging zal moeten uit
geven, cl.w.z. hoofdsom en onkosten, en 
m et wat h et goed hem later zal opbren
gen. 

Ofwel lig t de gezamenlijke uitgave 
beneclen d e koopwaarcle van h et goed 
en clan is d e belegging zeer gunstig ; 
ofwel staat de totaal uitgegeven som 
gelijk met de verkoopwaarde en dan 
betekent dit clat de verkoper de lasten 
van de verlwop clraagt ; ofwel ligt het 
totaal boven de verkoopwaarde en clan 
v olgt hieruit clat de belegging aileen te 
verantwoorclen is door de voorclelen die 
zij voor d e onclerneming bieclt, vermits 
de koper m eer dm1. de objectieve waarde 
betaalt . D an geldt ter zake een geschikt
h eidswaarde, d.w.z. een waarde die aileen 
wegens h et belang · van h et goed voor 
een bepaalde onclern emin g 1 bepaald 
wercl (2). 

Over het algemeen is de juiste grens 
tussen de drie gevallen niet duidelijk 
aan te geven. De waarde houdt overigens 
voor een cleel een subjectief element in. 

R et blijkt dus wel dat de b esproken 

(1) Cass. , 6 mei 1958 (Bttll. en PASIC., 1958, 
I , 987). 

(2) Cf. cass., 6 m ei 1958 (Bttll . en PAsiC., 
1958 , I, 987) ·en 8 mei 1965 (i bi d., 1965, I , 
1086). 
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uitgave steeds een beleggillgsuitgave uit
maakt, cl.w.z. dat bij de koper de som 
die hij betaalt de weergave is van de 
waarcle die hij aan het goecl toeclenkt. 
Dit gelclt zowel wat de onkosten als wat 
de hoofclsom betreft die de beclrijfsleicler 
heeft moeten uitgeven om het goecl te 
verkrijgen . Hij heeft cleze uitgaven 
aileen geclaan omclat hij meencle clat ze, 
samen met de hoofclsom, de waarcle die 
het goecl voor hem betekent belichamen. 

Dit brengt dan ook mecle, dat de 
waarde van een grond, die voor de af
schrijvingen als basis zal clienen, bepaald 
worclt door d e hoofclsom en de kosten 
van de aankoop. Inclien de aankoop voor 
een geschiktheidswaarcle gebeurcle, zal 
cleze waarcle als basis voor de afschrijvillg 
genomen worden. De verk:rijgillgswaarcle 
is dus de totale uitgegeven som, d .w.z. 
met inbegrip van de onkosten. 

Hieruit volgt, clat de onkosten van de 
belegging niet als beclrijfsuitgaven zullen 
mogen beschouwcl worden. Zij maken 
deel uit van de beleggingsuitgave en zijn 
clus als clusdanig te behanclelen (vgl. arti
kel 22, 4°, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen). 

Als het goecl nu evenwel daclelijk voor 
afschrijving vatbaar is, cl.w.z. dat onmicl
clellij k na de aankoop een waarclevermill
dering kan ontstaan, clan kan op dat 
goed een afschrijving worden toegepast, 
ill de vorm hetzij van lilleaire, hetzij van 
clegressieve afschrijving. 

In clit verbancl heeft het Bestuur ill 
1967 beslist, clat "het gecleelte van de 
aanschaffings- of beleggingswaarcle dat 
overeenstemt met het totaal beclrag van 
de bijkomencle kosten, zoals invoe?·
?"echten, inklaTingskosten, ve1·voeTlcosten, 
ovenl1·achttalcsen, installatiekosten (plaat
sing, montage, aansluiting van energie 
bronnen}, stttdien, expm·tise, opmeting, 
plannen, e1·elonen van nota1·issen, m·chi
tecten, 1·egist1·atie en ande1·e soo1·tgelijke 
1·echten, of van s01nmige van die kosten, 
kunnen worden afgeschreven ofwel vol
ledig ojwel gedeeltelijk en zelfs tijclens het 
belastbaar tijclperk waarin de uit die 
kosten bestaancle belegging is gedaan of 
geacht wordt te zijn gedaan » (3). 

Deze beslissing, die in de Kamer werd 
aangekondigd bij het inclienen van het 
wetsontwerp clat later de wet wercl 
waarbij een volmacht aan. de Konillg 
werd gegeven (wet van 31 maart 1967), 
is evenwel een gtmstmaatregel die tot 
cloel heeft de regionale reconversie en de 

(3) Zie Aclm. Cormn., nr. 44/139/1. 

economische heropleving te bevorcle
ren (4). Opmerkenswaarclig is wei, dat 
bij de bespreking van het vraagstuk in 
de wetgevencle ka1ners, de evengenoe1ncle 
kosten beschouwcl werclen als investm·in
gen en clat het juist de becloeling van 
de Regering was de afschrijving van cleze 
investe1·ingen toe te staan. De Minister 
van Financien verklaarcle nl. in dit ver
ban.d : " en un mot pourront etre mnor
ties (au cours clel'a1mee cl'investissement) 
toutes les clepenses qui n'augmentent pas 
la valetu· intrinseque de l'illvestissement 
(machines ou outils) "· 

Deze aanhaling uit de parlementaire 
werkzaamheden bevestigt clat de on
kosten die bij een investering worden 
geclaan geen beclrijfsuitgaven, cloch enkel 
investeringsuitgaven zijn. Ze worden als 
illvesteringen behandelcl, o .m . varmit het 
oogptmt van de afschrijvillg. 

Uit het feit clat hoofclsom en onkosten 
een geheel vormen en de investeringsprijs 
uitmaken volgt dat, wanneer men een 
afschrijving toepast, niet de onkosten 
aileen, a.ls dusdanig, afgeschreven wor
den, cloch wel de investering als een 
geheel genomen. Het goecl, clat het 
voorwerp van de investering is, worclt 
beschouwd als een waardevermillclerillg 
onclergam1 hebbencle en deze waarde
verminclering worclt clan afgeschreven. 

Het is clus niet, zoals eiseres betoogt, 
het bestancldeel investeringsonkosten clat 
als clusclm1ig het voorwerp van een af
schrijving gaat vormen. De afschrijvillg 
slaat op de totaliteit van het goecl. 

Dit is inclerclaad reclelijk, nu de 
waardevermindering het goed zelf treft 
en niet de gedm1e uitgaven. Het is dus 
wel het goecl zelf clat moet afgeschreven 
worden. 

Uit deze beschouwillg worclt nu afge
leicl clat afschrijvillg van de beleggings
kosten aileen kan wmmeer het goed zelf 
voor afschrijving vatbaar is, ill elk geval 
tijdens het jaar waarvoor de afschrijving 
in aanmerking komt. 

Of het goed nu al clm1 niet in de loop 
van d at jaar een waardevermilldering 
heeft onclergaan is vanzelfsprekend een 
vraag die voor elke zaak afzonclerlijk 
moet besproken en onderzocht worden. 

Er zijn evenwel goederen waarvan het 
hoogstwaarschijnlijk is dat zij in de loop 
van het jaar van aankoop geen waarde -

(4) Zie memorie van toelichting van de 
wet van 31 maart 1967, Pasin, 1967, bl. 236 
en 238, 271. 
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vermindering ondergaan : dit is o.m. het 
geval met gronden (terrein en). 

Er zij opgemerkt dat zulks geenszins 
als een regel wordt gesteld. Er kunnen 
zich wellicht gevallen voordoen waarbij 
reeds in h et jaar van aankoop een gevoe
lige waardevermindering optreedt. Ret 
B estuur neemt dit zelf aan en schrijft 
in h et commentaar : « ... behoudens in 
uitzonderingsgevallen, waarin de belas
tingplichtige aantoont d at de aangeschaf
te t erreinen, door hun gebruik of wegens 
de economische omstandigheden, aan 
een voortschrijdende waardeverminde
ring onderhevig zijn » (5). 

Maar uiteraard zal dit zelden voorko
men. 

D erhalve , telkens als niet b ewezen is 
dat het goed sinds de aankoop een waar
devermindering heeft ondergaan, · kan 
het niet afgeschreven worden en bijgevolg 
kunnen de beleggingskosten, die in de 
investeringswaarde begrepen zijn, even
min afgeschreven worden. 

D it is nu precies de stelling en van h et 
Bestuur en van het hof van b eroep. 

Aan de hand van deze beschouwingen, 
mage ik nu de draagwijdte van h et 
middel onderzoeken. 

'fV at het ee1·ste onde1·deel van het eeTste 
middel bet1·ejt : 

Eiseres b eweert, in het ee1·ste ondeTdeel, 
dat er n iet werd gean twoord op haar 
conclusie waarin zij betoogde dat gronden 
wel afschrijfbaar zijn. 

R et arrest h eeft l).ochtans impliciet, 
doch buiten kijf, wel geantwoord, nl. 
door t e beslissen, " dat de aanschaffings
waa?·de of beleggingswaa1·de van de te1· 
zake aangekochte becl?·ijjsgoede1·en slechts 
ajsch?-ijjbaw· wo1·dt indien do01· ?'eqttest?·an
te zou wo1·den aangetoond dat zij een 
waw·deve1·mindm·ing onde1·gaat » en ver
d er " clat het uitgeven van bepaalcle bij
lcomencle kosten niet bewijst dat de onbe
bottwcle o?wom·ende goedeTen, zod1·a zij 
gekocht zijn, do01· waa1·devm·mincle1·ing 
zouden aangetast zijn ». 

R et arrest n eemt dus w el aan dat 
gronden afschrijfbaar zijn, maar dat die 
waardevermindering moet bewezen 'NOr
den en dat het 'uitgeven van bijkomende 
kosten niet bewijst da t de goederen on
middellijk na d e aankoop door waarde
vermindering aangetast zijn. 

R et eerste onderdeel van h et eerste 
middel mist derhalve feitelijke grondslag. 

(5) Adm. Comm., nr. 44/139/1. 

'fV at het tweede onde1·deel van het ee1·ste 
middel en het tweede micldel bet1·ejt : 

In het tweede ond erdeel van h et eerste 
middel en h et tweede middel voert eiseres 
aan, dat het mogelijk is da t een inves
t ering uit t wee elementen bestaat, nl. de 
onkosten en de prijs, en dat deze twee 
elementen aan een verschillend waarde
verminderingsritme onderworpen zijn, 
doordat de onkosten onmiddellijk waar
deloos worden t erwijl de grond niet in 
waarde vermindert, zodat het arrest t en 
onrechte geweigerd h eeft de afschrijving 
van de beleggingsonkosten t e aanvaar
den, omdat niet bewezen is dat de grond 
in waarde verminderde. 

Uit h etgeen zoeven werd uiteengezet 
m een ik t e mogen besluiten dat de af
schrijving op d e algeheelheid van de 
investering slaat, d .w .z. kosten en h oofd
som, en dat deze twee elem enten geens
zins afzonderlijk mogen b ehandeld wor
den. 

Derhalve kon het arrest nit de vast
stalling, dat niet bewezen werd dat h et 
goed in waarde verminderde zodra het 
gekocht werd en o.m. dat het uitgeven 
van bepaalde bijkomende kosten niet 
bewijst dat een d ergelijke onmiddellijke 
waardevermindering plaatsvond, afieiden 
dat de grond hie et nunc niet afschrijf
baar was, zodat evenmin op de bijkomen
de onkosten een afschrijving mocht toe
gepast worden . 

Het tweede onderdeel van h et eerste 
middel en h et tweede middel falen der
halve naar r echt. 

De middelen kunnen bijgevolg niet 
slagen. 

W at het de1·de middel betTejt : 
Eiseres betoogt, dat door te verklaren 

dat de circulaire waarnaar rekwestrante 
verwijst handelt over afschrijving m et 
een bijzonder vermeld ritme v an af
schrijfbare elem enten, h et arrest impli
ciet maar duidelijk de st elling huldigt dat 
de onderhavige onbebouwde grond niet 
afschrijfbaar zou zijn, t erwijl , luidens 
de stelling van eiseres, elk bedrijfsgoed 
dat in waarde kan verminderen, en ook 
de grond, afschrijfbaar is. 

Uit h et antwoord op h et eerste onder
dee! van h et eerste middel is reeds geble
ken, dat het arrest geenszins beslist dat 
gronden niet afsch rijfbaar zijn, doch 
aileen dat ter zake niet bewezen is dat 
de gronden onmiddellijk n a d e aankoop 
in waarde verminderden en dat h et feit 
dat bijkomende onkosten gemaakt wer
den niet bewijst d a t een dergelijke waar
devermindering plaatsvond. 

T 
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Het middel, dat gevolglijk op, een 
verkeerde lezing van h et arrest b ernst, 
mist feitelijke grondslag. 

Besluit : verwerping. 

Ee1·ste zaak 

(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP 
« B.S.T. GARENS ll , 

T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het. bestreden 
arrest, op 22 december 1972 door h et 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over de eerste twee middelen samen, 
het ee1·ste, afgeleid nit de schending 

van de artikelen 97 va.n d e Grondwet, 
780 van het Gerechtelijk Wetboek, 22, 
4°, 43, 44, 45, 4°, 48, lid 1, en 96 van 
h et vVetboek van d e inkomstenbelas
tingen, 

doonlat, na en erzijds vooropgesteld te 
h ebben dat " de afschrijving de som is 
die ingehouden wordt om, de waarde
vermindering, welke het in h et b edrijf 
belegde goed heeft ondergaan en welke 

· zich gednrende de b elastbare tijd h eeft 
voorgedaan, te vergoeden en aldns h et 
actief volkomen te herstellen " en de 
afschrijving " gegrond is op de aanschaf
fings- of beleggingswaarde, waarvan de 
kostprijs de b erekeningsbasis nitmaakt ,, 
en na anderzijds geoordeeld t e hebben 
dat h et bedrag van de bijkomende uit
gaven, die bij de aankoop van de b elegde 
onroerende goederen werden gedaan, 
wezenlijk deel nitmaakt van de kostprijs 
en derhalve een wezenlijk deel is van 
d e b eleggingswaarde en " d a t de aan
schaffings- of de b eleggingswaard e van 
d e ten deze aangekochte bedrijfsgronden 
slechts afschrijfbaar wordt indien door 
rekwestrante (thans eiseres) zon worden 
aangetoond dat zij een waardevermin
derin g ondergaat ,, h et arrest verklaart, 
a) " dat de circnlaire naar welke rekwes
trante verwijst handelt over de afschrij
ving tegen een bijzonder, versneld ritme 
van afschrijfbare elem enten, dit wil 
zeggen over toegelaten afschrijvingen ,, 
b) « dat nit geen enkel van de overgelegde 
gegevens voortsprnit d a t de b elegde 
bedrijfsgronden tijdens h et voormelde 
boekjaar een waardevermindering h ebben 
'ondergaan ,, c) " dat h et uitgeven -
verplicht of niet - van b epaalde bij-

komende kosten niet bewijst dat de ori
bebonwde onroerende goecleren, zoclra 
zij aangekocht zijn, door waardevermin
dering zonden aangetast zijn ,, d) " clat 
overigens, bij h et opmaken van h aar 
balansrekening, rekwestrante klaarblijke
lijk als volgt is te werk gegaan : enk el d e 
verkoopsom v an de gronclen (872. 900 fr.) 
wordt in het actief opgenomen ; op dit 
eigendom wordt geen enkele afschrijving 
gedaan, d och h et geh ele b edrag van de 
bijzondere uitgaven (314.566 frank) worclt 
als beclrijfsnitgaven ten opzichte van de 
brutowinsten afgetrokken ,, en zodoende 
de stelling lijkt voor t e houclen dat, nn 
de bijkomende uitgaven voor notaris
kosten, vergoedingen aan p achters en 
zo voorts, samen met het belegcle actief, 
rnet name de 1.utgave voor d e grand zelf, 
een geheellutmak en dat de aanschaffings
of beleggingswaarde is, waarop de af
schrijving client toegepast te worden voor 
zover er waarclevennindering ontstaat 
binnen het belastbaar tijclperk, er slechts 
afschrijving kan worden toegep ast voor 
zover · de waarde v an de grand zelf 
venninclert, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres in h aar 
conclusie stelde dat de grond wel afschrijf
baar is, en h et arrest hierop niet ant
woorclt; 

tweede onde1·deel, het niet 1.utgesloten is 
dat, wanneer de groncl zelf in waarde 
niet vermindert, de bijkomende nit
gaven waardeloos zijn geworden, en 
aldns in dezelfde beleggingswaarde som
mige elementen een vlngger waarde
vermincleringsritme hebben clan de ande
re elementen (de groncl), zodat, nn de 
eerstgenoemde elementen (de bijkomencle 
uitgaven) in de aanschaffingsprijs zijn 
opgenomen, zij mogen worden afge
schreven volgens hlm eigen waardever
mindering, onafhal'lkelijk Vall. die van 
de grand ; zo nit geen enkel Vall. de 
overgelegde gegevens voortsprnit dat de 
belegde bedrijfsgronclen tijclens h et voor
melcle boekjaar een waarclevermindering 
hebben onclergaan , dit niet b elet dat de 
bijkomencle uitgaven in waarde kmmen 
zijn verminclercl, met het gevolg dat de 
beleggingswaarde ·(kostprijs) in die mate 
m ag worden afgeschreven ; zo h et lut
geven van bijkomencle kosten niet be
wijst d a t d e onbebouwde onroerencle 
goederen in waarcle zijn verminderd, dit 
niet b elet dat de bijkomende kosten die 
van d e aal'lschaffings- of beleggings
waarde deel uitmak en, in waarde zijn 
vermindercl of waardeloos zijn geworclen, 
wat afschrijving in die m a te meebrengt ; 
zo op het eigenclom zelf geen enkele 
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·afschrijving wordt toegepast, dit bete- · 
kent dat het eigendom zelf niet in waarde 
is verminderd, maar dat dit niet uitsluit 
dat de bijkomende kosten (zelf) in waarde 
zijn verminderd, wat in die mate waarde
vermindering en afschrijving impliceert,; 
·eiseres overigens in conclusie duidelijk 
stelde dat onclerscheicl client te worden 
gemaakt tussen het waarclevermincle
ringsritme van de bijkomende kosten 
en dit van de groncl zelf, en dat dien
tengevolge onafhankelijk van de a,l clan 
niet waardevermindering van de grond, 
de waardevermindering van de bijko
mende kosten moet afgeschreven worden, 
waarop niet adequaat worclt geantwoord, 
zodat gebrek aan adequate motivering 
moet geconstateerd worden, omclat de 
·gestelde premissen (dat met name de 
bijkomende kosten deel uitmaken van 
de beleggingswaarde) de conclusie dat 
met name de bijkomende onkosten maar 
rnogen afgeschreven worden als de groncl 
in waarde vermindert niet rechtvaarcli
gen, en ook gebrek aan antwoord moet 
worden geconstateerd, nu de conclusie 
stelde dat in eenzelfde belegging bepaalde 
elementen vlugger in waarde verminderen 
dan de andere, wat afschrijving mee
brengt van die elementen; 

dm·cle ondenleel, eiseres (in haar con
clusie en nota) duidelijk uiteenzette dat 
die bijkomende uitgaven (notariskosten, 
vergoedingen aan pachters, en zo voort) 
na de uitgave ervan en het verlijden van 
de akte geen nut meer hadden, en dus 
mochten worden afgesc>hreven, en het 
arrest dit niet verwerpt, maar er ook de 
conclusie niet uit trekt ; 

en het tweecle, afgel13icl uit de schencling 
van dezelfde wetsbepalingen, 

doo1·clat het arrest de stelling inneemt 
dat, nu de beleggingswaarde (of aan
scha:ffingswaarde) bestaat uit de waarde 
van het actief zelf, ten cleze de grond 
(grondwaarde), en de bijkomende uit
gaven nodig om dit actief te verwerven 
(met name notariskosten, vergoedingen 
aan pachters, en zo voort), er geen 
afschrijving mag gebeuren op deze bij
·kcimende uitgaven, ook al zijn ze in waar
de verminderd of waardeloos, iPdien h et 
actief zelf niet afschrijfbaar is, of in 
waarde is verminclerd, 

te1·wijl, vermits de bijkomende uit
gaven tot de beleggingswaarde behoren 
van het gei'nvesteerde goed, dat client 
tot het uitoefenen van het bedrijf, zij 
wel 1nogen afgeschreven worden wanneer 

. ·ze in waarde verminderen of waardelcios 
·worden, ook 1ndien het actief, met name 

de grond zelf, gedurende hetzelfde jaar 
niet in waarcle verminderde : 

vVat het eerste onderdeel van het eerste 
micldel betreft : 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat de aanschaffings- of beleggingswaarde 
van de ten deze aangekochte bedrijfs 
goederen slechts afschrijfbaar wordt 
indien door eiseres zou worden aange 
toond dat de beleggingswaarde een ver
mindering ondergaat en verder dat het 
uitgeven van bepaalde bijkomende kosten 
niet bewijst dat de onbebouwde onroe
rende goederen, zodra zij aangekocht zijn, 
door waardevermindering zouden aan
getast zijn ; dat het hierdoor aanneemt 
dat de beleggingswaarde van de gronden 
wel afschrijfbaar is, maar dat de waarde 
vermindering moet . bewezen worden en 
dat het uitgeven van bijkomende kosten 
niet bewijst dat de beleggingswaarde 
van de goederen onmiddellijk na de 
aankoop door waardevermindering aan
getast is ; dat het aldus de conclusie van 
eiseres beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede en derde onderdeel 
van het eerste middel alsmede het tweede 
middel betreft : 

Overwegende dat eiseres deed geldeJ;J. 
dat, zo de aangekochte gronden zelf in 
het besproken dienstjaar geen waardever:
mindering h ebben ondergaan, dit niet zou 
beletten dat de voor de aankoop uitgege
ven bijkomende kosten, zoals notaris
kosten, vergoedingen aan pachters en 
registratierechten, niettemin door een 
waardevermindering kunnen aangetast 
zijn of zelfs waardeloos ktmnen worden ; 

Overwegende dat het arrest deze con
clusie beantwoordt door in de eerste 
plaats te oordelen dat, naar luid van 
artikel 22, 4°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, als winsten worden 
aangemerkt de sommen gebruikt tot 
uitbreiding van de onderneming of tot 
waardevermeerdering van de toerusting 
en dat in d eze sommen zowel de bijko
mende kosten begrepen zijn, die de aan
lwop hebben mogelijk gemaakt, als de 
eigenlijke prijs van het aangekochte goed ; 

D at het arrest voornoemd artikel 22, 
4°, gelet op de algemene bewoordingen 
ervan, juist toepast, nu het vaststelt dat 
de gronden die eiseres heeft aangekocht 
een uitbreicling van de onclerneming uit
maken en het beslist dat de winsten 
welke tot de aankoop ervan hebben 
gediend, met in begrip van de betaalde 
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bijkomende kosten, belastbaar zijn als 
sommen gebruikt tot de uitbreiding van 
de onderneming ; 

Overwegende dat vervolgens, in a.nt
woord op de stelling van eiseres, dat een · 
splitsing mogelijk is tussen de beoordeling 
van de waardevermindering van de grond 
zelf enerzijds, en van de bijkomende 
kosten anderzijds, het arrest oordeelt 
dat de bijkon1.ende kosten wezenlijk tot 
het geheel van de kostprijs van de per
celen behoren, welke kostprijs globaal 
de aanschaffings - of beleggingswaarde 
vertegenwoordigt die als dusdanig in het 
actief van de balans client te worden 
opgenomen ; dat bedoelde aanschaffings
of beleggingswaarde de grondslag uit
maakt waarop een afschrijving kan wor
den toegepast, clit wil zeggen het bedrag 
dat ingehouden wordt om ¢I.e vermin
dering, welke de waarde van het in het 
becl.rijf belegde goed heeft ondergaan en 
welke zich gedm·ende de belastbare 
periode heeft voorgedaan, te vergoeden 
en aldus het actief volkomen te berstel
len; 

Overwegende dat, nu het oordeelt dat 
het uitgeven van bepaalde bijkomende 
kosten niet bewijst dat de beleggings
waarde van de onbebouwde gronden, 
zodra zij aangekocht zijn, door vermin
dering zou aangetast zijn, en dat uit geen 
enkel van de overgelegde gegevens blijkt 
dat de beleggingswaarde van de bedrijfs
gronden tijdens het besproken boekjaar 
een vermindering heeft ondergaan, het 
arrest de wettelijke regelen inzake af
schrijvingen juist toepast en de conclusie 
van eiseres passend beantwoordt; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Over bet derde middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, 1°, 22, 4°, 43, 44 en 45, 
inzonderbeid 4°, van het Wetboek van 
d e inkomstenbelastingen, en 77 van de 
vennootschappenwet, 

cloonlat het arrest, door te verklaren 
dat de circulaire waarnaar eiseres ver
wijst handelt over afschrijvingen aan een 
bijzonder ritme van afschrijfbare elemen
ten, impliciet maar duidelijk de stelling 
huldigt dat de onderhavige onbebouwde 
grond niet afschrijfbaar zou zijn, 

te1·wijl ellr bedrijfsgoed, dat in waarde 
kan verminderen, en ook de onbebouwde 
grond kan in waarde verminderen, af
schrijfbaar is : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste onclerdeel van het eerste middel 

blijkt dat het arrest geenszins beslist dat. 
gronden niet afschrijfbaar zijn, doch 
aileen dat ten deze niet bewezen is dat de· 
gronden onmiddellijk na de aankoop in 
waarde zijn verminderd en dat het feit 
dat bijkomende kosten uitgegeven wer
den niet bewijst dat een d ergelijke waar
devermindering plaatsvond; dat bet mid
del dat op een verkeerde lezing van het 
arrest berust feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het stuk dat buiten de wettelijke 
termijn werd neergelegd, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten. 

26 jtmi 1974. - 3e kamer. - Voo?·
zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve?·, de 
H. Versee. - Gelijlcl~ticlencle conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite?·s, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert 
(van de balie te Gent). 

Tweecle zaak. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« ELASTA », T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1972 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk: 
Wetboek, 20, 1°, 22, 4°, 43, 44, 45, 4°, 48,. 
eerste lid, 96 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, en 77 van de 
vennootschappenwet, 

cloonlat, na geoordeeld te hebben dat 
de bijkomende uitgaven als notaris
kosten, vergoeclingen aan pachters, regis
tratierechten, enz. integrerend deel uit
maken van d e aanscbaffings- of beleg
gingswaarde en dat deze beleggingswaarde· 
maar kan afgeschreven worden voo1• 
zover een waardevermindering is inge
treden, h et arrest beslist dat ten deze die 
bijkomende uitgaven die integrerend deel 
uitmaken van de beleggingswaarde (kost
prijs) niet lumnen afgeschreven worden. 
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om de redenen dat : de circulaire waar
naar. eiseres verwijst over afschrijfbare 
elementen handelt, wat ten deze niet het 
geval zou zijn, nu het over onbebouwde 
gronden gaat ; uit niets blijkt dat de 
bedrijfsgronden een waardevermindering 
hebben ondergaan ; het uitgeven van 
bepaalde bijkomende kosten niet bewijst 
dat de ongebouwde onroerende goederen, 
onmiddellijk n a de aankoop, een waarde· 
vermindering zouden ondergaan ; eiseres 
geen enkele afschrijving heeft gedaan 
op deze eigendommen zelf; dat het arrest 
a ldus impliciet en duidelijk d e stelling 
huldigt dat de bijkomende uitgaven 
slechts lnmnen afgeschreven worden 
indien het actief zelf, ten deze de grond, 
afschrijfbaar is, of minstens binnen het· 
.zelfde jaar wordt afgeschreven, 

tenvijl l 0 de gestelde premissen, met 
name dat enerzijds de bijkomende uit
gaven deel uitmaken van de b eleggings· 
waarde en dat deze anderzijds slechts 
l~an afgeschreven worden wanneer er 
·zich een waardevermindering voordoet, 
niet volstaan om .het besluit te recht· 
vaardigen dat de bijkomende uitgaven 
maar 1nogen afgeschreven worden als 
het actief zelf afschrijfbaar is of binnen 
hetzelfde jaar wordt afgeschreven, ver· 
=its, indien de grond niet afschrijfbaar 
inocht zijn, quod non, of in hetzelfde jaar 
niet wordt afgeschreven, dit niet b elet 
dat de bijkomende uitgaven in waarde 
lmnnen verminderd zijn, zonder dat de 
grond zelf in waarde is verminderd ; 
2° eiseres in conclusie duidelijk stelde, 
-eensdeels, dat in de beleggingswaarde 
·een onderscheid moet gemaakt worden 
tussen de bijkomende kosten en het 
.actief zelf, die elk een verschillend ritme 
van waardevermindering kennen, en 
anderdeels, dat de bijkomende kosten 
1mn waarde hadden verloren na het ver· 
lijden van d e notariele alde en binnen 
h et oetwiste dienstjaar ; het arrest 
dit laatste niet loochent maar niet ingaat 
op het voorgestelde onderscheid ; 3° eise
res in conclusie stelde dat de ongebduwde 
grond wel afschrijfbaar is, waarop het 
arrest niet antwoordt ; 4° het feit dat de 
bedrijfsgronden geen waardeverminde
ring zouden hebben ondergaan niet b elet 
dat de bijkomende kosten die waarde· 
vermindering wel hebben ondergaan; 
zo de ongebouwde onroerende goederen 
niet in waarde zijn gedaald na het uit
geven van de bijkomende kosten, h et
zelfde niet geldt voor die bijkomende 
kosten zelf; zo geen afschrijving werd 
gedaan op de onroerende goederen zelf, 
clit betekent dat .die onroerende goederen 

zelf voor dat jaar niet in waarde zijn 
gedaald, maar dit niet belet dat de bij. 
komende uitgaven dat zelfde jaar waar· 
deloos zijn geworden : 

Overwegende dat, in zoverre in het 
middel wordt gesteld dat h et arrest 
principieel beslist dat geen afschrijvingen 
kunnen worden toegepast op ongebouwde 
gronden, deze bewering op een verkeerde 
lezing van de beslissing stel.mt, nu het 
arrest zich ertoe beperkt vast te stellen 
dat de ter zake aangekochte bedrijfs· 
gronden slechts afschrijfbaar worden 
indien door eiseres zou aangetooncl wor· 
den clat zij een waardevermindering 
hebben ondergaan ; 

Overwegende clat eiseres deed gelden 
dat, zo de aangekochte gronden zelfin het 
besproken clienstjaar geen waardever
mindering hebben ondergaan, dit niet 
zou beletten dat de voor de aankoop uit. 
gegeven bijkomende kosten, zoals nota
riskosten, vergoeclingen aan pachters en 
registratierechten, niettemin door een 
waardevermindering kl.mnen aangetast 
zijn of zelfs volledig waardeloos lumnen 
worden; 

Overwegende dat het arrest deze 
conclusie beantwoordt door, in de eerste 
plaats, te oordelen dat, naar luid van 
artikel 22, 4° van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, als winsten wor· 
den aangemerkt de sommen gebruikt tot 
uitbreiding van de onderneming of tot 
waardevermeerdering van de toerusting 
en dat in deze sommen zowel de bijko
mende kosten b egrepen zijn, die de 
aankoop hebben mogelijk gemaakt, als 
de eigenlij ke prijs van het aangekochte 
goed ; dat het arrest voornoemd arti 
kel 22, 4°, gelet op de algernene bewoor
dingen ervan, juist toepast, nu het vast
stelt dat de gronde1~ die eiseres heeft 
aangekocht" een uitbreiding van de onder· 
neming uitmaken en het beslist dat de 
winsten welke tot de aankoop ervan 
hebben gediend, met inbegrip van de 
betaalde bijkomende kosten, belastbaar 
zijn als smmnen gebruikt tot de uitbrei' 
ding van de ondernerning ; 

Overwegende dat vervolgens, in ant
woord op de stalling van eiseres dat een 
splitsing mogelijk is tussen de beoor
deling van de >vaardevermindering van 
de grond zelf enerzijds, en van de 
bijkomende kosten anderzijds, het arrest 
oordeelt dat de bijkomende kosten wezen-
1ijk tot het geheel van de kostprijs van de 
percelen behoren, welke kostprijs globaal 
de aanschaffings· of beleggingswaarde 
vertegenwoordigt die als dusdanig in 
het actief van de balans client te worden 
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opgenomen ; dat bedoelde aanschaffings
of beleggin.gswaarde de grondslag uit
maakt waarop een afschrijving kan wor
den toegepast, dit wil zeggen het bedrag 
dat ingehouden wordt om de vermin
dering, welke de waarde van het in het 
bedrijf belegde goed heeft ondergaan en 
welke zich gedm·ende de belastbare 
periode heeft voorgedaan, te vergoeden 
en aldus het actief volkomen te her
stellen; 

Overwegende dat, nu het oordeelt 
dat het uitgeven van bepaalde bijkomen
de kosten niet bewijst dat de beleggings
waarde van onbebouwde onroerende 
goederen, zodra deze aangekocht zijn, 
door vermu1.dering zou aangetast zijn, en 
dat uit geen enkel van de overgelegde 
gegevens blijkt dat de beleggingswaarde 
van de bedrijfsgronden tijdens het 
besprol~en boekjaar . een vermindering 
heeft ondergaan, het arrest de wetteiijke 
regelen inzake afschrijvingen juist toe
past en de conclusie van eiseres passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel niet lmn aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 20, 1°, 43, 44 en 96 van het 
w etboek van de u1.komstenbelastingen, 

doonlat het arrest verklaart dat « de 
door rekwestrante bij de aankopen ge
dane bijkomende uitgaven, evenals de 
aankoopson1.1nen en sarnen met deze 
laatste, wezenlijk deel uitrnaken van de 
kostprijs der percelen _», « deze kostprijs 
de waarde is die rekwestrante werkelijk 
aan deze onbebouwde onroerende goe
deren gegeven heeft », « de uitgave van 
deze kostprijs, en niet uitsluitend deze 
var1. de aankoopsommen, gebruikt werd 
tot de uitbreicling van de ondernemu1g 
van rekwestrante; die uitgave lu·ach
tens artikel 22, 4° van het Wetboek van 
de u1komstenbelastingen als voor be
lasting vatbare winst client te worden 
aangezien » en, na uiteengezet te hebben 
« dat rekwestrar1.te betoogt dat het gaat 
om uitgaven die geen enkele tegenwaarde 
of actief in de vennootschap hebben 
doen ontstaan, en welke evenmin, nadat 
zij gedragen zijn geweest, enig nut 
hebben of enige waarde behouden », het 
arrest hierop antwoordt dat de afschrij
ving het gevolg is van de waardevermul
dering van een in het bedrijf belegd goed, 
uitgedrukt in de beleggi.ngswaarde, en 
dat de bijkomende kosten il1tegrerend 
deel uitmake.n van deze beleggings-

waarde, maar dat ten deze deze bijko
mende kosten niet kmu1.en worden af-
geschreven omdat onbebouwde grond 
niet afschrijfbaar is, omdat er ten deze
gee.n waardevermindering van de bedrijfs
grond bewezen is, en omdat de uitgave· 
van bedoelde bijkomende kosten niet 
bewijst dat de onbebouwde onroerende 
goederen na de aankoop in waarde zijn 
verminderd, en doordat tenslotte het 
arrest verklaart « dat deze kosten, zoals 
hoger werd beslist, u1 het actief van 
rekwestrante een tegenwaarde hebben 
tot stand gebracht », 

te1·wijl, zo de bijkomende uitgaven een 
integrerend deel uitmaken van de kost
prijs voor het verwerven van een bepaalcl 
actief, zij op zichzelf geen actief brengen 
in het patrimonium van de vennootschap, 
verm.its zij in die zu1. tot die kostprijs 
behoren dat zij dienden om de aankoop 
zelf mogelijk te maken, maar eens de 
akte verleden geen waarde meer hebben, 
noch het gei:nvesteerde goed in waarde 
doen verhogen, zodat ze eigenlijk typi
sche uitgaven zijn (( a fonds perdus », 
zoals eiser het trouwens u1. conclusie had 
uiteengezet zonder dat het arrest er 
adequaat op ar1.tvvoordt ; deze opwerping· 
niet wordt beantwoord door te zeggen 
dat de bijkomende uitgaven maar mogen. 
afgeschreven worden indien de groncl 
afschrijfbaar is of hetzelfde jaar afge
schreven wordt en dus in dat jaar in 
waarde vermindert ; voorclien in het 
arrest niet werd bewezen dat deze bij
komende kosten een tegenwaarde hebben 
tot stand gebracht in het actief, nu ze 
dat maar hebben helpen tot stancl 
brengen: 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt clat het arrest 
oorcleelt dat de besproken b ijkomende 
kosten een wezenlijk bestanddeel van 
de kostprijs en dus ook van de beleg
gingswaarde uitmaken; dat het aldus 
de stelling van eiseres clat deze kosten 
het karakter van een bedrijfsuitgave 
hebben impliciet maar onbetwistbaa1' 
verwerpt ; dat dus, u1. zoverre het voor
houdt dat op de conclusie niet wordt 
geantwoord, 'het middel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat met betrekking tot. 
de bewering dat het niet bewezen is dat 
de kosten een tegenwaarde in het actief' 
hebben gebracht, het arrest beslist dat 
die kosten deel uitmaken van de inves
tering, dit \vii zeggen aangewend werden 
voor de uitbreidulg van de ondernemu1.g, 
zodat hieruit reeds blijkt dat zij lnm. 



- 1217 

tegenwaarcle in het a ldie£ hebben ; clat 
op clit punt het miclclel niet lean aangeno
men worden ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het stuk dat buiten de wettelijke 
termijn neergelegd werd, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

26 juni 1974. - 3e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Versee. - Gelijkhtidende concl~tsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Delafontaine (van de 
balie te Kortrijk) en Claeys Botltlaert. 

1 e KA.MER. - 2 7 juni 1974. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - IN
TERNATIONALE VERDRAGEN. - 0yER
EENKOlVIST OP 20 FEBRUARI 1933 TUS

SEN BELGIE EN NEDERLAND GESLOTEN 
TENEINDE DUBBELE BELASTING TE 
VERMIJDEN. 0NDERNEl\1ING VAN 
OPENBARE WERKEN. - TIJDELIJKE 
VERENIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP 
NAAR BELGISCH RECHT MET NEDER

LANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR DE 
UITVOERING VAN WERKEN OP EEN 
WERF DIE EEN VASTE INRICHTING IN 
NEDERLAND VORMT. - BELGISCHE 
VENNOOTSCHAP DIE, WAT HAAR AAN
DEEL BETREFT, OVEREENKOl\fSTIG AR
TIKEL 1861 VAN HET BURGERLIJK 
VVETBOEK EEN ANDERE BELGISCHE 
VENNOOTSCHAP TOT DEELGENOOT 
NEEM:T ALS GELDSCHIETSTER T.A.V. 
HAAR ALLEEN. - DEEL IN DE WINSTEN 
'VELKE IN NEDERLAND DOOR DE EERSTE 
VENNOOTSCHAP ZIJN GEl\iAAKT EN DAT 
DOOR DEZE AAN DE TWEEDE VENNOOT 
SCHAP WORDT TOEGEKEND. - !NKO
JiiEN VAN BELGISCHE OORSPRONG EN 
IN BELGIE BELASTBAAR. 

1'Vannee1· een vennootschaJJ naar Belgisch 
1·echt met vennootschappen naa1· Nedm·
lands 1·echt een tijdelijlce veTeniging 
heejt gesloten vooT de nitvoe1·ing van 
openba1·e we1·lcen op een we1j die een 
vaste im·ichting in N ede?"land vonnt en 
zij ve1·volgens in Belgie, ove1·eenlcomstig 
a1·tilcel 1861 van het B~t?"(te?·l~jlc W etboek, 
een contTact van onde?·vennootschap, 

CASSATIE, 1974. - i:l9 

een zogenaamd geheim deelgeno.otschaJJ, 
heeft gesloten met een andm·e Belgische 
vennootschap die t.a.v. ham· alleen de 
ml van gelclschietste1· speelt, is het deel 
in de dam· de ee1·ste vennootschap in 
N ededand gemaakte wins ten dat dooT 
deze aan de tweede vennootschap wm:dt 
toegelcend, voo1· de laatstgenoemde ven
nootschap een inlcomen van Belgische 
oo?·spTong, dat in Belgie belastbaa1· is · 
en geen inlcomen van een in Belgie 
gevestigde vaste imichting (1). (Art. 4 
verdrag van 20 februari 1933 tussen 
Belgie en Nederland teneinde dubbele 
belasting te vermijden, goedgekeurd 
bij de wet van 2 jLmi 1934.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SOGETRA », 
T. BELGISCHE STAAT, 

l\UNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

}fET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 1 februari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1832, 1853, 1861 
van het Bmgerlijk Wetboek, 3, 175, 176, 
177 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen (boek I, titel IX, 
van het vVetboek van koophandel), 25, 
inzonderheid § 1, 98 van het vVetboek 
van de inkomstenbelastingen (koninklijk 
besluit van 26 februar i 1964), 1, inzon' 
derheid § 1, 4, inzonderheid § 1, van 
de overeenkomst van 20 februari 1933 
tussen Belgie en Nederland ten einde 
dubbele belastingen te vermijclen en 
bepaalde an.dere fiscale kwesties te 
regelen, van• het enige artikel van de wet 
van 2 juni 1934 waarbij die overeenkomst 
wordt goeclgekeurcl, en van artikel 80, 
inzonderheid lid 2, van de wet van 
20 november 1962, houdende hervorming 
van de inkomstenbelastingen, 

dom·dat, na in hoofdzaak vastgesteld 
te hebben a) dat de naamloze vennoot
schap «De Meyer-Zelzate » een deel-

. neming van 16 t .h. genomen had in een 
t ijdelijke vereniging genaamd « Combi
natie Ymuiden », opgericht in Nederland 
met N ederlandse v ennootschappen om 
aan de haven van Ymuiden werken uit 

(1) Raadpl. cass., 5 mei 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I , 947; Jow·n. 2J1·at. cl1·oit fiscal, 
1964, b iz. 169 en noot 1\'I.B.) en 29 april 1969 
( A1T. cass., 1969, b iz. 818). 

'· 
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te voeren op een werkplaats die een vaste 
inrichting in Nederland was, b) dat 
genoemde vennootschap " De Meyer
Zelzate » vervolgens met eiseres het bij 
artikel 1861 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde contract van onderven:noot
schap gesloten had en waarbij genoemde 
vennootschap_ " De Meyer-Zelzate » voor
melde deel:neming van 16 t.h. en eiseres 
noodzakelijke gelden ingebracht hadden, 
c) dat de twee B6lgische ven:nootschappen, 
t er uitvoeri:ng van dat contract, de win
sten voortkomend uit de vaste inricbting 
van de "Combinatie Ymuiden » verdeeld 
hadden, het arrest beslist dat het aldus 
door eiseres gekregen winstaandeel niet 
onder de toepassing van artikel 4 van 
de overeenkomst tussen Belgie en N eder
land valt en in Belgie belastbaar blijft, 
hoofdzakelijk op grond " dat er in dit 
geval moet onderzocht worden of ver
zoekster (thans eiseres), hoewel geen deel
genote geworden van de " Combinatie 
Ymuiden » tegenover welke zij onbe
twistbaar een " derde » gebleven is, door 
die overeenkomst van tijdelijke vereni
ging met de firma De Meyer de vaste 
inrichting die de door die Combinatie ( ... ) 
in Nederland ingerichte werkplaats klaar
blijkelijk was, zelf geheel of gedeeltelijk 
verkregen heeft ; dat verzoekster welis
waar met De Meyer de positieve en 
negatieve resultaten voortkomend uit de 
vaste inrichting van de Combinatie 
Ymuiden deelt, maar als ondervennoot 
en derhalve als d8l·de in geen geval kan 
deelnemen in het bestmu· of in het beheer 
van de inrichting van de Combinatie 
Ymuiden, waaraan zij juridiscb volledig 
vreemd blijft, dat verzoekster in die 
overeenkomst de rol speelt van een geld
schieter die zich verbindt on1 de finan
ciering te verzekeren van de beschikbare 
gelden vereist om ten belope van 16 t.h. 
bij te dragen in de uitvoering van de 
werken, zonder enige deelneming in het 
beheer, het bestum· of de uitvoering van 
de werken ; dat het feit dat Vt;lrzoekster 
een zijdelingse rechtsvordering kan in
stellen tegen die Combinatie Ynmiden 
niet betekent dat zij een deelneming heeft 
verlrregen in het bestuur van de vaste 
inrichting, die uitsluitend een inrichting 
is en blijft van .de vereniging" Combinatie 
Ymuiden » gesloten tussen de Neder
landse naamloze vennootschap Zeekust 
en de Belgische naamloze veimootschap 
De Meyer-Zelzate; dat de inkomsten door 
de naamloze vennootschap " De Meyer
Zelzate » aan verzoekster toegekend ter 
uitvoering van de overeenkomst van 
26 februari 1961, inkomsten van Bel-

gische oorsprong en belastbaar in Belgie 
zi jn, aangezien, enerzijds, het contract 
dat aanleiding geeft tot toekenning van 
clie inkomsten in Belgie opgemaakt werd 
en verzoekster anderzijds geen vaste 
inrichting bezit in Nederland en er geen 
eigenlijke beroepsbezigheden uitoefent, 
dat overigens de winst die De Meyer
Zelzate in de Combinatie Ymuiden ge 
maakt heeft haar karakter van een winst 
van buitenlandse oorsprong verliest op 
het ogenblik dat zij door voornoemde 
bestemd wordt voor de uitvoering van 
haar in Belgie tegenover een Belgische 
firma aangegan.e verbintenissen », 

tenvijl uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat de terzake afgesloten 
contracten van vennootschap waarvan 
bet arrest de wettelijke gevolgen miskend 
beeft (schending hoofdzakelijk van voor
noemde bepalingen van bet Burgerlijk 
vVetboek en van het \Vetboek van .!wop
handel) insloten dat eiseres een deel van 
een vaste inricb ting in Nederland of 
ten minste van de inkomsten van die 
i:nricbting verkr·egen had, welk deel, 
krachte:nf? artikel 25 van bet vVetboek 
van de inkomstenbelastingen, moet wor
den aangemerkt als winst " te baren 
na1ne », zodat de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 4 van de Belgisch
Nederlandse overeenkomst aanwezig wa
ren ; dat deel van de inkomsten in Belgie 
niet mocht belast worden en het arrest, 
door het tegendeel te beslissen, die bepa
lingen geschonden heeft : 

Overwegende dat, om in aanmerkin g 
te kome:n voor het bepaalde in artikel 4 
van de overeenkomst op 20 februari 1935 
gesloten tussen Belgie en Nederland ten
einde dubbele belasting te vermijden, 
het nodig is dat de erin becloelde inkom
sten voortgebracht worden op het grond
gebied van de andere Staat en dat d e 
onderneming er een vaste inrichting 
bezit, met name een vaste inrichting 
va1i. productieve aard ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat a) de naamloze ve1mootschap naar 

· Belgisch recht " De Meyer-Zelzate » een 
tijdelijke vereniging gesloten had met een 
ve1mootschap naar Nederlands recht 
teneinde onder de benaming " Combina~ 
tie Ymuiden » werken uit te voeren aan 
de haven van Ymuiden; b) de vemloot
schap " D e Meyer-Zelzate » voor de ver
wezenlijking van dit doelmet eiseres een 
contract van onderven:nootschap, be
doeld in artikel 1861 van het Burgerlijk 
Wetboek, gesloten liad; c) dat contract 
in Belgie gesloten werd en, aa:ngezien 
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eiseres slechts de rol van geldschieter 
gespeeld had zonder deel te nemen in het 
beheer, het bestuur of de uitvoering van 
de werken, zij in Nederland geen eigen
lijke beroepsbezigheden uitgeoefend 
heeft; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk heeft kunnen afieiden dat ener
zijds eiseres een derde gebleven is tegen
over de vaste inrichting « Combinatie 
Ymuiden " en zelf geen aandeel in die 
vennootschap en de winst ervan ver
kregen heeft en dat anderzijds de door 
de vennootschap « De Meyer-Zelzate " 
gemaakte winst haar karakter van winst 
van buitenlandse oorsprong verloren 
heeft op het ogenblik en in zoverre zij 
door die vennootschap bestemd werd 
voor de uitvoering van haar in Belgie 
tegenover eiseres aangegane verbinte
nissen; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de inkomsten aan eiseres toegekend 
ter uitvoering van de overeenkomst van 
26 februari 1961 in Belgie belastbaar zijn, 
het arrest geen enkel van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het rniddel niet kan worden aan
genon1en; 

Om die 1•edenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

27 jLmi 1974. - 1e karn.er. - Voor 
zitteT, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, Rid
der de Schaetzen. - Gel-ijkluidende con
clusie, de H. Delange, procureur-generaal. 
- Pleiters, de HH. Baltus en Fally (de 
eerste, van de balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 27 juni 197 4. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARl~ESTEN . - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VONNIS DAT VERKLAART ZIJN 
BESLISSING TE GRONDEN OP V ASTSTEL
LINGEN, OVERWEGINGEN EN BESLUITEN 
VAN EEN DESKUNDIGE. - DESKUNDI· 
GENVERSLAG BIJ RET DOSSIER GE
VOEGD. - , REGELMATIG JVIET REDENEN 
OMKLEED VONNIS. 

zo GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- RECHTSPLEGINGSVER
GOEDING. - VERGOEDINC+ IN HOGER 
BEROEP VOOR DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEC+. - BEDRAC+. 

3° TUSSENKOMST. ~ BuRGERLIJKE 
. ZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- Ers TOT 
BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST 
DOOR DE ElSER TOT CASSATIE INGE-
STELD . 0NTVANKELIJKHEID. 
VooRWAARDE. . 

1° Regelmatig met 1·edenen omkleed is het 
vonnis dat, om de omvang van de schade 
ten gevolge van mijnwe1·lcen te bepalen, 
ve1·klaa1·t de vaststellingen, ove1·wegingen 
en beshtiten ove1· te nemen van een des
ktmdige wie1~s ve1·slag bij het dossim· is 
gevoegd, wat het toezicht van het Hoj 
mogelijlc maalct (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De ve1·goecling voor 1·echtspleging in 
hoge1· be1·oe1J voo1· cle 1·echtbank van em·ste 
aanleg mag niet mee1· becl1·agen clan 
1.500 fmnk voo1· elke JJa?'tij clie doo1· een 
aclvocaat bijgestaan w01·dt en een eigen 
belang heejt, wannee1· cle vo1'Cle1·ing niet 
st1·ekt tot een ve1·oo1·cleling tot een geld
sam van mee1· clan 100.000 j1·ank. 
(Art. 1022 G .vV. ; artt. 1, 2-3°, 3 en 
8 k.b. van 30 november 1970.) 

3° De eis tot binclendve1·kla1·ing van het 
an·est cloo1· cle eism· tot cassatie ingesteld, 
is niet ontvankelijk, wannee1· deze niet 
doet blijken van een belang om het a1'1'est 
binclencl te doen ve1·kla1'en voo1· cle in 
tussenkomst opge?·oeJJen JJa?·tij (2). 

{NAAl\'I:LOZE VENNOOTSCHAP « HOUILLERIES 
UNIES DU BASSIN DE CHARLEROI ll, IN 
VEREFFENING, T. ECHTGENOTEN HAGEN
BERGER EN NAAl\1LOZE VENNOOTSCHAP 
« CHARBONNAGES DU TRIEU-KAISIN ll,) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 januari 1973 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eers'te aanleg te Charleroi ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 58 van de wetten op de mijnen, 
groeven en graverijen, gecoorclineerd op 
15 septernber 1919 (genoemcl artikel 
gewijzigd bij de wet van 12 mei 1955, 
artikel 2) en, voor zoveel als nodig, 1382 
en 1383 van ·het Bmgerlijk Wetboek, 

(1) Raac1pl. cass., 22 juni 1967 (An·. cass., 
1967, biz. 1291); vgl. cass., 15 februar i 1972 
( i bid., 1972, biz. 552), 13 en 31 mei 1974, 
supm, biz. 1015 en 1077. 

(2) Cass., 4 oktober 1973, sttpm, blz. 135. 

39. 
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do01·dat het vonnis, rnet bevestiging 
van het beroepen vonnis en aalmeming 
van de besluiten van het deskundigen
verslag, eiseres en de naamloze velmoot
schap Charbonnages du Trieu-Kaisin 
samen aansprakelijk stelt voor de schade 
aan het gebouw van ,de verweerders, en 
het deel van de aansprakelijkheid van 
eiseres bepaalt op 99 t.h. ; volgens de 
redengeving de deskundigen rekening 
gehouden hebben met de aanwezigheid 
van gronden van verschillende aard 
wanneer zij de mijn voor een belangrijk 
deel van de schade, feitelijk 80 t.h., van 
aansprakelijkheid hebben ontheven ; zij 
cluidelijk de gevolgen uiteenzetten van 
het weghalen van de steenkoollagen 
onder het gebouw door genomnde ven' 
nootschap en zij voorzichtig rekening 
houden met de mogelijke invloed van 
de werken die deze zeer lang geleden 
op geringe cliepte uitgevoercl heeft in de 
omgeving van het gebomN, 

tenvijl, em·ste onclenleel, die redenen 
helemaal niet vaststellen dat de bedoelde 
schade veroorzaakt werd door werken 
van eiseres en evenmin de schatting Vall 
het eventuele deel van haar aansprake
lijkheid op 99 t .h. rechtvaardigen (schen
ding van alle in het middel aallgehaalde 
wetsbepalingen) ; · 

tweede onclenleel, die redenen in elk 
geval niet of niet passend antwoorden op 
de middelen luidens welke eiseres be
toogde dat, volgens de vaststellingen zelf 
van de deslnmdigen, de plaatsbepaling 
van de door haar ten noorden van het 
gebouw uitgevoerde werken strijdig was 
met de zuidwaartse overhelling ervan 
en dat daarvoor dus een andere oorzaak 
moet gezocht worden; de deslnmdigen 
bij het zoeken naar de 1nogelijke oor
zaken van die overhelling, vastgesteld 
hadden dat de zuidermm·en op een bode1n 
rustten die veel minder vast was dall die 
waarop de noordermm·en opgetrokken 
waren ; zij tenslotte de hypothese Vall 
een andere oorzaak overwogen hadden 
toen zij vaststelden dat vorenvennelde 
ve1mootschap zeer lang geleden op 
geringe diepte werken had uitgevoerd 
waarvan de latere instorting het zuid
waartse overhellen van de 1ntnH zou 
lnumen veroorzaakt hebben en de feiten
rechter derhalve de verplichting om zijn 
beslissing naar de eis Vall de . wet met 
redenen te omkleden niet nagekomen is 
(schencling van artikel 97 van de Grand-
wet): 1 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat tegen de conclusie 

waarop eiseres zich in het tweede onder
dee! van het middel beroept, het vonnis 
niet alleen de overwegingen Van dit 
onderdeel aanvoert maar beslist " dat de 
besluiten Vall het deslnmdigenverslag 
dienen aallgenmnen te worden », waar
door het de besluiten en overwegingen 
van de deskundigen, onder meer op de 
bladzijden 38 tot 41 van hm1 verslag, 
dat op regelmatige wijze aan het toe
zicht van het hof onderworpen was, heeft 
overgenomen ; 

Overwegende dat de deshmdigen, na 
de duur van de steenkoohvinning op de 
in aanmerking genomen diepten te heb
ben bepaald, enerzijds een opsom1ning, 
naar tijdsorde, geven Vall de verschil
lende werken die de bij de zaak betrokken 
maatschappijen uitgevoerd hebben in de 
nabijheid van 'het beschadigde gebouw 
en die mogelijkerwijs daarop een in
werking hebben gehad en a.nderzijds uit 
de periode waarin die werken uitgevoerd 
werden, afleiden dat enkel de door eiseres 
ten noorden van voormeld gebouw, 
tussen 1954 en 1958, ondernomen ant
ginning haar werking heeft begi1men uit 
te oefenen toen het gebouw voltooid was 
en dat zij bovendien in 1969, het jaar 
waarin het verslag opgemaakt werd, 
haar werking bijna volleclig uitgeoefend 
had; dat daarentegen de deslnmdigen 
oordelen dat de andere mijnbouw
werkzaanlheden, o1n redenen die tel
kens nauwkem·ig werden aangegeven, 
al naar de gevallen slechts een bijkomen
cle geringe, matige, zeer geringe of prak
tisch onbestaande werking hebben gehad ; 

Overwegende dat het verslag welis
waar vaststelt clat de waning Vall ver
weerders « een matige overhelling naar 
het zuiclen vertoont », hetgeen op het 
eerste gezicht in tegenspraak lijkt met 
de eerste gevolgtrekkingen Vall de des
lnmdigen, maar dat dezen, op zoek naar 
een verhlaring voor die anomalie en na 
de loutere hypothese te hebben verwor
pen •dat de naa1nloze vennootschap 
Charbonnages du Trieu-Kaisin zeer lang 
geleden werken op geringe diepte ten 
zuiden van het gebouw kan uitgevoerd 
hebben, van mening zijn clat de gezochte 
oplossing te vinden is in de zekere 
omstandigheid dat het gebouw ten noor
den rust op een " gezonde bode1n " 
terwijl het ten zuiden rust " op weke · 
klei, dit is een veel minder vaste boden1 » ; 

Overwegende dat clit besluit zonder 
enige twijfel impliceert dat de matige 
overhelling van het gebouw naar het 
zuiden, op welk gegeven verweerster 
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haar verweer in hoger beroep steunde, 
niet wijst op het bestaan van een factor 
die vreemd is aan de exploitatie van 
verweerster en die de gevolgen van haar 
werken, u:itgevoerd tussen 1954 en 1958, 
zou · uitsluiten van de oorzaken van de 
aan de verweerders berokkende schade ; 

Overwegende dat, gelet op het geheel 
van diezelfde vaststellingen, overwe
gingen en gemotiveerde besluiten, de 
deskundigen van mening zijn enerzijds 
clat de verweerclers het grootste gecleelte 
van hem schacle moeten clragen en an
derzijds clat eiseres voor de overige 
schade aansprakelijk is ten belope van 
99 t .h.; 

Waaruit volgt clat het vonnis passencl 
antwoordt op de conclusie die eiseres in 
het tweede onderdeel van h et middel 
heeft aangevoerd, en zijn b eslissing wet
telijk met redenen omkleedt ; 

Dat het micldel in zijn twee onderdelen 
feitelijke grondslag mist;. 

Gelet op het tweede middel, afgeleid 
uit de schendi.ng van de artikelen 2, in
zonderheid 3°, 3, inzonclerheid lid 2 en 
lid 4, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 
30 november 1970 tot · vaststelling van 
het tarief van de door de rechter toege
kende invorderbare koste.n, 557 tot 562 
en 618 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo?"Clat bet arrest de rechtsplegings
vergoeding die aan de verweerders voor 
het hoger beroep toekomt, vaststelt op 
3.000 frank, d.i . gelndexeerd op 3.300 fr., 

te1·wijl de rechtsplegingsvergoeding, 
wanneer het hoger beroep voor de recht
bank van eerste aanleg gebracht worclt, 
slechts 1.500 frank bedraagt; voornoem
de vergoeding aileen clan verdubbeld 
wordt wan.neer de vordering strekt tot 
veroordeling tot een bedrag hoven 
100.000 frank; de verweerders in hem con
clusie in hoger beroep als hoofdsom slechts 
de veroordeling van eiseres tot b etaling 
van 86.459 · frank vorderden ; zij dus 
slechts op een rechtsplegingsvergoeding 
van 1.500 frank recht haclden, behoudens 
toepassing van de coefficient voort
vloeiencl uit de koppeling aan het 
kleinhanclelsindexcijfer ; 

Over het midclel van niet-ontvankelijk
heid afgeleicl uit de nieuwheid van het 
micldel : 

Overwegende dat in hoger beroep de 
verweerders concludeerclen tot bevesti
ging van het beroepen voru1.is waarbij 
eiseres was veroordeeld om als hoofdsom, 
86.459 frank te betalen, en tot veroor
cleling VIJ.IJ. !?iseres in de kosten van hoger 

beroep, met inbegrip van tweemaal 
3.000 fi·ank als rechtsplegingsvergoecling 
met toepassing van artikel 3, lid 2, van 
het koninklijk besluit van 30 november 
1970, vermeerderd met 10 t.h. indexe
ring · 
D~t tegen deze laatste vordermg eiseres 

niet enkel heeft ingebracht dat de ver
weerders, die gemeenschappelijke belan
gen hadden, slechts op een enkele rechts
plegingsvergoeding aanspraak konden 
maken, maar bovendien betoogde dat 
" de vergoeding bepaalcl voor de ver
schijni~l.g in laatste aanleg voor de recht
bank van eerste aanleg 1.0'00 frank 
bedraagt »; 

Overwegende dat het in het middel 
aangevoerde artikel2, 3°, van het konink
lijk besluit van 30 november 1970 wel
iswaar voormelde vergoeding vaststelt 
op 1.500 frank, wanneer de rechtsvor
dering, zoals in onderhavig geval, geen 
vordering tot een veroordeling tot meer 
dan 100.000 frank betreft; 

Dat, alhoewel de door eiseres in haar 
conclusie vermelde som van 1.000 frank 
verkeerd was, er desonda.nks bij de rech
ter een geschil aanhangig gemaakt was 
betreffende het bedrag van de wettelijke 
vergoeding van de rechtspleging in hoger 
beroep, ten voorclele van een enkele 
partij of van partijen met gemeenschap
pelijke belangen in een zaak strekkende 
tot veroordeling tot sommen beneden 
100.000 frank; 

Dat het middel clerhalve niet nieuw is; 

Over het micldel : 

Overwegencle dat uit de hierboven 
aangegeven redenen volgt clat het vonnis, 
dat eiseres veroordeelt om aan de ver
weerders voor de rechtspleging in hoger 
beroep een vergoeding te betalen die 
hoger is clan 1.500 frank, gelndexeercl, 
en clat terzelfclertijcl beslist clat de ver
weerders gemeenschappelijke belangen 
hadclen en dat de vorclering niet strekte 
tot een veroordeling tot meer dan 
100.000 frank, de in het micldel aange
haalde wettelijke bepalingen miskend 
heeft; clat het midclel gegrond is; 

Overwegencle dat enerzijcls de ver
werping van het cassatieberoep tegen het 
beschikkencl gecleelte van h et vonnis 
betreffende de aansprakelijkheicl van 
eiseres voor de schade aan het eigendom 
van d e echtgenoten Hagen-Berger in 
dezelfcle mate het belang ontneemt aan 
de oproeping tot binclendverldaring van 
het arrest, gericht tegen de naamloze 
vennootschap Charbonnages du Trieu
Ka.isin; 
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Dat anderzijds het beschikkend gedeel
te van het vonnis dat aileen eiseres ver
oordeelt in de kosten van hoger beroep, 
niet vernietigd wordt, zoclat eiseres er 
geen belang bij heeft het arrest waarbij 
het beschikkend gedeelte betreffende het 
bedrag van. de rechtsplegingsvergoeding 
in hoger beroep wordt vernietigcl, te 
horen bindend verklaren voor genoen1.de 
vennootschap ; 

Dat de oproeping tot bindendverkla
ring van het vonnis niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
d en vonnis voor zover het, beslissend 
over de kosten van hoger beroep, eiseres 
veroordeelt tot betaling aan de verweer
ders Hagen-Berger, van een rechtsple
gingsvergoeding in hoger beroep. van 
3.000 frank cl.i. ge'indexeerd 3.300 frank; 
verwerpt de voorziening voor het overige, 
evenals de vordering tot bindend ver
klaring van het vonnis; beveelt dat van. 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres in vier
vijfde van de kosten ; houdt de overige 
kosten aan, ten einde hierover door de 
feitenrechter te laten beslissen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen, zitting . 
houdende in hoger beroep. 

27 jtmi 1974. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve7·slaggeve7', de 
H. Capelle. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Philips en Fatm'Js. 

1e KAMER. - 27 juni 1974. 

OVEREENKOMST. - FOUTIEVE VER
TRAGING VAN EEN PARTIJ IN DE UIT· 
VOERING VAN HAAR VERBINTENISSEN. 
- ScHADEVERGOEDINci. - OMVANG 
ERVAN. 

In geval van foutieve ve7't7·aging van een 
JJa1'tij in de ~titvoe1·ing van ham· con
t?·actuele ve1·bintenissen, moet de aan 
de schuldeise1· te betalen veTgoeding, 
onde1· voo?·behoud van de toeJJassing 
van de a1·tilcelen 1 :!50 en volgende van 
het Bw·ge?'lijk Wetboelc, het nadeel val-

ledig he1·stellen en moet de 7'echte7', om 
het bed1·ag e1·van vast te stellen, zich 
plaatsen op de dag van zijn be
slissing ( 1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. VENNOOTSCHAP ON
DER EEN GEiVIEENSCHAPPELIJKE NAAiVI 
« vVASTIAU ET DELAMOTTE », IN VER
EFFENING.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 18 november 1971 en 10 mei 
1973 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over bet m iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 3 van de wet van 
12 april 1957 betreffende het munt
statuut, 1 van de wet van 29 april 1935 
tot vaststelling van de gevolgen der 
muntwet betreffende de schatting van 
vergoedingen of van schacleloosstellingen, 
6, 1147, 1149, 1153 (clat gewij zigcl is bij 
artikel 6 van de wet van 1 mei 1913) , 
1243, 1382, 1383, 1895 van het Bmgerlijk 
\iVetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest van 18 november 
1971, vooraleer recht te doen, de gerech
telijke deskundigen opgec1Tagen beeft de 
besluiten van hun op 23 april 1969 neer
gelegde verslag aan te passen met name 
« door in hun bewijsvoeringen en bere
keningen de eindrekening tussen par
tijen, die in september 1969 opgemaakt 
werd, de plaats te stellen van de eenzij
dige en voorlopige rekening die hun tot 
grondslag gediend had»; 

en doonlat het arrest van 10 mei 1973, 
overeenkon1.stig de besluiten van genoemd 
versla.g en van het aa.nvullend verslag · 
van de cleskundigen, neergelegd op 
26 jtmi 1972, eiser veroordeeld heeft om 
aa:n verweerster een vergoeding van 
931.059 frank te betalen wegens gelcl
cnt waarding, berekend tot einde no
vember 1969, op de bec1Tagen "\ran 
1.928.869 frank en 3.205 .624 frank, die 
eiser aan verweerster schulclig was, 
onderscbeidenlijk als afrekening van de 
werken en prestaties van de .betrokken 
onderneming en als schadevergoeding 
wegens de aan eiser toegeschreven scha
delijke vertraging in de uitvoering van 

(1) Raaclpl. cass . , 17 oktober 1968 (A1'1'. 
cass., 19~9, blz. 188). 
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de onderneming, en dooTdat hetzelfde 
arrest van 10 mei 1973, alvorens verder 
recht te cloen, de gerechtelijke deslnm
digen de nieuwe opclracht heeft gegeven 
de berekening voort te zetten van het 
verlies dat verweerster heeft geleden 
·« wegens de geldontwaarding na 28 no
vember 1969 tot op de dag van de uit
spraak van dit arrest» (10 mei 1973), 

tenvijl die beslissingen een miskenning 
zijn van de wettelijke regels van open
bare orde die de nationale munt tot een 
wettig betaalmiddel maken, die elke 
schuldenaar van een in deze munt be
paalde schuld machtigen de verschul
digde geldsom te betalen in specien · 
gangbaar op h et tijdstip van de ~etaling 
zonder acht te slaan op de waardeschom
m elingen ervan, en die aan de rechters, 
belast met de schatting van vergoedingen 
of schacleloosstellingen, voorschrijven 
zulks t e doen met gebruikmaking van d e 
munteenheid welke op het ogenblik dat 
zij die schatting moeten maken, wettelijk 
van kracht is en h1.m verbieclen, wanneer 
een schade geschat is op de dag van het 
schadelijke feit of op enige andere datum 
v66r het vonnis, die schatting aan te 
passen wegens een feitelijke devaluatie 
van de munt (schending van de artike
len 1 en 3 van de wet van 12 mei 1957 
betreffende het muntstatuut en van de 
voormelde artikelen van het Burgerlijk 
W etboek, inzonderheid 1895); 

teTwijl zoclanige aanpassing eventueel 
slechts geoorloofd is in de onderstelling 
en in de mate bepaald bij artikel 1 van 
de wet van 29 april 1935 tot vaststelling 
van de gevolgen van de m1.mtwet betref
fende de schatting van vergoedingen of 
van schadeloosstellingen, waarvan de 
toepassingsvoorwaarden in deze zaak 
niet aan wezig zijn of in elk geval niet 
vastgesterd zijn ; 

en tenvijl aldus eisers veroordeling tot 
betal:ing van de vergoeding wegens mcmt
ontwaarding, door de gerechtelijke des 
kmldigen b erekend tot einde november 
1969 (arrest van 10 mei 1973) , en d e 
beslissingen waarbij de desktmdigen op
dracht gegeven werd de berekening van 
voornoemde vergoeding uit hun eerste 
verslag, neergelegd op 23 april 1969, te 
verbeteren (arrest van 18 november 1971) 
en de berekening van het verlies van 
verweerder tot op de dag van de uit
spraak van het tweede arrest voort te 
zetten (arrest van 10 mei 1973) op zijn 
minst niet wettelijk gerechtvaardigd zijn 
(schending van de artikelen 1 van voor
noemde wet van 29 april 1935 en 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, behoudens toepas
sing van de artikelen 1150 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, de vergoe
ding van de schade voortkomende uit een 
contractuele fout, weliswaar voor de 
benadeelde geen . >~rinst m ag opleveren, 
maar toch aangepast moet zijn aan de 
door hem geleden schade en dat, ten dien 
einde, voor de betaling van de vergoecling 
tot herstel van de schade voortkomend 
uit de vertraging in d e uitvoering van 
de verplichtingen van een der partij en 
de rechter zich op de dag· v an zijn beslis
sing moet plaatsen ; 

Overwegende d at uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken, met 
n ame uit de vaststellingen van het arrest 
van 18 november 1971 en uit de vermel
dingen van het op 23 april 1969 neer
gelegd deskuncligenverslag, blijkt en er
zijds dat verweerster als element van 
haar schacle, voortspruitend uit eisers 
schuldige vertraging in d e vervulling 
van zijn contractuele verplichtingen, 
aanvoerde dat d e kostprijs van de werken 
waarvan eiser haar d e onderneming 
opgedragen had, gestegen was en ander
zijds dat de d eskundigen die een advies 
hebben moeten uitbrengen over dat punt 
van de vordering van m ening zijn dat 
« de ondernemer vandaag en a jo1·tio1·i 
morgen dezelfde kosten en d ezelfde winst
derving zeker niet meer zou kmmen 
dekken met de sommen zoals ze berekend 
werden. De geldontwaarding of, wat op 
hetzelfde neerkomt, d e prijsstijging heeft 
tot gevolg dat het nominaal bedrag van 
de vergoedingen moet verhoogd worden » ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door het beginsel van dat advies aan te 
n emen en door de maatregelen van onder
zoek, die het meebre~1gt , te bevelen, niet 
beslist dat het monetair statuut of de 
waarde van de frank als wettig betaal
middel gemjzigd werden, maar enkel 
dat het bedrag van de aan verweerster 
verschuldigde vergoeding, dat zij in de 
wettelijke munt v aststelt , moet berekend 
worden n::iet inachtneming van de werke
lijke koopkracht van die mm1t op j1et 
bedoe~de gebied, op de datum van zijn 
b eslissing ; _ . 

Dat het middel berust op een verkeerde 
uitlegging van de b estreden arresten en 
derhalve feitelijke grondslag mist ; 

Om die reden en, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten . 

27 juni 1974. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon; raadsheer, waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 

39 .. 
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H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleite1·s, de HR. De Bruyn en Fally. 

2• KAMER. - 27 juni 1974. · 

1D VOORLOPIGE HECHTENIS. 
0NDERZOEKSGEREOHT. HANDHA

VING VAN DE VOORLOPIGE HEOHTENIS . 
-WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5. 
- CONOLUSIE.- MOTIVERING. 

2D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
flANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
REOHTENIS. -"\iVET VAN 20 APRIL 1874, 
ARTIKEL 5. - CONOLUSIE. - MOTI
VERING. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARIN WORDT 
AANGEVOERD DAT EEN REDEN BESTOND 
TOT WRAKING VAN EEN LID VAN RET 
HOF VAN BEROEP DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING REEFT GEWEZEN. - !UN 
NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR RET 

floF WORDEN VOORGEDRAGEN. 

4D RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SA!I'I:ENSTELLING VAN RET REOHTS
COLLEGE. - STRAFZArillN.- VOORLO

PIGE RECHTENIS. - 0PEENVOLGENDE 
HOG ERE BEROEPEN TEGEN BESOHIKKIN
GEN VAN DE RAADKiliER.- DEZELFDE 
MAGISTRATEN VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING VAN RET 
HOF VAN BEROJ!:P KUNNEN OVER DEZE 
HOGERE BEROEPEN UITSPRAAK DOEN. 

l D en 2D A1·tikel 5 van de wet van 20 april 

( 1) Onder vigeur van artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874, v66r de wijziging bij arti
kel 3 van de wet van 13 maart 1973, werd de 
voorlopige hechtenis door het onderzoeks
gerecht wettelijk gehandhaafd door te stellen 
« dat het openbaar belang de hanclhaving 
van de hechtenis eist n, zodat door dat gerecht 
regelmatig werd geantwoord op de conclusie, 
waarin o.a. wordt betwist dat er omstandig
heden bestaan clie de handhaving van de 
hechtenis vereisen, door vast te stellen dat 
het openbaar belang de handhaving van· de 
hechtenis van de verdachte eist : cass., 
4 december 1967 (A1·r. cass., 1968, blz. 488) ; 

1874, zoals het is gewijzigd bij a1·tikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, sch1·ijft 
voo1· dat het onde?·zoeksge?·echt, als het 
beslist dat de vo01·lopige hechtenis moet 
wo1·den gehandhaaft, de . e1·nstige en 
~titzonde?'lijlce omstandigheden die de 
openbm·e veiligheid mken en de hand
having ve1·eisen, na~twkeu?·ig moet om
sclu·ijven onde1· ve1·melding van de 
gegevens eigen aan de zaalc of de per
soonlijlcheid van de verdachte, zodat dit 
ge1·echt moet antwoonlen, zoniet w01·dt 
genoemd m·tikel 5 geschonden, op· 
de concl~tsie wam·in o.a. het bestaan 
wo1·dt betwist van e1·nstige en ~£itzonde?·
lijlce omstandigheden wellce hetzij in de. 
beschilclcing van de madlcame?' nauw
ke~wig zijn omsclweven, hetzij doo1· het 
openbaa1· ministe1·ie wonlen aange
voenl ( l). 

3D Het middel waarin wonlt aangevoenl· 
dat een 1wlen tot ~m·aking bestond van 
een lid van het hof van beroep dat de· 
best?·eden beslissing heeft ge~vezen, lean 
niet voo1· de ee1·ste maal voo?' het Hof 
van cassatie wonlen voorgecl?·agen (2). 

4D Geen enlcele wettelijlce bepaling belet 
dat de magist1·aten van de kame?' van 
inbesch~ddigingstelling van het hof van 
be?'Oep, die 1·eeds ove1· de bevestiging van 
het bevel tot aanho~tding of ovm· de hand
having van de voo?'lopige hechtenis· 
~£itsp1·aalc hebben gedaan, opniewv ~£it
sp?·aalc doen op een nie~tw hogm· be1·oep 
tegen een late?·e beslissing van de ?'aad
lcame?· over die handhaving (3). 

(BOGAERTS.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. · 

27 )uni 1974. - 2• kamer. Voo?'-
zitte?', de H . Naulaerts, raadsheer waar-

raadpl. cass., 20 maart 1962 (ibid., 1972, 
blz. 687) en 27 september 1972 (ibid., 1973,. 
blz. 107). 

(2) Cass., 13 maart 1950 (Bttll. en PAsrc., 
1950, I, 493), 20 ju.li 1965 (ibid., 1965, I, 
1192), 6 januari 1969 (.A.?T. cass., 1969, 
blz. 429) , 27 maart 1973 (ibid., 1973, blz. 753) 
en 11 juni 1974, sttp?'a, blz. 1125. 

(3) Raadpl. cass., 11 december 1972 (Ar1·. 
cctss., 1973, blz. 362) en 18 december 1973,. 
stt1J?'a, biz. 446 : de rechter die mede een door 
een boger gerecht teniet. gedane vonnis heeft 
uitgesproken, mag na de tenietdoening geen. 
kennis meer nemen van de zaak. 
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nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende concltU3ie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 28 juni 1974. 

JO BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE· 
RINGSCONTRACT. - UITLEGGING VAN 
EEN BEPALING DOOR DE RECHTER IN 
RET LICHT VAN ANDERE BEPALINGEN 
VAN HETZELFDE CONTRACT.- NAGAAN 
WELKE DE GEMEENSCHAPPELIJKE BE· 
DOELING VAN DE PARTIJEN IS. - UIT· 
LEGGING VERENIGBAAR MET DE BE· 
WOORDINGEN VAN RET GEHEEL VAN 
DEZE BEPALINGEN. - GEEN l\ITSKEN· 
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN RET 

CONTRACT. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - Nmuw MIDDEL. -
MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE 
REGELS DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE 
NOCH DWINGEND ZIJN. - MIDDEL NIET 
VOORGELEGD AAN· DE FEITENRECHTER 
EN WAAROVER HIJ OP EIGEN INITIATIEF 
NIET HEEFT BESLIST. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN 
AANVOERT. - GEEN TEGENSTRIJDIGE 
REDENEN. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG 1\ITST. 

1 o De bewijslc?·acht van een ve?·zelce?·ings
contmct w01·dt niet miskend doo1· het 
a1·1·est dat een bepaling daa1·van ttitlegt in 
het licht van ande1·e beJJalingen en doo1· 
de gemeenschappelijke bedoeling van de 
pa1·tijen 1~a te gaan, wannee1: deze ttit 
legging vm·enigbam· is met de bewoo?·
dingen van het geheel van deze bepa
lingen (1). (Artt. 156, 1161, 1320 en 
1322 B .W.) 

2o Nieuw en dedtalve niet ontvankelijlc 
tot staving van een voo1·ziening in btw
ge?·lijke zalcen is het middel, gegmnd op 
wettelijke bepalingen die noch van 
op.enba1·e 01·de noch dwingend zijn, dat 

(1) Raadpl. cass., 7 juni 1973 (A1·r . cass., 
1973, biz. 971). 

niet aan de jeitem·echte1· is voo1·gelegd 
en waamve1· deze niet op eigen initiatief 
heejt beslist (2). 

3° Feitelijke g1·ondsla'g mist het middel 
dat een tegenst1·ijdigheid in de 1·edenen 
aanvoert, die de best?·eden besliss,ing 
niet bevat (3) . 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
"EAGLE INSURANCE C0l\1:PANY », 

T. SCHELSTRAETE EN MEULEMANS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 december 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel , afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek 
en uit de miskenning van de bewijskracht 
van de verzekeringsovereenkomst tussen 
partijen gesloten op 4 november 1969 
onder nummer 921.778, 

doo1·dat het vonnis beslist dat de om
niumverzekeringsovereenkomst van 4 no
vember 1969 de eigen schade van ver
weerster dekte op· 4 januari 1971, datum 
van het kwestieus verkeersongeval, om 
de reden dat, luidens artikel29, lid 2, van 
de algemene voorwaarden van de polis, 
(( bij het einde van iedere verzekerings
periode ... het contract stilzwijgend van 
jaar tot jaar hernieuwd wordt, tenzij het 
door een van de partijen wordt opgezegd 
ten minste drie maanden voor het ver
strijken vail de lopende periode », en dat 
bijgevolg de omniumverzekering, die 
volgens artil{el 4 van de bijzondere voor
waarden slechts gold vanaf 15 oktober 
1969 tot 14 december 1970, vanaf 15 de
cember 1970 stilzwijgend voor een jaar 
verlengd werd vermits geen van de par
tijen het contract tijdig opgezegd had, 
en dientengevolge de verweerders ver
oo"rdeelt aan eiseres te betalen de som 
van 6.284 frank, zijnde de verzekerings 
premie en kosten verschuldigd sedert 
15 december 1970, en de tegeneis van de 
verweerders tot betaling van 70.000 frank 
schadevergoeding naar aanleiding van 
h et verkeersongeval dat zich op 4 januari 

(2) Cass., 19 juni 1974, su.p1·a, biz. 1154. 
(3) Cass., 7 juni 1973, waarvan sprake in 

noot 1. 
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1971 voordeed, · ontvankelijk en princi
pieel gegrond verklaard heeft, 

tenvijl de polis in haar algemene voor
waarden enkel en aileen tot voopverp 
had de burgerlijke aansprakelijkheid van 
eerste verweerster te dekken, en dit vanaf 
15 oktober 1969 tot 14 december 1979; 
bij artikel 4 van de bijzonclere voorwaar
den expliciet bepaalcl wercl clat van 
15 oktober 1969 tot 14 december 1970 
de polis eveneens de eigen schacle van 
eerste verweerster · dekte ; een omnimn
verzekering dus slechts gesloten wercl en 
geldig was tot 14 december 1970 en niet 
stilzwijgencl kon hernieuwcl worden ; de 
bijzonclere voorwaarden van een ver
zekeringsovereenkmnst de voorra.ng heb
ben op haar algmnene voorwaarclen ; 
artikel 4 van de bijzonclere voorwaarclen 
clus cliencle toegepast te worden, bij af
wijking van artikel 29 cler algemene voor
waarclen; het vonnis de bewijskracht van 
deze bepalingen miskent door er een 
interpretatie van te geven die onverenig
baar is met de normale en gebruikelijke 
betekenis van de erin gebruikte bewoor
clingen ; door de omnimnverzekering 
stilzwijgend verlengd te verklaren tegen 

·de bewoordingen vail de polis in, het 
vonnis bovendien artikel 1134 van het 
Burgerlijk W etboek schenclt waarbij 
bepaalcl worclt dat de overeenkomsten de 
partij en tot wet strekken : 

Overwegencle dat het vonnis erop wijst 
clat, luiclens de bepalingen van de ver
zekeringspolis, de « aide », welke de 
bijzondere voorwaarden inhoudt, aan de 
polis zal gehecht blijven, om slechts een 
en hetzelfcle contract nit te maken en · 
gezamenlijk claarmede de rechten van 
de partijen te regelen, en de -algemene 
voorwaarclen te zamen met de bijzondere 
voorwaarclen het verzekeringscontract 
vormen ; clat het vercler aanstij:>t clat 
onder artikel 3 van de bijzondere voor
waarclen wordt bepaald dat, zoncler an
dere afwijking van de bepalingen van 
artikel 29 van de algemene voorwaarclen, 
de polis voor de duur van 10 jaar en 
59 dagen afgesloten is en dat onder arti
kel 4 van die bijzonclere voorwaarclen 
wordt beclongen dat de polis van 15 ok
tober 1969 tot 14 december 1970 even
eens de afdelingen « brand, diefstal en 
stoffelijke schade » dekt; 

Overwegende dat, na de tekst van voor
melcl artikel 29 te hebben overgenomen, 
luidens welke, behouclens andersluiclencl 
heeling, de duur van het contract tien 
jaar is en, bij het einde van ieclere 
verzekeringsperiode, welke de cluur daar-

van oak mage zijn, het contract stil
zwijgend van jaar tot jaar wordt her
nieuwd, tenzij het ten minste clrie ma<m
den. v66r het verstrijken van de lopende 
perwde door een van de partijen wordt 
opgezegd, het vonnis eensdeels vast
stelt clat door een « andersluiclencl beding » 
de duur van de verzekering " eigen 
schacle » op 14 maanden werd bepaalcl en 
anclercleels clat niet wercl vermeld clat 
in afwijking van voormeld artikel 29 va~ 
de algemene voorwaarclen, bij het einde 
van cleze verzekeringsperiocle, met name 
14 december 1970, de overeenkomst be
treffencle de " eigen schacle » automatisch 
en zonder stilzwijgende verlenging voor 
een jaar een eincle zou ~1emen ; 

Dat het vonnis daaruit afleidt dat er 
geen tegenstrijdigheicl bestaat tussen de 
algemene en de bijzonclere voorwaarclen 
en dat de eerste rechter terecht van oor
d~el was dat, vermits geen van de par
tiJen gelchg had opgezegd, de overeen
komst vanaf 15 december 1970 stil 
zwijgend voor een jaar wercl verlengd ; 

Overwegende dat voormelde interpre
tatie van het verzekeringscontract met 
de termen ervan niet onverenigbaar is 
en het vonnis aan dit contract het gev:olg 
toekent dat het in die interpretatie 
wettelijk tussen partijen heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over het tweede middel, afgeleicl nit de 
schencling van de. artikelen 1134 van het 
Bm·gerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloO?·clat, na geoordeeld te hebben dat 
de eerste rechter op volledige en nauw
kem·ige wijze de respectieve stellingen 
van de partijen samengevat en weerge
geven had, en na alclus aangenornen te 
hebben dat bij het inleiden van de pro
cedure en in hun conclusies voor de 
eerste rechter geen van de partijen staan
de gehouden had dat de polis van 4 no
vember 1969 bedong dat de omnium
verzekering, bij toepassing van artikel 29 
der algemene voorwaarden, op 15 de
cember 1970 stilzwijgend voor e.en jaar 
hernieuwcl wordt tenzij een van de par
tijen het contract chie maanden v66r 
het verstrijken van bedoelde periode van 
15 oktober 1969 tot 14 december 1970 
opzegt, en verder clat beide partijen 
integencleel staande hielclen dat de 
mnnimnverzekering slechts hernieuwcl 
werd in de eerste dagen van januari 1971, 
na een schriftelijke aanvraag van ver
weerclers gedagtekend 2 januari, het 
vonnis beslist dat de elementen betref-
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fende de datum van de hernieuwing en 
bet mandaat van de agent van eiseres 
die staande hield dat de h ernieuwing 
zich voorgedaan had op 2 januari 1971, 
dus v66r 4 januari, datum van het 
kwestieus verkeersongeva1, terecht door 
de eerste r ech ter verworpen werden als 
« weinig terzake dienend », en daaruit 
afleidt dat, tegen d e stellingen van beide 
partij en in, de omniumverzekering stil
zwijgend en automatisch verlengd werd 
op 15 december 1970, op grond van arti
kel 29, lid 2, va.n de polis, en dienten
gevolge de tegeneis van d e verweerders 
strekkende tot schadevergoeding ont
vankelijk en principieel gegrond ver
klaart, 

tenvijl, na vastgesteld te h ebben dat 
beide partij en er over akkoord gingen 
dat de omniumverzekering niet stil
zwijgend h ernieuwd werd bij toepassing 
van artikel 29 van de polis doch dat, 
integend eel, zij slechts na schriftelijke 
aanvraag van d e verweerders h ernieuwd 

. werd in de eerste dagen van januari 1971, 
h et vonnis niet zonder intrinsieke tegen
strijdigheid en niet zonder artikel 1134 
van het Burgerlijk IV etboek t e schenden 
kon beslissen dat de omniumverzekering 
van 4 november 1969 op 15 d ecember 
1970 stilzwijgend verlengd werd en dat 
h et van weinig dienend b elang was te 
onderzoeken op welke datum in de eerste 
d agen van januari 11:!71 een nieuwe 
omniumverzekering gesloten werd ; het 
vonnis alleszins geen uitspraak kon doen 
over het bestaan van een omniumver 
zekering op 4 januari 197.1 zonder zich 
nit te spreken over de vraag of er een 
aanvraag van de verweerders tot h er
nieuwin g van d e omniumverzekering in 
gediend werd en of deze aanvraag ofwel 
op 2 januari ofwel 01J. 6 januari ~ot een 
akkoord tussen partiJen a anle1dmg ge
geven had ; h et vom'lis bijgevol~ niet 
wettelijk kon beslissen, zonder art1kel 97 
van de Grondwet te sch enden, dat d e 
elementen betreffende de datum van de 
h ernieuwing en het mandaat van. de ver
zekeringsagent dienaangaande wem1g ter
zake dienend waren en n10esten verwor
p en worden : 

Overwegende dat uit h et beroepen 
vonnis blijkt cl a t beide partij en voor de 
eerste rechter de mening waren toegedaan 
dat de verzekering « eigen schade » op 
15 december 1970 niet automatisch door 
stilzwijgende verlenging m aar slechts op 
aanvraag van d e verweerders kon worden 
h ernieuwd; dat echter de eerste rechter, 
op grond van d e beJ?alingen :;an h et ver
zekeringscontract, die ziensWIJze verWierp 

en besliste dat artikel 29 van de algemene 
voorwaarden op d e " eigen schade » toe
passelijk was ; 

Overwegende dat, nu het bestred en 
vonnis slechts h et standptmt van de eerste 
rechter beaamt en uit geen enkel proce
durestuk blijkt dat eiseres zich in boger 
b eroep op het in h et middel aangevoercle 
akkoord tussen partijen beriep, het 
middel, in zoverre het de schending van 
de bepalingen van ar t ikel 1134 van h et 
Burgerlijk Vi' etboek inroept, welke niet 
clwingend of van openbare orde zijn, 
nieuw is en d erhalve niet ontvankelijk ; 

Overwegende dat het vonnis, h etwelk 
d e door de eerste rechter aangenomen 
interpretatie van de verzekeringspolis 
bijtreedt, impliciet doch zeker te kennen 
geeft dat de p ar t ij en zich in hun resp ec
tieve stellingen vergissen, hetgeen trou
wens door d e verweerders in hun con
clusie in boger beroep werd toegegeven, 
en derhalve regelmatig en zonder tegen
strijdigheid beslist dat de in h et middel 
aangevoerde gegevens terecht door d e 
eerst e rechter als weinig ter zake dienend 
werden verworpen ; dat het middel op 
dit ptmt feitelijke gronclslag mist; 

Om die red en en, verwerpt d e voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten . 

28 juni 1974. - 1° kamer. - Voo1'
zittm·, Ridder Rutsaert, v oorzitt er. -
Ve1·slaggeve1·, d e H . Sury. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleitm·s, de HH. Struye 
en Bayart. 

1 c KAMER. - 28 juni 197 4. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - JAGEN EN 
SCHIETEN IN BOSSEN. - SCHADELIJKE 
HANDELING VAN DE JAGER. - AAN
SPRAKELIJKHEID . - VOORWAARDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- CONCLUSIE.- BETOOG TER 
ZAKE NIET 1\'lEER DIENEND WEGENS DE 
OPLOSSING DOOR DE RECHTER AAN HET 
GESCHIL GEGEVEN. GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER TE ANT
WOORDEN OP DE CONCLUSIE WAARIN 
DIT BETOOG VOORKOMT. 
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'1 ° Schieten in de 1·ichting van de bomen en 
niet van mensen, bij het .fagen in bossen, 
is geen fout als bedoelcl in de a?·tike
len 1382 en 1383 van het BttTge1·lijk 
Wetboek, als dit geen handeling is die 
een no1·maal bedachtzaam ]Je1·soon bij 
het jagen in bossen niet zott ve1·1·ich
ten (1). 

2° De 1·echte1· is niet ve1·plicht te antwoonlen 
op een bij conclttsie vo01·ged1·agen betoog, 
wannee1· clit niet mee1· te1· zalce clienencl is 
wegens de oplossing ·die hij aan het 
geschil geejt (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(BECKERS, T. COLLON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden . 
arrest, op 23 april 1971 door h et Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid Lut de 
schencling van de artikelen 97 van. de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Bm·ger
lijk W etboek, 

do01·dat het arrest de vordering afwijst 
welke eiser liet steunen op het feit dat 
verweerder geschoten had op een te laag 
vliegende fazant, en aldus het voorzien
baar risico had geschapen dat een deel 
van de afgeschoten korrels zou afkaatsen 
op de zich ter plaatse bevindencle bon1.en 
en takken, ztuks op grond van de be
schouwing clat, wanneer Inen in bossen 
jaagt en schiet, er steeds in de richting 
van bomen geschoten worclt, zonder dat 
dit als onvoorzichtig of gevaarlijk wordt 
beschouwd, op voorwaarde dat niet in 
de richting van mensen geschoten wordt, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, de rechters 
door deze beschouwing nagelaten hebben 
zich uit te spreken over de vraag of het 
schieten in de richting van bomen objec
tief als onvoorzichtig beschouwd moet 
worden, ongeacht of ztllks in de betrokken 
jachtmiddens in feite en misschien ten 
onrechte als niet onvoorzichtig wordt 
beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft dat 
het Hof niet kan nagaan of de rechters 
een juiste toepassing hebben gemaakt 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, en het arrest der-

(1) Raadpl. cass., 15 december 1958 (Bttll. 
en PAsrc., 1959, I, 385) en 14 april 1969 
(A1~·. cass., 1969, blz. 711); MAZEAUD en 
TuNc, T1·aite de la 1·esponsabilite civile, d. I, 
nr. 439; DALcQ, Tmite de 1·esponsabilite 

halve niet afdoende gemotiveerd is zoals 
vereist wordt door artikel 97 van de 
Grondwet; 

tweede onde1·cleel, inclien de rechters van 
oordeel zijn geweest dat illt de loutere 
feitelijke omstandigheid dat in jacht
middens het schieten in de richting van 
bomen niet als onvoorzichtig beschouwd 
wordt, volgcle dat h et schieten in de 
richting van bomen niet als onvoorzichtig 
moet beschouwd worden, zij een ver
keerde toepassing hebben gemaakt van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
W etboek, die bepalen dat hij aansprake
lijk is, die een daad stelt welke objectief 
als een onvoorzichtigheicl beschouwd 
moet worden, ongeacht of die daad in 
bepaalde kringen niet als een onvoor
zichtigheid beschouwd wordt : 

Overwegende clat het arrest, door te 
beschouwen dat, " wanneer n1en in 
bossen jaagt en schiet, er steeds in de 
richting van bomen geschoten wordt, 
zonder dat clit als onvoorzichtig of ge
vaarlijk wordt beschouwd, op voor
waarde dat er niet in de richting van 
1nensen geschoten wordt "• bedoelt dat 
het schieten in de richting van bomen, 
echter niet in de richting van mensen, 
geen handeling is die een normaal 
bedachtzaam persoon, bij h et jagen in 
bossen, niet zou verrichten ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
een juiste toepassing maakt van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
Wetboek, zijn beslissing wettelijk recht
vaarcligt en tot voldoening van artikel 97 
van de Grondwet met redenen is om
ldeecl; 

Dat het arrest zijn beslissing geenszins 
op de loutere omstandigheid steunt dat 
zulke gedraging alleen in jachtmidclens 
als niet onvoorzichtig zou worden be
schouwd; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
d e schencling van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat h et arrest de vordering van 
eiser afwijst welke strekte tot het beko
men van de vergoeding van de schade aan 
eiser toegebracht door h et jachtongeval 

civile, in Novelles, d. V, d. I, uitg. 1967, 
nrs. 257, 262 tot 265 en 539. 

(2) Cass., 13 september 1972 (Arr . cass., 
1973, blz. 55); raadpl. cass., 6 jmii 1974, 
sttpm, blz. 1102. 
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van 5 november 1967 en meer bepaald 
-de vordering afwijst waardoor eiser een 
getuigenverhoor en een plaatsopname 
vroeg ten einde te bewijzen 1° dat er 
op het ogenblik van het ongeval slechts 
een schot werd afgevmu·d, namelijk dat 
.van verweerder, 2° dat de fazant waarop 
verweerder schoot op een hoogte van 
ongeveer drie meter vloog en 3° dat zich 
ter plaatse meer dan drie meter hoge 
bomen bevonden welke later werden 
gerooid, rnaar dat op __ het ogenblik v:an 
het ongeval het mogehJk was te voorz1en 
-dat het schroot van het schot op die 
bomen kon afkaatsen, zulks zonder 
passend te antwoorden op het middel 
waardoor eiser ·in conclusie, tot staving 
van zijn vordering strekkende tot voor
noemde onderzoeksmaatregelen, liet gel
den dat de eerste rechter ten onrechte had 
aangenomen . dat zich ter plaatse geen 
bomen of takken bevonden 1-vaarop de 
afgeschoten korrels konden · afkaatsen, 
-dat verweerder er normaal rekening had 
moeten mede houden dat een gedeel:te 
van de afgeschoten loodkorrels naast de 
fazant zou kunnen doorvliegen en op de 
zich in de kogelbaan bevindende bomen 
·en takken zou kunnen afkaatsen doch 
dat verweerder zich niet heeft lnmnen 
bedwingen en geschoten heeft vooraleer 
de fazant hoog genoeg opgevlogen was 
om het afkaatsen van het schroot op 
hout uit te sluiten, 

te1·wijl dit gebrek aan passend ant
woord gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat het hof van 
beroep beslist dat het schieten in de 
richting van bomen bij het jagen in 
bossen geen schuldige handeling uitmaakt 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, en dat het 
arrest zodoende zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt; 

Overwegende da t het arrest eli en val
gens niet gehouden was te antwoorden 
op een conclusie die ertoe strekte eiser 
toe te laten tot het bewijs dat zich ter 
plaatsen bomen of takken bevonden 
waarop het schroot kon afketsen, bewijs 
dat door voormelde beslissing niet af
doende was geworden ; 

Dat het middel feitelijke gronf.slag 
mist; 

Om die redenen, verwe~pt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

28 juni 1974. - 1e kamer. - Vo01·-. 

zitte1·, Ri<;lder Rutsaort, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart 
en DeBruyn. 

VACANTIEKAMER. - 22 juli 1974. 

1 o VERNIELING VAN VOORWER
PEN DIE TOT ALGEMEEN NUT OF 
TOT OPENBARE VERSIERINGBE
STEMD ZIJN. - STRAFWETBOEK, 
ARTIKEL 526, LID 3. - MONUMENTEN 
DIE TOT ALGEMEEN NUT BESTEMD ZIJN. 
-BEGRIP. 

2o VERNIELING VAN VOORWER
PEN DIE TOT ALGEMEEN NUT OF 
TOT OPENBARE VERSIERING BE
STEMD ZIJN. - STRAFWETBOEK, 
ARTIKEL 526, LID 3. - DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE BEPALING. 

3o VERNIELING VAN VOORWER
PEN DIE TOT ALGEMEEN NUT OF 
TOT OPENBARE VERSIERING BE
STEMD ZIJN. - STRAFWETBOEK, 
ARTIKEL 526, LID 3. - BESTANDDELEN 
VAN HET MISDRIJF. 

1 o A1·tilcel 526, licl 3, van het Stmfwetboelc 
beoogt de momtmenten die tot algemeen 
mtt bestemd zijn en is o.m. van toepas
sing op univm·siteitsgebouwen. 

2o A1·tilcel 526, lid 3, van het Stmfwetboek 
is in algemene bewooTclingen gesteld en 
beoogt, zoncle1· onde1·scheicl, alle monu
menten of voo1·we1·pen die tot algemeen 
nut of tot openba1·e ve~·sie_1·ing bestemcl 
zijn, ongeacht of httn hgg~ng ze. r:Z clan 
niet voo1· het publiek gemaklcel~Jlc toe
ganlcelijk maakt (1). 

3o Aan ovm·t?·eding van a1·tilcel 526, licl 3, 
·van het Stmfwetboek is schttlclig hij ~ie 
v1·ijwillig een momtment beschad~g_t 
wetende dat het tot algemeen nut ~s 
bestemd en doo1· de bevoegde ove1·heid 
of met haa?· toestemming is opge1·icht, 
welke ook zijn beweeg1·edenen wa1·en (2). 

(1) Raadpl. cass., 16 oktober 1973, sttpm, 
biz. 189. 

(2) CoNSTANT, Manuel de d1·oit penal, d. II, 
nrs. 1631 en 1633. · 
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(LEJ\iAITRE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 december 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Ov&r het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van_ de 
Grondwet en 526, derde alinea, van het 
Strafwetboek, -

do01·dat het arrest voorhoudt dat de 
onclerhavige schoolgebouwen waarop leu
zen werden geschilderd en welke dienen 
tot het openbaar onderwijs en met dat 
doel werden opgericht en eigendom zijn 
van instelli11gen als de Katholieke Uni
versiteit te Leuven, in het leven geroepen 
met hetzelfde doel, als monumenten 
bestemd tot het algemeen nut in de zin 
van . artikel 526, derde alinea, van het 
Strafwetboek, moeten worden ·beschouwd 
en het openbaar karakter in bedoelde zin 
bezitten, zoclat het beschilderen ervan 
als een misclrijf moet worden beschouwd, 
beteugeld bij genoemd artikel, en aldus 
het « algemeen nut » afleidt nit de bestem
ming der gebouwen, met name het «open
baar onderwijs » (in de brecle zin), 

tenvijl l 0 ene7·zijds de termen " die tot 
algemeen nut ... bestemcl zijn », waarvan 
sprake in artikel 526, derde alinea, van 
het Strafwetboek, bedoelen dat de monu
menten (of voorwerpen) nut hebben 
voor bet publiek, dit is iedereen, en wel 
door het feit dat iedereen ruimtelijk 
gezien (hetzij door :waarneming of feite
lijke ruimtelijke nabijheid) in kontakt 
komt of kan komen 1net deze monmnen
ten of voorwerpen en er 'aldus nut uit
haalt, clit is door htm ligging of ruimte
lijke aanwezigheid, 

2° ande1·zijds de Katholieke Universi
teit te Leuven geen « openbare » instelling 
is, noch een instelling van openbaar nut, 
en het onderwijs verstrekt door een 
privaat organisme dat ten deze katholiek 
onderwijs verstrekt, geen openbaar ka
ralder heeft : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtspersoonlijk
heid aan de Katholieke Universiteit te 
Leuven werd verleend door artikel 1 van 
de wet van 12 augustus 1911, gewijzigd 
bij de wetten van 9 april 1965 .en 28 mei 
1970; dat luidens artilml 3 van deze wet, 

-zoals vervangen bij artikel 3 van de wet 
van 11 maart 1954, deze hoglilschoo1 
onroerende goederen in eigendom of 

anderszins mag bezitten, welke nodig 
zijn ter vervulling van haar zending, en 
geen onroerend goed mag verwerven 
zonder toestennning van de Koning ; 

Overwegende dat, zo deze hogeschool 
door-bedoelde wet niet uitdrukkelijk als 
een instelling van openbaar nut wordt 
gekenmerkt, zij deze hoedanigheid noch
tan,s verkrijgt door de doeleinden welke 
zij nastreeft, dit is het tot stand brengen 
van werken op gebied van wetenschap 
en opvoedlnmde, doelcinden welke omvat 
zijn in het begrip « instelling van open
baar nut » zoals omschreven bij artikel 27. 
tweede lid, van de wet van 27 jtmi 1921 ; 

Dat mitsclien de gebouwen van die 
Universiteit als tot algemeennut bestem
de monumenten dienen aangemerkt te 
worden; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 526, derde lid, 
van het Strafwetboek in algemene be
woordingen is gesteld, die zonder onder
scheid aile tot algemeen nut of tot 
openbare versiering bestmnde lnontunen
ten of voorwerpen omvatten ; dat het 
geen onderscheid maakt tussen monu
menten of voorwerpen welke, gelet op 
htm ligging, gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor het publiek en die welke het niet 
zijn; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde 1mddel, afgeleid uit 
de schEmding van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 526, derde alinea, in het 
bijzonder, van het Strafwetboek, 

doonlat het arrest in verband met de 
intentie beslist dat de daad zelve van 
het beschadigen volstaat, welke ook de 
redenen wezen waaraan de dader gelwor
zaamt, zodra hij weet dat het gebouw 
dat hij beschacligt, bestemd is tot het 
algemeen nut en door de bevoegde over
heicl of met haar machtiging is opgericht, 

ten.vijl artikel 526, clercle . alinea, van 
het Strafwetboek, zoals normaal in het 
strafrecht, impliceert dat het algemeen 
of gewoon opzet zou aanwezig zijn, ten 
deze het opzet om onderhavige muren 
van schoolgebouwen, welke volgens het 
arrest zouden zijn opgericht met machti
gin.g van de overheid (q'Ltod non) om te 
dienen tot algemeen nut van het publiek 
(q'Ltod , non), te vernielen, neer te halen, 
te verminken of te beschadigen, en eiser 
in conclusie opwierp dat dit algemeen 
gewoon opzet niet kon aanwezig zijn, 
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omdat de dader het opzet had een bood
schap aan de studenten kenbaar te 
maken, bepaald een campagne te voeren 
tegen een geplande voetbalmatch met 
de politie, door het aanbrengen van 
leuzen, wat niet hetzelfde is als het opzet 
te beschadigen, en het arrest' daarop 
geen adequaat antwoord geeft : 

Overwegende dat de daad zelve van 
de beschadiging van de in artikel 526, 
d6l·de lid, van het Strafwetboek vermelde 
voorwerpen strafbaar is, van het ogen
blik dat de dader vrijwillig en met opzet 
heeft gehandeld, wetende dat het door 
hem beschadigde monument of voorwerp 
bestemd was tot het algemeen nut en 
door de bevoegde overheid of met haar 
machtiging was opgericht ; dat het der-

' halve onverschillig is of de dader door een 
andere drijfveer dan die van te bescha
digen was bezield; 

Overwegeride dat, door zulks te ver
melden en na te hebben beslist dat de 
gebouwen van de hoge'school door eiser 
werden beschadigd, het arrest een pas 
send antwoord verstrekt op de conclusie 
van eiser volgens welke het opzet om te 
beschadigen niet voorhanden was omdat 
hij aileen zijn mening aangaande een 
voetbalwedstrijd aan zijn medestudenten 
kenbaar wenste te maken ; 

Overwegende dat het middel- niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser' in de 1\osten. 

22 juli 1974. - Vakantiekamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggever, de H. Naulaerts. -
G;elijlclttidende conclttsie, . de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Delafontaine (van de balie te Kor
trijk). 

V AKANTIEKAMER. - 22 juli 1974. 

1° VEJRWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN - WETTIGE VERDEN
KING. - EERSTE VERZOEK VERWOR
PEN. - TWEEDE VERZOEK GEGROND 
OP DEZELFDE FElTEN ZONDER DAT ZICH 

SEDERT RET VERWERPINGSARREST EEN 
NIEUW FElT HEEFT VOORGEDAAN. -
N IET-ONTVANKELIJKHEID' 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - · vVETTIGE VERDEN
KING. - VERZOEKSCHRIFT GEGROND 
OP DE TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. 
- GEEN GROND TOT WETTIGE VER
DENKING. 

I 0 Een nieuw ve1·zoelc tot ve?'W~Jz~ng van 
een ?'echtbanlc naa1· een ande1·e wegens 
wettige vm·denlcing is niet ontvankelijk 
als het niet geg1·ond is op feiten die 
zich hebben voo?·gedaan sinds het an·est 
tot venverping van het vorige vm·
zoek (1). (Art. 552 Sv.) 

2° Geen g?'Ond tot wettige ve1·denking te1· 
verantwoording van een ve1·zoelc tot 
ve1·wijzing van een 1·echtbank naa1· een 
ande1·e is het feit dat de co?Tectionele 
?'echtbank. territoriaal niet bevoegd zott 
zijn (2). (Art. 552 Sv.) 

(DE CUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift ter gri:ffie van het Hof ontvangen 
op 4 jcmi 1974, door eiser gegrond op 
de artikelen 648 en volgende van het 
Gerechtelijk w·etboek en strekkende tot 
onttrekking van de zaak aan de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde, op 
grond van wettige verdenking, en ver
wijzing naar een andere rechtbank ; 

Overwegende dat eiser op 26 oktober 
1973 reeds dergelijk verzoekschrift heeft 
ingediencl, hetwelk bij arrest van 22 ja
nuari 1974 werd verworpen (3); 

Overwegencle dat, in zoverre huidig 
verzoekschrift geen feiten inroept die 
zich sedert dit arrest zouden hebben 
voorgedaan, het niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, in zoverre het ver
zoekschrift de territoriale bevoegcU1eid 
van de Correctionele Rechtbank te 
Oude.haarde bet>vist, zodanige betwisting 
geen grond tot wettige verdenking kon 
opleveren; 

Om. die redenen, verwerpt het verzoek
schrift; veroordeelt eiser in de kosten. 

(1) Cass., ,22 april 1974, sttpm, b lz. !!04. 
(2) Raadpl. cass., 22 januari 1974, Bttpm. 

blz. 570. 
(3) Supm, blz. 570. 
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22 juli 1974. - Vacantiekamer. -
VooTzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- VeTslaggeve1·, de H. Naulaerts. -
Gelijlcluidende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAMER. - 22 juli 1974. 

Jo VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS NA 
EEN MAAND - MoTIVERING -ToE
PASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE WET 
VAN 20 APRIL 1874, GEWIJZIGD BIJ 
ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 13 MAART 
1973. . 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS NA 
EEN MAAND . - WET VAN 20 APRIL 
1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTI
KEL 3 VAN DE WET VAN 13 ll'i:AART 1973 . . 
-- MOTIVERING. 

1 o De ve1·plichting tot motive1·ing van de 
· beschikkingen en an·esten waa1·bij wonlt 

bevolen dat de voodopige hechtenis na 
een maand woTdt gehanclhaajcl, w01·dt 
gm·egeld clo01· a1·tilcel 5 van de wet van 
20 ap?·il1874 op de voo?"lopige hechtenis, 
gewijzigcl bij m·tilcel 3 van cle wet van 
13 mam·t 1973, en niet cloo1· a1·tilcel 2 
van de wet van 20 ap?·il1874, gewijzigd 
bij a1·tilcel 2 van cle wet van 13 mam·t 
1973. 

2o Doo?" vennelcling van de gegevens eigen 
aan de zaak of cle JJe?·soonlij kheicl van de 
venlachte wonlen de en~stige en ttit
zonded~jlce omstandigheden die de OJJen
bm·e veiligheicl 1·alcen en. de hanclhaving 
van cle voodopige hechtenis na een maand 
ve1·eisen , nattwlceu?"ig omsclweven clo01· 

• het an·est volgens hetwellc deze omstan
cligheden bestonclen « in het belctng1·ijlc 
bed1·ag van cle ontm·eerncle som en de 
noodzalcelij lcheicl het ondm·zoelc te laten 
voo1·tgaan zoncle1· de mogelijlcheicl voo1· 
de venlachte clit oncle1·zoelc te dwm·s
bomen » (1). (Art. 5 wet van 20 april 
1874, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 13 mei 1973.) 

(FRANyOIS.) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

22 juli 1974. - Vacantiekamer. -

Vo01·zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, Baron Vin<;otte. -

Gelijlcluiclende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Martens (van de balie te Gent). 

VAKANTIEKAMER. - 22 fuli 1974. 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS. :
HAND HAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS NA EEN MAAND. - WE' I' 
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJ · 
ZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET V-Al'-' 
13 MAART 1973. - MOTIVERING. 

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - 0NDER
ZOEKSGERECHT. - RECHTER DIE ZIT
TING HAD TOEN HET BEVEL TOT AAN • 
HOUDING OF DE HANDHAVING VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS VAN DE VER
DACHTE NA EEN l\'i:AAND WERD BEVES
TIGD . - RECHTER DIE OPNIEUW KEN
NIB NEEMT VAN DE HANDHAVING VAN 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS. - WET· 
TELIJKHEID. 

1 o Doo?" vennelding van de gegevens eigen 
aan de zaalc of de pe1·soonlijlcheid van 
de venlachte w01·den de m·nstige en ttitzon
cledijke omstandigheden die de o~Jenba1·e 
veiligheid 1·alcen en de handhav~ng van 
de voodopige hechtenis na een maand 
vm·eisen, nattwlceu1·ig omsch1·even doot 
het a?"?"est, dat emp wijst clat cle fei~en 
bijzonclm· m·nstig zijn, claa1· de benadehng 
ve?"schillende rniljoenen beclmagt t.a.v. 
van tal1·ijlce slachtoffe?·s, dat de vm·clachte 
systematisch belctng?"ijlce bec~~·agen he~ft 
venhtiste1·d en dam·toe talnJ lee sch?·ift
ve?"valsingen heeft gepleegd, dat hij zich 
doo1· micldel van wisselntite?·ij een in
gebeelcl lc?-ediet heeft ve?·schaft, dat ~e 
wijze waamp hij heeft gehandelcl gettHgt 
van een zee1· gevaadijlce geestesgesteld
heid en dat zijn ged1·aging doet V?"ezen 
dat hij, eenmaal in m·ijheid, deze gedm
gingen zal hm·vatten .(2!. (Ar.t. 5. wet 
van 20·april1874, gewiJZ:tgd b:tJ art:tkel3 
van de -wet van 13 maart 1973.) 

2o Geen enlcele wettelijlce bepaling belet 

(1) Raadpl. cass., 11 maart, 7 mei en 27 juni 
1974, sttpm, blz. 740, 1008 en 1224; zie ook 
het volgende arrest. 

(2) Cass., 27 ·juni 1974, sttlJ?"a, blz. 1224. 
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dat magist?·aten van de onde?·zoeks
ge?·echten, die 1·eeds ove1· de bevestiging 
van het bevel tot aanhouding of ove1· de 
handhaving van de voo1·lopige hechtenis 
·na een maand tdtspmak hebben gedaan, 
opniettw tdtspmak doen ove1· de hand
having van -de voo?'lopige hechtenis (1). 

(DEVOS.) 

Met d e notitie overeenstemmend a.rrest. 

22 juli 1974. - Vakantiekamer. -
Voo7·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, de H. · Versee. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Duchatelet, 
a dvocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER. - 22 juli 1974, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL VREEMD AAN D.E 
BESTREDEN BESLISSING. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT 
KRITIEK OEFENT OP DE WIJZE 'WAAROP 
RET PSYCHIATRISCH ONDERZOEK VAN 
DE BEKLAAGDE IS GESCHIED . - MID
DEL NIET OVERGELEGD AAN DE FElTEN
RECHTER.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
IDERUIT AFGELEID DAT DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP ZEKERE GETUIGEN NIET 
HEEFT GEHOORD . - VERHOOR VAN 
DEZE GETUIGEN NIET GEVRAAGD. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

4° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - NoODZAAK OF GE
PASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSJ\'I:AAT
REGEL. - SOEVEREINE BEOORDELING. 

5° BESLAG. --::- STRAFZAKEN. - VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER DIE OP 
DE STRAFVORDERING BESLIST, UIT
SPRAAK TE DOEN OVER DE TERUGGA VE 

(1) Cass., 27 juni 1974, supm, blz. 1224. 

VAN DE IN BESLAG GENOMEN VOOR
WERPEN. - VERPLICHTING NIET OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN. 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat 
m·eemd is aan de best1·eden beslissing (2). 

2° De eise1· tot cassatie is niet ontvankelijlc 
om voo1· het ee1·ste maal voo1· het H of 
k?·itiek te oefenen op de wijze waa1·op 
hij doo?' een geneesheeT-psychiateT is 
onde1·zocht. 

3° Feitelijke g?'Dndslag mist het middel 
hieTuit afgeleid dat zeke?'e getuigen doo?' 
de ?'echte?' in hoge1· be?'Oep niet zijn 
gehoonl, wannee?' tdt de p?'Ocesstttkken 
niet blijkt dat lmn ve1·hoo1· aangevmagd 
we1·d aan het college dat in hogeT be1·oep 
van de ve1·volging kennis heeft gek?·e
gen (3). 

4° De feiten1·echte1· beoo1·deelt soeve1·ein 
de noodzaak of de gepastheid van een 
ondm·zoeksmaat1·egel (4). 

5° De bepaling van m·tilcel 370 van het 
W etboelc van st?·afv01·de1·ing volgens wellce 
de ?'echte?' die op de stTafvo?·de?·ing beslist, 
~titspmalc moet do en ove1· de tentg gave 
van de in beslag genomen voo?'we?·pen, 
is niet op st1·ajJe van nietigheid voo?'
gesclweven ( 5). 

(1\HERAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 25 maart 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et eerste middel, hientit afgeleid 
dat door het arrest de internering van 
eiser bevolen werd, 

te1·wijl hij op 4 april 1973 ten onrechte 
opnieuw werd opgesloten op grand van. 
een op 14 november 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel uitgesproken 
internering, nu hij hiervoor reeds in 
januari 1973 in vrijheid ·was gesteld, 

en te1·wijl, ondanks alle VI'agen in 
verband met de in beslag genomenvoor-

(2) Cass., 8 januari 1974, supm, blz. 511. 
(3) Cass., 29 oktober 1973, supm, blz. 245 ; 

raadpl. cass., 20 mei 1974, supm, blz. 1050. 
(4) Cass., 6 mei 1974, supra, blz. 997. 
(5) Cass., 27 maart 1961 (B1dl. en PASIC., 

1961, I, 823). 
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werpen waarvan het hof op 14 november 
1972 de teruggave had bevolen; zulks 
niet is geschied, 

en te1·wijl eiser herhaaldelijk de psy
chiatrische commissie bij de gevangenis 
te Antwerpen verzocht heeft voor haar 
te mogen verschijnen in verband met de 
zogenaamde internering van 14 novem
ber 1972, opdat aldus ook zijn toestand 
zou vastgesteld werden ten opzichte van 
zijn aanhouding, doch dat z1.uks hem 
werd geweigerd ondanks het feit dat hij 
reeds meer dan zes maan.den terug was 
opgesloten : 

Overwegende dat het middel vreemd 
is aan de bestreden beslissing en dm·halve 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, hientit afge
leid dat het arrest ste1.mt op het verslag 
van geneesheer-psychiater Troch, dat 
werd opgesteld na ongeveer vier minuten 
onderzoek en op loutere verzinsels berust, 

en tenvijl het hof, ondanks eisers schrif
telijke vraag, ter terechtzittin.g herhaald, 
zonder enige motivering geweigerd heeft 
de door eiser aangevraagde getuigen op 
te roepen en te horen, en het toch oor
delen moest over eisers geestestoestan.d 
en dit op grand van een verslag dat vol
ledig werd betwist, zodat de rechten van 
de verdediging ten zeerste werden ge-
schaad: ' 

Overwegende dat, in zoverre het mid
del luitiek uitbrengt op de wijze waarop 
het psychiatrisch onderzoek gebem·de, 
uit geen enkel processtuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser 
zijn desbetreffende beweringen heeft 
doen gelden voor het hof van beroep ; 
dat hat middel in die mate derhalve 
nieuw en niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat uit de st1.1lillen waar
op het Hof vermag acht te slaan even
min blijkt dat eiser voor de rechter u1. 
hager beroep in conclusie ter terecht
zittulg heeft gevraagd bepaalde getuigen 
op te roepen of te I-wren, en uiteraard, 
dat eiser heeft aangevoerd dat bij gebrek 
aan deze onderzoeksmaatregel de rechten 
van de verdediging zouden geluenkt zijn ; 

Overwegen,de dat de feitenrechter ove
rigens soevereu1 de noodzakelijkheid of 
de raadzaamheid van een onderzoeks
maatregel, en 1net name van het verhoor 
van getuigen, beoordeelt, en wmmeer hij 
deze niet nodig acht om tot' zijn overtui
ging te komen, de rechten van de ver
dediging niet schaadt ; _ 

Dat het middel in -die mate niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest geen uitspraak heeft ge
daan over de teruggave van in beslag 
genomen voorwerpen : 

Overwegende dat de bij artikel 370, 
eerste lid, van het Wetboek van straf
vordering bepaalde maatregel niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven ; 
dat eiser trouwens voor het hof Vall be
roep geen conclusie heeft genomen die 
er toe strekte over de bestemming te doen 
beslissen van in beslag genomen en ter 
griffie neergelegde voorwerpen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genOlnen; 

En overwegende dat de substm1tiiile 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

22 juli 1974. - Vakantiekamer. -
Voo?·zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve?', de H. Versee. - Gelijlc
luiclencle conclttsie, de H . Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Ple.ite1·, de H. De 
Doncker (van de balie te Antwerpen). 

V AKANTIEKAli'IER. - - 22 juJi 1974. 

1° WEGVERKEER. - TIJDELIJKE OP
LEGGING VAN EEN VOERTUIG DOOR DE 

RECHTER BEVOLEN. - GEEN VASTSTEL
LING DAT RET VOERTIDG EIGENDOM IS 
VAN DE DADER VAN RET 1\ITSDRIJF OF' 
IDTSLUITEND TE ZIJNER BESCHIKKING 
STAAT. - NIET GEMOTIVEERD VONNIS. 

2° CASSATIE. - OM:VANG. - STRAF
ZAKEN.- VERNIETIGING 01\'I DE ENKE
LE REDEN DAT DE TIJDELIJKE OPLEG
GING VAN EEN VOERTIDG ONWETTELIJK 
IS BEVOLEN. - VERNIETIGING TOT 
DEZE BESLISSING BEPERKT. 

I 0 De beslissing tot tijclelijlce oplegging 
van een voe1·t1.tig is niet ?'egelmatig gemo
tivee?·cl als niet is vastgestelcl clat clit 
voe1·tuig eigenclom is van cle clade?' van 
het misd?'~jf of uitslttitencl te zijne1· 
beschikking staat. (Art. 97 Grondwet ; 
art. 50 wet betreffencle de politie· 
over het ;wegverkeer.) 
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2° W annee1· een beslissing ve1·nietigd wm·dt 
om de enkele 1·eden dat de tijdelijke 
oplegging van een vom·tttig onwettelijk 
is bevolen, zijn de ve1'1~ietiging en de 
ve1·wijzing tot deze beslissing bepe1·kt. 

( CA~TAERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door d e Correctionele R echt
bank te Gent ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 50 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer : 

Overwegende dat het vonnis, dat de 
door de eerste rechter ten laste van eiser 
als strafuitgesproken tijdelijke vervallen
verklaringen van het recht tot het bestu
ren van een voertuig m et eigen beweeg
kracht bevestigt, eveneens bij · bevesti
g ing van de beroepen beslissing de op 
l eggin g van het voertuig tijdens de duur 
van het verval beveelt, zonder vast t e 
stellen dat dit voertuig eigendom is van 

, eiser of uitsluitend te zijner beschikking 
.staat voor een termijn die minstens gelijk 
is aan· de duur van de oplegging; dat het, 
derhalve, het bestaan niet vaststelt van 
de voorwaarden waarvan de wet de straf 
van de oplegging afhankelijk maakt en 
-op dit punt niet regeln:iatig gemotiveerd 
is· 

En overwegende voor het overige . dat 
de substantiele of op straffe va.n nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die reden'en, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het bij bevestiging 
van de beroepen beslissing de oplegging 
van het voertuig beveelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
-dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden geinaa.kt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de drie vierde van de . 
kosten; iaat een vierde ten laste van de 
Staat; verwijst d e aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
·nendermonde, zitting houdende in hoger 
beroep. 

22 juli 1974. - Vakantiekamer. -
Voo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 

Ve1·slaggeve1·, Baron Vin~totte. 

Gelijklttidenile conclttsie, de H . Duchate
let, advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAl\mR. - 22 juli 1974. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 0PENBAARHEID VAN 
DE TERECHTZITTING . - VERVOLGINGEN 
WEGENS OVERTREDINGEN VAN DE WET
TEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
TEN LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN 
1\iEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER 
DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR. - TOE TE 
PASSEN REGELS . 

2° JEUGDBESCHERMING. - OVE~
TREDINGEN VAN DE WETTEN EN VER
ORDENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER. ·- VERVOL
GINGEN TEN LASTE VAN l\HNDERJARIGEN 
VAN 1\iEER DAN ZESTIEN JAAR EN lVIIN· 
DER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR. -
0PENBAARHEID VAN DE TERECHTZIT· 
TING.- 1:0E TE PASSEN REGELS. 

1° en 2° Het onde1·zoek van de ve?·volgin
gen ten laste vim minde1jm·igen van mee1· 
dan zestien jaa1· en mincle1· clan volle 
achttien jaa1· voo1· de lcmchtens het ge
meen ?'echt bevoegcle ge?'echten ingesteld 
in de gevallen bij a1·tikel 36bis van de 
wet van 8 ap1·il 1965 beJJaalcl, onde?' 
mee1· in geval van ove1·t1·eclingen van 
de wetten en ve?'O?'deningen bet1·ejjende 
de politie ovm· het wegve1·kee1·, heejt 
plaats in madkame1· (1). (Art. 96 Grand
wet; art. 36bis wet van 8 april 1965 
gewijzigd bij die van 9 mei 1972.) 

(R ... P. EN R .... G. , 
T. VAN HAMl\'lE EN STAI,PAERT. ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 20 november 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over he~ middel ambtshalve afgeleid 
uit de schenclin g van artikel 2 van de 
wet van 9 mei 1972, dat artikel 36bis is ge-

(1} Cass., 24 december 1973, sttJn·a, blz. 477. 
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worden van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming : 

Overwegende dat eerste eiser, volgens 
het arrest geboren op 15 september 1956, 
vervolgd en veroordeeld werd wegens 
de hem ten laste gelegde, te Brugge op 
15 november 1972 gepleegde feiten, nl. : 
A) onopzettelijke slagen ofverwondingen, 
en B) met samenhm1.g, een overtredmg op 
artil{el21 van het wegverkeersreglement; 

Overwegende dat luidens voormelde 
wetsbepaling de gerechten, bevoegd op 
grond van het gemene recht, kennis 
nemen van deze vordering van het open
baar ministerie, en de debatten er plaats
hebben in de raadkamer ; 

Overwegende dat zowel luidens de 
vermeldingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 16 mei 1973 van de 
Correctionele Rechtbank te Brugge, als 
luidens die van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 30 oktober 1973 
van het Hof van beroep te Gent, ten deze 
de debatten plaatshadden in openbare 
terechtzitting ; 

Overwegencle dat het ten gevolge van 
deze rechtspleging gewezen arrest nietig 
is; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissing op de civielrechte
lijke vordering die tegen eerste eiser in
gesteld is door de verweerders, welke 
laatste beslissing het gevolg is van de 
eerste, ook al is de tegen voornoeinde 
beslissing ingestelde 'voorziening thans 
niet on tvm1.kelijk ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat tweede eiser zijn voorziening 
heeft laten betekenen aan de partijen 
tegen vvie zij gericht is ; dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is ; dat echter 
wegens de vernietiging van de beslissin
gen op de vorderingen tegen eerste eiser 
ingesteld, de tegen tweede eiser uitge
sproken veroordelingen geen bestaans
reden meer h ebben ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste vm1. de Staat; verwijst 
de zaak n aar het Hof van beroep te 
Brussel. 

22 juli 1974. - Vakantielmmer. -
Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee.- Gelijk-

lttidende conclusie, de H. Duchatelet,. 
advocaat-generaal. 

VAXANTIEKAMER.- 22 juli 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
MSTAND. - STRAFZAKEN. - VOOR
ZIENING IN CASSATIE VAN HET BESTUUR. 
DER DOUANEN EN ACCIJNZEN TEGEN 
EEN VRIJSPREKEND ARREST. - AF
STAND DOOR EEN LASTHEBBER, HOUDER. 
VAN EEN BIJZONDERE VOLlliACHT. -
AFSTAND GELIJK AAN DE AFSTAND VAN 
.DE RECHTSVORDERING. - DECRETE
RING. 

W annem· het besttttw cle1· douanen en accijn
zen, ve1·volgencle pm·tij, doo1· tttssen
komst van een lasthebbe1·, hmtdeT V(l,n een 
bijzondm·e volmacht, ajstancl doet van cle 
vom·ziening clie het tegen een m·ijsp1·e
kend an·est heeft ingesteld, clem·etee1·t 
het Hof de ajstand van cle vooTziening, 
welke afstancl gelijlcstaat met een af
stancl van cle 1'echtsvonle1·ing ( 1). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. DI PRONIO EN ALEXANDRE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 juli 1974. - Vakantiekamer. 
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter _ 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts. -
Gelijlcluiclencle conclusie, d e H. Ducha
telet, advocaat-gen eraal. 

VAXANTIEKAli'IER.- 21 augustus 1974. 

10 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BE
WIJSlliiDDEL OPLEGT. - VERKLARIN
GEN VAN EEN PARTIJ. - SOEVEREINE; 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 

(1) Cass., 3 januari 1973 (A?'1'. cass., 1973, 
biz. 451). 
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EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERPLICHTING OP DE MIDDELEN TE 
ANTWOORDEN.- GEEN VERPLICHTING 
OP DE ARGUMENTEN TE ANTWOORDEN. 

I 0 W annee1· de wet in stmfzaken geen bij 
zonde1· bewijsmiddel oplegt, beo01·deelt 
de 1·echte1· soeveTein, in jeite, de bewijs
waa?·de van de opeenvolgende ve1·kla1·in
gen van een pa1·tij ( 1). 

2° De ve1·plichting vonnissen en an·esten 
met 1·edenen te omkleden en te antwooTden 
op de 1·egelmatig voo1·gedmgen middelen, 
shtit niet de ve1·plichting in te antwoo1·den 
op de aTgumenten wellce tot staving van 
die middelen zijn aangevoe1·d en geen 
afzonde?"lijke middelen ttitmaken (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(SCHOUKENS EN NAAl\iLOZE VENNOOT
SCHAP « LAITERIE DE HERFELINGEN », 
T. BONA, THERACES, NEUFKENS, REUS 
EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
l\WTUALITEITEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

21 augustus 1974.-Vakantiekamer.
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Vm·slaggeve1·, de H. Closon. -
Gelijklttidende conclttsie, de H. Ve1u, 
advocaat-generaal.- Pleitm·s, de HR. De 
Bruyn en Philips. 

V AKANTmKAllrnR. - 21 augustus 1974. 

WEGVERKEER. RICHTINGSVER-
ANDERING. - WEGVERKEERSREGLE
llffiNT, ARTIKEL 25-3. - VERBOD HET 
VERKEER VAN DE ANDERE TEGEl\'I:OET
KOl\iENDE. BESTUURDERS TE HINDEREN. 
- VOORWAARDE: . 

Ovm·t1·eding van- a1·tikel 25-3 van het weg 
ve1·kee1·sTeglement volgens hetwelk de 
bestttu1·de1· die van 1·ichting wil vemn-

(1) Cass., 4, 12 en 18 maart 1974, sup1·a, 
blz. 729, 768 en 791. 

(2) Cass. , 2 oktober 1973, supm, Dlz. 123. 

de1·en het veTkee?· van de ande1·e bestutw
de?·s die hem tegemoet komen op de 1·ij
baan die hij gaat ve?"laten, niet mag 
hindm·en, bestaat alleen indien het ve1·
kee1· van deze besttttt1·de1·s no1·maal is ( 3). 

(LARUELLE EN DELVIGNETTE, 
T. 1\iONIX FR., 1\iONIX F. 

EN TROISFONTAINE.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 januari 197 4 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ;· 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de · rechts
vordering die door het openbaar minis 
terie is ingesteld tegen de eerste en de 
tweede verweerder, medebeklaagde en 
voor laatstgenoemde civielrechtelijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om tegen die beslissingen cassatie
beroep in te stellen ; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de rechts
vordering door het openbaar ministerie 
ingesteld tegen de eisers : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 25-3 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende lJ,lgemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 67 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer, gecoiirdineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, 418 en 420 
van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat, om zijn beschikkend gedeelte 
zowel met betrekking tot de strafvorde
ring tegen de eisers als met betrekking 
tot de civielrechteljke vordering van 
eiser te rechtvaardigen, het bestreden 
vom1is beslist enerzijds « dat, al bleef er 
voor de wagen bestuurd door Franyois 
1\l[onix een doorgang van drie meter, 
waarop de eerste rechter wees, Laruelle 
echter, door op de rijstrook te rijden die 
aan Fran<;iois Monix was voorbehouden, 
voor deze een hindernis heeft opgeleverd ; 
dat aldus de overtrading van artikel 25-3 

(3} Cass., 24 juni 1974, sttpm, blz. 1188. 
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van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 tegen hem bewezen is,, en ancler
zijcls dat «de getuige Ventm·i de snel
heid, waarmee Fran9ois Monix reed 
op het ogenblik dat hij het lu·uispunt 
opreed, raamt op meer dan 80 kilometer 
p er uur ; dat, gelet op de omstan
digheden, die snelheid overclreven was 
en dat aldus de te zijnen laste gelegde 
feiten eveneens bewezen zijn ,, 

te1·wijl, ee1·ste onrlenleel, ten be"l'lrijze 
ervan dat artikel .25 -3 van het reglement 
op de politie van het wegverkeer werd 
overtreden, vereist is dat de rijge
draging van de tegenligger normaal 
is, zodat bij ontstentenis hiervan de 
bestutuder die van richting wil veran
deren, de regel niet moest naleven h et 
tegenliggend verkeer niet te hinderen of 
te belemmeren ; door met betrekking tot 
de eerste verweerder, die uit de tegen
overgestelde richting kwam gereden, 
de overtreclingen van. de artikelen 15 en 
.27 van genoemd verkeersreglement 
onder de verzwarende omstandigheid die 
is bedoeld in artikel 29 van de wet ge
coiirclineerd bij het koninklijk besluit van. 
16 maart 1968 bewezen te achten, het 
bestreden vonnis vaststelt dat de rij
gedraging van die bestuurder, die uit d e 
tegenovergestelde richting kwam gereden, 
niet normaal was ; derhalve de beschik
king van het vonnis op de strafvorde
ring ingesteld tegen de eisers en bij wijze 
van corollarium op eisers civielrechtelijke 
vordering alle wetsbepali.ngen schendt 
die in het middel zijn vermeld, behalve 
artikel 97 van d e Grondwet ; 

tweede ondenleel, het tegenstrijclig is 
enerzijds vast te stellen dat de eerste 
verweerder, die uit de tegenovergestelde 
richting kwam gereden, niet normaal reed 
en anderzijds eiseres te veroordelen mn 
het normaal verkeer van die bestutuder 
te hebben gehinderd (schencling van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
beschouwt dat de overtreclingen van de 
artikelen 418 en 4.20 van het Strafwet
boek en .25-3 van het wegverkeers- · 
reglement tegen eiseres bewezen zijn, 
op grand dat « al bleef er voor de wagen 
bestuurd door Fran9ois Monix (de eerste 
verweerder) een doorgang van drie 
meter ... , La-ruelle echter, door op de 
rijstrook te rijden die aan Fran9ois 
Monix was voorbehouden, voor deze een 
hindernis heeft opgeleverd ,, en ander
zijds beslist dat die verweerder zijn voer
tuig heeft bestmu·d m et overdreven 
snelheid, gelet op de omstandigheden ; 

Overwegende dat, krachtens artikel.25-3 
van het wegverkeersreglement, de be
stuurder die van richting wil veranderen 
slechts gehouden is tot de regel het tegen
liggend verkeer niet te hinderen indien 
dit verkeer normaal is ; 

Dat, door ten deze te wijzen op de 
rijfout van de eerste verweerder en door 
die rijfout nauwkem·ig te omschrijven, 
de rechter impliciet, doch noodzakelijk, 
h eeft aangenomen dat de verweerder die 
uit de tegenovergestelde richting kwam 
gereden, door die rijfout te begaan, niet 
normaal reed ; 

Dat .het middel derhalve gegrond is; 

0. In zoven~e de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen : 

1° op de ci,rielrechtelijke vordering 
die door eiser tegen de eerste twee ver 
weerders is ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissi.ng op de rechtsvorderi:ng inge
steld door het openbaar ministerie de 
vernietiging meebrengt van de beslissi:ng 
op de civielrechtelijke vordering, welke 
laatste beslissing door dezelfde onwette
lijkheid is aangetast; 

.2° op de civielrechtelijke vorderingen 
die door de tweede en de derde verweer
der tegen de eisers zijn ingesteld : 

Overwegende dat de eisers, bij akte 
die ter griffie op 30 april 1974 werd in
gediend, hebben verklaard afstand van 
hun voorziening te doen ; 

Overwegende dat de afstand van de 
voorzieningen die zijn gericht tegen <;te 
niet definitieve beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen die door de 
tweede en de derde verweerder zijn in
gesteld, geen berusting in die beslissin
gen in1pliceert ; 

Dat de hierna uitgesproken vernieti
ging van de beslissing op de ·rechtsvor
dering van het openbaar Ininisterie zich 
derhalve uitstrekt tot voornoemde niet 
definitieve beslissingen, die er het gevolg 
van zijn; · 

On1 die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van de eisers, voor 
zover zij gericht zijn tegen de beslissingen 
op de civielrechtelijke vorderingen die 
tegen hen zijn ingesteld d oor de tweede 
en de derde verweerder ; vernietigt h et 
bestreden vonnis, behalve voor zover het 
uitspraak doet op de rechtsvordering die 
door het openbaar ministerie is ingesteld 
tegen de eerste en . de tweede verweerder, 
het beslist dat de eerste verweerder een 



- 1239 

rijfout heeft begaan en het het gedeelte 
van. de aansprakelijkheid van die venYeer
der ten minste op de helft vaststelt; be
veelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedoelte
lijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
eisers in de .kosten van hun afstand a ls
mede in een vierde van de andere kosten 
en de verweerders in drievierde van deze 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correotionele Reohtbank te 
Hoei, zitting houdende in hoger beroep. 

21 au gustus 1974. - Vakaniiekamer. 
- Voo?·zitte?·, de H . Louveaux, eerste 

_ voorzitter. - Ve?·sla.ggeve?·, de H. Clason. 
- Gelijlcl·u.idende conclus·ie , d e H. Velu, 
advooaat-generaal.- Pleite?· , <le .H. Da.s 
sesse. 

VAKANTIEKA111ER .. - 21 augllStUS 1974. 

1° WEGVERKEER,- BEJ3TUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP DE OPfNBARE WEG 
NIETTEGENS'l'AANDE VEt VALLENVER
KLARING VAN HE'l' RECHTITOT STUREN. 
- VEROORDELING. - VVETTELIJK 
VEREISTE V ASTSTELLINGEN. 

I 

2° VOORZIENING IN c/AssATIE. 
PERSONEN BEVOEGD ON ZICH IN CAS 
SATIE TE VOORZIEN OE' ~EGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN 

1
WORDEN INGE

STELD. - STRAFZAKE:i" . - VOORZIE
NING VAN DE BEKL1VJ'GDE TEGEN DE 
VERZEKERAAI~ VAN ZIJN BURGERRECH-

1 TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID , DIE 
VRIJWILLIG IS TUSS:CNGEKOl\iEN. 
GEEN GEDING TUSSEN HEN OF VEROOR
DELING VAN DE BEKL.lAGDE TEN GUN
STE VAN DE VERZEKJ:RAAR. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOO~IENING. 

1° N iet ?'egelmati(J met ?·ldenen omlcleed is 
de beslissing die een oe/claagde Ve?'OO?'
deelt om een voe?·tuig OJ de openba?·e weg 
te hebben bestntt?·d, 1 niettegenstaande 
ve?·vallenve?'!da?·ing va·1· dit ?'echt, zondeT 
dat wonlt vastgesteld dat de ve?·vallen
ve?·klcwing is ttitgesp?blcen dooT een in 
kmcht van gewijsde ~egane beslissing 
en zonde?' vennelding van de dtHW' van 
deze st?·aj, of van de ilatttm waa?·op de 
kennisgeving voo?·gesr.h?·even bij a?·ti
lcel 40 van de wet belreffende de politie 

ave?· het wegve?·kee?' is gedcta?i (1). (Art. 97 
Grondwet ; artt. 38, 40 en 48 wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer.) 

2° De beklaagde is niet ontvanlcelijk om 
zich in cassatie te voo?·zien tegen de ve?· 
zeke?·aar van zijn btwge?Techtelijke aan
spmkelijkheid, die voo?' het stmjge?·echt 
vr~jwillig is tussengekomen, wannee?· 
tttssen hen geen geding is aangegaan 
en geen ve?·oonleling van de beklaagde 
ten gnnste va.n de ve?·zeke?·act?' is uitge
spm ken ( 2) . 

(LElliAIRE, T. ELFAHIDI 
EN ZWITSERSE VER.ZEKERINGS

lliAATSCHAPPIJ TEGEN ONGEVALLEN 
"vi'INTERTHUR n.) 

ARREST (ve?·tctling) . 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vom~is, op 10 april 1974 in hager b eroep 
gewezen door de Correotionele R echtbank 
te Charleroi ; 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorderin g 
die tegen 'eiser is ingesteld : 

1° wegens de t elastleggingen A, B, 0 
en D: 

Overwegende dat de substa.ntiele of op 
stra.ffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en clat 
de beslissing overeenkomstig d e wet IS ; 

2° wegens d e telastlegging E 

Over h et micldel ambtsh alve afgeleid 
uit de sohending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat d e t en laste van eiser uitge 
sproken veroordeling niet r egelmatig m et 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat ·de reohtbank eiser 
op grand v an artikel 48, 1°, van de wet 
b etreffende d e politie op het wegverkeer 
veroordeelt om niettegenstaande de 
t egen hem uitgesproken vervallenver
ldaring een voertuig op de openbare weg 
te h ebben bestuuTd ; 

Overwegende dat h et vonnis niet vast
stelt dat het verval, niettegenstaa.nde 
hetwelk eiser een v oertuig bestuurde, 
werd uitgesproken bij een in kraoht van 
gewijsde gegane beslissing en evenmin de 

(1) Cass. , 25 november 1973, stt1n·a, biz. 345. 
(2) Cass ., ~ 8 januari 1974, sttpm, biz. 508. 
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chitu· van het verval of de datum ver
meldt, waarop, zoals voorgeschreven bij 
artikel 40 van de wet betreffende de 
politic op het wegverkeer; aan. de veroor
deelcle van clit verval kennis werd ge
geven; 

Dat het aldus voor het Hof onmogelijk 
is de wettelijkheid van de gewezen be
slissing na te gaan; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering ingesteld tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

0. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het vonnis 
bindend wordt verklaard voor verweer
ster, vrijwillig tussenkomende partij : 

Overwegende dat eiser rn.et verweerster 
geen enkel geschil heeft gevoerd en dat 
het vomlis ten laste van eiser en ten 
gtmste van verweerster geen enkele 
veroordeling uitspreekt ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak 
doet op de telastlegging E en over de 
kosten van eerste aanleg ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in drievierde van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar cle 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zlt
ting houdend in hoger beroep. 

21 augustus 1974. - Vakantiekamer. 
- Voo7·zitte1·, de H. Louveaux, eerste 
voorzitter.- Ve7·slaggeve1·, de H. Clason. 
- Gelijkl~tidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER.- 21 augustUS 1974. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS NA EEN MAAND. - WET VAN 
20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD 
BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 
13 MAART 1973. - MOTIVERING. 

Doo1· vennelcling van cle gegevens eigen 
aan de zaak of cle pe1·soonlij kheicl van 
cle venlachte wo1·clen de m·nstige en ~titzon
cle?·lij ke omstandigheclen die de 011enbm·e 
veiligheid 1·aken en ·de handhctving van 
de -~oo7'lopige hechtenis na een maand 
ve1·eisen, nauwlce~t?'ig omsclweven doo?' 
het a?'?'est, dat e1·op wijst dat de Jeiten 
bijzonde1· m·nstig zijn, gelet 011 de hoge 
bed1·agen die venl~tistenl z~jn en op de 
hoge mng van de venlachte in het 
best~t~h·, en clat zijn inm·ijheidstelling 
een ongel~dclcig voo?·beelcl zmt zijn voo1· 
cle onclwgeschilcten van deze hoge ambte
naa?' v;iens gecb·agingen de openbct?'e 
opinie en~stig heb ben gescholct ( 1). 
(Art. 5 wet van 20 april1874, gewijzigd 
bij art. 3 van de wet van 13 maart 
1973.) 

(BAUDRIN.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 8 mei 19 7 4 gewezen door het 
Hof van bet·oep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van art:kel 5, lid 1, van de wet van 
20 april 18n betreffende de voorlopige 
hechtenis, VEt'vangen door artikel 3 van 

. de wet van l3 maart 1973 tot wijziging 
van genoemde wet van 20 april 1874 en 
tot aanvulling van artikel 44 7 van het 
Wetboek van strafvordering, van de 
artikelen 194, 195, 245 en 246 van het 
Strafwetboek En 97 van de Grondwet, 

doonlat het w:rest de beschikking van 
17 mei 197 4 \ttn de raadkamer heeft 
bevestigd, bij wdke besch,ikking de hand
having van eiscrs voorlopigc hechtenis 
werd bevolen, cp grond dat « de voor
lopige hechtenis wegens ernstige en uit
zonderlijke oms1J.tndigheclen die de open
bare veiligheid Jaken, moet worden ge
handhaafd; clat met name de feiten 
waarvan voorncernde verdacht wordt, 
gelet op de hoge ledragen clie verduisterd 
werden en de ho~e administratieve graacl 
van de beklaagce, uitzonderlijk zwaar
wichtig zijn ; da!; zijn invrijheidstelling 
een ongelukkig "loorbeeld zou zijn voor 
de ondergeschiktm van die hoge ambte
naar, Viriens gedngingen tengevolge van 
zijn persoonlijke lloedanigheid de publie
ke opinie ernstig hebben geschokt ,, 

(1) Raaclpl. casL 22 juli 197•1 (twee arre~
ten), Stt]J?'a, biz. 1232. 
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te1·wijl de b eschikking van het onder
·weksgerecht, waarbij de handhaving van 
de voorlopige h echtenis werd bevolen, 
n auwkeurig d e aan de zaak of de p ersoon
lijkheid van d e verdachte eigen gegevens 
moet vermeld en , die ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden opleveren en 
uit hoofde waarvan om red en en van 
openbare veiligheid de voorlopige hech
t enis moet worden gehandhaafd, en 
terwijl de in de redengeving van het 
bestreden arrest vermeld e gegevens of 
omstandigheden geen « zware en uit
zonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken " in d e zin van de 
wet opleveren, zodat de beslissing tot 
handhaving van eisers voorlopige h ech 
t enis clerhalve niet wettelijk gerechtvaar 
digd en evenmin regelmatig met redenen 
omkleed is : 

Overwegend e dat d e wet v an 13 n1.aart 
1973 betreffende de voorlopige hechtenis 
aan de onderzoeksgerechten die beslissen 
dat de voorlopige hechtenis moet worden 
geh ancll1aafd, de verplichting oplegt de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den alsm ede d e redenen· van openbare 
veiligheid nader te omschrijven, door 
voor te schrijven dat die voorwaarden 
moeten worden verduidelijkt door ge
gevens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte ; 

Overwegende dat h et arrest, ten deze, 
met betrekking tot ole gegevens eigen 
aan de zaak en aan de p ersoonlijld1eid 
van de verdachte, clie d e ernstige en 
uitzond erlijke omstancligheden opleveren, 
erop wijst dat « de feiten waarvan voor
noemde verdacht wordt, gelet op d e 
hoge b edragen die verduisterd werden 
en de hoge administratieve graad v an d e 
beldaagcle, uitzonderlijk zwaarwichtig 
zijn " ; 

D at m et b etreldring tot d e gegevens 
eigen aan d e zaak of de persoonlijlrneid 
van d e beldaagde, uit hoofde waarvan 
om openbare veiligheidsredenen de hech
tenis moet worden gehandhaafd, het 
arr est n a d er overweegt « dat d e in
vrijheidstelling van de b eklaagd e een 
ongeluld,ig voorbeeld zou zijn voor d e 
ondergeschikten van diehoge ambtenaar, 
wiens gedragingen tengevolge van zijn 
persoonlijke hoedanigh eicl de publieke 
opinie ern stig h ebben geschokt "; 

Overwegend e dat, door aldus d e hand
having van d e h echtenis t e motiveren, 
het arrest zich niet beroept op een on
juist begrip van de « openbare veilig-

. heid ,, van welke bewoordingen de wet 
geen d efinitie h eeft gegeven ; 

D at het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden n ageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt d e voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 augustus 1974. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, d e H. Trousse, 
- Gelijklnidende concl~tsie, d e H. Velu, 
advocaat-ge~1eraal. - Pleite1·, d e H. De 
Bruyn. 

VAK ANTIEKAlliER . - 21 augustus 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS 
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE . RECHTSVORDERING. 
- GEEN GEDING i\1EER IN HOGER 

BEROEP TUSSEN DE ElSER T OT CAS 
BATIE, BEKLAAGDE, EN DE VER"'EER
DER, BURGERLIJKE PARTIJ. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

Zonde1· 1·eden van bestaan en de1·halve niet 
ontvankelij lc is de voo1·ziening van een 
belclaagde tegen een b~t1·ge1·lij lee pa1·tij 
tegen wie hij in hoge1· bemep geen 
geding mee1· voe1'Cle en ten gunste van 
wie de best1·eden beslissing geen ve1'001' 
cleling tegen de eise1· ~titsJJ? 'eekt ( 1). 

(liHLIC, T. BELGISCHE STAAT, 
MIN I STER VAN LANDSVERDEDIGING.) 

Met de n otitie overeenstemmend 
arrest. 

21 augustus 1974. - Vakantiekam er. 
- Voorzitte1· , de H. Louveaux, eerste 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H . Ligot. 
- Gelijkhtidende conclusie, de H . Velu, 
advocaat-gen eraal. 

(1) Cass., 10 december 1968 (A1T. cass. , 
1969, blz. 366}, 29 februari en 24 april 1972 
(ib·id., 1972, blz . 598 en 793) ; raadpl. cass., 
25 september 1973, s1tp1·a, blz. 113 . 
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VAKANTIEKAll'illR. - 21 augustus 1974. 

CASSATIEMIDDELEN. STIUFZA· 
KEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
RECHTER ARTIKEL 71 VAN RET STRAJ!'
WETBOEK MOEST TOEPASSEN WEGENS 
EEN RECHTV AARDIGINGSGROND . - 1\'IID
DEL WAARIN FElTEN EN RECHT VER

MENGD ZlJN. - NIET-ONTVANKELlJK· 
REID. 

Niet ontvctnkelijk, wegens ve1·menging van 
f eiten en 1·echt, is het miclclel ten betoge 
clat de 1·echte1' hctcl moeten aannemen clat 
e1· een nchtvactnligingsg1·oncl bestoncl, 
met toeJxtssing van m·tikel 71 van het 
S t?'afwetboek, als cla.anloo?' het Hof 
ve1']Jlicht is f eitelij lee gegevens na te 
gaan (1}. 

(CHABEAU.} 

ARREST (ve1·tctling). 

liET HOF ; - Gelet op h et bestreclen 
arrest, op 26 jtmi 1974 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre d e voorziening gericht is 
tegen de veroordelencle b eslissing op d e 
strafvordering die tegen eiser is inge
steld : 

Over het eerste middel , afgeleid uit d e 
schendin g van artikel 48 van d e wet 
betreffende de politic over h et wegver 
keer, 

doonla.t d e bestreden b eslissing eiser 
veroordeelt om niettegen staancle het 
tegen hern uitgesproken verval een 
Mercedesvoertuig te hebben bestuurd, 

tenvijl hij dit voertuig nooit h eeft 
b estum·d : 

Overwegencle dat h et middel , dat er 
zich toe beperkt een soevereine vast
stelling van de feitenrechter te b ekriti 
seren, niet ontvankelijk is; 

Over h et tweede n:1iddcl , afgeleid uit 
de schending van artik el 71 van het 
Strafwetboek, 

cloonlat d e bestred en b eslissing eiser 
veroordeelt wegens 1nisbruik van ver
trouwen, 

(1) Cass., 21 maar t 1972 (An . cass., 1972, 
blz. 691) en noot 2 ; l'>taclpl. cass. , 7 m ei 197 4, 
supm, blz. 1005. 

tenvijl de politic, door d e wagen waar
mee d e zogenaamde verduisterd e waa.r 
werd vervoerd, smuen 1net al wat zich 
in dat voertuig bevond in beslag te 
nemen, hern h eeft belet die waar terug 
te geven : 

Overwegende dat, o1u n a te gaan of 
de door eiser aangevoerde rechtvaardi
gingsgrond aanwezig is, een feitelijke 
b eoordeling is vereist ; dat het middel 
der·halve feiten en recht vermengt en 
niet voor het eerst voor het Hof kan wor
den voorgedragen ; 

En overwegende cla·t d e substantiele 
of op straffe va11 nietigheid voorgeschre
ven rech tsvonuen werden n ageleefd en 
dat de beslissing overcen.komstig de wet 
is ; 

II. In zoverre d e voorzienin g gericht is 
tegen h et b evel tot onmiddcllijke aan
houding : 

Overwegende dat de veroordelende 
beslissing, wegens de verwerping van de 
voorziening d ie ertegen is gerich t, in 
lu·acht van gewijsde gaat; dat de voor
ziening die tegen h et bevel t,ot onmiddel
lijke aanhouding is gericht, d erhalve geen 
belang meer oplevert ; 

Om die reclen en, en zonder acht te 
slaan op de rnemorie die eiser· ter gri:ffie 
van het Hof h eeft neergelegcl op 13 au
gustus 1974, dit is buiten de t ermijn 
voorgeschreven .bij artikel 420bis van het 
vVetboek van strafvordering, verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

21 augustus 1974. - Vacantiekamer. 
- Voo1·zittm·, de H. Louveaux, eerste 
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, de H. Ligot. 
- Gelijlcl•ttidencle conclus·ie, de H . Velu, 
advocaat-generaal . 

VAKANTIEKAlVIER.- 21 augustus 1974. 

H.EGELING VAN H.ECHTSGEBIED . 
- STRAFZ>UCEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKA!VIEH WAARBIJ VERDACHTEN 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VERWEZEN WORDEN U IT HOO~'DE VAN 

EEN REGELlVIATlG GECORRECTlONALI· 
SEERDE MISDADEN EN VAN ALS WAN· 
BEDRIJF OlliSCHREVEN FElTEN. - VON· 

NISGERECH~ VERKLAART · ZICH ONBE· 
VOEGD VOOR DE GEHELE ZAAK, OMDAT 
EEN VAN DE ALS WANBEDRIJ F 0111· 
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SCHREVEN FElTEN EEN MISDAAD OP
LEVERT EN DE lVIISDRIJVEN SAMENHAN
GEND ZIJN . - BESLISSINGEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN.- 0NDERZOEK 

VAN RET HoF.- GEDEELTELIJKE VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING. 
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN IN 
BESCHULDIGINGSTELLING. 

TYannee1· cle 1·aaclkame1' venlachten nawr cle 
C01'1'ect·ionele 1'echtbanlc heeft ve1·wezen 
uit hoofcle van 1·egelmatig geco1'1'ectio
naliseenle misclaclen en van ctls wan
becl1·ijf omsclw-even feiten en het vonnis
ge1·echt zich voo1· cle gehele zaak on
bevoegcl ve1'klaa.nl heejt, omclat een van 
cle als wanbecl·rijf omsclw-even jei ten 
in we,1·kelijkheicl een misclaacl opleve1·t 
en cle miscl1·ijven samenhangencl zijn, 
gaat het Hoj, waa1'bij een ve1·zoek tot 
1·egeling van 1'echtsgebiecl aanhangig 
is, na of cle twee ·beslissingen in k1·acht 
van gewijscle gegaan zijn, ·aj een van 
cle als wanbecl1·ijf omsch1'even feiten een 
misclaacl is en of cle miscl1·ijven samen
hangencl schijnen te zijn; zo ja, dan 
ve1·nietigt het cle beschikking van de 
1'aaclk!kme1', behalve in zove7'7'e cleze cle 

aanwezigheicl van ve1·zachtencle omstan
cligheclen voo1· de misclactcl heeft aan
genomen, en ve1·wijst het cle zaak naa1' 
cle kamer van inbesclndcligingstelling ( 1). 

(PROCUREUR-GENER-AAL 
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK, 

IN ZAKE PREININGER 
EN LITISOONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

21 augustus 1974. - Vacantiekarner. 
- Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste 
voorzitter. - Ve/ sla.ggeve1·, de H. Ligot. 
- Gelijkltticlencle concltt.sie, de H . Velu, 
advocaat-generaal. 

(1) Cass., 25 februa.ri 1974, supm, biz. 703. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CAS SA TIE 

JAARGANG 1974 

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de lwrte 

inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1). 

A 
Aanranding van de eer

baarheid en verkrach
ting. 

Aansprakelijkheid (buiten 
overeenkomst). 

Advocaat. 
Afsluiting. 
Afstamming. 
Afstand. 
Arbeidsbescherming. 
Arbeidsongeval. 
Architect (tucht en be

scherming van de titel). 

B 
Bankbreuk en bedrieg

lijk onvermogen. 
Bela sting. 
Belasting op spelen en 

weddenschappen. 
Beroepsgeheim. 
Beroepsziekten. 
Berusting. 
Bescherming van de maat-

schappij (Wet tot). 
Beslag. 
Betekening van exploten. 
Betichting van valsheid. 
Bevoegdheid en aanleg. 

Bewijs. 
Bezit. 
Bloedproef. 
Burgerlijke rechten, Po

litieke rechten. 
Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiddelen. 

D 

Dagvaarding. 
Deelneming aan misdrij-

ven. 
Derdenverzet. 
Deskundigenonderzoek. 
Diefstal en afpersing. 
Dienstplicht. 
Douane en accijnzen. 
Dronkenschap. 
Drukpersmisdrijf. 

E 

Echtscheiding en schei
ding van tafel en bed. 

Eigenlijke rechtspraak. 
Eredienst. 
Erfdienstbaarheid. 
Erfenissen. 

F 

Faillissement, gerechte
lijk akkoord en faillis
sementsakkoord. 

G 

Geestrijke dranken. 
Gemeente. 
Gemeentelijke en provin·· 

ciale belastingen. 
Gemeenteverordening. 
Geneeskunst. 
Gerechtskosten. 
Gezondheidspolitie over 

de huisdieren·. 
Griffie-Griffier. 
Grondwet. 

Heling. 
Her haling. 

H 

Herroeping van het ge
wijsde. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de 
bladzijde, waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 
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Herziening. 
Hoger beroep. 
Hoofdelijkheid. 
Huur van goederen. 
Huur van werk. 
Huwelijk. 
Huwelijkscontract. 

I 

Indeplaa tsstelling. 
In bet buitenland bedre

ven misdrijf. 
Inkomstenbelastingen. 
Internationale verdragen. 

J 
Jacht. 
J eugdbescherming. 

K 

Kinderbijslag. 
Koop. 

L 

Landbouw. 
Landloperij. 
Laster en eerroof. 
Lastgeving. 
Lening. 
Lijfsdwang. 

M 

Machtsoverschrij ding. 
Mandeligheid. 
Meineed. 
Mijnen, groeven en gra-

verijen. 
Minder-validen. 
Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 

N 

Nachtgerucht of nacht
rumoer. 

Natuurlijk kind. 

0 

Ondernemin'gsraad. 
Onderzoek (in strafza

ken). 
Onderwijs. 
Onopzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
onopzettelijk doden. 

Onrechtmatige mededin
ging. 

Onteigening ten algeme-
nen nutte. 

Ontucht en prostitutie. 
Ontvoering van een kind. 
Onverdeeldheid. 
Openbaar domein. 
Openbaar ministerie. 
Openbare orde. 
Openbare schennis van de 

goede zeden. 
Oplichting. 
Opzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
opzettelijk doden. 

Ouderlijke macht. 
Overeenkomst. 
Overspel en onderhoud 

van bijzit. 

p 

Pand. 
Paritair comite. 
Politiek misdrijf. 

R 
Raad van State. 
Rechtbanken. 
Rechten van de verdedi-

ging. 
Rechterlijk gewijsde. 
Rechterlijke macht. 
Rechterlijke organisatie. 
Rechtsbeginselen (Alge-

mene). 
Rechtsbijstand. 
Rechtsvordering. 
Redenen van de vonnissen 

en arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 

s 
Samenhang. 
Samenloop van misdrij

ven. 
Schenkingen en testamen-

ten. 
Schip-Scheepvaart. 
Schuld ver gelij king. 
Sociale zekerheid. 
Soevereine beoordeling 

door de feitenrechter. 
Spelen en weddenschap

pen. 
Sportwedstrijden. 
Staat. 

Stedebouw. 
Straf. 
Strafvordering. 

T 

Taal (Gebruik van de Ne
derlandse en de Franse). 

Telegraaf en telefoon. 
Terugvordering van bet 

onverschuldigd betaal
de. 

Tussenkomst. 

u 
U i tlevering. 
Uitvindingsoctrooi. 
Uitvoerende macht. 

v 
Valsheid en gebruik van 

valse stukken. 
Vennootschappen. 
Verbintenis. 
Verhaal op de rechter. 
Verjaring. 
Verlating van familie. 
Vernieling van voorwer-

pen die tot algemeen 
nut of tot openbare 
versiering bestemd 
zijn. 

Veroordeling met uitstel 
en opschorting van de 
veroordeling. 

Verwijzing na cassatie. 
Verwijzing van een recht-

bank naar een andere. 
Verzekeringen. 
Verzet. 
Volkstelling. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypothe-

ken. 
Voorziening in cassatie. 
Vrijheid van mening. 
Vrijheid van vereniging. 

w 
Wapens. 
Waren en goederen (Mis-

bruik in de handel van). 
Wegen. 
Wegverkeer. 
Wetten en besluiten. 
Woonplaats. 
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AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACH
TING. 

Aam·anding van de ee1·baa1·heid met 
geweld of bed1·eiging gepleegd op mee?·dm·
jm·igen. - Onwettelijke geldboete. -
De aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreiging gepleegd op meer
derjarigen wordt gestraft met een ge
vangenisstraf van zes maanden tot een 
jaar ; de veroordeling tot een geldboete 
die tegelijk met de hoofdgevangenisstraf 
i,s uitgesproken, is derhalve onwettelijk. 

15 januari 1974. 543 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

A 

schuldigd is wegens een misdrijf, client 
geen rekening te worden gehouden met 
latere gebeurtenissen, die aan de fout en 
aan de schade zelf vreemd zijn en die de 
toestand van het slachtoffer zouden ver
beterd of verergerd hebben. 

2 oktober 1973. 127 

3.· - Feit waa1·doo1· aan een ande1· 
schade kan ve1'001'Zaakt woTden, ja zelfs 
veTooTzaakt wo1'dt. - Feit dat op zichzelf 
geen fo1tt is in de zin van de aTtikelen 
1382 en 1383 van het B1t1'(/e1·lijk Wetboek. 
- Ret uitoefenen van een activiteit die 
aan een ander schade kan veroorzaken, 
ja zelfs het veroorzaken ervan, is niet 
noodzakelijk een fout in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek. 

1. - B1t1'enhinde1·. - A bno1·male stoo?'· 
nissen aan een eigendom be~·okkend doo1· 
we1·ken op een nabu1·ig e1j.- Geen belang 
na te gaan of de dade1· een fo1tt heeft 
begaan, wannee1· de ve1·goedingen de com
pensatie zijn voo1· het heTstel van het ve1·
b1·oken evenwicht t1tssen de eigendommen. 
- De rechter die het abnormaal karakter 
van de aan een eigendom berokkende 
burenhinder vaststelt en de rechtsvorde
ring van de eigenaar aanneemt op basis 
van artikel 544 van het Burgerlijk 
W etboek, beslist wettelijk dat het zonder 
belang is na te gaan of degene die de 
hinder heeft berokkend een fout heeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijk is, in 
de zin van artikel 1382 van het Burger
lijk W etboek, wanneer de toegekende 
vergoedingen de compensatie zijn voor 
het herstel van het verbroken evenwicht 
tussen de naburige eigendommen van 
de partijen. 

. 4 oktober 1973. 135 

27 september 1973. 98 

2.- Raming van de schade. LateTe 
feiten vTeemd aan de fottt en aan de schade. 
- Gegevens waa1·mee geen 1·ekening w01·dt 
gehouden bij de beoo1·deling van de goed 
te maken schade. - Om de schade te 
beoordelen waarvoor vergoeding ver-

4.- Aanneme1·s die geen fo1tt hebben 
begaan in de conceptie of in ae uitvoe1·ing 
van de weTlcen. - fVe1·ken die aan een 
andm· een geldelijlc nadeel be1·okkend 
hebben. - Aquiliaanse aanspmkelijkheid 
op de aanneme1· niet van toepassing 
wegens dit feit alleen. - Op een aannemer 
die geen fout heeft begaan in de conceptie 
of in de uitvoering van de hem opge
dragen werken is de aquiliaanse aanspra
kelijkheid niet van toepassing wegens 
het feit alleen dat deze werken aan derden 
een geldelijk nadeel konden berokkenen 
en dit werkelijk hebben berokkend. 
(Art. 1382 en 1383 B.W.) 

4 oktober 1973. 135 

5. - Fout waa1·voo1' de dade1· aansp?'a
kelijk is. - Beg1·ip . - Hij die een fout 
begaat die in oorzakelijk verband sta.at 
met de schade, kan van zijn aansprake
lijkheid niet worden ontheven, op grond 
dat de door hem gepleegde font geen 
zware fout zou zijn. 

8 oktober 1973. 142 

6. - Oo1·zakelijk ve1·band tussen de fout 
en de schade. - Beg1·ip. - De feiten-
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rechter die erop wijst dat, zonder de aan 
de verweerder ten laste gelegde fout, 
de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, 
niet zou ontstaan zijn, stelt wettelijk het 
oorzakelijk verband vast waardoor de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de dader van ' deze fout wordt gerecht
vaarcligd. ((B.W., art. 1382 en 1383.) 

15 oktober 1973. 177 

7 . - Schade ve1·oo?·zaakt cloo?' de ?'espec
tieve fo~tten van ve1·schillencle pe?"sonen. -
Eenieclm· van hen is t.a.v. het slachtojj'e?' 
gehouden tot volledige ve1·goecling van de 
schade. - Wanneer door de respectieve 
fouten van verscheidene personen schade 
is veroorzaakt, is eeniecler van hen t.a.v. 
het slachtoffer gehouclen . tot volledige 
vergoeding van de schade. (B.W., arti
kels 1382 en 1383.) 

30 april 1974 955 

8. - Oo?·zalcelijk ve1·band tussen Jo~tt en 
schacle . - Beg?'iJJ. - De feitenrechter die 
erop wijst. dat, zonder de fout begaan 
door de verweercler, de schacle niet zou 
zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorge
daan, stelt vvettelijk het oorzakelijk ver
band vast, waardoor de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de dader van deze 
fout wordt gerechtvaardigd. (B.W., arti
kels 1382 en 1383.) 

30 oktober 1973. 250 

9 . - Oo?·zakelijk ve?"bancl t~tssen Jout 
en schacle. - Onaantastbm·e beoonleling. 
-De feitenrechter beoordeel1i onaantast
baar in feite of er al clan niet een oorzake
hjk verbancl tussen fout en schacle 
bestaat . (B.W., art. 1382 .) 

30 oktober 1973. 250 

10. - Ve1·lcee?·songeval. Fo~tten be-
gaan clam· beicle in het ongeval bet?·okken 
best~mnlm·s. - Geen oo?·zakelijlc vm·bancl 
t~tssen de fo~tt van een van cleze best~t~wclm·s 
en de schacle. - J( an niet wonlen ajgeleicl 
uit het jeit alleen dat het ongeval zich niet 
zou hebben voo1·gedaan zoncle1· de fout van 
de ancle1·e best~t~tnle?'. - Wanneer bij een 
verkeersongeval door beide in een ongeval 
betrokken best.uurders fouten zijn be
gaan, kan de rechter het ontbreken van 
oorzakelijk verband tussen de fout van 
een dezer bestum'clers en de schade ten 
gevolge van het ongeval niet wettelijk 
afleiden uit het feit alleen dat de schade 
zich niet zou hebben . voorgedaan zonder 
de fout van de andere bestm.ucler. (B.W., 
art. 1382 en 1383.) 

12 november 1973. 291 

11.- Vm·kem·songeval . - A?'?'est dat 
vaststelt dat het slachtoffe?' de voetgange?'B
ove?'steelcJJlaats heeft ove1·gestoken bij 
o1·anje-geel licht . - A?'?'est volgens hetwelk 
het jeit dat het slachtoffe?' cleze JJlaats heejt 
ove1·gestoken zonclm· te wachten tot het licht 
gmen wenl, niet in om·zalcelijlc ve1·bancl met 
het ongeval stoncl. - Wettelijkheid. -
V oo1·waanle. - ' iV anneer de rechter vast
stelt dat de bestuurder van een automo
biel een persoon, die de rijbaan overstak, 
op een volcloende afstand heeft moeten 
zien om hem te vermijden en het oranje
geellicht deze bestuurder tot voorzichtig
heid had moeten aanzetten, dat deze 
persoon de voetgangersoversteekplaats 
bijna geheel over was toen hij door de 
wagen gevat werd, clat deze wagen op de 
grond een betrekkelijk lang remspoor 
heeft achtergelaten en dat de bestutuder 
over voldoende vrije ruimte beschikte 
om achter het slachtoffer door te rijden, 
kan de rechter uit het geheel van cleze 
vaststellingen afleiden clat het feit dat het 
slachtoffer de voetgangersoversteekplaats 
overgestoken heeft, zonder te wachten 
tot het licht groen werd, in geen oorzake
lijk verbancl stoncl n1.et het ongeval. 
(S.W., art. 418 en 420.) 

30 november 1973. 370 

12. - Contmctant die zich cloo1· een 
aangestelde of een agent laat ve1·vangen voo1· 
de uitvoe1·ing van een contTact~tele ve?·bin
tenis.- Acmspmkelijlcheicl buiten ove?·een
komst van de aangestelcle of van de 
beambte. Voo?·waanlen.- Wanneer 
een contractant zich door een aangestelcle 
of een agent heeft laten vervangen om 
een contractuele verbintenis nit te voeren, 
kan cleze aan.gestelde of deze agent 
slechts extra-contractueel aansprakelijk 
gesteld worden indien de hem ten laste 
gelegde fout de schending uitmaakt, niet 
van de contractuele verbintenis, doch vm1. 
een verplichting die aan ieclereen is 
opgelegcl, en indien deze fout andere dan 
am1. de slechte uitvoering van het con
tract te wijten schade heeft veroorzaakt. 

7 december 1973. 395 

13.- Ve1·kee?·songeval waanloo1· aan de 
wegen van cle Staat schacle we1·d be?·oklcencl . 
__:_ HeTstelling van de schade cloo?' een aan
nemm· voo?' 1·ekening vcm de Staat. -
We1·ken die aanleicling hebben gegeven tot 
betaling van de belasting ave?' de toege
voegcle waa?"de. - Recht van de Staat op 
te'l'ttgbetaling van het bed1·ag van deze 
belasting clam· de clade?' van het ongeval. -
W anneer de schade am1 de wegen van de 
Staat voor diens rekening door een aan-
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nemer van werken hersteld is en d eze 
werken aanleiding hebben gegeven tot. 
de betaling, door het departement van 
openbare werken, van de belasting over 
d e toegevoegde waarde, kan de Staat 
van de dader van het ongeval de terug
betaling vorderen van het bedrag van 
deze belasting, hoewel het bedrag ten 
voordele is gekomen van de Staat, nl. van 
het d epartement van financien. (B.W. 
art. 1382 en 1383; W.B.T.W., art. 2, 6, 
45 en 75.) 

17 d ecember 1973. 438 

14. -Schade waa1·van de oo1·zaak ve1·
de1·e gevolgen in de toekomst heejt. -
Daclelijke mming mogelijk.- Ve1·goecling 
die cloo1· de 1·echte1· kan wm·den bevolen. -
D e vergoeding van een toekomstig 
n adeel, dat uit een huidige toestand 
zeker zal voortvloeien, kan door de 
rechter worden bevolen, als dit nadeel 
dadelijk kan geraamd worden. (B :w., 
art. 1382.) 

8 januari 1974. 506 

15. - Btttwschapsstoon~issen. - Stom·
nissen aan een eigendom ve1'001'Zaakt doo1· 
we1·ken op een nabtwig e1j. - AansJJ1·ake
lijkheid van de eigenaa1· van dit e1j t.a.v. 
de gebntike1· van de nabu1·ige eigendom.
De eigen.aar van een erf die, zonder een 
foutieve hand eling, het evenwicht ver
breekt tussen de naburige eigendommen 
en aan de gebruiker van een van deze 
eigendommen, zoals de huurder van dit 
goed, een stoornis oplegt die de grens van 
d e gewon e ongemakken van nabuurschap 
overschrijdt, inzonderheid door het uit
voeren van werken op zijn erf, moet aan 
deze gebruiker een vergoeding betalen tot 
herstel van h et evenwicht tussen de 
rechten van genot. (B.W., art. 544; 
Grondwet, art. 11 ; algemeen beginsel 
van de gelijkheid van de bumschaps
lasten op de openbare lasten .) 

10 januari 1974. 520 

16 . - Wegvm·kem·songeval. Beslis-
sing volgens welke een bestuw·cle1· van een 
voe?"tuig een foutieve onoplettendheicl heejt 
begaan. - Fottt met als 1·echtst1·eeks 
gevolg clat het voeTtuig tegen een zichtba1·e 
en voo1·zienba1·e hinden~is is gebotst. -
Ove1·t1·ecling van m·tikel 27 van het wegve1'
leee1'S1'eglernent. - Bu1·ge1'1·echtelijlce aan
spmleelijleheicl van de bestutwdm·. - Door 
te zeggen dat een wegverkeersongeval 
zijn oorzaak vindt in een foutieve onop. 
lettendheid van een bestumder van een 
voertuig m et a ls rechtstreeks gevolg da t 
dit voertuig tegen een zichtbare en voor -

zienbare hindernis is gebotst, wij!lt de 
rechter ten laste van deze bestumder 
op de bestanddelen van h et misdrijf 
waarvan sprake in artikel 2 7 van het 
wegverkeersreglement en derhalve op het 
b estaan van een fout waarvoor hij 
burgerrechtelijk aansprakelijk is. 

7 februari 1974. 614 

17 . - B eslissing tot vaststelling van de 
ve1·goeding wegens schadeloosstelling van 
het mate1·iele lichamelij lee nacleel clat aan 
het slachtojje1· van een ongeval is be1·oleleencl. 
- Beslissing geg1·ond op " de gedeelte
lij lee blijvende ongeschiktheicl » van de 
get1'Dffene en op " haa1· wam·schijnlijke 
ove1'levingsduu1· », zonde1· ande1·e p1·ecise-
1·ing. - Onwettelijkheid. -- Niet wettelijk 
gerechtvaardigd is de beslissing, die de 
vergoeding wegens schadeloosstelling van 
het materiele lichamelijke nadeel dat aan 
de getroffene van een ongeval is berok
k end, vaststelt op grond van " d e gedeel 
telijke blijvende ongeschiktheid >> van de 
getroffene en van " haar waarschijnlijke 
overlevingsdum », zonder te preciseren 
of deze ongeschiktheid h aar arbeids
mogelijkheden vermindert zowel in haar 
beroeps- als in haar huishoudelijke 
bezigheden of in een van beide, en of deze 
overleving overeenstemt met de normale 
winstgevende overleving dan wel met de 
normale overleving zonder beperking. 
(B.W., art. 1382 en 1383.) 

12 februari 1974. 635 

18.- Hoofclelijkheid. - Gerneenschap
pelijlce fout van ve1·scheidene pe1·sonen. -
Beg1·ip. - De gemeenschappelijke fout 
die aanleiding geeft tot de hoofdelijke 
aansprakelijkheid, is de fout welke 
gezamenlijk wordt begaan. door versch ei 
d ene personen die wetens bijdragen tot 
het ontstaan van h et schadelijke feit. 
(Algemeen r echtsbeginsel.) 

15 februari 1974. 661 

19.- Gemeenschappelijkefout van ve1' 
scheiclene pe1·sonen. - Schade . - Ve1·
goeding. - Hoofdelijkheid. - Wanneer 
de schacle veroorzaakt is door een 
gemeenschappelijke fout van verschei
clene personen, zijn d eze inzake verbin
tenissen zowel uit overeenkomst. als 
buiten overeenkomst hoofd elijk en niet 
a ileen " in solichun >> of " in totmn >> , 

jegens de benadeelde partij of het 
slachtoffer, verplicht deze schade te ver
goeden. (Algemeen r echtsb eginsel en arti
kel 50 S.W.) 

15 februari 1974. 661 
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20.- Om·zakelijk ve1·band tussen de 
f attt en de dam· de buTgedijke pa1·tij gele
den schade.- Ontb1·eken van een deTgelijk 
ve1·band dam· de 1·echte1· afgeleid ttit 
amstandigheden die enkel betTekking heb
ben ap de va1·dm·ing van een ande1·e pm·tij. 
- Onwettelijkheid. - Niet wettelijk 
gerechtvaardigd is de beslissing van de 
rechter van de burgerlijke partij niet 
gegrond verklaart, op grand dat er geen 
oorzakelijk v erband bestaat tussen d e 
schade en aan de beldaagde toegeschreven 
daad, wrumeer deze afwezigheid van 
oorzakelijk verband wordt afgeleid uit 
omstandigheden clie geen betreklring 
h ebben op d eze schade doch enkel op de 
schade welke door een andere partij was 
aangevoerd. 

26 februari 1974. 708 

21 . - OaTzakel~jk ve1·band tussen de 
jattt en de schade . - BegTip . - De 
rechter die op grand van een feitelijke 
omstandigheid welke hij vermeldt, beslist 
dat de fout die aan de verweerder in de 
rechtsvordering wordt verweten de aan
leicling en niet de oorzaak van de schade 
is geweest, beslist wettelijk dat deze fout 
niet de oorzaak was zonder welke de 
schade niet zou ontstaan zijn zoals ?ij 
zich in cane1·eta heeft voorgedaan (B. W ., 
art. 1382 en 1383.) 

5 maart. 1974. 737 

~2. - Schade die aan het slachtaffe?· 
van een angeval veTaa1·zaakt wa1·dt dam· ve1'
mindenle m·beidsgeschiktheid. - Schade
vm·gaeding wa1·dt daa1· de 1·echte1· be1·ekencl 
aJJ g1·and van het bnttalaan van de getmf
jene. - Wettigheid. - D e rechter die 
aan het slachtoffer van een ongeval 
schadevergoeding wegens gedeel telij ke 
arbeidsongeschiktheid toekent, kan, door 
een soevereine beoordeling van d e gege
vens der zaak, het bedrag ervan bereke
n en op grand van h et brutoloon. (B .W., 
art. 1382.) 

12 m aart 1974. 759 

23.- Dading. - Schade die vaa1· de 
echtgenaat van de get?·affene vaa1·tvlaeit 
uit het ve1·lies van de bed1·ijjsinkamsten van 
deze laatste. - Schade die maet wm·den 
be1·ekencl met inachtneming van de ve1·mae 
del~jke winstgevende levenscltttt1' van het 
slachtaf!e1· en met de ve1·maeclelijke levens
dtttt1' van de ave1'levende echtgenaat. -
Wanneer de schade die voor de echtge
noot van de getroffene van een dodelijk 
ongeval voortvloeit uit het verlies van 
haar bedrijfsinkomsten bestaat in het 
verlies van de inkomsten waaruit hij een 

persoonlijk voordeel trok of had moeten 
trekl;;:en, moet deze schade berekend 
worden met inachtneming niet aileen van 
de vermoedelijke winstgevende levens
duur van het slachtoffer, maar ook van 
de vermoedelijke levensduur van de over
levende echtgenoot. (B.W., art. 1382 
en 1383.) 

1 april 197 4. 843 

24. - W egve1·kee1·sangeval. Fauten 
daa1· de besttttwde?' van een vae?'tttig en 
daa1· een dm·de begaan. - Ontb1·eken van 
aa1·zakelij k ve1·band tttssen de fattt van deze 
denle en de schade. - V alt niet aj te leiden 
ttit het jeit alleen dat het angeval zich 
zandm· de fattt van de bestuunle1· niet zau 
hebben vaa1·gedaan. - Wanneer bij een 
wegverkeersongeval fouten begaan zijn 
door d e bestmH'der van een voertuig en 
door een derde, kan de rechter het ont
breken van een oorzakelijk verband 
tussen de fout van d eze derde en de 
schade ten gevolge van het ongeval niet 
afieiden uit het feit aileen dat de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan zonder 
de fout van de bestuurder. (B.W., 
art. 1382.) 

29 april 1974. 946 

25.- Omvang van de ve1·schulcligde 
ve1·gaeding . - Omvang van de schade. -
Beaanleling daa1· de j eitem·echte1·. 
Artikel 1382 van b et Blll'gerlijk Wetboek 
verplicht degene door wiens schUld aan 
een ander schade wordt veroorzaakt deze 
integraal te vergoeden, wat impliceert 
dat de benadeelde t eruggeplaatst wordt 
in de toestand waarin hij zou gebleven 
zijn indien de fout waarover hij zich 
beldaagt niet was gepleegd ; de rechter 
beoordeelt soeverein in. feite de omva11g 
van deze schade. 

2 m ei 1974. 963 

26. - Btt1·ge1·lijk Wetbaek, a1·tikel 1384, 
ee1·ste lid. - Geb1·ek van de zaak. -
Beg1·ip. - Door te b eslissen, enerzijds 
dat geen fout ten laste van de gemeente 
kon worden gelegd op de voet van de 
artikelen 1382 en 1383 van h et Burger
lijk Wetboek, daar niet bewezen was dat 
zij over voldoende t ijd had beschikt 
om h et defecte verkeerslicht, dat de 
doorgang aan de voertuigen had moeten 
verbieden, te laten herstellen, en ander
zijds dat de verkeerslichteninstallatie was 
aarigetast door een gebrek van de zaak 
zelf welke de stad onder haar bewaring 
h ad, verwart de rechter bet toevallig 
abnormaal functioneren Vall dit verkeers
licht niet m et een abnormale eigenschap 
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van de zaak welke op zichzelf een gebrek 
van de zaak is en hij verdraait dus niet 
bet begrip « gebrek van de zaak ». 
(B .W., art. 1382, 1383 en 1384, eerste lid.) 

3 mei 1974. 989 

27 . - Ve1·goeding we gens het door het 
slachtof!e1· van een ongeval geleden inkom
stenve1·lies . - Vm·goeding wegens een 
doo1· het ongeval vm·oo1·zaakte venninde1·ing 
van het 1·ustpensioen van het slachtoffe1' . -
Hm·stel van dezeljde schade. - Zo de 
schadevergoeding wegens het door h et 
slachtoffer van een ongeval geleden 
inkomstenverlies en het rustpensioen van 
h et slachtoffer een verschillende oorzaak 
en een afzonderlijk voorwerp h ebben, 
hebben d e vergoeding wegens inkomsten 
verlies en de vergoecling wegens een door 
het ongeval veroorzaakte vermindering 
van het rustpensioen dezelfde oorzaak, 
dit is de schuld van de aansprakelijke 
clerde, en strekken zij beicle tot herstel 
van clezelfcle schacle. 

29 mei 1974. 1074 

28.- Uitvoe1·ende macht. - Toepas
sing van de wet van 27 decembe1· 1961 
houdende statttut van de ondm·ojficie1·en van 
het kade1· de1· land-, lucht - en zeemacht. -
Fout waa1·doo1· schade i8 ve1·oo1·zaakt . -
Verplichting tot vm·goeding. -Geen enkele 
grondwettelijke of wettelijke bepaling 
on theft d e uitvoerende macht, bij h et uit
oefenen van de bevoegclheden haar toe
gekend door de wet van 27 december 1961 
houdende statuut van de onderofficieren 
van het kader der land-, Iucht- en zee
macht, van de v erplichting, voortvloeiend 
uit de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, het nadeel dat zij 
aan een ander veroorzaakt door h aar 
schuld, met name door haar onvoorzich
tigheid of door haar nalatigheid, te ver
goeden. 

20 juni 1974. 1162 

29. - Dienst van het ministerie van 
lana"svm·dediging. Algemeen o1·de1· 
inzalee vacante bet1·eleleingen waanloo1· mili
tai1·en voo1· w'ie zij bestemd is, misleid 
worden. - Feit dat een fout lean opleve1·en. 
- Nadeel ten gevolge van deze jottt. -
F eit waantit een vm·plichting tot ve?·goe
ding lean vo01·tvloeien. Een fout 
waaruit, met toepassing van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek, een verplichting tot vergoeding 
van een nadeel kan voortvloeien is het 
feit, voor een dienst van het ministerie 
van landsverdediging, inzake vacante be
trekkingen een algemene order uit te 

vaardigen die zowel door de vermel
dingen ervan als door het weglaten van 
enig voorbehoud, de militairen voor wie 
zij bestemd is, misleidt nopens de voor
delen van deze betrekkingen. 

20 juni 1974. 1162 

30. -Schade ve?·oo?·zaalet doo1· de ?'espec
tieve fouten van ve1·schillende pe1·sonen. -
Eeniedm· van hen is t.a.v. het slachtof!e1· 
gehouden tot volledige ve1·goeding. 
Wanneer door de respectieve fouten van 
verschillende personen schade is veroor
zaakt, is eenieder van hen t.a.v. het 
slachtoffer gehouden tot volledige ver
goeding van de schade. (B.W., art. 1382 
en 1383.) 

24 juni 1974. 1180 

31.- J!Vegve1·kee1· . Btt1·gedijke 
1'echtsvo1·de1·ing. - Bestutwdm·s die elk een 
ove1·t1·eding van het wegve1·kee1'S?'eglement 
hebben begaan. - Ove1·t1·eding van een 
1·egel inzake voo?Tang bewezen verlelaa1·d 
ten laste van een van de bestuu1·de1·s . -
Rechte1· die beslist dat een de1·gelij lee ove1·
t1·eding noodzakelij le elk oorzaleelij lc ve1· · 
band tussen het misd1·ijj van de andm·e 
bestutwdm· en de schade ten gevolge van het 
ongeval ttitslttit. - Omvettelijleheid. -
Onwettelijk is het arrest dat beslist dat, 
wanneer een van d e bestuurders de regels 
inzake voorrang heeft overtreden, dit 
misdrijf noodzakelijk elk oorzakelijk ver
band tussen de schade t en gevolge van de 
botsing met het voertuig v an een andere 
bestuurder en het door h em begane 
misdrijf uitsluit. 

25 jtmi 1974. 1191 

32.- .Jagen en schieten in bossen. 
Schadelijlee handeling van de jage1· . 
Aanspmleelijleheicl. - Voonvaa1·den. 
Schieten in de richting van de bomen 
en niet van m ensen, bij het jagen in 
bossen, is geen fout als bedoeld in de 
artikelen 1382 en 1383 van h et Bmgerlijk 
Wetboek, a ls dit geen handeling is die 
een normaal bedachtzaam persoon bij 
bet jagen in bossen niet zou verrichten. 

28 juni 197 4. 1227 

ADVOCAAT. 

1. - Tucht . - Raad van de Orde. -
Bevoegdheid. - D e tuchtrechtelijke be
voegdheden, die aan de Raad van de 
Orde van advocaten door artikel 456 van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn toegekend, 
zijn niet beperkt tot de advocaten die op 

1 het tableau of op de lijst van stagiairs 
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zijn iingeschreven ; zij gelden ook voor de 
gewezen advocaten die gemachtigd zijn 
tot het voeren van de titel van ere
advocaat. (G.W .. , art. 456, 460 en 436.) 

25 oktober 1973. 232 

2.- Tucht. - T ttchtsancties. - A?·ti
kel 460 van het Ge1·echtelij lc W etboelc. -
Toepassingsgebied. - Artikel 460 van. het 
Gerechtelijk vVetboek stelt tuchtsancties 
vast, die de raad van de Orde van 
advocaten kan opleggen aan de advo
caten die op het tableau of op de lijst van 
stagiairs zijn ingeschreven ; het is niet 
van toepassing op de ere-advocaten. 

25 oktober 1973. 232 

3. - Tttcht.- E1·e-advocaat.- Int?·elc
lcing doo?' de 1·aad van de 01·de van de 
machtiging tot het voe1·en van deze titel . -
Aa1·d van deze rnaat?·egel.- De beslissing 
waarbij de raad van de Orde van advo
caten d e machtiging tot het voeren van 
de titel van ere-advocaat van een gewezen 
advocaat intrekt, is een tuchtsan.ctie, 
daar d eze in trekking slechts kan gebeuren 
bij niet-nakoming van d e regels van 
rechtschapenheid en kiesheid of bij niet 
voldoening aan de voorwaarden voor 
toeke1ming van de titel. (G.W., art. 436, 
laatste lid.) 

25 oktober 1973. 232 

4. - E1·e-advocaat. - Int?·elclcing doo1· 
de 1·aacl van de 01·de van de machtiging tot 
het voe1·en van 'deze titel. - Beslissing 
houdende ve1·oonleling in tuchtzalcen. -
B eslissing wam·tegen hoge1· be1·oep lean 
wonlen ingesteld. - D e beslissing van de 
raacl van de Orde van advocaten de 
machtiging tot h et voeren van de titel 
van ere-advocaat van een gewezen advo
caat in te trekken is een beslissing in 
tuchtzaken gewezen en houdende veroor
deling in de zin van artikel 468 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat hiertegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 
(G.W. ~ art. 436, laatste lid, en 468 .) 

25 oktober 1973. 232 

5. - Advocaat aan wie opdmcht is 
gegeven hoge?' be1·oep tegen een vonnis in 
btt?'gedijlce zalcen te cloen betelcenen . -
Advocaat, lasthebbe?' van zijn client. -
D e advocaat aan wie opdracht is gegeven 
hoger beroep tegen een vonnis in burger
lijke zake.a te doen betekenen is de last
h ebber van zijn client. (Impliciete oplos
sing.) (G.W., art. 440, lid 2; B .W., 
art. 1984, 1992 en 1998.) 

24 januari 1974. 576 

6. - Ttwht?·aad van be1·oep van de 
balies.- Kennisgeving van een beslissing 
van de Raad bij een te?' JJOst aangetelcende 
b1·iej. - Kennisgeving staat vast doo?' toe
zending van de beslissing. - D e kennis
geving bij een ter post aangetekende brief 
van een beslissing van de tuchtraad van 
beroep van de balies staat vast op de 
datum van toezending van deze beslis
sing aan de b etrokken advocaat. (G.vV., 
art. 32 en 477 .) 

24 januari 1974. 580 

7. - Beslissing van de ttwhtmad van 
be1·oe1J van de balies waa1·bij ten laste van 
een advocaat een tttchtst1·aj wonlt uitge
sp?·olcen. - Cassatievoo1·ziening tegen deze 
beslissing. - V oo1·ziening heeft scho1·sende 
lc?'acht, tenzij de beslissing van de tuchtmad 
ande1·s lttidt.- Tenzij d e beslissing van de 
tuchtraad van beroep van de balies 
anclers luidt, heeft de cassatievoorziening 
tegen de beslissing, waarbij tegen een 
advocaat een tuchtstraf worclt uitge 
sproken, schorsende kracht. (G.vV. , arti
kel 477.) 

24 januari _1974. 580 

AFSLUITING. 

Ve1·nieling. - Stmjwetboek, a1·tikel 545. 
- JJI[ m·eel bestanddeel van het misd1·ijj. -
Artikel 545 van het Strafwetboek spreekt 
van gehele of gedeeltelijke vernieling 
van een stedelijke of landelijke afsluiting 
van zodra het feit opzettelijk is gepleegd 
en ongeacht d e beweegreden van de 
ven1ieler. 

16 oktober 1973. 194 

AFSTAMMING. 

1.- Natuttdijke ajstamming. - E?·
lcenning. - W ettelijlce titel. - D e vrije 
wilsuiting van. degene die een n atuurlijk 
kind erkent, welke vermoed vvorclt de uit
drukking van de waarheid te zijn, is, 
vanaf h et ogenblik dat de verklaring in 
de wettelijke vormen wordt gedaan, de 
wettelijke titel van de n atuurlijke afstam
ming met all e gevolgen die de wet aan 
deze betrekking van afstamming toekent. 
(B.W., art. 334.) 

28 maart 1974. , 829 

2.- Natutwlijlce afstamming.- JJ1ate
?'ie die de openba1·e onle 1·aalct. - De 
natuurlijke erkenning heeft betrekking 
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op de staat van de personen en derhalve 
op de openbare orde. 

28 1naart 1974. 829 

AFSTAND. 

Afstand van een 1·echt. - BegTip. -
De afstand van een recht moet strikt 
worden uitgelegd en kan slechts worden 
afgeleid uit feiten Welke voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn . 

15 februari 1974. 658 

ARBEIDSBESCHERMING. 

1. - Bouwwe?·lcen. - Wet van 6 ap1·il 
1960.- Ve1·bod bepaalde van deze we1·ken 
uit te voe1·en op de bij deze wet vastgestelde 
dagen en twen. - St?·aj?·echtelij/c aansJJ?'a
kelijke pe1·sonen. - vVanneer er bouw
werken, zoals bedoeld bij de wet van 
6 april 1960 betreffende de ui.tvoering 
van bouvvwerken, zijn uitgevoerd op d e 
uren en dagen waarop dit verboden is, 
zi jn, krachtens de wet zelf, de werkgevers, 
hem lasthebbers of aangestelden, die deze 
werken hebben laten uitvoeren, straf
rechtelijk aansprakelijk. (Art. 7 wet 
van 6 april 1960.) 

18 septemb er 1973. 58 

2.- Bouwwe1·/cen . - Wet van 6 apTil 
1960. - Ove?'t?·eding. - P1·oces-ve1·baal. 
- Afsclwift van het p?'Oces-ve?·baal dat OJJ 
st1·ajje van nietigheid binnen zeven dagen 
ctan de ove?'t?'ede?· moet wonlen ge1·icht. -
De overtredingen· van de bepalingen van 
de wet van 6 april 1960 betreffende de 
uitvoering van bouwwerken worden vast
gesteld door de officieren van gerechte
lijke politi e en de door de Koning aan
gewezen ambtenaren en agenten en wor
den opgetekend in een proces-verbaal 
waarvan op straffe van nietigheicl binnen 
zeven d agen aan de overtreder een 
af.~chrift moet worden gericht. (Art. 6 
wet van 6 april 1960:) 

18 septe1nber 1973. 58 

3.- Bomuwe?·ken. - l1Vet van 6 ap1·il 
1960. - Ove?·ti·eding. - Afsclwift van het 
p?'Oces-ve1·baal dat op stmffe van nietigheid 
binnen zeven dagen aan de ove1't1·ede1· moet 
wo1·den ge?·icht. - Aanvangspttnt van de 
te1·mijn. - Ret aanvangspunt van de 
termijn van zeven dagen waarbi1u1.en aan 
de overtreder een afschrift moet worden 
gericht van het proces-verbaal tot vast .. 
stelling van een overtreding -van de b epa-

lingen inzake de wet van 6 april 1960 
betreffende de ui.tvoering van bouwwer
ken, is niet noodzakelijk de dag waarop 
de uitvoering van de door deze wet ver
boden werken wordt vastgesteld ; wan
neer op die dag de werkgever, zijn last
hebber of aangestelde, die deze werken 
heeft doen of laten u itvoeren, niet gekend 
is, beschikt de verbalisant over een rede
lijke termijn om de identiteit van d eze 
persoon te weten te komen en die termijn 
van zeven dagen begint te lopen vanaf 
de dag dat hij dit weet. (Artikel 6, 
tweede lid, wet van 6 april 1960.) 

18 september 1973. 58 

4. - Comite voo1· veiligheid, gezond
heid en ve? jntaiing van de we?·lcplaatsen. -
Ontslag van een afgevaanligde van het 
pe?·soneel. - Redenen van economische 
aanl. - Beg1·ip . - De rechter die vast
stelt dat de « economische redenen die 
een ondernerning in moeilijkheden hebben 
gebracht " haar niet dwongen de afge 
vaardigden van h et personeel te ontslaan, 
daar « voldoende gedeeltelijke werk-wam
h eden werden voortgezet "' beslist wette
lijk dat het ontslag van d eze afgevaar
digden niet was gerechtvaardigd door 
econ01nische redenen in de zin van arti
kel 1 van de wet van 10 jcmi 1952 
betreffende de gezondl1eid en de veilig 
heid van de werlmmners, a lsmede de 
salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen. 

31 oktober 1973. 256 

5.- Gevaa1·lijke, ongezonde of hinde?·
lijke in1·ichtingen. - Vaststelling van de 
ove?'t?·edingen. - Bevoegde ambtenm·en. -
Geen bijzonde1· bewijsmidclel . --'- Uit de 
bepalingen van de wet van 5 mei 1888 
betreffende het toezicht op de gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichtin gen en 
op de stoomtuigen en stoomketels en van 
het algemeen reglement voor de arbeids
bescherming blijkt niet dat de overtre
dingen van deze wet niet kunnen vast
gesteld worden door de burgemeester, 
de politiecommissaris, de adjcmct-politie
commissa;ris of de bevoegde technische 
ambtenaar, of dat d e wet bij zondere 
bewijsmiddelen voorschrijft voor de vast
stelling van deze overtredingen. 

2 april 1974. 84 

6. - Gevaa?'lijke, ongezonde of hinde?'
lij/ce i?i1·ichtingen. - Ve1·gunningsbeslttit 
volgens hetwelk dampen en gassen geen 
hinde1· mogen ve1·wekken. - Ve1·volging 
omdat deze voo?'waanle niet in acht genomen 
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is. - Omvang van de beoo1·delingsmacht 
van de Techtm·. -Walmeer de exploitant 
van een gevaarlijke, ongezonde of hin
derlijke inrichting vervolgd wordt omdat 
hij de voorwaarde van het vergunnings
besluit van de bestendige deputatie van 
de provincieraad, volgens welke dampen 
en gassen geen hinder mogen verwekken, 
niet strikt in acht genomen heeft, moet de 
rechter enkel nagaan of de exploitant 
deze voorwaarde is nagekomen en hij 
behoeft dus niet · te beslissen of de 
geexploiteerde inrichting een hinderlijke 
inrichting was in de zin van de wet. 
(Art. 19 en 849 Algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming.) 

2 april 1974. 846 

ARBEIDSONGEVAL. 

1. - Uitvoe1·ing van de a1·beiclsove1·een
komst. - Beg1·ip. - Een ongeval dat de 
werknemer overkomt, terwijl hij van het 
werk ~laar huis rijdt, is niet overkomen 
tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst en is derhalve geen arbeids
ongeval, wamleer de werlmemer gedu
rende de reis niet onder het gezag, de 
leiding en het toezicht van de werkgever 
staat, zelfs indien deze de reiskosten 
van de werknemer en een vergoeding 
voor de dum' van de reis betaalt. (Art. 1 ' 
gecoordineerde wetten van 28 september 
1931.) 

30 oktober 1973. 247 

2.- Ongeval op de weg nam· en van het 
we1·k . - Fout van de get1·ojjene wellce het 
1·echt op de fo1jaitai1·e vm·goedingen ~tit
slttit. - Fout die zonde1· enig ve1·band met 
cle n01·male weg moet zijn. - De fout van 
de get:roffene van een ongeval op de weg 
naar en van het werk, die luidens 
artikel 2, lid 2, van de besluitwet van 
van 13 december 1945 het recht op de 
forfaitaire vergoedingen uitsluit, is de 
font die, hoewel ze verband met het onge
val houdt, geen enkel verband met de 
normale weg heeft. 

5 december 1973. 386 

3. - Gedeeltelijke blijvende a1·beidson
geschiktheid. - Beg1·ip. - Voor de toe
passing van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende cut arbeidsongevallen, 
moet de gedeeltelijke, blijvende arbeids
ongeschiktheid worden beoordeeld ten 
aanzien van alle beroepen die de getrof
fene op regelmatige wijze nog zou kmmen 

uitoefenen en niet cutslcutend ten aanzien 
van het beroep dat hij op het ogenblik 
van bet ongeval uitoefende. (Art. 2 
gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931.) 

19 december 1973. 448 

4.- A1·beidsongeschiktheid van de ge
t1·offene.- V1·oege1·e ziekelijke toestand.
Recht op m·beiclsongevallenve1·goecling. -
G1·enzen. - Bij een arbeidsongeval moet, 
wege~lS het vast karakter van de wette
lijke regeling inzake vergoedingen, de 
arbeidsongeschiktheid Vall de getroffene 
in haar geheel worden beoordeeld, zonder 
rekening te houden met zijn vroegere 
ziekelijke toestand, wanneer en zolang 
het ongeval ten minste voor een deel de 
oorzaak van deze ongeschiktheid is. 

19 december 1973. 451 

5.- Wet tot W~Jz~ging van de wetsbe
JJalingen inzake de vaststelling van cle wijze 
waa1·op de aan de get1·ojjene ve1·schtddigde 
ve1·goedingen wonlen be1·ekend. - JIVet 
onmiddellijk van toepassing OJJ de bm·eke
ning van de ve1·goeclingen ~tit hoofcle van 
cle gevolgen van een ongeval van v661· 
haa1· inwe1·kingt1·ecling, die zich na deze 
datum. voonloen of voo1·tzetten, tenwm·e de 
veTgoeclingen OJJ clat ogenblik 1·eeds cleji
nitief wa1·en vastgestelcl. - De wet die 
een wijziging brengt in de wetsbepalingen 
tot vaststelling Vall de wijze waarop de 
wegens een arbeidsongeval versclnildigde 
vergoedingen worden berekend, is in 
beginsel van toepassing op de berekening 
van de vergoeclingen uit hoofde van de 
gevolgem van een ongeval van v66r haar 
inwerkingtrecling, die zich na deze datmll 
voordoen of voortzetten, ten ware de ver
goeclingen op dat ogenblilr reeds definitief 
waren vastgesteld. (B.W., art. 2.) 

19 december 1973. 456 

6. - Ongeval op cle weg naa1· of van het 
we1·k. - Niet belang1·ijke omweg ge1·echt
vaa1·digd do01· een wettige oo1·zaak. -
W eg die niet opho~tdt n01·maal te zijn. -
De weg van of naar het werk houdt niet 
op normaal te zijn, wanneer een niet 
belangrijke omweg door een wettige 
oorzaak gerechtvaardigd is. (Besluitwet 
van 13 december 1945, art. 1.) 

9 januari 1974. 515 

7. - Gecoonlinee1·cle wetten van 28 sep
tembe1' 1931. - Beg1'iJJ . - Het arbeids
ongeval, in de zin van de gecoorclineerde 
wetten betreffende de vergoeding ·der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge-
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vallen, is een plotselinge gebeurtenis die 
een lichamelijk letsel doet ontstaan en 
waarvan de oorzaak of een van de oor
zaken buiten het organisme van de 
getroffene ligt. (Art. I gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931.) 

16 januari 1974. 548 

8. - Oo1·zaak die buiten het m·ganisme 
van de getmffene ligt . - Bewijs 1'ttst op de 
get1·ojJene of zijn 1·echthebbenden. - Onder 
de gelding van artikel 1 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd op 28 september 1931, 
moesten de getroffene of zijn rechtheb
benden h et bewijs leveren enerzijds dat de 
oorzaak of een van de oorzaken van het 
ongeval buiten h et organisme van d e 
getroffene lag, en anderzijds dat de schade 
uit dit ongeval voortvloeide. 

16 januari 1974. 548 

9. - K1·achtsinspanning om een gewicht 
OJJ te heffen. - Om·zaak die buiten het 
o1·ganisme van de get1·ojJene ligt. - Uit de 
omstandigheid dat een werlmemer over
laden is ten gevolge van een val wegens de 
krachtinspannin g die hij heeft moeten 
leveren om tijdens zijn werk een gewicht 
op te heffen, kan worden afgeleid dat het 
ongeval te "r:ijten is aan een oorzaak bui
ten h et organisme van d e getroffene. 

16 januari 1974. 548 

10. Lijf1·ente wegens blijvende 
a1·beidsongeschiktheid. - Uitbetaling van 
een cle1·de van de waa1·de van de 1·ente als 
lcapitaal met toepassing van a1·tikel 5 van 
de gecoih·dinee1·de wetten van 28 septembm· 
1931. - Kapitaal van de 1·ente niet geves
tigd v661· 1 janua1·i 1972. - Be1·ekening 
van de waanle van de 1·ente ove1·eenkomstig 
het ta1·ief vastgesteld bij koninklij lc besluit 
van 21 decembe1· 1971. - Wanneer de 
verzekeringsinstelling het kapitaai van de 
lijfrente 'wegens blijvende arbeidsonge
schiktheid niet v66r 1 januari 1972 heeft 
gevestigd, 1noet de waarde van de rente, 
waarvan een d erde als kapitaal aan de 
getroffene wordt toegekend met toepas
sing van artikel 5 van de gecoorclineerde 
wetten van 28 september 1931, worden 
berekend overeenkomstig h et tarief vast
gesteld bij koninklijk besluit van 21 de 
cember 1971. 

6 februari 1974. 612 

11. - Ongeval ove1·komen op de weg 
naa1· of van het we1·k.- Ongeval waa1·van 
de schtdd ligt bij een wm·lcgezel clie zich oolc 

op deze weg bevindt. - Fo1jaitai1·e ve?·goe
dingen aan de get1·ojJene betaald doo1· de 
veTzeke1·aa1· - a1·beidsongevallen. - V m·
haal van deze ve1·zeke1·aa1· tegen de wm·k
ge7<el of tegen de ve1·zeke1·aa1· van zijn 
btwgeiTechtelij lee aanspmkelij lcheid inzalce 
moto1'1'ijtttigen. - V e1·haal wam·in de aTti
kelen 22 van de wet van 11 jttni 1874 en 19, 
leden 3 en 8, van de gecoih·dinee1·de wetten 
van 28 septembe1· 1931 voo1·zien. - De 
verzekeraar-arbeidsongevallen die de for
faitaire vergoeclingen ingevolge de arti
kelen 2 en 3 van de gecoordineerde wet ten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
heeft betaald aan een werlmemer die op 
de weg naar of van het werk getroffen 
werd door een arbeidsongeval waarvan 
de schuld ligt bij een werkgezel die zich 
ook op deze weg bevond, kan tegen deze 
werkgezel of de verzekeraar van zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake motorrijtuigen het verhaal uitoe
fenen, waarin voorzien wordt door de 
artikelen 22 van de wet van 11 juni 1874 
en 19, leden 3 en 8, van d e gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931 , gewijzigd 
bij het enig artikel van de wet van 11 juni 
1964; hetzelfde geldt voor de vergoe
dingen van d e eerste dertig dagen arbeids 
ongeschiktheid waarvoor een voor een 
on bepaalde tijd in dienst genomen 
bediende, krachtens artikel 10, §§ 1 en 6, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, r echt h eeft op de 
overeengekomen bezolchging, zonder 
evenwel deze te mogen cumuleren met die 
vergoedingen. 

14 maart 1974. 782 

12 . - Basisloon. - A1·beidsongevallen
wet, a1·tikel 36, § 1. - Dmagwijdte. -
Artikel 36, § 1, van d e arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 houdt niet in dat 
voor de berekening van het basisloon 
het werkelijk ontvangen loon in bepaalde 
gevallen moet worden verminderd. 

3 april 1974. 855 

13.- Ove?'l~eidssecto1·. - Wet van 3 jttli 
1967, a?·tikel12.- Waa1·de van de lijf1·ente 
moet als kapitaal wo1·den ttitbetaald als de 
blijvende a1·beidsongeschilctheid geen 10 pet. 
bm·eikt. - W aa1·de vm·sclmldigd bij het 
ve1·strijken van de he1·zieningste1·mijn. -
Wanneer in de overheidssector . een 
arbeidsongeval, een ongeval op de weg 
naar en van het werk of een beroepsziekte 
blijvende arbeidsongeschiktheid ten ge
volge heeft welke geen 10 pet. bereikt, 
is de waarde van de lijfrente die als 



1256 ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). 

kapitaal wordt uitbetaald slechts ver
schuldigd bij het verstrijken van. de her
zieningstermijn. (Art. 12 wet van 3 juli 
1967.) 

22 mei 1974. 1055 

14. - Ove?·eenlcomst van de pm·tijen 
oveT de vm·goedingen wellce aan, de get?·of
fene moeten wonlen toegelcend. - A7·tilcel26 
van de gecoonlinee1·de wetten bet1·ejj'ende de 
ve1·goeding de1· schade voo?·tspntitende 1tit 
m·beidsongevallen. - Taalc van de m·ede-
7'echte7·. - Wanneer de vrederechter de 
taak uitvoerde welke hem was opge
dragen bij artikel 26 van de gecoorcli
neerde wetten betreffende de vergoecling 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, stelcle hij, nadat hij erkend 
had dat de overeengekornen regeling 
van het ongeval overeenkomstig de wet 
was geschied, enkel vast dat er tussen de 
partijen een contract bestond; het af
schrift van het proces-verbaal van dit 
contract was vervolgens in executoire 
vorrn uitgegeven . 

5 jcmi 1974. 1100 

15.- Ove?·eenlcomst van de pa1·tijen 
ove1· de veTgoeclingen wellce aan de get7'0ffene 
moeten wonlen toegelcend. - Ove1·eenlcomst 
do01· de VTede?·echte?' goedgelcetw·d met toe
passing van a1·tilcel 26 van cle gecoonli 
neeTde wetten betTejjende de ve1·goeding 
de1· schade voo1·tspntitende uit m· beidsonge
vallen. - Rechtsvonle1·ing tot nietigve?·lcla
?'ing van de ove7·eenlcomst.- Ontvanlcelijlc
lwid . - Een rechtsvordering tot nietig
verklaring kan. worden ingesteld tegen de 
overeenkomst van de partijen over de 
vergoeclingen welke moeten worden toe
gekend aan de getroffene van. een arbeids
ongeval, die door de vrederechter is 
goedgekeurd met toepassing van arti
kel 26 van de gecoordineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen. 

5 jcmi 1974. 1100 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL ). 

1. - Raad van de Onle van m·chitecten. 
- Bevoegdheden. - D~ raad van de 
Orde van architecten is niet alleen 
bevoegd om de bij artikel 21 van de wet 
van 26 juni 1963 bepaalde tuchtstraffen 
uit te spreken, wanneer een lid van de 
Orde schuldig bevonden wordt aan een 
tekortkoming in zijn plichten, maar ook 
om inclividuele maatregelen te bevelen 

die niet het. karakter hebben van een 
tuchtstraf, ten einde een overtreding van 
de voorschriften van de plichtenleer te 
voorkomen of daaraan een einde te 
maken. (Art. 19, 20, 21 en 31 wet van 
26 juni 1963.) 

7 september 1973. 21 

2.- Raad van de Onle van de an;hi
tecten. - Beslissing die in het algemeen 
de machtiging weige1·t om gelijlctijdig de 
be1·oepen wit te oejenen van zelfstandig 
aTchitect en van ingeniew· met valle dag
taalc in dienst van enige?'lei becl?·ijj. -
Machtsove?'sclwijding. -De raad van de 
Orde van architecten die in 't algen'leen 
aan een architect de machtiging weigert 
om gelijktijdig de beroepen uit te oefe
van zelfstandig architect en van inge
niem' met voile clagtaak in dienst. van 
enigerlei bedrijf, pleegt machtsoverschrij
ding. (Art. 2 en 49 wet van 26 jcmi 1963.) 

7 septe1nber 1973. 21 

3. - Raden van de Onle. - Samen
stelling. - Aantal aanwezige leden ve1·eist 
vooT de geldigheid van de beslissing . -
Ingevolge de wettelijke bepalingen. tot 
vaststelling van de wijze om het vereiste · 
aantal aanwezige leclen bij de raden van 
de Orde der architecten voor de gelclig
heid van de beslissing te bereiken, mag, 
door toevoeging van plaatsvervangende 
leclen, het aantal aanwezige leden niet 
boven het vastgesteld minimmn worden 
gebracht. (Art. 16, lid 1, wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van 
architecten.) 

13 december 1973. 428 

4 : - Beslissing van een 1·aad van de 
01·de van a1·chitecten. - Hoge1· be7'0ep. -
A7·tilcel1068 van het Ge?·echtelijlc Wetboek. 
~ lVettelijke bepaling van toepassing. -
Artikel 1068 van het Gerechtelijk W'et
boelj:, naar luid waarvari hoger beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf 
aanhangig maakt bij de rechter in hoger 
beroep, is van toepassing op het hoger 
beroep tegen een beslissing die met toe
passing van artikel 21 van de wet van 
26 jcmi 1963 is gewezen door een raacl 
van de Orcle der architecten. (G.W., 
art. 2 en 1068.) 

14 december 1973. 429 

5. - Raad van be?'OeJJ van de Onle van 
a1·chitecten, die de beslissing van een 1·aacl 
van de Onle ve1·nietigt, waa1·bij een tucht
sanctie we1·d 1titgesp1·oken. - Raad van 
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be1·oep moet over de zaak gmndig ~~itspraak 
doen. - De raad van beroep van de Orde 
van architecten die de beslissing van een 
raad van de Orde vernietigt, moet over 
de zaak ten gronde uitspraak doen wan
neer deze vernietiging niet is gegrond op 
het feit dat de eerste rechter niet bevoegd 
was of dat de zaak niet wettelijk bij hen:1 
aanhangig is gemaakt. (G.W., art. 1_068 
en 1069 en art. 31 wet van 26 jtmi 1963.) 

14 december 1973. 429 

6.- Uitoejening van het beroep van 
m·chitect onve1·enigbaa1' met dat van aan
neme?' van wm·ken.- De uitoefening van 
het beroep van architect is onverenigbaar 
rnet dat van aannemer van openbare of 
private werken. (Art. 6 wet van: 
20 februari 1939.) 

3 mei 1974. 991 

7. - Uitoefening van het bemep van 
a1·chitect onve1·enigbaa1· met dat van aan

. neme1· van we1·ken. - Doel van de wetgever 
bij de invoering van .deze onve?·enigbaa?'
lwid. -Door invoering van de onverenig
baarheid tussen het beroep van architect 
en dat van aannemer van openbare of 
private werken heeft de wetgever, in het 
belang zowel van het beroep van architect 
als van de opclrachtgevers, de conceptie 
van en het toezicht op d e werken ener-

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN. 

1. - Bed1·ieglijke bankb1·euk doo?' ve?'
dt~iste?·ing of ve1·bm·ging van activa. -
Bijzonde1· opzet ve1·eist . - V oor bedrieg
lijke bankbreuk door verduistering of 
verberging van activa volstaat het niet 
dat de dader heeft gehandeld met het 
opzet sommige schuldeisers individueel 
te benadelen, hij moet gehandeld hebben 
ten nadele van de gezamenlijke schuld
eisers. (S .W., art. 489; art. 577 W .K.) 

20 november 1973. 324 

2. - Bed1·ieglijk onve1·mogen. Be-
standdelen van het misd1·ijj. - Schulde
naar bemept zich op een ?'echte?·l~j ke beslis
sing van delegatie op het loon en op de 
wettelijke gevolgen e1·van om inbeslagne
ming van z~jn loon doo1· een schuldeiser te 
vm·mijden. - Deze omstandigheid alleen 

B 

zijds en de uitvoering ervan anderzijds 
van elkaar willen scheiden. (Art. 6 wet· 
van 20 februari 1939.) 

3 mei 1974. 991 

8.- Raden van de 01·de van a1·chitecten. 
- Beslissing van de mad van be1·oep van· 
de 01·de de1· a1·chitecten waa1·bij, onder 
bijzonde1·e omstandigheden, het beroep van 
a1·chitect niet mag ~~itgeoefend w01·den 
samen met zeke1·e bezigheden i.v.m. het 
be1·oep van aanneme1· . - Onwettelijkheid. 
- Onwettelijk is de beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van archi
tecten dat artikel 6 van de wet van 
20 februari 1939 niet van toepassing is 
op de ingenieur, die als architect i.v.m. 
werken waarvoor openbare aanbeste 
dingen voor rekening van het ministerie 
van openbare werken waren uitgeschre
ven en die betrekking hadden op ontwer
pen welke hijzelf in een studiebureau 
in dienst van een vem1ootschap van 
ondernemingen had opgemaakt, in clit· 
geval slechts is tussengekomen als zelf
standig architect van dit studiebureau 
voor werken waarvoor openbare aanbe
stedi.ngen zijn uitgeschreven en zich ertoe 
verbindt als architect geen private wer
ken aan te nemen. 

3 mei 1974. 991 

is niet voldoende om een vemonleling 
wegens bed1·ieglijk onve1·mogen te ve?·ant
woonlen. - Het feit aileen dat een 
schuldenaar zich beroept op een rechter
lijke beslissing en op de wettelijke gevol 
gen ervan, in onderhavig geval een beslis
sing van delegatie op het loon, om beslag
neming van zijn loon door een schuld
eiser te vermijden, kan geen veroor
deling wegens bedrieglijk onvermogen 
rechtvaardigen. (S.VV., art. · 490bis.) 

12 maart 1974. 761 

BELASTING. 

Grondwet, a1·tikel 111. - Beginsel van 
de annaliteit van de belasting . 
Dmagwijdte. - Artikel Ill van de 
Grondwet huldigt het beginsel van de · 
annaliteit van de belasting, volgens het
wellr de financiewet de Staat jaarlijks . 
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moet machtigen tot het heffen van de bij 
de wet vastgestelde belastingen. 

6 september I973. I5 

ringen als voorgeschreven in artikel 458 
van het Strafwetboek. 

4 april I974. 863 

BELASTING OP SPELEN EN BEROEPSZIEKTEN. 
WEDDENSCHAPPEN. 

1. - W etboek van de met de inkomsten
belastingen gelijkgestelde belastingen, aTti
kel 43. - Spelen en weddenschappen. -
Beg1·ip. - Bij gebrek aan een wettelijke 
omschrijving moet de term loterij in de 
gebruikelijke betekenis worden verstaan, 
nl. als een soort kansspel, zoals dit is 
bedoeld in artikel 43 van het W etboek 
van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen. 

IO april I974. 88I 

2. - vVetboek van de met de inkomsten
belastingen gelij kgestelde belastingen, m·ti
kel 43. - Lote1·ij zonde1· ve1·g~mning. -
Belasting is van toepassing . - De belas
ting waarvan. sprake in artikel 43 van het 
·vvetboek van de met de inkomstenbelas
ti:ngen gelijkgestelde belastingen is van 
toepassing op de loterijen zonder ver
gun:ning. 

IO april I974. 88I 

BEROEPSGEHEIM. 

Advocaat van een pm·tij die een b1·iej 
voo?'legt welke hem doo1· de andm·e advocaat 
is toegest~mnl en wam·in staat dat deze van 
het be?'OeJJsgeheim ontslagen is. - Geen 
nade1·e vaststelling van degenen doo1· wie 
de advocaat van het be1'0epsgeheim ont
slagen is. - Beslissing die deze b1·iej ~tit de 
debatten wee1·t. - TiVettelijk ge?·echtvaar-
digde beslissing.- Wanneer de advocaat 
van een partij aan het gerecht een brief 
heeft voorgelegd well;::e hem door een 
andere advocaat is toegestuurd en waarin 
deze hem van het beroepsgeheim t.a.v. 
de aangevoerde feiten heeft ontslagen, is 
wettelijk gerechtvaardigd de beslissing 
wellm deze brief uit de debatten weert 
door vast te stellen dat, aangezien er niets 
gezegd werd omtrent de persoon of de 
personen die de advocaat van het 
beroepsgeheim zouden hebben ontslage:n, 
het niet is bewezen dat de ingewijde in 
het beroepsgeheim van zijn verplichting 
is ontslagen en door erop te wijzen dat de 
overlegging van deze briefniet is geschied 
in het geval van een van de uitzonde-

Wet van 24 decembe1· 1963. - Dmag
wijdte van a1·tikel 70, § 1, v661· zijn 
ophejfing. - De wet van 24 december, 
I963 heeft door de invoeging in artikel 70, 
§ I, van de woorden « onverminderrl de 
rechten voortvloeiend uit de toepassing 
van de wet van 24 juli I927 », uit de in clit 
artikel bepaalde afwijking de personen 
uitgesloten die, v66r I ja:nuari I964, op 
welke datmn de nieuwe wet in werking 
is getreden, voordelen genoten welke 
krachtens de wet van 24 juli I927 waren 
toegekend. (Art 70, § I, wet van 
24 december 1963, opgeheven bij de wet 
van 24 december I968.) 

27 maart I974. 827 

BERUSTING. 

1. - Btw·ge1'lijke zaken. - Temtitvoe?'
legging van een 1·echte1·lijke beslissing. -
Tenuitvoe1'legging shtit niet noodzakelijk 
in clat in de beslissing wonlt bentst. - In 
b1.U'gerlijke zaken shut de spontane 
tenuitvoerleggu1.g, door de veroordeelde 
partij, van een rechterlijke beslissing niet 
noodzakelijk in dat hierin wordt berust, 
als uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
partij stellig met dez\l beslissing il1.ge
stemd heeft. (G.W., art. I045.) 

3 januari I974. 482 

2.- B~t1·ge1·lijke zaken. - Stilzwij
gencle bentsting in een 1·echte1'lij ke beslis
sing. - BegTiJJ. - Een stilzwijgende 
berusting u1. een rechterlijke beslissing 
kan, in b1.U'gerlijke zaken, worden afgeleid 
uit handelingen of feiten waaruit een 
zekere of ondubbelzinnige instemming 
met de beslissing blijkt. 

I maart, 2I maart I974. 723 en 804 

3.- B~wge1·lijke zaken. - Stilzwij
gende be1·usting in een 1'echte1·lijke beslis
sing. - Beg1·ip. - Een stilzwijgende 
berusting in een rechterlijke beslissing in 
burgerlijke zaken kan alleen worden afge
leid uit bepaalde eri met elkaar overeen
stemmende akten of feiten waaruit blijkt 
dat de partij het vaste voornemen heeft 
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haar instemming te betuigen met deze 
beslissing. (G.W., ,art. I044 en I054.) 

I8 april I974. 884 

4.- Bu1·ge1·lijke zaken. VemO?·de-
ling van een echtgenoot tot uitke1·ing van 
ondm·hottd aan zijn V?'ottw. - V01·deTing 
tot int1·ekking van de ttitke1·ing tot onde?'
houd en, sttbsidiai?·, tot ve1·minde1·ing e?"van. 
- Implicee?"t geen be1·usting in de vm·oo?'
deling.- Het instellen van een vordering 
tot intrekking en, subsidiair, tot vermin
daring van . de uitkering tot onderhoud 
welke een echtgenoot krachtens de 
veroordeling aan zijn vrouw moet beta
len, impliceert geen stilzwijgende berus
ting in de veroordeling. 

I8 april I974. 884 

5.- BuTge1·lijlee zalcen. - V1·ijwillige 
tenttitvoedegging van een ?'echtedij lee be
slissing. - Slttit niet noodzaleelij lc in dat 
in de beslissing wo1·dt bentst. - In burger
lijke zaken sluit de vrijw:illige tenuit
voerlegging door de veroordeelde partij 
van een rechterlijke beslissing niet nood
zakelijk in dat hierin wordt berust, als 
niet blijkt dat de partij stellig met deze 
beslissing ingestemd heeft. (G.W., arti
kel I045.) 

20 juni I974. II62 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

1. - Ve1·beteTing van de geestestoestand 
van de ge~nteTnem ·de en ve?'vttlling van de 
voo7·waa1·den voo1· zijn ?'eclasse?·ing. -
Onaantastba1·e beoo?"deling van de com
missie tot beschenning van de maat
schappij. - De commissie tot bescher
ming van de maatschappij beoordeelt op 
onaantastbare w:ijze of de geestestoestand 
van de gei:nterneerde verbeterd is en of de 
voorwaarden voor zijn sociale · reclasse
ring vervuld zijn. (Art. I8 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

II september, I8 september I973, 
26 maart I974. 29, 56 en 825 

2.- Inte7·neTingen· voo1· een bepaalde 
te1·mijn gelast ondei· de we1·leing van de wet 
van 9 apTil 1930. - Inte?'ne?·ingen nog 
aan de gang bij de inwe1·leingt1·eding van 
de wet van 1 juli 1964. - Vaststelling van 
de we1·leelij lee dutt?' e1·van behoo1·t tot de 
bevoegdheid van de commissie tot besche1'
ming van de maatschappij, die lemchtens 
deze wet is ingesteld. - De vaststelling 

van de werkelijke duur van de interne
ringen, die voor een bepaalde termijn 
gelast werden onder de werking van de 
wet van 9 april I930 en die nog aan de 
gang zijn op het ogenblik van de inwer
kingtreding van de wet van I juli I964 
houdende het stelsel van de internering 
voor een onbepaalde duur, behoort uit
sluitend tot de bevoegclheid van de com
missaries tot bescherming van de maat
schappij, die krachtens de laatstge
noemde wet zijn ingesteld. 

25 september I973. 90 

3. - Beslissing van de cornrnissie tot 
beschem~ing van de rnaatschappij waa1·bij 
de invTijheidstelling van de ge~nte?·nee1·de 
w01·dt geweige1·d. - Redengeving. - Bij 
gebrek aan een conclusie, is regelmatig 
met redenen omldeed de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij de ilwrijheidstel
ling van de gei'nterneerde wordt gewei
gerd omdat zijn geestestoestand niet 
voldoende verbeterd is en de voorwaar
den voor zijn reclassering niet vervuld · 
zijn. (Grondwet, art. 97; a rt. I8, lid I 
wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

25 september I973, 26 maart I974. 
90 en 825 

4. - Jl!Iisd?·ijj gepleegd doo?" een op 
p1·oej in v1·ijheid gestelde. - Bevoegdheid 
van de Pmcu7'ett1' des Konings. - Wan
near een op proef in vrijheid gestelde 
gei:nterneerde een misdrijf pleegt, mag de 
procureur des Konings hetzij een straf
rechtelijk opsporingsonderzoek instellen 
of een gerechtelijk strafonderzoek vor
cleren, hetzij het misdrijf bij het vorulis
gerecht aanhangig maken ; niets belet 
hem de commissie tot bescherming van 
de maatschappij hiervan in te lichten. 
(Art. 20 wet van I juli I964.) 

30 oktober I973. 254 

5. - I nte1·ne?·ing van de ve1·dachte die 
hetzij in staat van lemnlezinnigheid, hetzij 
in een e7'1tstige staat van geestesstoo1·nis of 
van zwalezinnigheid veTleee?"t. - Geen 
ino bse1·vatiestelling. - W ettelij leheid. -
D e internering bevolen krachtens arti
kel 7 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij moet niet noodzakelijk 
voorafgegaan zijn door een inobservatie
stelling van de verdachte. 

II december I973. 4I6 

6. - Karne1· van inbeschttldigingstelling 
die de inteTne1·ing van een abnoTrnale 
beveelt. - Openbaa?"heid veTeist . - De 
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kamer van inbeschuldigingstelling welke 
de internering van een-abnormale beveelt, 
moet haar arrest in openbare terechtzit
ting uitspreken, doch het onderzoek 
van d e zaak ter terechtzitting en de 
debatten, die eraan voorafgaan, zijn 
slechts openbaar indien de verdachte 
zulks vraagt. (Art. 96 en 97· Grondwet ; 
a r t . 9 Wet "tot. bescherming van de maat
schappij.) 

11 december 1973. 416 

7. - Oommissies tot besche1·ming van 
de maatschaJJpij, ingesteld k1·achtens de wet 
tot besche1·ming van de maatschaJJpij . -
Zij t1·eden OJJ als eigenlij lee ge1·echten, 
wannee1· zij t~itsp1·aak doen ove1· een geschil 
bet?·effende de inclivich~ele m·ijheicl. - Ve1·· 
plichting om lnm beslissingen met 1·eclenen 
te onikleden . - Wanneer de cmmnissies 
tot bescherming van de maatschappij , 
ingesteld krachtens de wet tot bescher
ming van d e m.aatschappij , uitspraak 
doen over de geschillen betreffende de 
individuele vrijheid, treden zij op als 
een eigenlijk gerecht en zijn derhalve 
verplicht htm beslissingen · met reden en 
te omkleden. (Grondwet, art. 97.) 

21 jan uari 1974. 563 

8. - Beslissing van inten~e1·ing. 
Beslissing die vc~ststelt dat de venlachte het 
feit, in de bewoo1·dingen van de wet als 
wanbecl?·ijf gelcwaliflceenl, heeft gepleegd 
en dat hij zich bevindt in een van de bij 
m·tikel 1 van cle wet tot bescherming van de 
maatschaJJJJij bepaalde gevallen. - Wet 
telijke beslissing. - VVettelijk gerecht·. 
vaardigd is het arrest dat de internering 
van een verdachte beveelt met toepassing 
van artikel 7 van de wet tot bescherming 
van de m aatschappij , nate hebben vast
gesteld dat hij het feit, in de bewoor
dingen van d e wet als wanbech·ijf gekwa
lificeerd, heeft gepleegd en dat hij zich 
bevindt in een van de bij artikel 1 van d e 
voornoe1nde wet omschreven geestes
toestanden. 

22 januari 1974. 571 

9. - Inte1·ne1·ing. - Beklaagde die een 
gevam· voo1· de maatschappij is. -Beam·. 
delings1·echt. - De rech ter die vaststelt 
dat de beklaagde een feit, misdaad of 
wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en 
zich b evindt in een van de staten 
bepaald in artikel 1 van cie wet tot be
scherming van de maatschappij , is 
bevoegd, om in verband met de sociale 
gevaarlijkheid van de beklaagde, te 
beoordelen of diens internering vereist is 
door de wet tot bescherming van de m.aat-

schappij . (Art. 1 en 7 wet tot bescherming 
van de maatschappij.) 

19 februari 1974. 689 

10. - Inte1·nm·ing van een ve1·oo1·deelde . 
- I nte?'?W?'ing niet mee1· nodig we gens ve?' · 
bete1·ing van de geestestoestand van de 
vemonleelde. - Vaststelling doo1· de com
missie tot beschm·ming van de maat
schaJJpij.- Ten~gkee1· van de ve?·oo?·deelde 
naa1· de st?·ajin?'ichting gelast doo1· de 
ministe1· van jt~stitie. - 'Vanneer de com
m.issie tot bescherming van de m.aat
schappij vaststelt . dat de geestestoestand 
van een wegens misdaad of wanbechijf 
veroordeelde, di e tijdens zijn hechtenis 
krachtens een beslissing van de minister 
van justitie ge!nte1neerd was, voldoende 
is verbeterd zoclat zijn internering niet 
meer nodig is, gelast d e minister de 
terugkeer van de veroorcleelde naar de 
strafinrichting waar hij voorclien. in 
hechten is was. (Art. 21 wet tot bescher
Ining vaJ1 de maatschappij .) 

6 mei 1974. 1003 

11. - Oommissie tot beschm"ming van de 
maatschappij clie vaststelt dat de geestestoe
stancl va,n een ve1·ooTdeelde niet voldoende 
veT betenl is zodat zijn inte1'1w1·ing venle1· 
nog nodig is. - Oassatiebe1'0BJJ . - Niet
ontvankelijkheid. - Geen beslissing waar
tegen cassatieberoep openstaat is de 
vaststelling door de commissie tot be
scherming van de maatschappij overeen
komstig artikel21 van de wet tot bescher 
ming van de maatschappij dat de geestes 
toestand van een wegens misdaad ofwan
bedrijf veroordeelde, die tijdens zijn 
h echtenis krachtens een b eslissing van de 
minister van justitia ge!nterneerd was, 
niet voldoende verbeterd is zodat zijn 
internering verder nog nodig is . (G.W., 
art. 608; art . 21 wet tot bescherming 
van de maatschappij.) 

6 mei 1974. 1003 

12.- Oommissie tot beschenning van 
de maatschappij wellce de in1·ichting aan
wijst waa1·in de inte?'1M1'ing zal plaatsvin
den. - Oassatiebemep niet ontvanlcel#k . 
- Geen cassatieberoep staat open tegen 
de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, welke 
t er uitvoering van een rechterlijke beslis
sing tot internering d e inrichting aanwijst 
waarin deze internering zal plaatsvinden. 
(G.W., art .. 608; art. 14 wet tot bescher
ming: van de maatschappij .) 

6 mei 1974. 1003 

13.- Oommissie tot besche1·ming van 
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de maatschappij welke de imichting aan
wijst waa1·in de inte1"11e1"ing zal plaats
vinden te1· uitvoe1·ing van een beslissing 
van de ministeT van j~tstitie oveTeenlwmstig 
m·tilcel 21 van de wet tot beschenning van 
de maatschappij. - Oassatiebe1·oep niet 
ontvankelijk. Geen cassatieberoep 
staat open tegen de beslissing waarbij de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij de inrichting aanwijst waarin de 
internering zal plaatshebben, ter uitvoe
ring van een beslissing van de minister 
van justitie overeenkomstig artikel 21 
van de wet tot bescherming van de maat
schappij . (G.W., art. 608; art. 15 en 21 
wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

6 mei 1974. 1003 

14. - Oommissie tot beschenning van 
de maatschappij, ingesteld bij de wet tot 
bescheTming van de maatschappij, die 
beslist ove1· de inm·ijheidstelling van een 

berekend van de zoveelste tot de dag 
v66r de zoveelste, verstrijkt v66r de dag 
van de verkoop . 

20 juni 1974. 1161 

2. - Stmfzaken. V e?"JJlichting voo1· 
de 1·echte1· die op de stmjvo1"de1·ing beslist, 
uitspmak te doen ovm· de tentg gave van de 
in beslag genomen voo1·wm·pen. - V e1·
plichting niet op stmffe van nietigheid voo1· 
gescl17"even.- De bepaling van artikel 370 
van het Wetboek van strafvorderi.ng vol
gens welke de rechter die op de straf
vordering beslist, uitspraak moet doen 
over de teruggave van de in beslag ge
nomen voorwerpen, is niet op straffe van 
nietigheid voorgescbreveri. 

22 juli 1974. 1233 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

geinteTneenle . - Smnenstelling.- Tegen- 1.- Kennisgeving bij een te1· post aan
st?·ijdigheid t~tssen de vaststellingen van getekende b1·iej. - Kenni sgeving van een 
het p1·oces-ve1·baal van de te1·echtzitting en beslissing van de t~wht1·aad van be1'0ep van 
die van de beslissing.- Nietige beslissing . de balies.- Kennisgeving doo1· toezending 
- Nietig is de beslissing van de com- van de beslissing . ---'-De kennisgeving bij 
missie tot bescherming van de· maat- een ter post aangetekende brief van een 
schappij, ingestelcl bij de wet tot bescher- beslissing van de tuchtraad van beroep 
ming van de maatschappij, die uitspraak van de balies staat vast op de datum van 
doet over de invrijheidstelling van een toezending van ·deze beslissing aan de 
gei:nterneerde, wanneer wegens de tegen- betrokken advocaat. (G.W., art. 32 en 
strijclige vaststellingen van het proces- 477). 
verbaal van de terechtzitting, enerzijds, 1 24 januari 1974. 580 
en v an het door de secretaris van de 
comrn.issie eensluidend verklaard afschrift 
van de beslissing, anclerzijds, het Hof in 
de onmogelijld1eid verkeert na te gaan 
of de commissie bij de beraadslaging en de 
uitspraak van de beslissing regelmatig 
was samengesteld. (Art. 12, 16 en 18 wet 
tot bescherming van de maatschappij ; 
art. 779 G.W.) 

18 j1.mi 1974. 1144 

BESLAG. 

1. - Beslag OJJ om·oe1·end goed. - Ge-
1"echtelij lc W etboek, m·tikel 1582, lid 3. -
V aststelling van de tennijn van ten minste 
een maand V001' de ve?-lwop. - De termijn 
van ten minste een maancl v66r de ver
lmop die in geval van een uitvoerencl 
beslag op onroerencl goecl in artil,el 1582, 
lid .3, van het Gerechtelijk vVetboek is 
voorgeschreven, moet overeenkmnstig de 
regels van de artikelen 52 tot 54 van het
zelfde wetboek worden vastgestelcl ; het 
is clan ook vereist dat vanaf de dag na de 
aanmaning te~1 minste een volle maand, 

2. - Betelcening aan de p1'0ctt1"e~t1' cles 
Konings.- Beg1·ip. -De procurem· des 
Konings en zijn substituten, in persoon, 
zijn alleen bevoegd om de betekeningen 
te ontvarigen die, voor alle aangelegen
heden , aan de procm·eur des Konings 
moete~1 geschieden, voor zover hij het 
ambt van openbaar ministerie uitoefent 
bij de rechtbank van eerste aanleg, de 
rechtbank van koophanclel of de recht
banken van politie van het arrondisse
ment. (G .\iV ., artt. 151 en 187 Sv . ; 
artt . 40, 150 en 151). 

14 mei 1974. 1022 

3. - Omegelmatigheid bet?·effende cle 
ve1·rnelding van de betekening van een 
exploot aan de pe1·soon. - Nietigheid van 
het exploot als gevolg van een om·egel
matigheid hie1·in. - Nietigheid wellce 
am btshalve doo1· de 1'echte1• kan wonlen 
uitgesJJ1"oken. - Een onregelmatigheicl 
in de vermelding van de betokening van 
een exp1oot heeft nietigheid van clit ex 
ploot ten gevolge ; deze nietigheid wordt 
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ambtshalve door de rechter 1.utgesproken. 
G.W., art. 862, § 1, 9°, en § 2.) 

14 mei 1974. 1022 

BETICHTING VAN VALSHEID. 

StTajzaken. - Jeugdbeschenning. 
Ve1·zoeksclwijt tot betichting van valsheid 
tot staving van een cassatiebeTOep.- Niet
ontvankelijkheid van het cassatiebe1·oep. -
Niet-ontvankelijlcheid van het ve1·zoek
sch1-ijt. - Niet ontvankelijk is het ver
zoekschrift tot betichting van valsheid 
tegen vermeldingen van het proces
verbaal van de terechtzitting van de 
jeugdkamer van het hof van beroep, 
wanneer het cassatieberoep tot staving 
waarvan de eiser clit verzoekschrift heeft 
ingediend, niet ontvankelijk is. 

15 januari 1974. 540 

BEVOEGDHEII) EN AANLEG. 

1. Bevoegdheid. - A1·beids1·echtbanlc. -
Beslissing van het college van geneeshe1·en
cli1·ecteu1·s waa1· bij wo1'Clt geweige1'Cl een 
1·evalidatiep1·og1·amma ten laste te laten 
nemen doo1· de ziekte- en invaliditeits
ve1·zeke1·ing. - Betwisting. - Bevoegde 
a1·beids1·echtbank. - De arbeidsrechtbank 
is bevoegd om kennis te nemen van de 
betwisting inzake het recht van een 
rechthebbende van de verzekering voor 
geneeslnmdige verzorging om een reva
lidatieprogramma ten laste te laten 
nemen door de ziekte- en invaliditeits
verzekering. (G.W., art. 580, 2°; artt. 19 
en 23, 8°, wet van 9 augustus 1963.) 
(Im.pliciete oplossing.) 

5 september 1973. 12 

2.- Bevoegdheid.- Bm·ge1'lijke zaken. 
- V o1·de1·ing tot het bekomen van een 
machtiging om lonen te ontvangen ge1·egeld 
bij a1·tikel 218 van het Btt1·ge1·lij k W etboelc. 
- Late1· indienen van een ve1·zoeksclu·ijt 
tot echtscheiding. - Bevoegdheicl van de 
v1·ede1·echte1· . - Grenz en. - De vrede
rechter is niet meer bevoegd om recht 
te doen over een vordering tot het 
bekomen van een machtiging om lonen 
te ontvangen, zoals zulks is geregeld bij 
artikel 218, lid 2, van het Bmgerlijk 
Wetboek, na de beslissing van ·de recht
bank of van de rechter in kort geding ten 
gevolge van de indiening van een ver
zoekschrift tot echtscheiding of tot 
!;lCheiding van tafel en bed. (B.W., art. 219, 
§ 6.) 

14 september 1973. 40 

3. - Bevoegdheid. - Stmjzaken. 
Betwisting inzake de ontvankelijkheid van 
de stmjvo1·de1·ing op g1'ond dat de uitleve-
1'ing do01· een v1·eemde 1·ege1·ing niet toe
gestaan we1'Cl voo1· bepaalde jeiten, voo1·
we1·p van de ve1·volging. - Geen geschil 
inzake de bevoegdheid. - De beldaagde 
die voor de onderzoeksgerechten betwist 
dat hij mag vervolgd worden wegens be
paalde feiten, omdat deze niet begrepen 
zijn onder de feiten waarvoor een vreem
de regering de uitlevering heeft toege
staan, werpt zodoe.nde een betwisting op 
over de ontvankelijld1eid van de straf
vordering, doch niet over de bevoegdheid 
van deze gerechten. 

18 september 1973. 57 

4. - Bevoegclheid. - Stmjzaken. 
V e1·nietigen van distels. - Ove1·t1·eding 
van de m·tikelen 43 en 94 van het Konink
lijk Beslttit van 25 attgusttts 1971. -
Ove1·t1·eding die onde1· de bevoegdheid van 
de politim·echtbank valt. - De overtrading 
van de artikelen 43 en 94 van het konink
lijk besluit van 25 augustus 1971 betref
fende de bestrijding van voor planten en 
plantaardige produkten schadelijke orga
nismen, nl. niet met alle middelen de 
bloei van schadelijke distels te hebben 
belet, valt onder de bevoegdheid van de 
politierechtbank. (Art. 137 Sv. ; art. 5 
wet van 2 april 1971; artt. 43 en 94 K.B. 
van 25 augustus 1971.) 

1 oktober 1973 . 111 

5. - Btwge1'lijke zalcen. - Volst1·ekte 
bevoegdheid. - A1·beidsge1·echten. - Ge
schillen inzake sociale 1·eclasse1·ing van de 
minde1·-valiclen. - Zaak aanhangig bij de 
commissie van beTOep op cle datum van de 
i1iwe1·kingt1·eding van het Ge1·echtelijk 
Wetboek. - A1·beidshoj bevoegcl. - Het 
arbeidshof is bevoegd om kennis te nemen 
van de geschillen inzake sociale reclas
sering van de minder-validen, die aan
hangig waren bij de commissie van beroep 
op de datmn van de inwerkingtreding 
van het Gerechtelijk Wetboek. (Wet van 
10 oktober 1967, art. 1, lid 1, 3°, vervat 
in art. 4.) 

10 oktober 1973. 165 

6. - Btt1'ge1'lijke zaken. - Geschillen 
van bevoegdheid. - Gerechtelijk Wetboek, 
m·tikel 643. - Niet toepassel~jk wannee1· 
de 1·echte1· in hoge1· beTOep bevoegd is om 
ove1· het geschil zelf uitspmak te doen. -
W anneer een exceptie van on bevoegdheid 
voor de rechter in hoger beroep aanhan
gig wordt gemaakt en deze bevoegd is om 
over het geschil zelf 1.utspraak te doen, 



BEVOEGDHEID EN AANLEG. 1263 

bestaat er geen grond om de zaak naar 
de in eerste aanleg bevoegde rechter te 
verwijzen. (G.W., art. 643.) 

10 oktober 1973. 168 

7. - Bevoegdheid. Stmjzaken. -
Raadkame1' die een veTdachte wegens een 
misdaad, met aanne?ning van ve1·zachtende 
omstandigheden: naa1· de co1'1'ectionele 
?'echtbanlc ve1·wijst . - JJ!I isdaad gepleegd 
buiten het a1'1'ondissement. - VeTdachte 
die geen ve1·blijjplaats heeft in het a?'1'on
dissement en daa1· niet is gevonden. -
Onbevoegdheid van de ;·aadlcamm· van dit 
a1'1'ondissement. - De raadkamer van 
een rechtbank van eerste aanleg is niet 
bevoegd om een misdaad te correctiona 
liseren, die buiten haar arrondissement 
is gepleegd en ten laste gelegd wordt aan 
een beklaagde die daar geen verblijf
plaats heeft en er niet is gevonden. 
(Art . 23, 29 en 63 Sv.) 

30 oktober 1973. '249 

8. - Volst?·ekte bevoegdheicl. - Bu?·ge?·
lijlce zalcen. - Om·echtmatige medeclin
ging. - Koninlclijlc beshtit m. 55 van 
23 decembe1· 1934. - Bevoegdheicl van de 
voo1·zitte1· van de ?'echtbanlc van lcooJJhandel . 
(l'renzen. - De bevoegcU"leicl van de voor
zitter van de rechtbank van koophandel, 
die op groncl van artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr. 55 van 2:! december 
1934 (1) uitspraak doet, is beperkt tot 
het al clan niet bevelen van de staking 
van handelingen die met de eerlijke 
gebruiken inzake handel strijclig zijn, met 
uitsluiting van het toekennen van schacle
vergoeding. 

16 november 1973. 311 

9 . - Volst1·elcte bevoegdheid. - Bm·ge?'
lijlce zaken. - Ve1·nietiging doo1' het hoj 
van be1·oep van een beslissing die ten ~tit
voe1' is gelegd. - Bevoegdheid van het hoj 
van be1·oep om de tentgbetaling te bevelen 
van hetgeen te1· ~titvoe1·ing van de ve?·nie
tigde beslissing is betaald. - Het arrest 
van het hof van beroep dat een beslissing 
vernietigt die ten uitvoer is gelegd, vormt 
een titel op grond waarvan de teruggave 
kan worden gevorderd van hetgeen ter 
uitvoering van de vernietigde beslissing 
is betaald ; het hof van beroep is bevoegd 
om de terugbetaling van het onwettig 
betaalde te bevelen. 

16 november 1973. 311 

10. - 'Volst1·elcte bevoegdheid. - B~w
ge?·lijlce zalcen. - V01·de1·ing tot schade
vm·goeding wegens 1'oekeloze en te1·gende 
tenuitvoe1·legging van een vonnis . - Be-

voegdheid van de 1·echtbank van ee1·ste 
aanleg.- De rechtbank van eerste aan
leg neemt kennis van een vordering tot 
schadevergoeding wegens roekeloze en 
tergende tenuitvoerlegging van een von
nis. (G.W., art. 569, 5°.) 

16 november 1973. 311 

11 . - Geschillen inzake jaillissement. 
- Uitsluitende bevoegdheid van de 1'echt
banlc van lcoophandel. - Aile geschillen, 
die moeten beslecht worden om tot de 
vereffening van een faillissement te ko 
men, behoren uitsluitend tot de bevoegcl
heid van de rechtbank van koophandel 
in wier arrondissement het faillissement 
geopend is ; zulks is inzonderheid het 
geval voor geschillen over het bedrag en 
het b evoorrecht karakter van de schuld
vordering van de bediende van de gefail
leerde wegens lonen, vakantiegeld en 
opzeggingsvergoeding. (G.W., artt. 574, 
2° en 631, lid 2.) 

29 november 1973. 366 

12.- Bn1·ge1·lijlce zaken.- Ge1·echtelijlc 
Wetboelc, a1·tilcel 660. - BeJJaling van 
toepassing op het Hoj van cassatie wannee1· 
het, 1·echtdoende op een voo1·ziening tegen 
een vonnis van de an·ondissements?·echt
banlc, de bevoegde 1·echtm· aanwijst. - De 
bepaling van het eerste lid van artikel 660 
van het Gerechtelijk W etboek is van 
toepassing op het Hof van cassatie, wan
near h et, rechtdoende op een voorziening 
tegen een vonnis van de arrondissements

'rechtbank over de bevoegcU"leid, de be
voegde rechter aanwijst. 

29 november 1973, 8 maart, 17 mei 
1974. 366, 749, 1047 

13.- Volst1·elcte bevoegdheid.- Sociale 
zalcen. - A1·beidsge1·echten. - A1·tilcel 583 
van het Ge1·echtelijlc Wetboek. - Dmag
wijdte. - Artikel 583 van het Gerechte
lijk Wetboek, luidens hetwellr de arbeids
rechtbank kennis neemt van de toepas
sing der administratieve sancties bepaalcl 
bij d e wetten en verordeningen bedoeld in 
de artikelen 578 tot 582, vindt aileen toe

. p assing wanneer die sancties krachtens 
de desbetreffende wetgeving door de 
rechtbank worden opgelegd. 

19 december 1973. 453 

14. - Volst?·ekte bevoegdheid. - Sociale 
zaken. - A1·beidsge1·echten. - Vo1·de1·ing 
van de Rijksdienst voo1· Maatschappelijke 
Zeke1'7teid in betaling van bijdmgeopslag 
en vm·wijlint1·est. - Geschil bedoeld in 
m·tilcel 580, 1°, van het Ge1·echtelijlc Wet 
boek. - A1·tikel 583 van dit wetboelc niet 



1264 BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

toepasselijlc.- De vordering die de Rijks
clienst voor Maatschappelijke Zekerheicl 
bij de arbeiclsrechtbank instelt om beta
ling van bijclrageopslag en verwijlintrest 
te bekomen van de werkgever die de 
sociale zekerheiclsbijclragen niet binnen 
de voorgeschreven termijn betaalt, maakt 
bij die rechtbank een in artikel 580, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek bedoeld 
geschil betreffende de werkgeversver
plichtingen, opgelegd door de wetgeving 
inzake sociale zekerheid, aanhangig ; 
artikel 583 van. hetzelfde wetboek, luidens 
hetwelk de arbeidsbank kennis neeint va.11. 
de toel)assing van adnrinistratieve sane
ties, is hierop niet toepasselijk. 

19 december 1973. 453 

15. - Bevoegclheicl. Stmjzalcen . -
Ove1't1·eclingen van de wetten en ve1'01'cle
ningen bet1·ejJencle de politie ave?' het weg
ve?·lcee?· . - Ve?'volgingen tegen mincle?ja?'i
gen van mee1· clan zestien jaa1· en mincle1· 
clan valle achttien jam· . - Bevoegclheicl 
van de gemeem·echtelijlce ge1·echten. -
G1·ens. -In afwijking va.11. artikel 36, 4°, 
van de wet van 8 april 1965 op de jeugd
bescherming nemen de krachtens het 
gemeen recht bevoegcle gerechten, be
houdens samenha:ng met vervolgingen 
wegens andere m.isdrijven clan die in 
artikel 36bis van genoemcle wet omschre
ven, kennis van de vorderingen van het 
openbaar ministerie jegens minclerjari
gen die meer cla.t1. zestien jaar en nrinder 
clan voile achttien jaar oud zijn op het 
ogenblik va.t1. de feiten en vervolgd 
worden wegens overtredingen van de 
wetten en verordeningen betreffencle de 
politie over het wegverkeer. (Art. 36bis 
wet va.11. 8 april 1965, ge>vijzigd bij die 
Va.t1. 9 mei 197.2). 

24 december 1973. 477 

16. - St1·ajzalcen. Wegve?-lcee1·. -
Vltwhtmiscl1·ijj. - Gepleegcl naa?' aan
leicling vcm een ongeval clat slagen, ve?'
wonclingen of de cloocl ten gevolge, had. -
Onbevoegclheicl van de politim·echtbanlc. -
De politierechtbank is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een vluchtmisclrijf . 
naar aa.t1.leiding van een ongeval clat 
voor een ancler slagen, verwonclingen of 
de cloocl heeft ten gevolge gehacl. (Sv., 
art. 138, 6o.) 

.28 januari, .29 april 1974. 583, 950 

17. - Geschillen inzalce jaillissement. 
- Uitslttitencle bevoegclheicl van de ?'echt
banlc van lcoophanclel. - Alle geschillen, 
die moeten beslecht worden om tot de 
vereffening van een faillissement te ko-

men, behoren uitsluitencl tot de bevoegcl
heid van de rechtbank van koophandel 
in wier arrondissement het faillissement 
geopend is ; zulks is inzonderheid het 
geval voor geschillen over de schuldvor
dering van een werkman van de gefail
leerde m.b.t. schadevergoecling wegens 
eenzijdige verbreking van de overeen
komst. (G.W., artt . 574, .2° en 631, lid .2.) 

8 maart 1974. 749 

18. - B~o·ge1·lijlce zalcen. - Geschillen 
inzalce faillissement. - Uitsluitencle be
voegclheicl van cle ?'echtbanlc van lcoophanclel. 
- Alle geschillen, die moeten beslecht 
worden om tot de vereffening van een 
faillissement te komen, behoren uitslui
tend tot de bevoegclheicl van de recht
bank van koophanclel in wier arrondisse
ment het faillissement is geopend; zulks 
is inzonderheid het geval voor geschillen 
over de betaling van bijdragen voor 
sociale zekerheicl welke na het faillisse
ment vervallen zijn. (G.W. , artt. 574, .2°, 
en 631, lid .2.) 

18 april, 30 mei 1974. 887, 1076 

19.- Stmfzalcen.- Stmjvonle1·ing . 
Te?Tito?"iale bevoegclheicl van een oncle?·
zoelcs?·echte?' voo?' zelce1·e jeiten alleen. -
Bevoegclheicl van cliezelfcle onde?·zoelcs?·ech
te?' om lcennis te nemen van zelce1·e jeiten 
die daannee samenhangen en die in een 
mule?' a?'1'onclissement zijn gepleegcl. - De 
onderzoeksrechter die territoriaal be
voegd is voor zekere door een yerdachte 
gepleegde feiten kan ook kennis nemen 
va.11. andere claannee samenhangende 
feiten waarvoor hij normaal niet bevoegcl 
is en die door cleze verdachte of door een 
andere verdachte zijn gepleegd. 

14 mei 1974. 10.25 

20.- Stmfzalcen . - Stmjvm·cle?·ing . -
TmTito?"iale bevoegclheicl. Onclm·zoelc 
gevonlenl in een bepaalcl a1'1'ondissement, 
ten laste van een bepaalcle pe1·soon en ove1· 
zelce1·e jeiten. - Geen beletsel voo1· de 
JJ?'OCtt?'eu1' des J<:onings van een anclm· 
a1'1'onclissement, die eveneens bevoegcl is 
" ?'atione loci ", om van de oncle1·zoelcs-
1·echtm· van zijn a?Tonclissement te vonle1·en 
clat hij we gens clezelfde feiten een oncle?·zoelc 
instelt . - Gevolg van cleze toestancl . -
Geen onbevoegclheicl van een van de 1'ech
te?'s die van de zaalc lcennis heeft genomen . 
- Aanhangig gecling. - De bevoegcll1.eicl 
van de onclerzoeksrechter van wie ge 
vorderd wercl clat hij ten laste van een 
bepaalcle persoon een onderzoek zou in
stellen, om zijn onderzoek over bij hem 
aanhangige feiten tot a.11.dere personen. 
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uit te breiden, belet niet dat de procureur 
des Konings van een ander arrondisse
ment die eveneens bevoegd is mtione loci 
01n van de zaak kennis te nemen, van de 
onderzoeksrechter van · zijn arrondisse
ment kan vorderen dat hij wegens 
dezelfde feiten ten laste van die andere 
personen een onderzoek instelt ; een 
dergelijke toestand is vreemd aan de 
bevoegcll1eid van de onderzoeksrechters 
en is slechts een geval van litispendenti e. 

14 mei 1974. 1025 

21. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Geschillen 
inzalce jaillissement. - Uitsluitende be
voegdheid van de ?'echtbanlc van lcoophandel. 
- Aile geschillen, die moeten beslecht 
worden om tot de vereffening van een 
faillissement te komen, behoren uitslui
tencl tot de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophanclel in wier arrondissement 
het faillissement geopend is; zulks is 
inzonderheicl het geval voor geschillen 
over de schuld vordering van een werkman 
van de gefailleerde wegens acbterstallig 
loon en een opzeggingsvergoecling. (G.W., 
artt. 574, 2°, en 631 tweede lid.) 

17mei 1974. 1047 

22.- Btt?'ge?'lijlce zalcen.- Ge1·echtelijlc 
Wetboelc, a1·tilcel 660, ee1·ste lid. - Bepa
ling van toepassing op het Hoj van cassatie 
wannee1· het, 1·echtdoende op een voo1·ziening 
tegen een vonnis van de a?'?'ondissements
?'echtbank, de bevoegde 1·echte1· aanwijst. -
D e bepaling van bet eerste lid van arti
kel 660 van h et Gerechtelijk Wetboek 
is van toepassin g op het Hof van cassatie, 
wanneer het, rechtdoende op een voor
ziening t egen een vonnis van de arron
dissementsrechtbank inzake bevoegcl11eid, 
d e bevoegde r echter aanwijst. 

17 mei 1974. 1047 

23.- Volst1·ekte bevoegdheid. - Sociale 
zaken.- A1·beidsongeval. - Goedkem·ing 
van cle ove1·eenkomst van de pa1·tijen ovm· de 
ve1·goedingen welke aan de get?·offene moe
ten wo1·den toegelcend . - Rechtsvo1·de1·ing 
tot nietigve?'/clm·ing van deze ove1·eenlcomst. 
- Bevoegdheid van de m·beids1·echtbank. 
-De arbeidsrechtbank neemt kennis van 
d e rechtsvordering tot nietigverldaring 
van de overeenkomst van de partijen over 
de vergoedingen welke ten gevolge van 
een arbeidsongeval moeten worden toe
gekend, die door de vrederechter is goed
gekeurd met toepassing van artikel ,26 
van de gecoordineerd e wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen . (G.W., art. 579.) 

5 juni 1974. llOO 

24. - Sociale zalcen. - Volst1·elcte be
voegdheid. - A1·beidsge1·echten. - A?·
beidshoj waa1·bij aanhangig is een geschil 
inzalce a?·beidsove?·eenlcomsten. - F'aillis
sement van de we?'lcgeve1· na het vonnis van 
de m·beids1·echtbanlc. - Bevoegdheia. -
Gnnzen. - Ret arbeidshof, waarbij aan
h angig is een geschil inzake arbeidsover
eenk omsten, is ingeval de werkgever 
failliet verldaard is n a het beroepen von
nis, niet bevoegd om de cm·ator over het 
faillissement te machtigen om d e schul.d
vorderingen in het passief van het faillis
sement op te nemen en voor recht te 
zeggen dat bepaalde schuldvorderingen 
in h et bevoorrecht passief mogen inge
schreven worden. (G.W., artt . 574, ,2°, 
578, 1°, en 631, lid 2. ) 

19 juni 1974. ll61 

25. - Btt?·ge?'lijlce zalcen. - Geschillen 
inzalce faillissement. - Uitsluitende be
voegdheid van de ?'echtbank van /wop 
handel . - Alle geschillen die moeten 
beslecht worden om tot de vereffening 
van een faillissement te komen, beh01·en 
uitsluitend tot de bevoegcl11eid van de 
r echtbank van k oophand el in wier arron
dissement dit faillissement is geopend; 
zulks is inzonderheid het geval voor ge
schillen over de opneming van een 
schuldvordering van een werlmemer van 
d e gefailleerde wegen s vakantiegeld. 
(G.W., artt. 574, 2°, en 631, lid 2). 

19 juni 1974. ll61 

BEWIJS. 

HOOFDSTUK I. - A lgemene beg1·ippen. 

HoOFDSTUK II. - Bewijs dam· gesch?-ift. 

HOOFDSTUK III. - Bewijs dam· getttigen. 

HooFSTUK IV. - Ve1·moedens. 
HooFDSTUK V.- Belcentenis. 

HooFDSTUK VI. - Eed. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - S tmjzalcen. - Algemeen ?'echts 
beginsel « Twijjel lcomt de belclaagde ten 
goede ». - Dmagwijdte. - De regel van 
strafrecht, volgens welke twijfel aan de 
beldaagde ten goede komt, h eeft betr ek
lcing op twijfel omtrent d e schuld van 
de beldaagde aan feiten waarvoor hij 
vervolgd is en niet op twijfel omtrent 
d e toepasselijld1eid van een strafbepaling. 

2 oktober 1973. 123 

2. - Stmfzaken. - Geval waa1·in de 
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wet geen bijzondm· bewijsmidclel voo?'
sclwijft. - Bewijskracht van de aan de 
?'echte?' voo?·gelegcle jeitelijke gegevens . -
Soevm·eine beo01·cleling cloo?' de jeiten
nchte?'. - W anneer in strafzaken de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter soeverein, in 
geweten, de bewijskracht van de hem 
voorgelegde feitelijke gegevens. 

5 november 1973. 'WI 

3.- Di1·ecte belastingen.- Bewijs cloo?' 
~titschakeling. - Toelaatbaa1·heid. - De 
administratie kan door uitschakeling van 
elke andere oorzaak bewijzen dat een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, door renteloos gelden ter 
beschikking te stellen van haar werkende 
vennoten hem prestaties bezolcligt en hun 
dm·halve een voordeel in natura verleent 
dat voor hen een bedrijfsinkomen op
levert . (W.I.B. , artt . .20, l 0 , 22, 1° en 246.) 

22 november 1973. 331 

4 . - Algemene rol gehottclen op de 
g1·ijfie van iede1· ge1·echt. - Beslissing 
wam·bij de bewijsk1·acht van de vennel
dingen OJJ de ?'ol ajhanlcelijlc wonlt gestelcl 
van de ondm·telcening cloo1· de gr~jfie1·. -
Beslissing die de zin en de dmag1vijclte 
van de a1·tilcelen 711 en 713 van het 
Ge1·echtelijlc H' etboelc mislcent. - Gee~l. 
enkele wettelijke bepaling schrijft voor 
dat de vermeldingen op de algmnene rol 
gehouden op de griffie van ieder gerecht 
moeten worden onclertekend door de 
griffier of door enig ander openbaar 
ambtenaar; de rechter die de bewijs
luacht van de vermeldingen op de voor
noemde rol afhankelijk stelt van een 
ondertekening, miskent derhalve de zin 
en de draagwijclte van de artikelen 711 
en 713 van het Gerechtelijk Wetboek. 

28 november 1973. 361 

5. - St?·ajzalcen. - Geval waa1·in de 
wet geen bijzoncle?' bewijsmiclclel voor
sclwijjt. - Soeve1·eine beoo1·cleling door de 
jeitem·echte?· .. - Wanneer, in strafzaken, 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, beoordeelt de feitenrechter soe
verein de bewijskracht van de gegevens 
waarop hij zijn overtuiging gronclt en 
die de partijen vrijelijk hebben kunnen 
bespreken. 

27 november, 4 december 1973, 4 maart 
en 12 maart 1974. 350, 382, 729 en 768 

6. - Bu?·ge?"lijlce zalcen. - Bewijslast. 
- Opzegging clam· de ve?·pachte?'.- Bewijs 
van de geg1·ondheicl van de aangevoenle 
1·eclen ten laste van de ve1·pachte1'. - Op de 
verpachter rust het bewijs clat de door 

hem aangevoerde reden tot opzegging 
met toepassing van artikel 1775 B .W . 
gegrond is. 

3 januari 1974. 482 

7 . - B~wge?"lijlce zaken. -Deslc~mcligen
ve?·slag. - V aststellingen en gevolgt?·elc
lcingen van de cleslmndige.- Beoo?·delings
bevoegclheid van de jeiten1·echte?' . - De 
feitenrechter beoordeelt in feite en der
halve soeverein de waarde ·van de vast
stellingen en gevolgtrekkingen van de 
deskcul.dige, voor zover hij de bewijs
kracht van de bewoordingen van diens 
verslag niet schendt. 

4 januari 1974. 491 

8 . - St1·ajzalcen. - Akte die moet wo?'
den ge'inte?"JJ?"etee?·d. - Rechte1· die zich OJJ 

ande1·e vm·melclingen be1·oept clan die wellce 
een partij aanvoe1·t en op ~titedijlce om
stancligheden om de becloeling van de pa?'
tijen te bepalen. - A1·tilcel 1341 van het 
B~wge?"l1;jlc Wetboelc is niet geschonclen. -
A.rtikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt niet geschonclen door de rechter 
die ste1.mt op andere vermeldingen dan 
die welke een partij aanvoert en op uiter
lijke omstandigheden om uit te maken 
welke draagwijdte partijen hebben willen 
toekennen aan een alde waarvan de 
bewoordingen moeten worden uitgelegd. 

7 januari 1974. 498 

9 . - Stmjzalcen. Bewijslast. -
Opniemv samengestelcl clossie?'. - Rechte?' 
ove1·weegt clat de belclaagcle gemalclcelij lc 
ajsch1·ijten had lctmnen ove?'leggen van 
st~tklcen die niet in het nieuw clossie1· lconden 
wonlen opgenomen. - Regels inzalce be
w~jslast niet geschonclen. - De regels in 
zake bewijslast worden niet geschonden 
door de rechter die overweegt dat be
ldaagde gemakkelijk afschriften had 
kunnen overleggen van stukken die niet 
in het opnieuw samengesteld dossier kon-. 
den worden opgenmnen, te weten brieven . 
door hem aan de politie gericht of een 
brief houdende afstand van de benadeelde 
partij. 

7 januari 1974. 500 

10. - Stmjzalcen. Bewijslast . -
Beg1·ip . - De rechter die beslist dat een 
misdrijf van de beklaagde de enige oor
zaak van een ongeval is en aldus 9-e 
rechtvaardigingsgrond verwerpt die door 
de beldaagde is aangevoerd en afgeleicl 
nit een omstandigheid die zich na het 
misdrijf heeft voorgedaan, motiveert 
regelmatig zijn beslissing en legt aan de 
beklaagde niet op te bewijzen dar de 9-oor 
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hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond 
juist is. 

21 januari 1974. 560 

11. - Stmfzaken. - Beklaagde die een 
?'echtvaa?·digingsg?·ond aanvoe1·t. -Stelling 
die enig geloofwam·dig gegeven bevat. -
Bewijs .van de onjuistheid m·van ntst op 
het openbaa1· ministe1·ie, op de ve1·volgende 
partij of op de bu1·gei'lijke pa1·tij.- Wan
neer de beklaagde een recht.vaardigings
grond aanvoert en zijn bewering enig 
geloofwaardig gegeven bevat, moet het 
openbaar ministerie, de vervolgende 
partij of de burgerlijke partij de onjuist 
heid ervan bewijzen. (Algemeen beginsel 
inzake het bew-ijs in strafzaken .) 

29 januari 1974. 588 

12. - Stmfzaken.- Beklaagde die een 
ve?·schoningsg?·ond aanvoe1·t. - Stelling 
die enig geloofwam·dig gegeven bevat. -
Bewijs van de onjuistheid e1·van 1·ust op 
het openbam· ministe1·ie, op de vm·volgende 
pa1·tij of op de bu1·ge1·lijke pa1·tij.- Wan
n eer de beldaagde een verschoningsgrond 
aanvoert en zijn bewering enig geloof
waardig gegeven bevat, moet het open
baar ministerie, de vervolgende partij of 
de bmgerlijke partij de onjuistheid ervan 
bewijzen. (Algemeen beginsel inzake het 
bewijs in strafzaken.) 

29 januari en 10 juni 1974. 588, 1112 

13. - Btwge?'lijke zaken. - Vm·de1·ing 
geg1·ond op een ove?'t?·eding van de st?·afwet. 
- Bewijslast rust op de eiser. - Ver
weerder die betwist dat hij schuld. heeft 
aan deze overtreding of een rechtvaardi
gingsgrond aanvoert. - Bewering ge
steund op enig gegeven, dat ze geloof
waardig kan maken. - Bewijs van de 
onjuistheid ervan rust op de eiser. -
Wanneer een rechtsvordering gegrond is 
op een overtreding van de strafwet, moet 
de eiser bewijzen dat de verweerder 
schuld heeft aan deze overtreding of dat 
de door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardig-ingsgrond niet bestaat, in 
zoverre deze bewering op een geloof
waardig gegeven is gestennd. 

7 februari 1974. 614 

14. - Bu·rge1·lijlce zaken. - Vm·de1·ing 
geg1·ond op een ove1't1·eding van de stmfwet. 
- Ve1·wem·dm· voe1·t een 1'echtvaa1·digings
g1·ond aan. - Beslissing waarbij wm·dt 
vastgesteld dat deze bewm·ing geen gegevens 
bevat die ze geloofwaw·dig kunnen maken. 
- Beslissing die aan de vm·wee1·de1· geen 
bewijs oplegt. - Wanneer een rechts
vordering gegrond is op een overtreding 

van de strafwet, wordt aan de verweerder 
h et bewijs niet opgelegd van het bestaan 
van een door hem aangevoerde recht
vaardigingsgrond, door de beslissing die 
weigert deze rechtvaardiging in acht te 
nemen omdat de bewering geen gegevens 
bevat die ze geloofwaardig kunnen 
maken. 

7 februari 1974. 614 

15.- Stmfzaken.- Beklaagde die een 
?'echtvaa?·digingsg?·ond aanvoe1·t. - Ve1·
oo1·delende beslissing die de feiten venneldt 
waa1·uit zij afleidt dat dit ve1·wee1· niet 
gestaafd wo1·dt dom· enig gegeven waa1·doo1· 
het geloofwaa?·dig wo1·dt. - Regels van de 
bewijsleve1·ing niet geschonde.n. - De 
rechter die een beklaagde ve:-oordeelt 
onder uiteenzetting van de feitelijke om
standigheden waaruit hij afieidt dat de 
bij conclusie aangevoerde rechtvaardi 
gingsgrond niet gestaafd wordt door 
enig gegeven waardoor d eze geloof
waardig wordt, omkleedt zijn beslissing 
regelmatig met redenen en schendt de 
regels van de bewijslevering in straf
zaken niet. 

12 maart 1974. 761 

16. - St?·afzaken. - Gegevens van het 
dossie1·. - Bewijskmcht. - Beoo1·deling 
door de feiten1·echte1·. - De feitenrechter 
beoordeelt soeverein de bewijskracht 
van de gegevens van het dossier welke 
hem zijn voorgelegd. 

26 maart 1974. 819 

17.- Zaken van koophandel.- Han
delsvm·bintenissen. - Wetboek van /wop
handel, a1·tilcel 25. - Bewijs door andm·e 
middelen dan doo1· het btwge?'lijk 1·echt 
toegelaten. - Eenvottdige mogelijkheid 
voo1· de ?'echte?' dit toe te staan. - Artikel 25 
van het W etboek van koophandel ver
leent aan de rechter de mogelijkheid, 
doch verplicht hem niet, om, b ehoudens 
de uitzonderingen in bijzondere gevallen, · 
toe te staan dat het bewijs van de han
delsverbintenissen wordt geleverd door 
andere middelen dan die welke door het 
burgerlijk recht zijn toegelaten. 

29 maart 1974. 839 

18. - Bu1·ge?·lijke zaken. - Deskundi
genonde1·zoek. - Ge1·echtelijk Wetboek, 
a1·tikel 962. - Eenvoudige mogelijkheid 
voo1· de 1'echte1· om een deskundigenonde?'
zoek te gelasten. - Artikel 962 van het 
Gerechtelijk Wetboek verleent aan de 
rechter de mogelijkheid, doch v.erplicht 
hem niet, om, ter oplossing van een voor · 
hem gebracht geschil of ingeval een 
geschil werkelijk en dadelijk dreigt te 
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ontstaan, cleskundigen te gelasten vast 
stellingen te cloen of een technisch ad vies 
te geven. 

29 maart 1974. 839 

19. - St1·ajzaken. - Ovm·tTedingen van 
de wet van 5 mei 1888 en van het algemeen 
1·eglement voo1· de a1·beidsbesche1·ming . -
Geen bijzonde1· bewijsmiddel voo1· h~m 
vaststelling. - Uit de bepalingen van de 
wet van 5 mei 1888 betreffencle het toe
zicht op de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen en op de stoom
tuigen en stoomketels en van het alge
meen reglement voor de ar•beidsbescher
ming blijkt niet dat de overtredingen van 
deze wet niet lnmnen vastgesteld worden 
door de bm'gemeester, de politiecornrnis
saris of de bevoegde technische ambte
naar, of clat de wet bijzonclere bewijs
middelen voorschrijft voor de vaststel
ling van deze overtredingen. 

;l april 1974. 846 

20. - Dienstplicht. Deshmdigen-
ve?·slctg. - Bewi,jswaanle. - Onaantast
bm·e beoonleling doo1· de jeitem·echte1· . -
De rechter oordeelt onaantastbaar over 
de bewijswaarde van een deslnmcligen
verslag, in zoverre hij de bewijsluacht 
ervan niet miskent. 

3 april 1974. 857 

21. - B1.wge1'lijke zaken. - Pe?·soon
lijke ve1·schijning , van de pm·tijen. - Ge-
1'echtelijk Wetboelr, w ·tikel 992 tot 1004. 
Ve1·plichting JJ1'oces-ve?·bactl op te malum 
pan de ve1·klaTingen de1· JJa?'tijen. 
Beg1·ip. - vVanneer de persoonlijke ver
schijning der partijen plaatsheeft voor 
het gehele rechtscollege waarbij de zaak 
aanhangig is, wordt door de wet niet 
voorgeschreven dat proces-verbaal wordt 
opgemaakt tot vaststelli~1.g van de ver
klaringen der partijen. (G.vV., artt. 948 
en 992 tot 1004.) 

10 mei 1974. lOll 

22 . - Stmjzaken. - Rechtm· die zijn 
beslissing steunt op jeitelijke gegevens 
wacwtegen de JXt?'tijen geen tegensp1·aak 
hebben kunnen voe1·en en wam·van hij 
buiten de tm·echtzitting kennis heejt gek?-e
gen . - Onwettelijkheid. - De rechter 
mag zijn beslissing niet steunen op feite
lijke gegevens waartegen de partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren en 
waarvan hij buiten de terechtzitting 
kennis heeft gekregen. 

l0junil974. 1112 

23. - B~wge1'lijke zaken. - Bewijs te
gen de inhoud van een akte.- Sim~tleTing. 
- Rechtve1·k1·ijgenden van de make1· van 

de akte mogen een eigen ncht laten gelden 
dat do01· deze akte woTdt benadeeld. -
Zijn " deTden » bij die akte. - V oor het 
bewijs van de simulering zijn " derden » 
bij een akte zij die, ook al zijn zij recht
verkrijgenden van de maker van de akte, 
een eigen recht lmnnen laten gelden dat 
door deze akte wordt benadeeld ; het 
bewijs van de simulering mag door hen 
door alle rechtsmiddelen worden gele
verd ; de partijen in de alde kunnen daar
entegen de simulering tegen derden niet 
bewijzen. (B.W., artt. 1321 en 1341.) 

2 1 j1.mi 1974. 1169 

24. - B~t1·ge1·lijke zaken. - Bewijs 
doo1· een denle dat een alrte gesimuleenl is . 
- Bewijs doo1· alle 1·echtsmiddelen toege
laten. - Voor bet bewijs van de simu
lering zijn " derden » bij een alde zij die, 
ook al zijn zij rechtverkrijgenden van de 
rnaker van de alde, een eigen. recht kun
n en laten gelden dat door deze alde 
wordt bena.cleeld ; het bewijs van de 
simulering mag door h en door a lle rechts
middelen ·worden geleverd; de partijen 
in de akte kum1.en cbarentegen de simu
lering tegen derden niet be'l'lrijzen. (B.W., 
artt. 1321 en 1341.) 

21 jLmi 1974 1169 

25 . - St-rajzalcen. - Geval waa1·in de 
wet geen b~jzondeT bewijsmiddel oplegt . .:_ 
- V e1·kla-ringen vctn een pct1't~j. - Soepe
?'eine beoonleling do01· de feiten?"echte?'. -
"\'V a-nneer de wet in strafzaken geen bij
zonder bewijsrniddel oplegt, b eoordeelt 
de rechter soeverein, in feite , de bewijs
waarde van de opeenvolgende verklarin
gen va-n een partij. 

21 augustus 1974. 1236 

HOOFDSTUK II. 

BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

26 . - Bewijs doo1· gesch1-ift . - Titeht
zaken. - Nliddel ten betoge dat de bewijs
k1·acht van een concl~tsie miskend is. -
Beslissing die geen 1·eden bevat blijkens 
welke die conclusie is uitgelegd op een 
w~jze die niet te ve1·enigen is met de bewoo?'
dingen e1·van. - Nliddel dat feitelijke 
g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel waarin aan de beslissing 
wordt verweten de bewijsluacht van een 
conclusie te hebben miskend, als de 
beslissing geen reden bevat blijkens 
welke d eze conclusie is uitgelegcl op een 
wijze die niet te verenigen . is met de 
bewoorclingen ervan. (B.W., artt. 1319, 
1320 en 1322. ) 

14 septen:tber 1973. 44 



BEWIJS. .1269 

27. - Bewijs do01· gesclwijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Bu1·ge1"lijke zaken. 
- Verzoeksch?-ift in hoge1· be1·oep. -Des
lmndigenveJ·slag.- Uitlegging st1·ookt met 
de bewoordingen van deze akten. - Geen 
mislcenning van de bewijsk1·acht m·van. -
De bewijskracht van een verzoekschtift 
in hager beroep en van een deskundigen
verslag wordt niet miskend door het 
arrest dat een uitlegging ervan geeft die 
strookt met d e bewoordingen ervan. 
(B .W., artt. 1319, 1320 en 1322 .) 

3 oktober 1973 130 

28. - Bewijs doo?' gesch?-ijt. - Bewijs
!C?·acht van de akten. - St1·ajzaken. -
A1·1·est dat zijn beslissing steunt op de 
gezamenlijlce gegevens van cle zaak. -
Beslissing clie cle inhoucl van geen enkel 
stuk betwist . - Geen miskenning van de 
bewijskmcht van cle akten. - Het arrest 
dat zijn beslissing steunt op de gezamen
lijke gegevens van de zaak en de draag
wijdte ervan beoordeelt, zoncler de in
. houd van enig stuk van het dossier te 
betwisten, heeft de bewijskracht van de 
stukken .van het strafdossier niet kunnen 
miskennen. 

8' oktober 1973. 152 

29. - Bewijs cloo1· gesch1·ijt. - Bewijs
lcmcht van de akten. - Btt1·gm·lijke zaken. 
- Deslmndigenve1·slag. - Uitlegging die 
niet te ve1·enigen is met cle bewoo1·dingen 
van het ve1·slag. - ll!liskenning van de 
bewijskmcht van cle akten. - De bewijs
kracht van een deskundigenverslag wordt 
miskend door de beslissing die hieraan 
een uitlegging geeft die niet t e verenigen 
is met de bewoordingen ervan. (B.W., 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

II oktober 1973. 170 

30. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
lcmcht van de akten. - Bw·ge?"lijke zaken. 
- Beslissing hie1'0p geg?"Oncl clat een feit 
doo1· een pa1·tij niet w01·clt betwist. - Con
clusie van cleze pa1·tij wam·in het bestaan 
van dit feit wo?"dt betwist. - Jl!Iiskenning 
van de bewijskracht van cleze conclusie. -
De bewijskracht van de conclusie van 
een partij, waarin een feit wordt betwist, . 
wordt miskend door de rechter die be
slist dat clit feit door die partij niet worclt 
betwist. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322 .) 

II oktober 1973. 170 

31. - B ewijs van gesch1·ijt. - Bewijs
lc1·acht van de akten. - Btwge?"lijlce zalcen. 
- Ove1·eenkomst. - Uitlegging doo1· cle 
?'echte1·. - Uitlegging clie niet te ve1·enigen 
.is met de bewoo1·dingen van de akte waa1·in 

de ove?"eenkomst wo1·dt vastgesteld. - Mis
kenning van de bewijsk1·acht van de akte. 
- De bewijskracht van de aide, waarin 
een overeenkomst wordt vastgesteld, 
wordt miskend door d e rechter die aan 
deze akte een uitlegging geeft die niet te 
verenigen is met de bewoordingen er
van. (B.W., artt . 1319, 1320 en 1322 .) 

II oktober 1973 . 172 

32. - Bewijs doo1· g~sch?-ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - St?·afzaken. -
Technische steekkaa1·t. - Uitlegging cloo1· 
de jeite?wechte?'. - Uitlegging ve1·enigbaa?· 
met de bewo01·dingen van de alcte, . - Geen 
miskenning van de bewijsk1·acht e1·van. -
D e bewijskracht van d e alden wordt niet 
miskend door de rechter die aan een 
technische steekkaart een uitlegging geeft 
welke verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

6 november 1973. 270 

33.- Bewijs do01· gesclwijt . - Btwge?·
lijke zalcen. - Bewijsk?·acht van de akten . 
- Jl!liskenning . - Beg1·ip. - De bewijs 
kracht van de alden wordt niet miskend 
door het arrest dat, zonder aan een getui
ge andere verldaringen toe te schrijven 
dan die welke in een proces-verbaal van 
getuigenverhoor zijn vastgesteld, daaruit 
de werkelijld1eid van een betwist feit 
afleidt. (B.W., artt. 1319 tot 1322.) 

8 november 1973. 282 

34. - Bewijs do01· gesclwift . - Bewijs
kmcht van cle alcten. - Bu1·ge1"lijlce zaken. 
- V ennootschapsalcte . - S cheicls?·echtm· 
lij/c becling. - Uitlegging ve1·enigbaa1· met 
cle bewoo1·clingen van dit beding. - Geen 
miskenning van de bewijslcmcht van de 
akte. - D e bewijskracht van een ven
nootschapsakte wordt niet miskend door 
de rechter die aan een beding van deze 
alde een uitleggi.ng geeft, die verenigbaar 
is met de bewoordingen ervan. (B.W., 
artt . 1319, 1320 en 1322.) 

23 november 1973. 335 

. 35. - Bewijs door gesch1·ijt . - Bewijs
kJ·acht van de akten. - Di1·ecte belastingen_ 
- Ove?·eenlcon_~st. - Uitlegging ve1·enig
bam· met cle bewoo1·dingen van cle ove1·een
komst. - Geen miskenning van de bewijs
lc1·acht van de alcten. - De bewijskracht 
van een aide wordt niet miskend door de 
rechter die op de bepalingen van deze 
akte steunt en hieraan een uitlegging 
geeft die verenigbaar is met de bewoor 
dingen ervan. (B.W., artt. 1319, 1320 
en 1322.) 

23 november 1973. 336 
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36. - Bewijs doo1· gesclw·ijt. - Bewijs
k?·acht van de akten. - B~wge1·lijke zaken. 
- V onnis van de ?'echtbank van ee1·ste 
aanleg. - Uitlegging van dit vonnis do01· 
het ho.f van be1·oep in st1·ijd met de bewoo?·
dingen e1·van. - JVIiskenning van de 
bewijskmcht van dit vonnis.- De bewijs
kracht van het vonnis waartegen hager 
beroep werd ingesteld, wordt miskend 
door het arrest clat vaststelt dat door de 
eerste rechter een v ierde van de aan
sprakelijkheid voor een ongeval ten laste 
van een· kind dat per fiets reed en drie
vierde ten laste van de bestuurder van 
een vrachtwagen werd gelegd, terwijl 
het vonnis bij de bepaling van deze aan
sprakelijkheid de tegenovergestelde op
lossi:ng had aange:nome:n. (B.W., artt . 
1319, 1320 en 1322.) 

30 november 1973. 371 

37. - Bewijs doo1· geschi'ijt. - Bewijs
k?·acht van de akten. - Stmjzaken. - P?·o
ces-ve?·baal van het ve1·hoo1· van een getttige. 
- Beslissing waaTbij aan de ve1·/clm·ing 
van de getuige een clTaagwijdte wo1·dt toe
gekend die niet te vm·enigen is met de 
bewoonlingen e1·van. - 111iskenning van 
de bewijskmcht van het JJ?'oces-ve?·baal.
De bewijskracht van het proces-verbaal 
van het verhoor van een getuige wordt 
miske:nd door de beslissing die aan de 
in dit proces -verbaal opgetekende ver
ldaring een betekenis en een draagwijclte 
geeft, die niet te verenigen zijn met de 
bewoordingen ervan. (B.W., artt . 1319 
en 1320.) 

3 december 1973. 379 

38. - Bewijs doo1· gesclwift. - BtwgeT
lijke zaken. - Bewijskmcht van de akten. 
- Oonclusie. - Uitlegging vm·enigbaaT 
met de bewoonlingen van deze con
clttsie. - Geen miskenning van de bewijs
k?·acht van de alcten. - De bewijskracht 
van de alden wordt niet miskencl 
door d e rechter die aan een conclusie van 
een partij een uitlegging geeft welke 
verenigbaar is met de bewoordingen er
van. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

6 december 1973 en 4 april 1974. 
392, 863 

39. Oassatiemiddelen. - Btwge?'lij ke 
zaken. - 111iddel dat jeitelijke g1·ondslag 
mist. - 111iddel ten betoge dat de best1·eden 
besliss1:ng de bew~jskmcht van bepaalde 
akten miskent. - Beslissing niet geg1·ond 
op deze akten . · - 111iddel dat jeitelijke 
g?'Dndslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel ten betoge dat de bestre
clen beslissing de bewijskracht van be
paalde alden miskent, terwijl de beslis-

sing niet op deze akten is gegrond. (B.W., 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

12 december 1973, 26 maart 1974. 
421 en 819 

40. - Bewijs do01· gesch?-ijt. - Di1·ecte 
belastingen. - JJ!Iiskenning van de bewijs
k?·acht van de akten. - Beg1·ip. - De 
bewijskracht van een bericht tot wijzi
ging van de beslissing van de directeur 
der directe belastingen en van de con
clusie van de aclministratie wordt niet 
miskend door het arrest dat, zonder in 
strijd te zijn met de bewoordingen van 
deze akten, beslist dat, in strijd met wat 
erin bevestigd wordt, een feit niet be
wezen is. (B.W., artt. 1319 tot 1322.) 

14 december 1973. 432 

41. - Bewijs doo1· gesch?-ijt. - Bewijs
/c?·acht van de akten. - Di1·ecte belastingen. 
- A1'1'est dat een alcte te1· zijde laat omdat 
ze fictief is. - Geen schencling van de 
bewijsk1·acht van deze akte. - De bewijs
kracht van een akte wordt niet geschon
den door h et arrest dat deze akte ter 
zijde laat omdat deze fictief en gesimu
leercl is. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

20 december 1973. 460 

42. - Bewijs doo1· gesch?-ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Di1·ecte belastingen. 
- Balans en ove1·eenkomst. - Beslissing 
waa1·in van deze stukken slechts gewag 
wonlt gemaakt om e1· een niet bek1·itiseenle 
vaststelling ttit a.f te leiden. - Geen schen
cling van de bewijslc1·acht van de akten. -
De bewijskracht van de alden wordt niet 
geschonden door de rechter die, zonder 
de juistheid van de vermeldingen van een 
balans of van de bepalingen van diverse 
stukken te ontkennen, van de schrift 
lU'en hierin slechts gewag maakt om er 
sommige niet betwiste of bekritiseercle 
feitelijke vaststellingen uit af te leiden . 
(B.W., artt . 1319, 1320 en 1322.) 

20 december 1973. 463 

43. Bewijs doo1· gesch?-ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Stmfzaken. -
Kwitantie. - Inte?'JJ?'etatie doo1· de feiten
?'echtm·. - Inie?'JJ?'etatie veTenigbam· met 
de bewoonlingen van de kwitantie. -
Bewijsk1·acht van de akten niet miskend.
De bewijskracht van de alden wordt niet 
miskend door de rechter die aan een 
kwitantie · een m et de bewoordingen 
verenigbare interpretatie hecht. (B.W., 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

7 januari 1974 498 

44. Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs-
ki·acht van cle akten. - St1·ajzaken. --
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Beslissing die in het onzekm·e laat of zij 
gesteund is op een akte waa1·van.de bewijs 
kracht zou geschonden zijn. - Niet ?'egel
matig gemotivem·de beslissing. - Niet 
regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die in het onzekere laat of zij gesteund is 
op een bij het dossier van de recht-s
p leging gevoegde akte waarvan de bewijs
kracht zou miskend zijn of op andere 
gegevens, die ter terechtzitting zijn over
gelegd en niet bij het dossier werden 
gevoegd. (Grondwet, art . 97). 

29 januari 1974. 585 

45. Bewijs doo?' gesch?'ijt. - Bewijs 
lcmcht van de akten.- Bu1·ge?'lijke zaken. 
- Oonclusie.- Uitlegging doo1· defeiten
?'echte?· . - Uitlegging niet te ve1·enigen 
met de bewoonlingen van de conclttsie. -
Mislcenning van de bewijskmcht van de 
akten. - De bewijskracht van de akten 
wordt miskend door de beslissing die aan 
de conclusie van een partij een u itlegging 
geeft die niet te verenigen is met de 
bewoordingen ervan. (B .W ., artt. 1319, 
1320 en 1322.) 

21 en 22 februari 1974. 690, 696 

46.- Bewijs doo1· gesclwift. - Bewijs
kmcht van de akten. - B tt?'ge?'lijke zalcen. 
- Oonclttsie.- We1·kgeve1' die betoogt clat 
sincls tal1·ijlce ja1·en alle leden van zijn 
pe1·soneel een deTtiencle maancl ontvingen. 
- A1'1'est wam·in wo1·clt gewezen op het 
Jeit dat deze we1·lcgeve1' betoogde dat hij een 
de1·tiende maand had betaalcl op het einde 
van het jaa1· v661· de opzeg"ging van een 
we1·kneme1·. - Miskenning van de bewijs
kmcht van de conclttsie. - De bewijs
kracht van de conclusie waarbij de eiser 
betoogde dat hij sinds talrijke jaren aan 
alle !eden van zijn person eel een dertiende 
maand betaalde, zonder enige beperking 
of voorwaarde, wordt miskend door het 
arrest dat wijst op het feit dat de eiser 
betoogde dat hij aan zijn zestien bedien
den een dertiende maa,nd had betaald op 
het einde van het jaar v66r de opzegging 
van een werknemer. (B.W., artt. 1319, 
1320 en 1322 .) 

13 maart 1974. 776 

47.- Bewijs doo1· gesclwijt.- Bewijs
k?·acht van de akten. - Stmfzaken. -
lliJicldel ten betoge dat de best1·eden beslis
sing de bewijsk1·acht miskent van de p1'0 -
cessen-vm·baal wellce de ve1·kla1·ingen be
vatten van cle beklaagde en van de klage1· . 
- Beslissing welke geen stettn vinclt in 
deze akten. - Middel dat jeitelijke g?·ond
slag mist. - Feitelijke grondslag mist 
het middel ten betoge clat de bestreden 
beslissing de bewijskracht miskent van 

de processen-verbaal welke de verkla
ringen bevatten van de beklaagcle en van 
de klager, wanneer de beslissing geen 
steun vindt in deze alden. 

25 maart 1974. 817 

48 . - Bewijs doo1· gesch?-ijt . ..:__ Bewijs
kmcht van de akten. - BuTge?'lijke zaken. 
- Akte die moet w01·den ge'inte1'p1·etee1·d.
Rechtm· die zich be1·oept op anclm·e ve?·mel
dingen clan die wellce een paTtij heejt aan
gevom·cl en op ext1·insieke omstandigheclen 
om de wm·kelijke wil van de pa?·tijen te 
bepalen. - Geen miskenning van cle 
bewijskmcht van cle alcten. - De bewijs 
kracht van de akten wordt niet miskend 
door de rechter die, zonder de bewoor
dingen van een uit te leggen akte te mis 
k ennen, zich op extrinsieke omstandig
heden beroept, om de werkelijke draag
wijdte te bepalen welke de partijen aan 
de akte hebben willen geven. (B .W., 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

28 maart 1974. 835 

49.- Bewijs doo1· gesch1·ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - . Stmjzake.n. -
Ee?"ste an·est clat het ve1·slag van de des
ktmclige en het be?"Oepen vonnis nietig ve?· 
klaa?·d heejt. - Tweecle a?'?'est waa1·bij 
beslist w01·dt dat het ee1·ste a?'?'est de p1·oces 
hanclelingen, die op cle 1We1·legging van het 
ve1·slag volgclen, heejt nietig ve1'klaa1·d , 
zodat het hof van be?"oep geen 1·ekening kan 
houclen met de ve1'lda?·ingen die in cle 
p1·ocessen-ve1·baal van cle te1·echtzittingen 
van cle co?'?'ectionele 1·echtbank voo1·komen. 
- Tweede a?'?'est clat de bewijskmcht van 
het ee1·ste an·est miskent. - De bewijs 
kracht van een eerste arrest dat het des
kundigenverslag en het beroepen vonnis 
nietig verklaard heeft , wordt miskend 
door het daaropvolgend arrest waarbij 
beslist wordt dat het eerste arrest de 
proceshandelingen, die op de neerlegging 
van het deslnmdigenverslag zijn gevolgd, 
heeft nietig verldaard, zodat het hof van 
beroep geen rekening lmn houden met de 
verklaringen die in de processen-verbaal 
van de terechtzittingen van de correc
tionele rechtbank voorkomen. (B.vV., 
artt . 1319, 1320 en 1322.) 

22 april 1974. 900 

50.- Bewijs cloo?' gesclwijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - Btwge?'lijke zaken. 
- Beslissing hie?"Op geg?"Oncl clat een Jeit 
doo1· een pa1'tij niet wo?"clt betwist. - Oon
clusie van deze pm·tij wam·in het bestaan 
van clit Jeit wonlt betwist. - 1l1iskenning 
van cle bewijsk?-acht van deze conclttsie. -
De bewijskracht van de conclusie van 
een partij waarin een feit wordt betwist, 
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wordt miskend- door de rechter die be
slist dat clit feit door deze partij niet 
wordt betwist . (B.W., artt . 1319, 13.20 
en 13.2.2.) 

8 mei 1974. 1009 

51. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
k1·acht van de akten. - Btt1'ge1'lijke zaken. 
- Bestek. - Inte1'JJ1'etatie doo1· de jeiten-
1'echte1'.- Inte1·p1·etatie ve1·enigbaa1· met de 
bewoo1·dingen van de akte. - Geen mis
kenning van de bewijsk1-acht hie1·van. -
De bewijskracht van de alden wordt niet 
miskend door de rechter die aan een 
bestek een interpretatie geeft welke 
verenigbaar is m et de bewoordingen er
van. (B.W., artt. 1319, 13.20 en 1322.) 

17 mei 1974. 1046 

52. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
k1·acht van cle akten. - Oonchtsie. -
Beslissing waa1·bij deze conclusie wo1·dt 
venv01'JJen. - Geen miskenning van de 
bewijslcmcht van de conchtsie. - De be
wijskracht van d e conclusie wordt niet 
miskend door de rechter die de in deze 
conclusie voorgedragen middelen v er
werpt, door ze tegen te spreken . (B.W., 
artt. 1319, 1320 en 132.2.) 

6 jcmi 1974. 110.2 

53, - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
kTacht van de akten. - Btw·ge1'lijke zaken. 
- Doo1· een JJa1·tij in het dossie1· nee1'
gelegcl gesch1·ijt. - Uitlegging clo01· de 
jeitem·echte1·. - Uitlegging ve1·enigbaa1· 
met de bewoonlingen van het gesclwijt . -
Geen miskenning van de bewijslc1·acht 
e1·van. - De bew'ijskracht van de alden 
wordt niet miskend door de rechter die 
van. een door een partij in. het dossier 
neergelegd geschrift een uitleggirtg geeft 
die verenigbaar is met de bewoorclingen 
van dit geschrift. (B.vV., artt . 1319, 13.20 
en 1322.) 

6 jcmi 1974. 110.2 

54. - Bewijs do01· gesclwijt. - Btt1'ge1·
lijke zaken . - B eslissing tot vaststelling 
van de aanl en van de cl1·aagwijdte van een . 
pachtove1·eenkomst. - Beslissing welke aan 
deze ove1·eenlcomst een uitlegging geejt die 
ve1·enigbaa1· is met de bewoo1·dingen e1·van. 
- Geen miskenning van de bewijsk1·acht 
van de akten. - De bewijskracht van een 
pachtovereenkornst worclt niet miskend 
door d e rechter die de aard en de draag
wijdte van deze overeenkomst omschrijft 
door hieraan een uitlegging te geven 
welke verenigbaar is met de bewoorclingen 

. ervan. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 
20 jcmi 1974. 1165 

55. - Bewijs do01· geschTijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Bu1·ge1'lijke zaken. 
- Ve1·zeke·ringscont1·act. - Uitlegging van 
een bepaling do01· de 1·echte1· in het licht 
van andm·e bepalingen van hetzelfde con
t1·act . - Nagaan welke de gemeenschap
JJelijlce bedoeling van de JJa1·t~jen is . -
Uitlegging vm·enigbaa1· met de bewoonlin
gen van het geheel van deze bepalingen. -
Geen miskenning van de bewijslcmcht van 
het cont1·act. - De bewijskracht van een 
verzekeringscontract wordt niet miskend 
door het arrest dat een bepaling daarvan 
uitlegt in het licht van andere bepalingen 
en door d e gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen nate gaan, wanneer deze 
uitlegging verenigbaar is met de bewoor
dingen van het geheel van deze bepalin
gen. (B.W., artt. 156, 1161, 1320 en 1322.) 

28 juni 1974. 1225 

HOOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETUIGEN. 

56. - Bewijs do01· getttigen. - Stmj
zaken. - Geval waa1·in de wet geen bij
zonde1' bewiJ'smiddel voo1·sch1·ijjt. - Rech
te1' lean zijn ove1·tuiging g1'0nden OJJ gettti 
genissen tijdens het voo1'0nde1·zoek afge
legd, oak al zijn zij te1· te1·echtzitting niet 
onde1· ede bevestigd. - Wa~meer in straf
zaken de wet geen bijzonder bewijsmid
'del voorschrijft, kan de rechter zijn over
tuiging gronden op getuigenissen tijdens 
het vooronderzoek afgelegd, ook al zijn 
zij ter terechtzitting niet onder ede 
bevestigd. 

15 oktober 1973. 186 

57.- Btt1·ge1'lijke zaken.- Bewijslast. 
- Ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing. -
Vonle1·ing tot toekenning van a1·beidson
geschiktheidsuitke1·ing. - Bewijs van de 
m·beidsongeschiktheid 1'ttst op de ge1·ech
tigde. - Hij die aanspraak op arbeids
ongeschiktheidsuitkering maakt, moet 
bewijzen dat hij arbeidsongeschikt is in 
de zin van artikel 56, § 1, van de wet van 
9 augustus 1963. (B .W., art. 1315.) 

24 oktober 1973. 227 

58. - Bewijs doo1· getuigen. - Stmf
zaken. - _ Geval waa1·in de wet geen bij
zonde1' bewijsmiddel oplegt. - Getttigenis
sen. - Soeve1·eine beoonleling do01· de 
jeiten1·echtm·. - G1·enzen. - \iVanneer de 
wet in strafzaken geen bijzonder bewijs
middel oplegt, beoordeelt de feitenrechter 
soeverein de bewijswaarde van de getui
genissen, mits hij de bewoordingen ervan 
niet miskent_. 

18 maart 1974. 791 
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59. - Getuigenbewijs. - Bu1·ge1·lijke 
zaken. - Bewijs van het bestaan van last
geving. - Getuigenbewijs dooT een dm·de· 
toegelaten. - Een derde mag het bestaan 
van een overeenkomst van lastgeving 
door getuigen bewijzen. (B.W., artt. 1341, 
1348 en 1985.) 

29 mei 1974. 1072 

HOOFDSTUK IV. 

VERlliOEDENS . 

60. - Vennoedens. - Stmfza/r,en. 
Geval waa1·in de wet geen bijzondeT be
wijsmiddel oplegt. - Gewichtige, be
paalde en ove1·eenstemmende vennoedens . 
- Soeve1·eine beoo1·deling dam· de jeiten-
1'echte1'. - Behoudens de gevallen waarin 
d e wet anders beschikt, oordeelt de feiten 
rechter, in strafzaken, soeverein of de 
overgelegcle gegevens gewichtige, bepaal
de en 1net elkaar overeenstemmende ver
moedens opleveren, die het bestaan van 
het mis~lrijf en de schuld van d e beklaag
cle bewijzen. 

17 december 1973. 437 

61. - Ve1'11Wedens. St1·ajzaken. -
F eitelijke ve1·moedens.- Niogelijkheid voo1· 
de 1·echtm· ~tit een 1·echte1'lij lee beslissing 
j eitelij ke vm·moedens · te putten, wannee1· 
deze als bewijsmiddel zijn toegelaten, zeljs 
indien de voo1·waa1·den niet vm·vuld zijn 
wam·aan de wet het gezag van gewijsde 
onde1·we1']Jt.- vVanneer feitelijke vermoe
d ens a ls bewijsmiddel zijn toegelaten 
lnmnen zij worden geput uit een rechter
lijke beslissing, zelfs al zijn de voorwaar
den niet vervuld waaraan d e wet het 
gezag van gewijscle onderwerpt. 

4 maart 1974. 729 

62.- Vm·moeden.- Bu1·ge1'lijlce zaken. 
- Feitelijlce ve1·moedens. - A1·tikel 1353 
van het B~wgel'lij lc W etboelc. - V eTmoe
dens ovm·gelaten aan het oo1·deel of het 
beleid van de 1'echte1·. - Vermoedens waar
in de wet niet voorziet, worden overge
laten aan het oordeel •en het beleid van 
d e rechter. 

4 april 1974. 861 

HOOFDSTUK ·v. 
BEKENTENIS . 

63 . - Belcentenis.- Bu1·ge1'lijke zaken. 
- B~titenge1·echtelijke bekentenis.- Pa1·tij 
die voo1· het ee1·st voo1· het Hoj de bewijs-
1c?·acht van haa1· bekentenis betwist. -
Niet -ontvankelijkheid. - D e partij die 
in burgerlijke zaken een door haar 

geschreven verldaring heeft overgelegd, 
welke een bekentenis bevat, kan voor h et 
eerst voor het Hof d e bewijskracht ervan 
niet betwisten, zelfs inclien zij zich op h et . 
dwingencl karakter van de wet beroept. 

21 december 1973 . 47 1 

HOOFDSTUK VI. 

EED. 

BEZIT. 

1. - B ezit zonde1· titel, doo1· een ge
meente, van het geb1·uik van een bu~wtweg. 
- Op voo1·tdm·ende, ongestom·de, openba1·e, 
ondubbelzinnige wijze en zonde1· enige 
toeeigeningswil, zodat het bezit deugclelijk 
wo1·dt. - Openba1·e weg in de zin van 
a1·tikel 551, 4°, van het St1·ajwetboelc . -
Wanneer een gemeente, zelfs zonder titel , 
doch op voortdm·ende, ongestoorde, open
bare, ondubbelzinnige wijze en zonder 
enige toeeigeningswil, . ,zodat h et bezit 
deugdelijk worclt, het 'gebruik als buurt
weg heeft of a lthans de bedding bezit 
van een weg, is d eze weg een openbare 
weg in de zin van artikel 551, 4°, van het 
Strafwetboek. 

4 maart 1974. 729 

2. - Bestaan van jeiten waamp het 
bezit is geg1·ond. - Soeve1·eine vaststelling 
doo1· de jeiten1·echtm·. - Ajleiden in 1·echte 
van het bestaan van het bezit. - T oezicht 
van het Hoj. - De feitenrechter stelt 
soeverein het bestaan vast va,n feiten 
waarop een beweerd bezit is gegrond en 
het Hof gaat na of h et bezit er in rechte 
kan worden uit afgeleid. (Impliciete 
oplossing). (B.W., art. 2279 en G.W., 
art. 608 .) 

4 maart 1974. 729 

BLOEDPROEF. 

1 . - W eige1·ing zoncle1· wettige ?'eden 
een bloeclmonstm· te laten nemen. - Wet 
bet?·effende cle politie ove1· het wegve1·lcee1·, 
a1·tikel 34-3°, 36 en 63. - He1·haling. -
Stmj. - De geldboete opgelegcl aan hen 
die, met de verzwarende omstandigheid 
van h erhaling, geweigercl heeft de adem
test te laten verrichten of zonder vvettige 
r eden een bloedmonster te laten nemen, 
mag niet minder bedragen clan 200 frank. 
(Art. 34-3° en 36 wet betreffende d e 

· politie over het wegverkeer.) 
16 oktober 1973. 198 

2.- WeigeTing zonde1· wettige 1·eden 
een bloedmonste1· te laten nemen. - Wet 
bet?·effeitde de politie ove1· het wegve1·kee1· 
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a1·tikel 34-3°, 36 en 63. - He1•haling. -
Beg1·ip. - Hij die, binnen drie jaar na 
een veroordeling wegens het besturen 
van een voertuig of het geleiden van een 
rijdier op een openbare plaats t erwijl hij 
in staat van dronkenschap of in een 
soortgelijke staat verkeerde, geweigerd 
h eeft hetzij de ademtest te laten ver
richten, hetzij zonder wettige redan een 
bloedmonster te laten nemen, bevindt 
zich in staat van herhaling, als b edoeld 
bij artilrel 36 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer. 

16 oktober 1973. 198 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN. 

Tttcht1·echtelijke ve1·volgingen en tttcht
sancties. - In beginsel m·eemcl aan de 
betwistingen ove1· een bu1·ge?"lijk 1·echt. -
Tuchtvervolgingen en het uitspreken van 
tuchtmaatregelen zijn in beginsel vreemd 
aan de geschillen waarvan artilrel 92 
van de Grondwet de kennismaking bij 
uitsluiting aan de hoven en rechtbanken 
voorbehoudt. 

3 mei 1974, 25 juni 1974. 
967 en 1196 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1. - Rechtsv01·cle?·ing voo1· het stmj
ge?·echt gebmcht. - Ontvankelijlcheicl. -
Voonvaanle. - D e ontvankelijkheid van 
de bm·gerlijke rechtsvordering clie voor 
het strafgerecht is gebracht, hangt af van 
d e ontvankelijkheid van de strafvorde
ring. (Art. 4 wet van 17 april 1878.) 

12 februari 1974. 640 

2. - Rechtsv01·cle?·ing voo1· het st1·aj-

CASSATIE. 

INLEIDING. - Taak en bestaans1·eclen van 
het Hoj van cassatie. - Aa1·cl van 
het cassatiegecling. 

HoOFDSTUK I. - Bevoegclheicl van het 
H of van cassatie. 

§ 1. - B evoegclheid in het algemeen. 

§ 2. - Beslissingen in rechte en b eslis
singen in feite. (Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

c 

ge1·echt ingestelcl. - Beslissing waa1·bij 
een p1·ovisionele vm·goecling wo1·clt toege
lcend. - Bevoegdheicl van het stmfgm·echt 
om ve?·clm· lcennis te nemen van de ?"echts
VO?"de?·ing. - Speciaal geval.- W anneer, 
na in een geschreven conclusie vergoe
ding te hebben gevorderd van schade 
waarvan zij het b edrag opgaf, de burger
lijke partij, in een mondelinge conclusie 
aangetekend in het proces-verbaal van d e 
terechtzitting, haar vordering tot het pro
visionele bedrag van een frank heeft 
beperkt en de correctionele rechtbank de 
beklaagde h eeft veroordeeld tot een straf 
alsmede tot betaling aan d e burgerlijke 
partij van het provisionele bedrag van 
een frank en van de door d eze laatste 
gemaakte kosten, kan dezelfde rechtbank 
waarbij de burgerlijke partij naclien een 
rechtsvorclering aanhangig maakt tot 
betaling van het bedrag dat zij oorspron
kelijk had gevordercl, bij de u:itlegging 
van haar eerste beslissing, overwegen 
clat haar rechtsmacht n:iet was uitgeput 
en dat zij bijgevolg bevoegd bleef om 
verder van: die rechtsvorclering kenn:is te 
nemen. (Wet van 17 april 1878, art. 4.) 

26 februari 1974. 711 

3. - Tijclig ingestelcl bij het stmf
ge?·echt. - V e1ja1·ing van de stmjvo1·de1·ing. 
- Btwgm·lijlce ?"echtsvonle1·ing geg1·oncl 
ve1·klaa1·d. - V oo?·waa?·den. - Om de uit 
een m:isdrijf volgende bm·gerlijke rechts
vordering welke bij het strafgerecht tijdig 
is ingestelcl, gegrond te verklaren, moet 
dit gerecht, als de strafvordering ver
jaarcl is, vaststellen clat het feit clat d e 
schade heeft veroorzaakt waarvan het 
herstel wordt gevordercl een misdrijf is 
dat is toe te schrijven aan clegene tegen 
wie d e strafvorclerin.g was ingesteld. 

11 maart 1974. 750· 

3. - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve b evoegdheid van de· 
a lgemene vergadering, de verenigde ka
mers, de eerste, tweede en derde kamer· 
en de voltallige terechtzittingen. 

5. - Soevereine b eoordeling door de· 
feitenrechter. (Zie dit trefwoord.) 

HooFDSTUK II. - Vo1·clm·ing tot nietig
ve?·lclm·ing en cassatievoo1·zieningen in 
het belang van de wet. 
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RooFDSTUK III. - V oo1·zieningen in 
cassatie. - Memm·ie tot staving van 
de voo1·ziening; memo1·ie van ant
wom·d en van wedeTantwoo?·d (Zie 
VoORZIENING IN CASSATIE). 

RooFDSTUK IV. - Gassatiemiddelen (Zie 
0ASSATIEMIDDELEN). 

RooFDSTUK V. - Rechtspleging in het 
algemeen. - V oTm, gevolgen van de 
a?Testen van het Hoj van cassatie .-

1. - Rechtspleging in belastingzaken . -
Omvang van de v ernietiging. 

§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken, 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de v ernie
tiging. 

§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Doua
ne en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

§ 4. - Rechtspleging in tuchtzaken. -
Omvang van de verwittiging. 

RooFDSTUK VI. - Ve1·wijzing na cassatie 
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE). 

RooFDSTUK VII. - Ajstand (Zie VooR
ZIENING IN CASSATIE) . 

RooFDSTUK VIII. - Kosten (Zie GE
RECHTSKOSTEN). 

RooFDSTUK IX. - Registmtie. - Zegel 
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE). 

INLEIDING. 

TAAK EN BESTAANSREDEN VAN HET ROF 
VAN CASSATIE. ~ AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING. 

1. ~ Taak van het Hoj. - Di1·ecte 
belastingen. - Best1·eden beslissing die 
haa1· beschikkende gedeelte gmndp op een 
doo1· de voo1·ziening gekTitiseenle ?'eden. -
Bevoegdheid van het Hoj om een ?'echts
gmnd aan te vttllen waa1·doo1· het beschi k
lcende gedeelte wo1·dt ge?·echtvaa?·digd. -
W anneer de bestreden beslissing haar 
beschikkende ged eelte ste1.mt op een 
door de voorziening gekritiseerde reden, 
mag het Rof een rechtsgrond aanvullen 
waarcloor het beschikkende gedeelte 
wordt gerechtvaarcligd. (Impliciete op-
lossing.) · 

6 september 1973 en 27 maart 1974. 
14 en 805 

2. - Taak van het Hoj. - Bu1·ge?·lijke 
zaken. - BestTeden beslissing die haa1· 
beschilclcende gedeelte g1·ondt op een doo1· het 
cassatiebemep geh-itisee1·de 1·eden. - Be-

voegdheid van het Hoj om een ?'echtsg?·ond 
aan te vullen wam·doo?' het beschilckende 
gedeelte wo1·dt ge?·echtvaa?·digcl. - Wan
neer de bestreden beslissing haar beschik
kende gedeelte grondt op een door het 
cassatieberoep gekritiseerde reden, mag 
het Rof een rechtsgrond aanvullen waar
door het beschikkende gedeelte wordt 
gerechtvaardigd. 

28 november 1973. 357 

ROOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID VAN HET ROF 
VAN CASSATIE. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

3. - Bevoegdheid.- Bu1·gm·lijke zaken. 
- V e1·sclwijving in de best1·eden beslissing. 
- Bevoegdheid van het Hoj om ze te vm·-
betm·en. - GTenzen. - Ret Rof is, bij d e 
beoordeling van een cassatiemiddel, be
voegd om. een verschrijving in de bestre
den beslissing t e verbeteren, wanneer deze 
duidelijk blijkt ul.t de context ervan. 

19 september 1973. 60 

4. - Bevoegdheid. - Stmjzalcen. 
Aangijte van misdaden in lntn ambt dooT 
leden van een 1·echtbank van ee1·ste aanleg 
of doo1· deze gehele 1·echtbank gepleegd. -
Incidentele aangijte in een . cassatievoo?·
ziening. - Beg1·ip. - Roewel het Rof 
k ennis kan nemen van de rechtstreekse 
aangifte van misdaden die in 'de uitoefe
ning van hm1 ambt door magistraten van 
een rechtbank van eerste aanleg of door 
deze gehele r echtbank zouden gepleegd 
zijn, kan dit slechts gebem·en op voor
waarde dat deze aangifte incidenteel 
gedaan wordt in een zaak die voor h et 
Rof van cassatie aanhangig is, dit wil 
zeggen dat zij invloed kan hebben op de 
beslissing die moet worden genomen in de 
nog hangende zaak. (Art. 485, 486 en 
493 Sv.) 

25 september 1973. 92 

5 . - Bevoegdheid. - Stmjzaken. 
Onde1·zoek naa1· het bestaan van jeiten 
waamp de ?'echte?' zijn ove1·tuiging g1·ondt. 
- Hoj niet bevoegd om, dit te doen. -
R et Rof is niet b evoegd om na t e gaan 
of feiten, waarop . de feitenrechter zijn 
overtuiging grondt, al dan niet bij h et 
onderzoek zijn bewezen. 

8 oktober 1973. 149 

6. :___ Bevoegdheid. Stmfzaken. -
V e1·sclwijving in de best?" eden beslissing. -
Bevoegdheicl van het H of om ze te veT-
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betm·en. - Ret Rof is, bij de beoordeling 
van een cassatievoorzien:ing, bevoegd om 
een verschrijving in de bestreden beslis
sing te verbeteren, wanneer deze duide
lijk uit de processtukken blijkt. 

12 november 1973. 291 

7.- Bevoegclheid. - Stmfzalcen. -
Stmfvonle1'ing. - Ve1jm:ing. - Bevoegcl
heid van het H of van cassatie om na te gaan 
of ttit de 1·egelmatig ove1'gelegde p1·oces
stttlclcen blijlct dat de ve1ja1·ing van de 
st1'afvonle1·ing is gestuit. - Ret Rof van 
cassatie is bevoegd om na te gaan of uit 
de regelmatig overgelegde processtukken 
blijkt dat de verjaring van de strafvor
dering is gestuit. 

4 december 1973 en 18 februari 1974. 
382 en 683 

8.- Bevoegclheicl. - Bentsting in de 
best1·eden beslissing. - Bevoegdheid van 
het Hof om die te beoonlelen m.b.t. de ont
vanlcelijlcheid van de voo1·ziening. - Ten
einde de ontvanlmlijkheid van een voor
ziening na te gaan, is het Rof bevoegd 
om te beoorclelen of uit de overgelegde 
stukken het bew:ijs voortvloeit dat de 
eiser in de bestreclen beslissing heeft 
berust. 

3 januari 1974. 482 

9.- Bevoegclheid. Stmfzalcen. -
JJ!I iddel ten betoge dat de 1·echte1' de gegevens 
van de zaak slecht in jeite heeft beoo1·deelcl. 
- Hof niet bevoegd om kennis e1·van te 
nemen. - Ret Rof is niet bevoegd 
om na te gaan of de rechter de hem voor
gelegde gegevens van de zaak goed of 
slecht in feite heeft beoordeeld. (Grand
wet, art. 95.) 

29 januari 1974. 587 

10. - Bevoegclheid. Btt1'ge1'lijlce za-
lcen. - Schencling van een algemeen 
1·echtsbeginsel. - Schending die g1'0nd 
geeft voo1· cassatie. - Ret Hof waarbij een 
cassatieber,oep in burgerlijke zaken aan
hangig is, is bevoegd om na te gaan of de 
feitenrechter een algemeen rechtsbegin
sel heeft geschonden dat door een middel 
tot staving van dit cassatieberoep is aan
gevoerd. (Impliciete oplossing.) 

15 februari 1974. 658 

11. - Bevoegdheid. - Btwge1·lijlce 
zalcen. - Ajstand van een 1·echt. - Vast
stellingen en gevolgtTeklcingen van de fei
ten1·echte1'. :- Toezicht van het Hoj. -
Hoewel het aan de rechter staat de feiten 
waarop hij zijn beslissing grondt soeve
rein vast te stellen, moet het Rof van 
cassatie echter nagaan of hij uit deze 

vaststelling wettelijk een afstand van een 
recht heeft kunnen afleiden. 

15 februari 1974. 658 

12. - Bevoegdheid. - Stmjzalcen. -
V m·zoelc tot ve1·wijzing van een 1·echtbank 
naa1· een ande1·e om de ve1·ande1·ing van de 
p1·ocecltwetaal mogelijlc te malcen. - Hof 
niet bevoegd om lcennis e1·van te nemen. -
Geen enkele wettelijke bepaling verleent 
aan het Rof van cassatie bevoegdheid 
teneinde de verw:ijzing van een rechtbank 
naar een andere te bevelen om de veran
dering van de proceduretaal mogelijk te 
maken. 

22 april 1974. 904 

13.- Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
Vm·sch1·ijving in de best1·eden beslissing.
Bevoegdheid van het Hof om ze te ve1'bete-
1'en. - Het Rof is, bij de beoordeling 
van een cassatiemiddel, bevoegd om een 
verschrijving in de bestreden beslissing 
te verbeteren, wanneer deze du:idelijk 
blijkt uit de context ervan. 

20 mei 1974. 1047 

14. - Bevoegdheid~ - Btwge1·lijke 
zalcen. - Aqttilische fout. - V aststel
lingen van cle Jeitem·echtm·. - Toetsinq 
doo1' het Hof. - Ret Hof is bevoegd 
om te toetsen of de rechter uit zijn vast
stellingen wettelijk de aanwezigheid heeft 
krumen afleiden van een fout, in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

20 jtmi 1974. 1162. 

§ 2. - Beslissingen in rechte 
en beslissingen in feite. ( Zie Voo1·ziening 

in casscttie.) 

§ 3. - A.mbtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve bevoegdheid van de· 
algemene vergadering, de verenigde ka
mers, de eerste, tweede en derde kamer en 
de voltallige terechtzittingen. 

§ 5. - Soevereine beoordeling 
door de feitenrechter . (Zie clit trefwoord.) 

HOOFDSTUK II. 

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING EN 

CASSATIEVOORZIENINGEN IN RET BE

LANG VAN DE WET. 

15.- Stmfzalcen. - Voo1·ziening door 
de p1·octt1'etw-genemal te1· te1'echtzitting in
gestelcl. - Octssatie bepe1·kt tot het belang 
van de wet en zonde1· venvijzing. - De 
cassatie, op de voorziening door de Pro
cm·eur-generaal ter terechtzitting van het. 
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Hof ingesteld, van een beslissing in straf
zaken wordt enkel uitgesproken in het 
belang van de wet en geschiedt zonder 
verwijzing. (Art. 442 Sv.) 

16 oktober 1973 en 26 november 1973. 
192 en 344 

16. - Bevel van de ministe1· van justitie. 
- Stmfzaken. - V onnis van de co?'?'ec 
tionele ?'echtbank, in ee?"ste aanleg 1'echt
doende, waa1·bij de beklaagde wo1·dt ve?'001'
deeld tot een enkele st1·aj van een jaa1· ge
vangenis wegens achtedating van een kind 
in behoejtige toestand en ve1·lating van 
jamilie, gepleegd binnen een te1·mijn van 
vijj jaa1· te ?'elcenen van een ee1·ste ve1·oo1·
deling we gens dezelfde feiten. - V emieti
ging en ve1'wijzing. - Op het cassatie
beroep van de procureur-generaal, inge
steld op bevel van de minister van jus
titie, vernietigt het Hof het vonnis van de 
correctionele rechtbank, in eerste aanleg 
gewezen, waarbij de beklaagde tot een 
enkele straf ·van een jaar gevangenis 
wordt veroordeeld wegens achterlating 
van een kind in behoeftige toestand en 
verlating van familie, gepleegd binnen 
een termijn van vijf jaar te rekenen van 
een eerste veroordeling wegens d ezelfde 
feiten ; het verwijst de zaak naar een 
andere correctionele rechtbank. (S .\'V. , 
art. 25, 65, 360bis en 39lbis; Sv. arti
k el 441.) 

22 oktober 1973. 211 

17. - Bevel van de ministe1· van justitie. 
- St1·ajzaken. - V onnis tot ve?'001'deling 
van een beklaagde die 1·eeds wegens een
zelfde jeit is ve1·oonleeld. - V e1·nietiging 
zoncle1· ve1·wijzing. - Op de cassatievoor
ziening van d e procureur-generaal, inge
steld op bevel van de minister van ju~
titie, vernietigt het Hof zonder verWlJ
zing het vonnis van de politierechtbanl{ 
tot veroordeling van een beklaagde 
wegens een feit waarvoor deze reeds 
vroeger is vei:oordeeld. (Art. 441 Sv.) 

22 oktober 1973. 213 

18. - B evel van de ministe1· van jttstitie. 
- Stmjzaken. - V onnis van de politie
?'echtbank tot vm·oo?·deling van een ancle1·e 
clan degene aan wie het miscl1·ijj was toe
gesclt?'even. - V e1·nietiging zoncle1· vm·
wijzing. - Op de voorziening van de 
procureur-generaal , die op bevel van de 
minister van justitie is ingesteld, ver
nietigt het Hof zonder verwijzing het 
vonnis van d e politierechtbank, waarbij 
een andere dan degene aan wie het ver
volgde misdrijf was toegeschreven bij 
verstek wordt veroordeeld. (Art. 441 Sv.) 

. 18 december 1973. 444 

UASSA'l'IE, 1974. - 41 

19.- Bevel van de ministe1· vanjustitie. 
- Stmjzaken. - Vonnis waa1·bij, na te 
hebben bevolen de uitspmak van de ve?'001'
deling op te scho1·ten, w01·dt beslist dat de 
venlachte ve1·vallen is van het 1·echt om een 
moton·ijtuig te bestu1·en. - V e1·nietiging 
van de ve1·vallenve1·kla1·ing, zonde1· ve?· 
wijzing. - Op de voorziening van de 
procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de minister van justitie, vernietigt 
het Hof zonder verwijzing h et heschik
kende gedeeltE( van een vonnis dat beslist 
dat de verdachte vervallen 1s van het 
recht om een motorrijtuig te besturen, 
als ditzelfde vonnis beveelt d e uitspraak 
van de veroordeling op te schorten. 
(Art. 441 Sv.; art. 6, lid 2 wet van 
29 juni 1964.) 

22 april 1974. 903 

20.- Bevel van de ministe1· vanjustitie. 
- Bu1·ge1'lijke zaken. - V onnis waa1·bij 
een getttige die niet ve1·schijnt wonlt ve?'001'
deeld tot een geldboete en ook tot opdeciemen 
en een ve1·vangende gevangenisst1·aj. -
JJ!Iachtsove?·sch?-ijding. - Gecleeltelijlce cas
satie zonde1· vm·wijzing. - Op d e voor
ziening van de procureur-generaal, i:nge
steld op bevel van de minister van 
Justitie, vernietigt het Hof zonder ver
wijzing, wegens machtoverschrijding, het 
vonnis dat, in burgerlijke zaken, opde
ciemen toepast op de geldboete die het 
aan een niet verschijnende getuige oplegt 
en dat bovendien een vervangende 
gevangenisstraf uitspreekt. (G.W., arti
kel 926 en 1088.) 

26 april 1974. 9·37 

21. - Voo1·ziening in het belang van de 
wet. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Vonnis dat 
nalaat een niettwe gelclboete op te leggen 
aan een getttige die blijvend ve1·stek laat 
gaan na opnieuw te zijn gedagvaanl. -
Oassatie zonde1· ve1'wijzing. - Op de voor
ziening van d e procureur -generaal, inge
steld in het belang van de wet, vernietigt 
het Hof zonder verwij zing het vonnis dat, 
in burgerlijke zaken, hoewel h et vaststelt 
dat een getuige die regelmatig opnieuw 
werd gedagvaard blijvend verstek laat 
gaan, nalaat h em een nieuwe geldboete 
op te leggen. (G .vV., art. 926, '927 en 
1089.) 

26 april 1974. 937 

22. - Bevel van de ministe1· van just·itie . 
- Bw·geTlijke zalcen . - Vonnis waa1·bij 
aan het openbam· ministe1·ie wo1·dt bevolen 
aan de ?'echtbanlc een st1·ajdossie1· mecle te 
delen of afsch?-~ft e1·van af te leve1·en. -
JJ1Iachtsove1·sclwijding. - Ven~ietiging. -
Op het cassati eberoep van d e procureur-
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generaal, op bevel van de minister van 
justitie ingesteld, vernietigt het Hof 
wegens machtoverschrijding het vonnis 
waarbij , aan het openbaar ministerie 
.wordt bevolen aan de rechtbank een 
strafdossier mede te delen of afschriften 
ervan af te leve:ren. (G.W., art. 1088; 
art. 125 k.b. van 28 december 1950 hou
dende algemeen reglement op de ge
rechtskosten in strafzaken.) 

21 juni 1974. ll76 

HOOFDSTUK III . 

VoORZIENINGEN IN CASSATIE. - MEMO
RIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING; 

MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN 
WEDERANTWOORD. 

( Zie V ooTziening in cassatie). 

HOOFDSTUK IV. 

CASSATIEMID:pELEN, 

(Zie Oassatiemiddelen.) 

HOOFDSTUK V. 

RECHTSPLEGING IN HET ALGEMEEN. 
VORM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

. § 1. - Rechtspleging in belastingzaken. -
Omvang van de vernietiging. 

23.- Rechtspleging. - Dh·ecte belas
tingen. - V oo1·zieningen van ve?'scheidene 
pa1·tijen tegen dezelfde beslissing. 
Samenvoeging van de zaken. ·- W anneer 
verscheidene partijen zich in cassatie 
voorzien hebben tegen dezelfde beslis
sing, voegt het Hof de voorzieningen 
ambtshalve samen. (G.W., art. 1083.) 

19 april 1974. 892 

2. - Rechtspleging in bmgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen) . - Omvang van de ver
nietiging. 

24. - Omvang.- BuTge1·lijke zaken.
Beschikkende gedeelte niet onde1·scheiden 
ten opzichte van de cassatie. - Beg1·ip. -
In burgerlijke zaken is, ten opzichte van 
de omvang van de cassatie, geen beschik
kende gedeelte dat onderscheiden is van 
het door het cassatieberoep bestredene 
beschikkende gedeelte, datgene waar
tegen door geen van de partijen in het 
cassatiegeding een ontvankelijke voor
ziening kan worden ingesteld. 

11 oktober 1973 en 21 februari 1974. 
172 en 690 

25. - Rechtspleging. - Btwge?'lijke 
zalcen. - Samenvoeging van zaken. -
W anneer verscheidene partij en . tegen 
dezelfde beslissing voorziening in cas
satie instellen, voegt het Hof ambts
halve deze voorzieningen samen, zelfs 
indien een van de partijen zich bovendien 
in cassatie heeft voorzien tegen een in 
dezelfde zaak gewezen beslissing alvorens 
recht te doen. (G.W., art. 1083.) 

7 december 1973. 395 

26.- Omvang. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. 
~ V e1·nietiging van een beslissing. -
V e1·nietiging die de ve1·nietiging meeb1·engt 
van de besMssing wellce slechts een gevolg 
van de vemietigde beslissing is. - De 
vernietiging van een beslissing brengt de 
vernietiging mee van de beslissing well{e 
slechts een gevolg van de vernietigde 
beslissing is. 

ll januari 1974. 523 

• 27. - Rechtspleging. Bu1·ge1'lijke 
zaken. - V oo1·ziening doo1· ve1·scheidene 
pm·tijen ingesteld tegen een en dezelfde 
beslissing. - Samenvoeging van de voor
zieningen. - Wanneer verscheidene par
tijen zich tegen een en dezelfde beslissing 
in cassatie hebben v,aorzien, voegt het 
Hof de voorzieningen ambtshalve samen. 

1 februari, '28 maart 1974. 829 en 597 

28.- Omvang. - Btwge?'lijlce zalcen. 
- Beslissing waaTbij de bestutwde?' van 
een rnot01'1'ijtuig alleen aanspmlcelijk vm·
klaanl wonlt voo1· een ongeval. - Rechte1· 
die onwettelijlc beslist heeft dat de bestutw
de?' van het ande1·e voe?'tttig geen enkele fout 
heejt begaan. - Oassatie die zich· niet ttit: 
st1·ekt tot het beschilckende gedeelte volgens 
hetwellc de ee1·ste bestuunle1· een fottt heeft 
begaan waa1·vom· hij aanspmkelijlc is. -
Wanneer een beslissing, die de bestuurder 
van een motorrijtuig alleen aansprakelijk 
verlclaart voor de gevolgen van een onge
val, wordt vernietigd omdat de rechter 
onwettelijk heeft beslist dat de bestuur
der van het andere motorrijtuig geen 
fout heeft begaan, strekt de vernietiging 
zich niet uit tot het beschilclmnde ge
deelte volgens hetwelk de eerste bestuur
der een font heeft begaan waarvoor hij 
aansprakelijk is. 

26 april 197 4. 932 

29.- Ornvang. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. 
- Beslissing wam·bij de bestttttnle1· van 
een rnoto1'1·ijtuig alleen aanspmlcelijk ve1'
lclaanl wonlt voo1· een ongeval. - Rechte1· 
die onwettelijk beslist heeft dat de bestttto·
de?' van het ande1·e voe?'tttig geen enlcele 
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fout heeft begaan. - Oassatie die zich niet 
uitst1·ekt tot het beschikkende gedeelte 
waa?·in het bedmg van de doo1· het ongeval 
ve?'OO?'Zaalcte schade w01·dt vastgestelcl. -
Wanneer een beslissing, die de bestuur
der van een motorrijtuig aileen aanspra
kelijk verklaart voor de gevolgen van een 
ongeval, wordt vernietigd omdat de 
rechter onwettelijk heeft beslist dat de 
bestuurder van het andere rijtuig geen 
fout heeft begaan, strekt de vernietiging 
zich niet uit tot het beschikkende ge
deelte waarin het bedrag van de door het 
ongeval veroorzaakte schade wordt vast
gesteld. 

26 april 1974. 932 

3. - Rechtspleging in strafzaken (Douane 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang van 
de vernietiging. 

30. - Omvang.- Stmfzaken. - Niet 
bepe1·kte voo1·ziening van de belclaagde. -
Oassatie van de beslissing op de st?·afvo?'
cle?·ing. - Oassatie, dientengevolge, van de 
eindbeslissing op de bu1·ge?"lijke ?'echtsvo?·
de?·ing tegen de beklaagde. - De cassatie, 
op d e niet beperkte voorziening van de 
beklaagde, vari de veroordeling op de 
strafvordering, brengt de ca8satie mede 
van de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
die h et gevolg is van d e eerste. 

4 september, 10 september, 2 oktober, 
8 oktober, 4 december en 17 december 
1973, 15 januari, 4 en 18 jtmi 1974. 

10, 24, ll8, 146, 384, 435, 543, 1087 
en 1143 

31.- Omvang. - Stmfzaken. - Bu?·
ge?"lijke ?'echtsvO?·de?·ing. - Ve1·nietiging 
van een beslissing. - Gevolg bepeTkt tot de 
d1·aagwijdte van het aangenomen midclel. 
- D e vernietiging van een vonnis of van 
een arrest over de burgerlijke rechtsvor
dering, hoe algemeen en onbeperkt de 
termen ook zijn waarin zij wordt uitge
sproken, is, in de regel, beperkt tot de 
draagwijdte van het middel dat eraan 
ten grondslag ligt. (Art. 427 Sv.) 

18 september 1973. 48 

32. - Omvang. ·- Ve1·nietiging van . 
een an·est in zoven·e het de belclaagde heeft 
ve?'OO?'deeld tot de betaling van een bepaald 
bedmg aan de bu1·gedijke pa1·tij. - Ve?· 
nietiging ten gevolge van de aanneming 
van een middel hie1·uit afgeleid, dat niet 
we1·d geantwoonl op de conclttsie .te1· be
twisting van een van de elementen waa?'
mee 1·elcening is gehouden voo1· de vaststel
ling van dit bedmg. - Omvang van de 
ventietiging. - Wmmeer een arrest ver-

nietigd is, in zgverre het aan de burger
lijke partij een globaal bedrag toegekend 
heeft, om de enkele reden dat gegrond 
was het middel hieruit afgeleid dat niet 
werd geantwoord op de conclusie ter 
betwisting van een element van de schade 
dat met andere elementen h eeft bijge
<lragen tot de vaststelling van dit bedrag, 
strekt de vernietiging zich, in de regel, 
niet uit tot de beslissingen van het bestre
den arrest over die andere elementen 
die niet zijn bestreden of op grond 
waarvan het cassatieberoep is ver
worpen. 

18 septe1nber 1973. 48 

33.- Omvang.- Stmfzaken. - · Bu?'
ge?·lijke ?'echtsvo?·dm·ing. - Oassatie van de 
beslissing op de stmfvo?·cle?·ing wegens de 
onmogelijkheid om na te gaan of clez~?
?'echtsvO?·de?·ing al clan niet vmjaa1·d was. -
Gevolg bet?·eklcelijk de beslissing op de 
bu1·ge?"lijke ?'echtsvO?·cle?·ing. - De ver
nietiging van de beslissing op de straf. 
vordering omdat het Hof niet kan nagaan 
of deze rechtsvordering al dan niet ver
jaard was, brengt de vernietiging mede 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering, wanneer niet kan wor
den n;1gegaan of deze tijdig is ingesteld. 
(Art. 26 . wet van 17 april 1878.) 

18 september 1973. 52 

34.- Rechtspleging. - Stmfzalcen. 
Aangifte van misdaclen in htm ambt doo1· 
leden van een ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg 
of doo1· cleze gehele 1·echtbank gepleegd. -
An·est dat beslist clat de aangifte niet ont
vanlcelijk is omdat zij niet incidenteel in 
een cassatievoo1·ziening is geclaan. 
A1'1'est in de ?'aadkame?' gewezen. - Het 
arrest van het Hof, dat beslist dat de 
aangifte aan het Hof van misdaden 
door magistraten van een rechtbank van 
eerste aanleg of door deze gehele recht
bank gepleegd niet incidentieel gedaan 
is in een zaak die voor het Hof aanhangig 
is en derhalve niet ontvankelijk is, wordt 
in de raadkamer uitgesproken. 

25 september 1973. 92 

35. - Omvang.- Stmfzaken.- Bw·
ge?·lijke 1'echtsvonle1·ing. - V oo1·ziening 
in cassatie van de belclaagde. - V e?·nieti
ging van de beslissing op de stmfvO?·de
?'ing. - B1·engt de ventietiging mede 
van de niet definitieve beslissing op de 
?'echtsvonle1·ing van de btwge1·lijlce pa1·tij, 
niettegenstaancle de niet-ontvankelijlcheid 
van de voo1·ziening tegen deze laatste 
beslissing. - De vernietiging, op de voor
ziening in cassatie van de beklaagde van 
de beslissing op de strafvordering brengt 
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de vernietigin g mede van de niet de~i
tieve beslissing op de rechtsvordermg 
van de burgerlijke partij, die het gevolg 
ervan is, hoewel de voorziening tegen 
deze tweede beslissing vooralsnog niet 
ontvankelijk is. 

1 oktober en 8 oktober 19.73, 21 januari, 
11 februari en 25 februari 1974. 

112, 146, 557, 627 en 705 

36.- Omvang. - Stmfzaken.- B~w
ge?"lij ke ?'echtsvo?·de?·ing. - V oo1·ziening 
van de beklaagde. - Oassatie van de 
ve1·om·cleling van de belclaagde. - V m·zeke
?'aa?' van de b~wge?"?"echtelijlce aansp?·alce
lijkheid van de belclaagde, v1·ijwillig tussen
gelcomen pm·tij, oak ve?'OO?'deelcl om de 
bu1·ge1"lijlce pa1:tij schad_~loos te s_tell~n. ~ 
V m·zeke1·am· d~e van z~Jn voo?·z~en~ng ~n 
cassatie afstand heeft gedaan. - Gevolg 
van de cassatie t.a.v. deze vm·zelce?·aa?'. -
W anneer de veroordeling van de be
klaagde op de burger~ijk_e rechtsvyr~e
ring, op diens voorz1emng vermet1gd 
wordt en de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijk?eid van de:z:e 
beldaagde, die voor de fe1tenrec~ter Vl'lJ
willig is tussengekomen, van ZlJn voor
ziening afstand heeft gedaan, heeft de 
beslissing waarbij deze verzekeraar ook 
veroordeeld wordt om de burgerlijke 
partij schadeloos te stellen, geen be
staansreden meer. 

1 oktober 1973. 112 

37.- Omvang. - Stmfzaken. - Niet 
bepeTkte vooniening van de beklaagde. -
Ve1·nietiging van de beslissing op de stmf
vo1·de1·ing. - V emietiging dientengevolge 
van cle eindbeslissing op de tegen de 
beklaagde ingestelde burge?"lijlce ?'echtsvo?'
de?'ing.- Zelfs indien vemie~igin_g va~ de 
beslissing op de stmfv01·de1·~ng ~s ~t~tge
spmlcen op een van ambtswege opgewo1-pen 
middel. - Vernietiging, op de niet 
beperkte voorziening van de beldaagde, 
van de veroordelende beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging mede 
van de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
die het gevolg is van de eerste, zelfs 
indien de vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering uitgesproken is op 
een 1niddel dat door het Hof ambtshalve 
is opgeworpen. 

2 oktober 1973, 21 januari, 12 maart, 
25 maart en 24 juni 1974. 

115, 558, 767, 813 en 1179 

38.- Omvang.- Stmfzaken.- Vm·
nietiging van de beslissing die de beklaagde 
ve1·oo?·deelt. - Regelmatige voo1·ziening 
van de bu?'Ye?'?'echtelijlc aansp1;akelijlce 

pm·tij. - Vemietiging die de vemietiging 
medeb1·engt van het beschikkende gedeelte 
m.b.t. deze pa1·tij, al is zij op een ambts
halve aangevoenl middel uitgesp1·oken. -
Wa1meer de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, brengt de vernietiging van 
de beslissing tot veroordeling van de 
beldaagde, al is ze uitgesproken over een 
door het Hof ambtsh.alve aangevoerd 
middel, de vernietiging mede van het 
beschild~ende gedeelte m.b.t. deze partij. 

2 oktober 1973. 115 

39.- Omvang.- Stmfzaken.- Bw·
geTlij ke stmfvo1·cle1·ing. - V ooTziening 
van de beklaagde. - Oassatie van de be
slissing tot ve1·oo?·deling van cle beklaagde. 
- B~wgm·1·echtelijk aanspmkelijke pa1·tij 
die zich niet of om·egelmatig in cassatie 
heeft voo1·zien. - Gevolg van de cassatie 
t.a.v. deze pa1·tij. - Wanneer een beslis
sing tot veroordeling van de beklaagde 
op de burgerlijke rechtsvordering, op 
diens voorziening, vernietigd wordt en de 
burgerrechtelijk, aansprakelijke partij 
zich niet of zich om·egelmatig in cassatie 
heeft voorzien, heeft de beslissing, waar
bij deze partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de veroor
deling, geen bestaansreden meer. 

2 oktober en 23 oktober 1973. 
127 en 223 

40. - Omvang. - Stmfzaken.- B~w
ge?"lij ke 1·echtsvonle1·ing. - V ooTziening 
van de beklaagde. - Oassatie van de 
beslissing tot ve1·oonleling van de be
klaagde. - V m·zelcemm· van de bu?·ge?·
?'echtelijlce aanspmkelijkheid van de be
lclaagcle. - V m·zelcema1· V'rijwillig t~tsse~
gelcomen en ve1·oonleeld om hem te VT~J 
wm·en voo1· de ve1·oonlelingen ten g~mste 
van de bu1·ge1"lijke paTtij. - Ve1·zekema1· 
die zich niet of zich om·egelmatig in cas
satie heeft voo1·zien. - Gevolg van de 

· cassatie t.a.v. cleze ve1·zelceTaa1·. - Wan
neer een beslissing tot veroordeling van 
de beldaagde op de burgerlijke re.chts-

. vordering, op diens voorziening, vernie
tigd wordt en de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
deze beldaagde, die voor de feitenr~chter 
vrijwillig is tussengekomen, zwh met of 
zich onregelmatig in cassatie heeft voor
zien, heeft de beslissing tot veroordeling 
van deze verzekeraar otn de beldaagde 
te vrijwaren voor de veroordelingen 
jegens de burgerlijke partij geen bestaans
reden meer. 

2 oktober 1973 en 24 jtmi 1974. 
127 en 1179 
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41.- Omvang. - Stmfzalcen. -Stmf
voTde?·ing. - V e1·nietiging van de veTOO?'
deling van de beklaagde. - Regelmatige 
voo1·ziening in cassatie van de bttTge?Tech
telijk aanspmkelijke pa1·tij. - Vemieti
ging die de ve1·nietiging meebTengt van het 
beschikkende gedeelte bet?·effende deze pa?'
tij. - Wanneer de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien, brengt de vernie
tiging van de veroordeling van de be
klaagde de vernietiging mee van het 
beschikkende gedeelte betreffende deze 
partij. 

8 oktober 1973. 146 

42. - Omvang. - Stmfzaken. - BU1'
ge1'lijke 1·echtsvonlm·ingen.- Niet bepe1·kte 
voo1·ziening in cassatie van de beklaagde. 
- Regelmatige voo1·ziening van de btwge?'
?'echtelijlc aanspmlcelijke pa1·tij. - VeT
nietiging van de beslissing op de stmfvo?'
de?·ing.- Ve1·nietiging dientengevolge van 
de eindbeslissingen op de buTgm·lijke 
?'echtsvo?·de?·ingen voo1·tvloeiende uit de 
stmjvm·de1·ing en ge1·icht tegen de beklaagde 
en de btw·geTTechtelijJc aanspmlcelijlce pm·
tij.- De vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde en op de 
regelmatige voorziening van de burger
rechtelijk aansprakelijke partij, van de 
beslissing op de strafvordering brengt de 
vernietiging mee van de eindbeslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen 
hen ingesteld. 

8 oktober 1973. 146 

43.- Omvang. - Stmfzaken. Oas-
satievoo?·ziening van het openbaa1· m~n~s
tm·ie. - OassatievooTziening van de be
klaagde tegen de beslissing op de ?'echts
vm·dm·ing van de bu1·gm·lijlce pm·tij. -
Oassatie, op de voo1·ziening van het open-

_bam· ministe?"ie, van de beslissing op de 
st?·afvm·de?·ing. - Beslissing op de bu?·gm·
lijke 1'echtsvonle1·ing op dezelfde onwettige 
1·eden geg1·ond. - Oassatie die zich uit
st?·ekt tot deze beslissing. - W anneer de 
beslissing op de strafvordering en de 
beslissing op de r echtsvordering van de 
burgerlijke partij op dezelfde onwettige 
reden zijn gegrond, brengt de vernie
tiging, op de cassatievoorziening van het 
openbaar ministerie, van de eerste be
slisslng de vernietiging mede van de 
tweede waartegen de beklaagde zich 
regelmatig in cassatie heeft voorzien. 

16 oktober 1973. 189 

44. - Omvang. - St?·afzaken.- Batt
wen zonde1· voomfgaande, sch?-iftelijlce en 
uitd?·ulclcelijlce ve1·gunning van het college 
van btwgemeestm· en schepenen. - Een 

enkele stmf, nl. een geldboete, wegens dit 
misd1·ijj en een andm· misd1·ijj. - Stmf 
wettelijk gm·echtvaa1·digd dom· dit andeT 
misd1·ijj. - Beslissing wam·bij bovendien 
wegens het em·ste misd1·ijj wm·dt bevolen 
dat de plaats in de vo1·ige staat wm·dt 
heTsteld. - Geen antwom·d op de conclusie 
ovm· dit ee1·ste misd1·ijj. - Oassatie en vm·
wijzing bepe1·kt tot het beschilckende ge
deelte waa1·bij wm·dt bevolen de plaats in de 
vo1·ige staat te he1·stellen. - In geval van 
aanneming van het middel dat hieruit 
is afgeleid dat niet is geantwoord op de . 
conclusie van de eiser over de telastleg
ging te hebben gebouwd zonder vooraf
gaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het college van burge
meester en schepenen, welk misdrijf is 
omschreven bij de artike1en 44 en 64 van 
de wet houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, en een enkele straf, nl. een geld
boete, is uitgesproken wegens dit wan
bedrijf en een ander misdrijf, en deze 
straf wettelijk gerechtvaardigd blijft 
door dit laatste misdrijf, zijn de cassatie 
en de verwijzing beperkt tot het be
schikkende gedeelte waarbij, wegens dit 
wanbedrijf, werd beslist dat de plaats in 
de vorige staat moet worden hersteld. 

16 oktober 1973. 196 

45.- Omvang. - Stmfzalcen. ~ Vm·
vallenve?·lclm·ing van het ?'echt een voe1·tuig 
te besttt?'en. - Oassatie wegens de onwette
lijlcheid wam·dom· deze stmf is aangetast. 
- Gehele cassatie met venvijzing. - De 
cassatie wegens de onwettelijkheid waar
door de vervallenverklaring van het recht 
een voertuig te besturen is aangetast, 
is een gehele cassatie en geschiedt m et 
verwijzing. 

23 oktober 1973. 217 

46. - Omvang. - Stmjvo?·de1·ing. -
Oassatiebe?'oep van het openbam· ministe?"ie 
tegen de beklaagde en de voo1· deze bu?·ge?'
?'echtelijk aanspmlcelijlce pm·tij. - Oassa
tie van de beslissing tot vm·om·deling van de 
belclaagde. - Oassatie b1·engt de cassatie 
mede van het beschilckende gedeelte m.b .t. 
de btt?·ge?Techtelijlc aanspmkelijke partij. 
- De cassatie, op het cassatieberoep van 
het openbaar ministerie tegen de be
klaagde en de voor deze burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, van de beslissing 
tot veroordeling van de beklaagde brengt 
de cassatie mede van de beslissing waar
bij deze partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de veroor
deling van de beklaagde. 

29 oktober en 5 november 1973. 
241 en 265 
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47. - Omvang. Oassatiebe1·oep van 
het openbaa1· ministe1·ie. - Oassatie van 
het beschikkencle gecleelte m.b.t. de stmj
vo?·clm·ing. - St1·ekt zich niet uit tot het 
beschikkemle gecleelte clat beslist ovm· de 
bu1·ge?"lijke ?'echtsvonlm·ing. - Wanneer, 
op het cassatieberoep van h et openbaar 
ministerie alleen, het Hof het beschik
kende gedeelte van een vonnis m.b.t. de 
strafvordering vernietigt, strekt deze 
cassatie zich niet uit tot het beschildmnde 
gedeelte dat op de burgerlijke rechtsvor
dering beslist . 

29 oktober 1973. 241 

48.- Omvang. - Stmjzaken.- Bu?'
ge?"lijlce ?'echtsvonle?·ingen. - Beslissing 
wam·bij de gehele aanspmkelijkheicl vom· 
een ongeval ten laste van de bestu~t?·clm· 
van een vom·tuig wonlt gelegcl . - Onwette
lijke ve1·kla1·ing clat e1· tussen de jmtt 
begaan clam· de besttt~w·cle?' van een ancle1· 
voe1·tuig en het ongeval geen oo?·zalcelijk 
ve1·bancl bestaat. - Oassatie. - G1·ens. -
Wanneer een vonnis, dat beslist dat de 
bestuurder van een . voertuig aileen en 
geheel aansprakelijk is voor de gevolgen 
van een ongeval, wordt vernietigd omdat 
de rechter onwettelijk beslist heeft dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de fout van de bestuurder van een 
ander voertuig en het ongeval, strekt de 
vernietiging zich niet uit tot de beslissing 
dat de eerste bestuurder een fout heeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijk is. 

12 november 1973. 291 

49. - Omvang. Voo1·ziening van 
een beklaagcle. - Oassatie van de beslissing 
op de tegen hem ingestelcle st?·ajvm·cle?·ing 
en b~wge1·lijke ?'echtsvonle1·ing. - B~w·
ge?·lijke pa1·tij bu?·ge?'?'echtelijk aanspmke
lijlc voo1· een V?'ijgespmken m eclebeklaagcle. 
- V emietiging die zich ~titst1·elct tot cle 
beslissing clat cleze meclebelclaagcle geen 
Jo~tt heejt begaan waa?·voo1· hij aansp?·ake
lijk kan wm·clen gestelcl.- D e vernietiging, 
op d e voorziening van een b eldaagde, 
van de beslissingen op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering strekt zich uit tot de 
b eslissing dat een medebeklaagde, voor 
wie de bnrgerlijke partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk is, geen fout h eeft b egaan 
waarvoor hij aansprakelijk k an worden 
gesteld. 

12 november 1973. 294 

50.- Omvang. - Stmjzaken.- Oas
satievoo?·ziening van de beklaagcle. 
Oassatie van cle beslissing op de st?·ajvo?'
de?·ing. - B1·engt cle vm·nietiging mecle van 

de niet clefinitieve beslissing op de ?'echts
vonleTing van de bm·ge1·lijke pm·tij, niet
tegenstaancle de niet-ontvankelijkheicl van 
de vooTziening tegen cleze beslissing en de 
ajstancl van cleze vooTziening, zonder 
be?'~tsting. - D e cassatie, op de voorzie
ning van de beklaagde, van de beslissing 
op de strafvordering brengt d e vernieti
ging mede van de niet definitieve beslis
sing op de rechtsvordering van de burger
lijke partij, die er het gevolg van is, 
hoewel de voorziening tegen de tweede 
beslissing vooralsnog niet ontvankelijk 
is en de beldaagde van deze voorzieriing 
afstand heeft gedaan, zonder in deze 
beslissing te berusten. 

3 december 1973. 379 

51. - Omvang. - Stmjzaken. - Oas
satie van de beslissing waa1·bij de be
klaagde wonlt ve?'oonleelcl. - Bu?·gen·ech
telijlc aanspmkelijke pm·tij die zich niet 
of clie zich omegelmatig in cassatie heejt 
voo1·zien. - Gevolgen van de cassatie 
t.a.v. cleze pa1·tij. - Wanneer de b eslissing 
tot veroordeling van de beldaagd e, op 
zijn voorziening, vernietigd wordt en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
zich niet of zich onregelmatig in cassatie 
h eeft voorzien, verliest de beslissing, 
waarbij deze partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verldaard voor deze 
veroordeling, haar bestaansreden. 

3 d ecember, 17 d ecember 1973, 22 ja
nuari en 6 mei 1974. 379, 435, 565 en 1001 

52.- Omvang. - Stmfzalcen.- Ve?'
oonlelencle beslissing. - Onwettelijkheid 
van de beslissing waa1·bij ~titstel wonlt ve?'
leencl. - Volledige ve1·nietiging. -Wan
near een vonnis verbroken wordt wegens 
onwettelijkheid van de beslissing waarbij 
aan de veroordeelde uitstel voor d e ten
uitvoerlegging van de hele straf of van 
een dee! ervan wordt verleend, slaat de 
verbreking op d e hele veroordeling. 
(Impliciete oplossing.) 

7 januari 1974. 502 

53. - Onwang . - StTajzaken. - On
wettelijke gelclboete. - V olleclige vemieti
ging en ve1·wijzing. - De vernietiging van 
een beslissing wegens de onwettelijkheid 
van de geldboete, die samen m et de 
hoofdgevangenisstraf is uitgesproken, is 
een volledige vernietiging en geschiedt 
met verwijzing. 

15 januari 1974. 543 

54. - Omvang. - Stmfzaken. - Oas
satiebe?·oep van cle beklaagcle. - V eTnie
tiging van de beslissingen op de stmjvo1·-
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de1·ing en op de bw·gedijke 1·echtsvorde1·ing 
die tegen hem zijn ingesteld. - V m·nieti
ging b1·engt geen vm·nietiging mee van de· 
eindbeslissing die op zijn buTgeTlijke 
1'echtsvo1·de1·ing is gewezen en waa1·van hij 
niet 1·egelmatig in cassatie is gelcomen. -
De vernietiging, op het cassatieberoep 
van beklaagde, van de strafvordering en 
van de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen hem zijn ingesteld, brengt niet de 
vernietiging mee van de eindbeslissing 
die op de door hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering is gewezen en waarvan 
hij niet of niet regelmatig m cassatie is 
gekomen. 

21 januari 1974. 558 

55.- Omvang.- Stmjzalcen.- Vm·
oO?·deling tot verschillende st1·ajfen wegens 
twee misdTijven. - l\llisd1·ijven die elk 
lcunnen tvoTden gestTajt met het ve1·val van 
het 1·echt een voe1·tttig te bestuTen. -
An·est dat het vm·val tdtspTeelct vooT beide 
misd1·ijven. - Ve1·nietiging van cle vm·oo?·
delende beslissing ten aanzien van een 
dm· misd1·ijven. - Stmj wettelijk geTecht
vaa?·digd doo1· het ande1·e misd1·ijj. -
V e1·nietiging die zich niet uitst1·elct tot de 
ve1·vallenveTlcla1·ing. - Wordt een be
klaagde tot verschillende straffen veroor
deeld wegens twee misdrijven die beide 
kunnen gestraft worden met het verval 
van het recht tot het besturen van een 
voertuig en heeft de rechter een enkele 
vervallenverklaring uitgesprok€m, dan 
strekt de vernietiging van de veroordeling 
wegens een van de misdrijven zich uit 
tot de vervallenverklaring, indien deze 
door. het andere misdrijf . wettelijk ge
rechtvaardigd blijft. 

22 januari 1974. 565 

56. - Omvang . - Stmfzalcen. - Een 
enlcele st?·aj ttitgesp1·olcen tvegens twee mis
d?'ijven. Onbevoegdheid mtione 
mateTiae » van de 1'echte1· om van een van 
deze misd1·ijven lcennis te nemen. - Ve1'
nietiging van de volledige ve1·oo1·deling. -
W am'leer de rechter wegens twee mis
drijven een enkele straf h eeft uitgespro
ken, hoewel hij 1·atione mate1'iae onbe
bevoegd was om kennis te nemen van een 
van deze misdrijven, vernietigt het Hof 
de veroordeling in haar geheel. 

28 januari 1974. 583 

57. - Omvang . - Stmfzalcen. - StTaj
vonle?·ing. - Rechte1· in hoge1· bm·oep 
waa1·bij de beklaagde tv01·dt vm·oo1·deeld 
wegens cle p1·imai1·e telastlegging en tv01·clt 
m·ijgesp1·oken van de sttbsidiai1·e telastleg
ging tvam·op een minde!' zwm·e stTaj staat. 

- Oassatie van de ve?'OO?"deling op het 
cassatiebe1·oep van de belclaagde alleen. -
Oassatie die zich uitstTelct tot de m·ijspmalc. 
- W anneer de rechter in hoger beroep de 
beklaagde heeft vrijgesproken van de 
subsidiaire telastlegging en hem heeft 
veroordeeld wegens de primaire telast
legging, strekt de cassatie, op het cas
satieberoep van de beldaagde aileen, 
van de veroordeling zich uit tot de vrij
spraak, indien op de subsidiaire telast
legging een minder zware straf staat. 

4 februari 1974. 602 

58.- Omvang. - Stmfzalcen. - Bu1·
ge1"lijlce ?'echtsvoTde?·ingen. - Ve?'OO?'de
lingen doo1· dezeljde onwettelijlcheid aange
tast. - Einclbeslissing op een van cleze 
v01·de1·ingen en geen eindbeslissing op de 
ancle1·e. - V oo1·ziening van de ve1·zelceTaa1· 
van de eigenam· van het voeTtuig. -
Ajstand van de voorziening tegen de niet 
definitieve beslissing, zonde1· be1·usting. -
Oassatie van de eindbeslissing. - Oassatie 
die de vm·nietiging van de tweede beslissing 
medeb1·engt. - W anneer de rechter voor 
wie twee burgerlijke rechtsvorderingen 
tegen de beklaagde en de verzekeraar van 
de eigenaar van het voertuig zijn ge
bnicht, beslissingen heeft gewezen welke 
door dezelfde onwettelijlrneid zijn aange
tast, en een van deze beslissingen een 
eindbeslissing is terwijl de andere dit niet 
is, brengt de inwilliging van de voorzie
ning van de verzekeraar tegen de eerste 
beslissing de vernietiging mede van de 
tweede, zelfs indien de verzekeraar, 
zonder erin te berusten, van zijn voor
ziening tegen de laatste beslissing afstancl 
heeft gedaan. 

12 februari 1974. 640 

59. - Omvang.- Stmjzalcen . - Bu1·
ge1·lijlce 1'echtsvo1·cle1·ingen ingestelcl tegen 
een belclaagde, een ve1·zelce1·aa1' en het 
Gemeenschappelijlc M oto1·tvaa?·bo1·gjoncls. 
- Rechtsvo1·dm·ingen tegen de belclaagde en 
het Gemeenschappelijk JI!Ioto1·waa?·bo1·g
joncls ingewilligd. ~ Vm·zekemm· wonlt 
buiten cle zaak gesteld. - Beslissingen die 
het Gemeenschappelij /c lJII oto1·wam· bo1·g
fonds vm·oo1·delen en de ve1·zeke1·am· buiten 
de zaak stellen geg·roncl op dezelfde onwette
lijke 1·eden. - Voo1·ziening in cassatie 
van het Gemeenschappelijlc JI!Ioto?·tvaa?'
bo?·gjonds tegen de btwge1'lijke pm·tijen. -
Oassatie van de beslissing waaTbij het 
Gemeenschappelijk Jill otonvam·bo?·gjoncls 
w01·dt ve1'0o1·deeld leiclt tot ve1·nietiging van 
het beschikkende gedeelte tvaaTbij de ve1·
zelcemm· bttiten de zaak woTdt gestelcl . -
Inclien burgerlijke rechtsvorderingen 
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werden ingesteld tegen een beklaagcle en 
de burgerlijke partijen de verzekeraar 
van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde en het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfoncls in tussenkomst heb
gen opgeroepen, de burgerlijke rechts
vorderingen werden ingewilligd tegen de 
beklaagcle en het Gemeenscbappelijk 
Motorwaarborgfonds en de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de beklaagcle buiten de zaak 
werd gesteld, leidt de cassatie, op de 
voorziening van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfoncls tegen de burgerlijke 
·partijen, van de veroordeling van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
ten aanzien van de burgerlijke partijen 
tot de vernietiging van bet beschikkende 
gecleelte, dat op dezelfcle onwettelijke 
reden is gegrond, waarbij de verzekeraar 
buiten de zaak wordt gesteld. 

26 februari 1974. 711 

60. - Omvang. - Stmjzaken. - Be
slissing waa1·bij alle aanspmkelijkheid 
voo1' een ongeval ten laste van een beklaagde 
wonlt gelegd. - Geen antwoonl op de 
conchtsie waa1·in aan een medebeklaagde, 
aangestelde van het slachtof!e1·, een fout 
w01·dt toegesch1·even waa1·doo1· het ongeval 
wenl ve1'001'Zaakt. - V e1·nietiging die zich 
niet 1dtst1'ekt tot het beschikkende gedeelte 
wam·bij wonlt beslist dat de eism· een fo1tt 
heejt begaan wam·voo1· hij aanspmlcelijk is 
en evenmin tot de vaststelling van het bed1·ag 
van de doo1' het slachtoffe1' geleden schade. 
- W anneer een beslissing waarbij alle 
aansprakelijkbeid voor een ongeval ten 
laste van een beklaagde wordt gelegcl, 
vernietigcl worclt op grond alleen clat d e 
recbter niet beeft geantwoord op de 
conclusie waarin aan een medebeklaagcle, 
aangestelcle van het slachtoffer, een fout 
worclt toegeschreven waardoor bet onge
val werd veroorzaakt, strekt de vernieti
ging zicb uit tot het bescbikkencle ge
deelte waarbij wordt beslist dat de be
klaagde een fout heeft begaan waarvoor 
hij aansprakelijk is en evenmin tot de 
vaststelling van bet beclrag van de door 
het slacbtoffer geleclen scbacle. 

11 maart 1974. 750 

61. - Omvang. - Stmjzaken. -Ve1'
oonleling wegens valsheid en gebntik van 
valse st1tlclcen gepleegcl met het oogme1·lc 
om de inlcomstenbelastingen te ontchtilcen 
( ove1·t1·ecling van m·tilcel 342 van het Wet
boelc van de inkomstenbelastingen). -
Voo1·ziening van de beklaagde. - Ve1·nieti
ging omdat, op de ve1·volging van het open
bacw ministm·ie alleen, bttiten de hoofcl-

gevangenisstmj een .gelclboete is opgelegd. 
- V e1·nietiging bepm·kt tot de ve1'001'deling 
tot een gelclboete. - Vernietiging op de 
voorziening van de beklaagde omclat, 
op vervolging van bet openbaar minis
terie alleen, d e rechter wegens valsheid 
en gebruik van valse stukken gepleegd 
met het oogmerk om 'de inkomstenbelas
tingen te ontduiken ( overtreding van 
artikel 342 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen) een geldboete 
beeft toegepast same.n met de boofdge
vangenisstraf, is tot de veroordeli.ng tot 
de geldboete beperkt. 

29 april 1974. 939 

62. - Omvang. - Stmfzaken. - Bu1·
ge1·lijlce 1·echtsvonle?·ing. - An·est wam·bij 
cle eise1· voo1· een ongeval alleen aansp1'a
lcelij k ve1·klam·d en veToonleeld wonlt tot 
betaling van definitieve ve1·goedingen en 
van een vo01·lopige vm·goeding, een deshm
digenondm·zoelc bevolen en ove1· de kosten 
beslist wonlt. - Oassatie op g1·oncl dat het 
m·1·est niet antwoo1·dt op de concl1tsie 
van cle eise1· ten betoge clat cle 1'echtsvoo1'
gange?' van de venveenle1·s zelj ook een jout 
heejt gedaan. - Omvang van de cassatie. 
- W ordt een arrest, waarbij de eiser tot 
cassatie wegens een door hem gepleegde 
fout alleen aansprakelijk verklaard wordt 
voor de gevolgen van een ongeval waar
van de rechtsvoorganger van de verweer
ders het slachtoffer is geweest, de eiser 
wordt veroordeeld tot betaling van defini
tieve vergoedingen aan een rechtbeb
bende en van een voorlopige vergoeding 
aan andere rechtbebbenden, een desktm
digenonderzoek bevolen en over de kosten 
beslist wordt, vernietigcl op groncl dat het 
niet antwoordt op de conclusie van de 
eiser ten betoge clat de recbtsvoorganger 
van de verweerders zelf ook een fout beeft 
begaan die het ongeval heeft veroor
zaakt, clan geldt de vernietiging voor de 
beschikkende gedeelten waarin de eiser 
alleen aansprakelijk is verklaard voor 
de gevolgen van het ongeval, bet beclrag 
van de clefinitieve vergoedingen en van 
de voorlopige vergoecling vastgestelcl en 
over de kosten beslist wordt ; de vernie
tiging strekt zicb niet uit tot bet bescbik
kencle gedeelte volgens h etwelk de eiser 
een fout beeft b egaan waarvoor h:ij aan
sprakelijk is en evenmin tot h et b eschik
kencle gecleelte dat een cleskuncligen
onclerzoek beveelt. 

29 april 1974. 946 

63.- Omvang.- St1·ajzaken.- Oas
satie van de beslissing tot vemo?"deling van 
de beklaagde in de kosten van de stmjvo1·-
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de1·ing. - Geen cassatiebe1·oep of om·egel
matig cassatiebeToep van de btt?·gmTech
telijk aanspmlcelijke pa1·tij. - Beslissing 
waa1·bij deze pm·tij voo1· de ve1·ooTdeling 
in de kosten btwgen·echtelijk aanspmkelijk 
wo1·dt ve1·klaaTd hee,ft geen bestaansTeden 
mee1·, zelfs indien de cassatie oveT een 
middel van ambtswege tv01·dt ttitgespmken. 
- W anneer de beslissing tot veroordeling 
van de beldaagde in de kosten van de 
strafvordering vernietigd wordt op de 
voorziening van de beklaagde en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
zich niet of zich onregelmatig in cassatie 
heeft voorzien, verliest de beslissing, 
waarbij deze partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor deze 
veroordeling, haar bestaansreden, zelfs 
indien de vernietiging over een middel 
van ambtswege wordt uitgesproken . 

6 mei 1974. 1017 

64. - Omvang. - Stmjv01·de?·ing. -
Bu1·ge1·lijke ?'echtsvO?·de?·ing. - Beslissing 
wam·bij de aanspmkelijlcheid voo1· een 
ongeval vo01· de helft wo1·dt vm·deeld tttssen 
de beklaagde en de getToffene. - Oassatie
bm·oep van de beklaagde. - Oassatie van 
de beslissing op de stmjv01·de1·ing. -
Oassatie die zich uitst1·elct tot de beslissing 
op de btt?'ge?'lijke ?'echtsvo?·de?·ing. - Oas
satie die zich niet uitstTelct tot de beschik
kingen die de aanspmlcelijkheid van de 
get?·offene op ten minste de helft vaststellen 
en het bedmg van de schade bepalen. -
W anneer d e rechter de aansprakelijkheid 
voor een ongeval voor de helft heeft ver
deeld tussen de beklaagde en de getroffene 
en de beslissing op de strafvordering 
ten laste van de beklaagde, op diens 
voorziening, wordt vernietigd, leidt deze 
vernietiging tot de nietigverldaring van 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering tegen de beklaagde, welke het 
gevolg is van de eerste, doch strekt zich 
niet uit tot de beschikkingen die de ge
troffene voor de helft ten minste aan
sprakelijk verldaren en het bedrag van 
de schade bepalen. 

13 mai 1974. 1017 

65.- Omvang. - Strajzaken. - On
wettelijke geldboete. - Volledige vemieti
ging en ve?'wijzing. - De vernietiging 
van een veroordeling, wegens onwette
lijkheid van de samen met de hoofdge

. vangenisstraf opgelegde geldboete, is een 
volledige vernietiging en geschiedt met 
verwijzing. 

21 m ei 1974. 1051 

66 . - Omvang. - Stmfzalcen. - On-

wettelijke ve1·vangende gevangenisst1·aj. -
Ve1·nietiging en ve1·wijzing tot dit punt 
van het beschilclcende gedeelte beperkt. -
W a1meer een veroordelend vonnis ver
nietigd wordt omdat d e rechter een lagere 
gevangenisstraf heeft opgelegd clan de
gene die hij wettelijk cliende uit te 
spreken, zijn de vernietiging en de ver
wijzing tot dit punt van het beschikkencle 
gedeelte beperkt. 

27 mei 1974. 1067 

67. - Omvang. - Stmfzaken.- Btt?'
ge?·lijke 1·echtsvonle1·ing. - Oassatiebe1·oep 
van de beklaagde. - A1Test waaTbij de 
bu?·ge?'lijlce pa1·tij gedeeltelijlc aanspmlce
lijk wonlt vm·lclaa1·d voo1· een ongeval en de 
beklaagde w01·dt ve1·oo1·deeld om het aan 
zijn fout te wijten deel van de schade te 
vm·goeden. - Oassatie van de beslissing 
op de stmjv01·de1·ing en op de btwge1·lijke 
?'echtsvo?'de?·ing op g1·ond dat de fout van 
de beklaagde doo1· het m·1·est niet wettelijk 
is bewezen. - Oassatie die zich niet ttit
st?·ekt tot het beschikkende gedeelte dat de 
btwge?'lijke pm·tij een fout heejt begaan 
waa?'VOO?' zij aanspmkelijk is en evenmin 
tot het beschikkende gedeelte dat het bedmg 
van de schade vaststelt. - W anneer een 
arrest clat de beldaagde en de burgerlijk.e 
partij elk voor een deel van de door een 
ongeval veroorzaakte schade aansprake
lijk verldaart, vernietigd wordt omdat de 
rechter onwettelijk heeft beslist dat de 
beldaagde een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is, strekt de vernie
tiging zich uit tot het beschikkende 
gedeelte dat de burgerlijke partij een 
fout heeft begaan en evenmin tot het 
beschikkende gedeelte dat het bedrag 
van de door het ongeval veroorzaakte 
schade vaststelt. 

4 juni 1974. 1087 

68.- Omvang. - Stmfzaken.- Oas
satie, op de voo?'ziening van de belclaagde, 
van een a?'?'est dat het ve1·zet tegen een 
ve1·stelca1Test onwettelijk ongedaan ve1·
klaa1·d heeft. - Oassatie die zich niet uit
st?·ekt tot de beslissing ove1· de ontvanke
lijlcheid van het veTzet. - Wanneer op de 
voorziening van de beklaagde , het Hof 
het bestreden arrest vernietigt in zoverre 
het h et verzet van deze beklaagde onge
daan verldaard heeft, strekt de cassatie 
zich uit tot de uitdrukkelijke ofimpliciete 
beslissing dat het verzet ontvankelijk is. 

4 juni 1974. 1090 

69. - Omvang. - Stmjzaken. - Niet 
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bepe1·kte voo1·ziening in cassatie van be
klaagde. - V e?·nietiging van de beslissing 
op de st?·afvo?·cleTing. - B1·engt dientenge
volge de ve1·nietiging mede van de clefini
tieve en niet clefinitieve beslissingen op de 
tegen hem ingestelcle bu?·ge1·lijke ?'echtsvo?·
dm·ingen, hoewel cle voo1·ziening tegen de 
niet definitieve beslissingen niet ontvanke
lijk is. -De vernietiging, op de voorzie
ning van de beldaagde, van de beslissing 
op de strafvordering brengt dientenge
volge de vernietiging mede van de defini
tieve en niet definitieve beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, hoewel de voorzien:ing 
tegen de niet definitieve beslissingen 
vooralsnog niet ontvankelijk is. 

10 juni 1974. 1116 

70.- Omvang.- Stmfzaken.- Bu?·
ge?·lijke ?'echtsvO?·cle?·ing. - V oo1·ziening 
van cle beklaagcle. - Oassatie van cle 
beslissing tot vemonleling van de be
klaagde. - Belgisch Bu1·eatt van AtttoveT
zelce?·aa?·s v1·ijwillig tttssengelcomen. 
Beslissing tot ve?·oo?·cleling tei-. gunste 
van cle bu?·gedijlce pm·tij aan . het Btt?·eau 
gemeen ve1·klaa?·d. - Bu1·eatt clat zich niet 
of niet 1·egelmatig in cassatie heeft voo1·zien. 
- Gevolg van cle cassatie t.a.v. het Btt?·eatt. 
- W anneer een beslissing tot veroorde-
ling van de beklaagde op de burgerlijke 
rechtsvordering op diens voorziening 
vernietigd wordt en het Belgisch Bureau 
van Autoverzekeraars, dat voor de fei
tenrechter vrijwillig is tussengekomen, 
zich niet of niet regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, heeft de beslissing, waar
bij de veroordeling van de beklaagde ten 
gunste van de burgerlijke partij aan het 
Bureau gemeen wordt verldaard, geen 
bestaansreden 1neer. 

11 juni 1974. 1119 

71- Omvang. - Stmfzaken. Ve?·-
nietiging om cle enkele 1·eden clat cle tijde
lijke oplegging van een voe?·tttig onwettelijk 
is bevolen. ~ V m·nietiging tot cleze beslis
sing bepe1·kt. - Wa1meer een beslissing 
vernietigd wordt om de enkele reden dat 
de tijdelijke oplegging van een voertuig 
onwettelijk is bevolen, zijn de vernieti
ging en de verwijzing tot deze beslissing 
beperkt. 

22 juli 1974. 1234 

4. - Rechtspleging in tuchtzaken. 
Omvang van de vernietiging. 

72. - Omvang: - Tttchtzaken. - Ver-

n~et~g~ng van de beslissing van de 1·aad 
van be1·oep van cle 01·de van apotheke1·s. -
Oassatie wegens cle omvettelijlcheicl van de 
tti~gespmken sanctie. - Volleclige cassatie. 
- De cassatie van de beslissing gewezen 
door de raad van beroep van de Orde van 
apothekers, wegens de onwettelijkheid 
van de uitgesproken sanctie, strekt zich 
uit tot de volledige beslissing. 

21 september 1973. 72 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 
(Zie Vo01·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VII. 

AFSTAND. 
(Zie VooTziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KosTEN. 
(Zie Ge1·echtskosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE. - ZEGEL. 
(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

CASSATIEMIDDELEN. 

lNLEIDING. - Aard van het cassatie
micldel. 

HoOFDSTUK I. - Miclclelen clie niet 
ontvankelijlc zijn wegens oncluiclelijk
heid. 

HooFDSTUK II. - M iclclelen die niet ont
vankelijk zijn omclat niet aangecluicl 
wonlt waa1·in cle wet of welke wetsbe
paling is geschonclen, of omclat cle 
voo1·ziening zelf niet ontvankelijlc is 
wegens het ontb1·eken van k?·achtens cle 
wet bij cle voo1·ziening te voegen 
stuklcen of van bij cle wet ve1·eiste aan
wijzingen. 

HOOFDSTUK III. - Miclclelen diefeite
lijlce g1·onclslag missen. 

HooFDSTUK IV. - Niettwe micldelen. ·-
Lotttm· jtw·iclische miclclelen. 

HooFDSTUK V. - Miclclelen die niet 
. ontvankelijlc zijn w(?-gens gemis aan 

belang voo1· cle eiseT. 
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HooFDSTUK VI. - Middelen die niet 
ontvankelijk zijn omdat zij op de 
best1·eden beslissing geen bet1·ekking 
hebben. 

HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voo?·ge
dmgen middel. (Zie 0ASSATIE.) 

INLEIDING . . 

1\ARD VAN RET CASSATIEMIDDEL. 

1. - Stmjzaken. - Midclel dat k?'itiek 
oefent op een beo01·deling van de jeiten
?'echte?'. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is het middel dat kritiek 
oefent op een feitelijke beoordeling van 
de rechter. (Grondwet, art. 95.) 

24 september, 2 oktober 1973; 8 en 
21 januari, 30 april en 14 en 20 mei 1974. 

76, 123, 5ll, 561, 955, 1020 en 1049 

2.- Stmfzaken. - Micldel waa1·in 
feiten en ?'echt ve1·mengd zijn. - Niet
ontvankelijkheid. - Wegens vermenging 
van feiten en recht is niet ontvankelijk 
het middel dat het Hof ertoe zou ver
plichten, feitelijke gegevens na te gaan. 
(Grondwet, art. 95.) 

25 september, 20 oktober 1973, 8 ja
nuari, I april, 21 mei 1974. 

87, liS, 506, 843 en 1053 

3.- Stmfzalcen. - Middel waa1·bij de 
schending van de eenheid van Techtspmak 
wonlt aangevoe1·d. - Niet-ontv'ankelijlc
heid. - Niet ontvankelijk is het middel 
waarin de schending van de eenheid 
van rechtspraak wordt aangevoerd. 

9 oktober 1973. 155 

4. - Stmfzaken. - Bu1·ge1'lijke ?'echts
VO?'de?·ing. - T1 ooTziening van de be
klaagde. - Oonchtsie genomen doo1· een 
btwgeTlijke pa1·tij tegen een medebelclaagde. 
- Nlidclel voo1·ged1·agen tot staving van de 
voo1·ziening van cle beklaagcle en ajgeleicl 
uit het geb1·ek aan antwoonl op deze con
clusie. - V oo1·waa1·de voo1· cle ontvanke
lijlcheicl van het miclclel. - Wanneer een 
partij zich tegen een medebeklaagde 
burgerlijke partij heeft gesteld, is de eiser 
tot cassatie, beklaagde, ontvankelijk om 
tot staving van zijn voorziening een 
middel voor te dragen dat is afgeleid 
uit het gebrek aan antwoord op de con
clusie van deze burgerlijke partij, in 
zoverre zij betrekking had op een geschil 
waarvan de oplossing een tegen hem inge
stelde rechtsvordering kon bei:nvloeden. 

15 oktober 1973. 186 

5. - Stmjzaken. T1 ennelding van 
omstandigheden waaruit noch een vo?·m
geb?·ek noch een g1·iej van onwettelijkheid 
wo?"dt afgeleid. - Vo1·mt geen cassatie
middel. - Geen cassatiemiddel vormt de 
vermelding van omstandigheden waaruit 
noch een vormgebrek noch een grief van 
onwettelijkheid wordt afgeleid. (G.W., 
art. 608.) 

29 oktober 1973, 2 april 1974. 
245 en 846 

6.- Bu1·ge1'lijlce zaken. Midclel 
ge1·icht tegen een beslissing of venvijzing 
na cassatie. - Middel dat enkel k?·itiek 
oefent op de ?'echtslee?' wam·op cle cassatie 
is geg1·ond en die doo1· het ve?·wijzingsa?'?'est 
is bevestigd. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is het middel dat 
gericht is tegen een arrest op verwijzing 
na cassatie en dat enkel kritiek oefent 
op de rechtsleer waarop de cassatie is 
,gegrond en die door het verwijzings
gerecht is bevestigd. (G.W., art. lll9, 
lid 2.) 

13 december 1973. 426 

7. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Middel dat 
enkel aanvom·t dat een beslissing steunt 
op een niet op tom·eikende wijze gemotivee1·d 
deskuncligenve1·slag. - Niet ontvankelijk. 
- Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel aanvoert dat een beslissing steunt 
op een niet op toereikende wijze gemoti
veerd deslnmdigenverslag, zonder te 
stellen dat de bewijskracht van dat ver
slag miskend is. 

4 januari 1974. 491 

8. - Bu1·ge?·lijke zaken. Middel 
waa1·in jeiten en ?'echt ve1·mengd zijn. -
Niet ontvankelijlc midclel. - Niet ont
vankelijk wegens vermenging van feit en 
en recht is het middel dat het Hof zou 
verplichten gegevens van feitelijke aard 
nate gaan. 

18 januari, 13 februari 1974. 
553 en 653 

9. - Stmjzaken. - Stmjvo1·deTing. -
T1 e1·gissing in cle ve1·melcling van een toe
gepaste wettelijlce bepaling. - Wettelijke 
ve?·oo?·cleling. - Geen aanlei!ling tot cas
satie. - Wanneer de door een strafge
recht uitgesproken veroordeling wette
lijk is, geeft de vergissing in de vern"lel 
ding van de wettelijke bepaling waarvan 
toepassing is gemaakt, geen aanleiding 
tot cassatie. (Art. 4ll en 414 Sv.) 

12 februari 1974. 643 
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10. -Dienstplicht.- Middel dat slechts 
b-itiek oejent op bepaalde 1·edenen van de 
best1·eden beslissing, tenvijl het beschik
kencle gecleelte wettelijk gm·echtvaa1·digcl is 
do01· een ancle1·e ?'eden. - Niet ontvanke
lijk wegens het ontbreken van belang is 
het middel dat slechts op bepaalde rede
nen van de bestreden beslissing kritiek 
oefent, terwijl het beschikkende gedeelte 
wettelijk gerechtvaarcligd is door een 
andere reden. 

13 februari 1974. 651 

11.- B~wgm·lijke zaken. - Middel 
ajgeleicl ~bit. cle schencling van een algemeen 
?'echtsbeginsel.-:- Beg rip.- De schending 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de 
afstand van een recht strikt moet worden 
uitgelegd en slechts kan worden afgeleid 
uit feiten welke voor geen andere nit
legging vatbaar zijn, wordt regelmatig 
aangevoerd door het middel dat, hoewel 
het dit beginsel niet uitdrukkelijk aan
haalt, toch de schending aanvoert van 
artikel 1045, lid 3, van het Gerechtelijk 
W etboek, waarin genoemd algemeen 
rechtsbeginsel wordt toegepast, na te 
hebben vermeld dat de bestreden beslis
sing een dergelijke afstand niet wettelijk 
kon afieiden uit de feiten die zij vaststelt. 
(Impliciete oplossing.) 

15 februari 1974. 658 

12. - Btwge1·lijke zaken. - Micldel 
afgeleicl uit cle onj~biste tbitlegging cloo?' cle 
feitenrechte?' van een a?'?'est van het Hof 
van cassatie in een ancle1·e zaalc. - Niet
ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk is 
het middel dat afgeleid is uit een ver 
keerde uitlegging door de feitenrechter 
van een arrest van het Hof van cassatie 
in een andere zaak. 

14 maart 1974. 782 

13. - Stmfzaken. - Btbrge?·lijlce ?'echts
vonle?·ing. - Lotbtm· ju1·iclisch miclclel. -
Begrip. - Louter juridisch, zodat het 
voor de eerste maal voor het Hof kan 
worden voorgedragen, is het middel dat 
enkel ertoe strekt een desbetreffende 
wettelijke bepaling toe te passen op de 
feiten welke door het bestreden arrest 
zijn vastgesteld en door de feitenrechter 
moeten onderzocht worden. 

1 april 197 4. 843 

14.- Stmfzaken.- Stmfvo?·cle?"ing. 
Micldel hie?'tbit afgeleicl clat tijclens het 
voo?·onclm·zoek voortve?'Pen onwettelijlc in 
beslag genomen zijn . - Nl.iclclel waarin 

feiten en ?'echt ve1·mengcl zijn. - Niet
ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk, 
wegens vermenging van feiten en recht, 
is het middel ten betoge dat tijdens het 
vooronderzoek voorwerpen onwettelijk 
in beslag genomen zijn, wanneer dit het 
Hof verplicht feitelijke gegevens na te 
gaan. 

7 mei 1974. 1005 

15.- Bu1·ge?'lijke zaken. - Miclclel 
hie1·~tit af geleicl clat cle ?'echte?', toen hij cle 
hm·opening van cle clebatten heeft bevolen, 
het onclenve?'P niet heeft bepaalcl waa?·ove?· 
cle pa1·tijen zullen wonlen gehoo1·d. -
Pm·tijen die ve1·schenen zijn na cle he?·ope
ning van cle clebatten zonde1· zich te be?·oe
pen op cle schencling van m·tikel 775 van 
het Ge1·echtelijlc W etboelc. - Niet ontvanke
lijk miclclel. _:__ Niet ontvankelijk is het 
middel hieruit afgeleid dat h.et arrest 
waarbij de heropening van de debatten 
wordt bevolen, niet overeenkomstig arti
kel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk 
W etboek het onderwerp heeft bepaald 
waarover de partijen zullen gehoord 
worden, wanneer deze in hun Iniddelen en 
uitleg zijn gehoord na deze heropening 
en vooral de eiser tot cassatie niet heeft 
doen gelden dat zijn recht van verdedi
ging zou geschonden zijn, omdat het 
arrest niet met redenen was omkleed, 
zoals zulks door genoemde wettelijke 
bepaling is voorgeschreven. 

10 mei 1974. lOll 

16.- Di1·ecte belastingen. - Miclclel 
waa1·in feiten en ?'echt ve1·mengcl zijn. -
Niet ontvankelijlc micldel. - Niet ontvan
kelijk, wegens vermenging van feiten en 
recht, is het middel dat het Hof ertoe zo 
verplichten gegevens van feitelijke aard 
nate gaan. (G.W., art. 95.) 

15 mei 1974. 1030 

17. - Bu1·gerlijke zalcen. - Aanspm
kelijkheicl van cle clokte?'. - Feitelijlce 
vaststelling van een onvoo?·zichtigheicl 
waanloo?' cle schacle is ve?·oo?·zaakt. -
Soeve1·eine vaststelling. - Niet ontvanlce
lijlc miclclel. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat gericht is tegen de feitelijke 
vaststelling van de onvoorzichtigheid 
van de chirurg die, nadat h.ij de behan
deling van een patiente op zich genomen 
had, de delicate operatie welke moest 
worden uitgevoerd, toevertrouwd h.eeft 
aan een jong wetenschappelijk gediplo
meerde en onervaren ch.irurg en he1n deze 
operatie heeft laten uitvoeren in omstan
digheden waardoor hij een eventuele 
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onh~:tndigheid niet kon voorkomen van 
laatstgenoemde die in feite slechts een 
gewoon assistent was en onder de 
verantwoordelijkheid van zijn dienst
hpofd werkte. 

16 mei 1974. · 1038 

18. - Stmfzaken. - Middel geg1·ond 
op de bewee1·de valsheid van de min~tut van 
de best?· eden beslissing. - Geen betichting 
van valsheid. - Niet ontvankelijk. -
Niet ontvankelijk is het middel waarin 
wordt gesteld dat verm eldingen van de 
minuut van de bestreden beslissing over
schrijvingen vertonen en dat deze laatste 
niet zijn goedgekeurd en geparafeerd 
door de ondertekenaars van deze alde, 
wanneer die overschrijvingen niet voor
komen in het eensluidend afschrift dat 
de griffier heeft afgegeven en dat aan het 
Hof is onderworpen en wanneer dat 
authentiek afschrift niet van valsheid 
wordt beticht. 

4 juni 1974. 1096 · 

19. - Dienstplicht. Bewe1·ing dat 
een tegenst1·ijdigheid bestaat tussen een 
1·eden of het beschikkende gedeelte van de 
best1·eden beslissing en een mededeling 
van de sec?·etaris-ve?·slaggeve?' van de Hoge 
Militiemad. - Geen cassatiemiddel. -
Geen cassatiemiddel is de bewering dat 
een tegenstrijdigheid bestaat tussen een 
reden of het beschikkende gedeelte van de 
beslissing van de Hoge .Militieraad en 
een mededeling aan de dienstplichtige 
van de secretaris-verslaggever van deze 
raad. 

12 jtmi 1974. 1129 

20.- Dienstplicht. - Middel waa1·in 
feiten en 1·echt ve1·mengd zijn. - Niet ont
vankelijk middel. - Niet ontvankelijk 
wegens vermenging van feiten en recht 
is het middel dat het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens nate gaan. (Grondwet, 
art. 95.) 

19 juni 1974. 1159 

21. - Stmfzaken. - Eenvoudige vmag 
aan het Hof. - Geen cassatiemiddel. -
Een eenvoudige vraag aan het Hof is 
geen cassatiemiddel. 

24 juni 1974. 1183 

22.- Stmfzaken. - Nliddel ten betoge 
dat de ?'echte?· a1·tilcel 71 van het Stmjwet
boek moest toepassen wegens een ?'echt
vaa?·digheidsgmnd. Middel waa1·in 
feiten en 1·echt ve1·mengd zijn. - Niet
ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk, 

wegens vermenging van feiten en recht, 
is het middel ten betoge dat de rechter 
had moeten aannemen dat er een recht
vaardigheidsgrond bestond, met toepas
sing van artikel 71 van het Strafwetboek, 
a ls daardoor het Hof verplicht is feitelijke> 
gegevens na te gaan. 

21 augustu~ 1974. 1242 

HOOFDSTUK I. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK 
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID. 

23.- B1t?'ge1·lijlce zaken. - Middel 
waa1·in een geb1·elc aan antwoord op de 
conchtsie w01·dt aangevoe1·d.- Geen nauw
keu?·igheid. - Niet ontvankelijk middel.
W egens gemis aan nauwkeurigheid is 
niet ontvankelijk het Iniddel dat een 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
aanvoert, zonder te vermelden welke eis 
of exceptie of welk verweer onbeant
woord is gelaten. 

19 oktober 1973. 208 

24.- Stmfzalcen. Onnauwlce1t1'ig 
middel. - Niet ontvankelijk is het middel 
waarvan de onnauwkeurigheid het Hof 
in de onmogelijkheid stelt de aangevoerde 
onwettelijkheid te onderscheiden. 

11 december 1973. 416 

25.- Bu1·ge?·lijlce zaken. - Middel 
dat aanvoe1·t dat de ?'echten van de ve?·dedi
ging geschonden zijn. - Gemis aan 
nauwlceurigheid. - Niet ontvanlcelijk. 
Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
nauwkeurigheid, is het middel dat aan
voert dat de rechten van de verdediging 
geschonden zijn, zonder duidelijk te 
zeggen waarin die rechten geschonden 
zijn. 

4 januari 1974. 491 

26. - Bu1·gm·lijke zaken. - Middel dat 
aanvoert dat de bewijsk?·acht van een akte 
miskencl is. - Gemis aan nauwkeu1·igheid. 
- Niet ontvankelijk.- Niet ontvankelijk, 
wegens gemis aan nauwkeurigheid, is het 
middel dat aanvoert dat de bewijslu·acht 
van een akte miskend is, zonder duidelijk 
te zeggen waarin de bewijskracht van die 
alde miskend is. 

4 januari 1974. 491 

27. - Stmfzaken. - M iddel wam·bij de 
mislcenning van de bewijskmcht van de 
alcten wordt aangevoerd. - Geen anclere 
na1twlce1wige ve?"melding. - Niet-ont-

' vankelijlcheid. - Niet ontvankelijk, bij 
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gebrek aan nauwkeurigheid, is het middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van de akten, zonder vermelding 
van de geschriften waarvan de bewijs
kracht zou miskend zijn. 

8 januari .1974. 511 

28.- St1·ajzalcen. - l'rliddel waa1·in de 
schending van een wettelijke bepaling 
wonlt aangevoe1·d, zonde1· te p1·ecism·en 
waa1·in deze schending bestaat. - Niet 
ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk 
is het middel waarbij de schending van 
een wettelijke bepaling wordt aange
voerd, zonder te preciseren waarin deze 
schending bestaat. 

12 februari, 30 april 1974. 
636 en 955 

29. - Stmjzaken. - Middel dat een 
geb1·ek aan antwoo1·d op de conclusie 
aanvoe1·t. - Geen p1·eciseTing. - Niet 
ontvankelijk middel. - Wegens onduide
lijkheid is n iet ontvankelijk het middel 
dat een gebrek aan antwoord op de con
clusie aanvoert, zonder te vermelden op 
welke eis, weer of exceptie niet zou 
geantwoord zijn. 

2 april 1974. 846 

30. - Btwge1·lijlce zaken. - Ondu~de
lijk micldel. - Niet-ontvankelijkheicl. -
Niet ontvankelijk is het middel waardoor 
het Hof, wegens de onduidelijld1eid ervan, 
niet kan uitmaken of het een gebrek aan 
antwoord op de coiwlusie dan wel de mis
kenning van de bewijskracht ervan aan
voert. 

5 j"Lmi 1974. 1099 

HOOFDSTUK II. 

M :!DDELEN" DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 

OMDAT NIET AANGEDUID WORDT WAAR

IN DE WET OF WELKE WETSBEPALING 
IS GESCHONDEN, OF OMDAT DE VOOR

ZIENING ZELF NIET ONTV ANKELIJK IS 

WEGENS HET ONTBREKEN VAN KRACH
TENS DE WET BIJ DE VOORZIENING TE 

VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ DE WET 
VEREISTE AANWIJZINGEN. 

31. - Btwgedijke zaken. - V e1·rnel
ding van een wettelijlce bepaling die is 
geschonden. - Schending die cle ve1·nie
tiging van het best1·eden beschiklcende 
gecleelte meebTengt. - Voldoende ve7·
melcling. - Aan artikel 1080 van het 
Gerechtelijk W etboek voldoet, in zoverre 
dit voorschrijft dat in het cassatieberoep 
de wettelijke bepalingen worden vermeld 
waarvan de schending wordt aange
voerd, het middel dat melding maakt 

van een van de wettelijke bepalingen die 
zijn geschonden, mits die schending de 
vernietiging van het bestreden beschik
kende gedeelte meebrengt. 

13 september 1973, 21 juni 1974. 
. 36, 1169 

· 32. - Tttchtzaken. - Micldel hie1·uit 
ajgeleicl clat een van cle magistmten clie 
een beslissing heeft gewezen, waaTbij een 
tuchtsanctie is uitgespmlcen, eveneens cleel 
uitgemaalct heeft van cle zetel van het hof 
van be1·oep clie beslist heejt ovm· miscl1·ijven 
wam·op de tttchtsanctie was geg1·ond. -
Telcst van het a1·1·est van het hof van beToep 
niet ovm·gelegd tot staving van cle voo?·zie
ning.- Niet ontvanlcel~jlc micldel. - Niet 
ontvankelijk is het middel hieruit afge
leid dat een van de magistraten, die lid 
is van de raad van beroep van de Orde 
van architecten, die een beslissing heeft 
gewezen, waarbij een tuchtsanctie is uit
gesproken, eveneens deel uitgemaakt 
heeft van de zetel van het hof van beroep 
die de eiser veroordeeld heeft wegens mis
drijven waarop die sanctie was gegrond, 
terwij1 de tekst van het arrest van het 
hof van beroep, waardoor de samenstel
ling van de zetel kon vastgesteld worden, 
noch uit de bestreden beslissing noch uit 
de processtuldcen blijkt. 

14 september 1973. 45 

33. - Bu1·ge1"lijke zaken. Miclclel 
ajgeleid ttit de miskenning van het gezag 
van het gewijsde. - Inge1·oepen beslissing 
noch bij de cassatievo01·ziening gevoegcl 
noch ove1·genomen in de 1·egelmatig aan het 
Hoj ovm·gelegde stukken. - Niet ont
vanlcelijk miclclel. - Niet ontvankelijk is 
het middel afgeleid uit de miskenni:ng 
van het gewijsde, wanneer de beslissing 
waarvan het gezag zou miskend zijn niet 
bij de cassatievoorziening is gevoegd en 
het bestreden arrest of de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stuldcen de bewoor
dingen ervan niet overnemen en het niet 
mogelijk maken na te gaan of die beslis
~in een beslissing met kracht van gewijsde 
IS . 

22 november 1973. 327 

34. - Btt1·ge1·lijke zaken. Micldel 
afgeleicl uit de miskenning van cle bewijs
kmcht van een cont?·acttteel beding. -
Beding niet ovm·gelegd. - Tekst van het 
heeling blijkt noch uit de best1·eden beslis
sing noch uit een gedingstttlc. - Niet ont
vanlcelijk rniclclel. - Niet ontvankelijk is 
het middel afgeleid uit de miskenning 
van de bewijskracht van een contractueel 
beding, wanneer dit beding niet bij de 
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voorziening is gevoegd en noch de bestre
den beslissing noch een ander gedingstuk 
de bewoordingen ervan overnemen. 

8 februari 1974. 624 

35. - Di1·ecte belastingen. Middel met 
ve1·scheiclene ajzonde1·lijke g1·ieven. - Ge
schonden wettelijke bepalingen moeten voo1' 
elke g1·iej ajzonde1·lijk wo1·den ve1·melcl. -
Inzake directe belastingen moet het cas
satiemiddel waarin verscheidene afzon
derlijke grieven voorkomen, voor elke 
grief de geschonden wettelijke bepalingen 
afzonderlijk vermelden. (W.I.B., arti
kel 289. 

21 februari, 19 april en 15 mei 1974 
(twee arresten). · 691, 6!!3, 892 en 1028 

36. - BuTge1·lijke zaken. - VeTplich
ting voo1· elk van de midclelen ajzonde1·lijk 
de wettelijke bepalingen te vm·melden waaT
van de schending w01·dt aangevom·d. - In 
burgerlijke zaken moet het cassatiever
zoekschrift voor elk middel afzonderlijk 
de wettelijke bepalingen vermelden waar
van de schending wordt aangevoerd. 
(G.W., art. 1080.) 

15 maart 1974. 790 

37. - Bu1·geTlijke zaken. - Middel af
geleid ttit de miskenning van de bewijs
k1·acht van een b1'iej. - BTiej niet oveTge
legd. - Tekst van de b1·iej blijkt noch uit 
de best1·eden beslissing noch uit een p1'0ces
stuk. - Niet ontvankelijk middel. -
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van een brief, wanneer deze niet bij de 
voorziening is gevoegd en noch de bestre
den beslissing noch enig ander processtuk 
de bewoordingen ervan overnemen. 

22 niaart 1974. 810 

38. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
k1·acht van een exploot van een ge1·echts
deuTwam·de1·. - Niet ovm·gelegd exploot.
Tekst van het ep:;ploot welke niet blijkt uit 
de best1·eden beslissing of 'uit een stuk van 
de p1·ocedtt1'e. - Niet ontvankelijlc micldel. 
- Niet ontvankelijk is het middel dat 
afgeleid is uit de miskenning van de 
bewijskracht van een exploot van een 
gerechtsdeurwaarder, wanneer dit ex
ploot niet bij de voorziening is gevoegd 
en noch de bestreden beslissing noch enig 
ander stuk van de procedure de bewoor
dingen ervan weergeeft. 

19 april 1974. 889 

39.- Di1·ecte belastingen. Middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs-

k1·acht van een b1·iej. - BTiej niet oveTge
legd. - Tekst van de bTiej blijkt noch uit de 
bestTeden beslissing noch uit een p1·oces
stuk. - Niet ontvankelijlc middel. -
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van een brief, wanneer deze niet bij de 

· voorziening is gevoegd en noch de bestre
den beslissing noch enig ander processtuk 
de bewoordingen ervan overnemen. · 

15 mei 1974. 1027 

40.- Stmfzaken. - Middel ajgeleid 
uit de schending van een wettelijke bepa
ling. - Zondm· ve1·de1·e p1·ecise1·ing. -
Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvan
kelijk wegens onduidelijkheid is het 
middel dat enkel aanvoert dat de bestre
den beslissing de opgegeven wettelijke 
bepaling heeft geschonden, zonder te pre
ciseren waarin deze schending bestaat. 

20 mei 1974. 1048 

41.- Dienstplicht. - Middel gestettnd 
op geneeskundig getuigsch1·ijt dat niet aan 
de he1·keuTingsmad is ove1·gelegd. - Niet 
ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk 
is het middel dat steunt op een genees
kundig getuigschrift dat niet aan de her
keuringsraad is overgelegd. 

29 mei 1974. 1075 

42. - Bu1·gm·lijke zalcen. - Middel 
waa1·bij de schending van een wettelijlce 
bepaling w01·dt aangevoe1·d, zonde1· nade1· te 
bepalen waa1·in deze schending bestaat. -
Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ont
vankelijk is het middel waarbij de scherr
ding van een wettelijke bepaling wordt 
aangevoerd, zonder nader te bepalen 
waarin deze schending bestaat. (G.W., 
art. 1080.) 

21 juni 1974. 1169 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN 
DIE FEITELIJKE GRO:NDSLAG MISSEN. 

43. - Stmfzalcen. - Middel ten betoge 
clat eT op de conclusie geen antwoo1·d is 
gegeven. - Passend antwo01·d.- Middel 
da.t jeitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel dat aan de 
rechter verwijt niet te hebben geant
woord op een conclusie, terwijl in de 
bestreden beslissing hierop passend is 
geantwoord. (Grondwet, art. 97.) 

25 september 1973. 87 

44.- Bu1·gm·lijke zalcen.- Middel dat 
op een vm·kee1·de uitlegging van het best1·e-
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den a?'?'est bentst. - Middel dat feitelijke 
,g?"Ondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het m:iddel dat op een bnjuiste nit
legging van de bestreden beslissing 
berust. 

17 oktober, 31 oktober, 1 februari en 
25 april 1974. 199, 256, 597 en 924 

45 . - Stm:fzalcen. - Middel gesteund 
op een onjuiste ~titlegging van de best1·eden 
beslissing. - lVIiddel dat feitelijlce g?·ond
slag mist. - Feitelijke grondslag mist het 
m:iddel dat op een onjuist uitlegging van 
de bestreden beslissing berust. 

5 en 19 november 1973, 2, 29, 30 april, 
10 juni 1974. 

262, 314, 853, 946, 955 en 1117 

46. - Stmjzalcen . - JVI iddel dat op fei
telijlce bewm·ingen be1·ust. - Bewe1·ingen 
die geen ste~tn vinden in de best1·eden 
beslissing en in de stulclcen waa1·op het 
Hoj ve1·mag acht te slaan. - lVIiddel dat 
feitelijlce g1·ondslag mist. - · Feitelijke 
grondslag mist het middel dat op feite 
lijke beweringen berust, die geen steml 
vinclen in de bestreden beslissing en in .de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan. 

4 december 1973. 382 

4 7. - Di1·ecte belastingen. M iddel 
ten betoge dat op de conchtsie niet is geant 
woo?·d. - Passend en onclttbbelzinnig 
antwoonl. - M iddel dat feitelijlce g?"Ond
slag mist. - Feitelijke grondslag mist het 
middel ten betoge dat op een regelmatig 
bij conclusie voorgedragen verweer niet 
is geantwoord, terwijl hierop in de bestre
clen beslissing passend en ondubbelzim1ig 
is geantwoord. 

20 december 1973. 463 

48. - Dienstplichtzaken. Eise?· die 
bewee?'t dat hij doo?' de he?·lcett?'ings?·aad 
niet is geho01·d. - Beslissing waw·in 
wo1·dt vastgesteld dat de dienstplichtige 
doo?' een genoemcle ?'aacl is gehoonl. -
Middel dat feitelijlce g1·ondslag mist. -
Feitelijke grondslag mist het middel ten 
betoge dat de eiser door de herkeurings
raad niet gehoord is, terwijl in de bestre
den beslissing wordt vastgesteld, dat hij 
door genoemde raad is gehoord. 

4 januari 1974. 495 

49 . - Bu?·ge?·lijlce zaken. - Middel ten 
betoge dat op een conclusie niet is geant
woonl. - Geen conclttsie. - Midclel dat 
feitelijlce g1·ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel ten betoge dat 
op een conclusie niet is geantwoord, 

wanneer uit geen van de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
een conclusie is genmnen. 

18 januari, 4 april 1974. 553 en 863 

50.- Stmjzaken. - Micldel ten betoge 
clat een ve?'melcling van een p1·oces-vm·baal 
van de te1·echtzetting het niet mogelijlc 
maalct na te gaan of de wettelij lee eed is 
afgelegd doo?' alle getttigen of doo?' een 
enlcele en, eventtteel, do01· wellce get1tige. :
Eedaflegging doO?' alle getttigen die blijlct 
~tit de gezamenlijlce ve1·melclingen van het 
p?·oces-ve?·baal. ~ Middel dat jeitelijlce 
g?"Onclslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het m:iddel ten betoge dat een ver
melding van het proces-verbaal van een 
terechtzitting van de correctionele recht
bank het niet mogelijk maakt na te gaan 
of de wettelijke getuigeneed is afgelegd 
door alle getuigen of door een enkele en, 
eventueel, door welke getuige, als uit de 
gezamenlijke vermeldingen van dit pro
ces-verbaal blijkt dat de getuigen opeen
volgend gehoord zijn nadat zij elk de 
wettelijke eed hebben afgelegd. 

4 februari 1974. 603 

51. - Dienstplicht. - Middel dat op 
een onjttiste lezing van de best?wlen beslis
sing be1·ust. - M icldel dat feitel#lce g?·ond
slag mist. - Het m:iddel dat berust op 
een onjuiste lezing van de bestreden 
beslissing, mist feitelijke grondslag. 

13 februari 1974. 651 

52. - Btt?·ge?'lijlce zalcen. - F'eitelijlce 
bewe1·ing die geen stettn vindt in de best?·e
den beslissing en in de p?·ocesstttlclcen. -
Middel dat feitelijlce g?·ondslag mist. -
Feitelijke grondslag mist het middel dat 
berust op een feitelijke bewering die 
geen stelm vindt in de bestreden beslis
sing en in de regelm:atig aan het Hof 
voorgelegde stukken. 

18 april 1974. 885 

53. - Btwge?'lijke zalcen.- Middel dat 
afstttit op een feitelijlce vaststelling van 
de best1·eden beslissing. - Middel dat fei
telijlce gTondslag mist. - Feitelijke grand
slag mist het middel clat afstuit op een 
feitelijke vaststelling van de bestreden 
beslissing. 

18 april 1974. 885 

54.- Btt?'f!e?·lijlce zalcen. - Middel dat 
op een ve?·lceenle ttitlegging van de best?·e
clen beslissing bentst. - M icldel clat jeite
lijlce g?"Ondslag mist. - Feitelijke grand
slag mist het m:iddel dat op een verkeerde 
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uitlegging van de bestreden beslissing 
berust. 

25 april 1974. 924 

55. - St?·ajzaken. - lVIiddel hientit af
geleid dat op een vm·weenniddel niet is 
geantwoonl. - T1 e1·wee1·middel voo1· de 
jeite1wechte1· niet aangevoeTd. - Middel 
dat Jeitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel hieruit afgeleid 
dat de rechter niet geantwoord heeft op 
een verweermiddel, als uit geen proces
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat dit verweermiddel werd 
aangevoerd. 

30 april 1974. 958 

56.- Di1·ecte belastingen. - Middel 
gesteund op de miskenning van de bewijs
kmcht van een akte. - Beslissing niet 
geg1·ond op deze akte. - Middel zondm· 
jeitelijke g1·ondslag. - Feitelijke grand
slag mist het middel gesteund op de mis
kenning van de bewijskracht van een 
akte, wanneer de beslissing niet op deze 
alde is gegrond. (B.W., art. 1319, 1320 
Bn 1322.) 

15 mei 1974. 1030 

57. - Bu1·gm·lijke zaken. - Middel 
dat een tegenst1·ijdigheid in de 1·edenen 
aanvoeTt. - Geen tegenst1·ijdige 1·edenen. 
- Middel datjeitelijke g1·ondslag mist.
Feitelijke grondslag mist het middel dat 
Ben tegenstrijdigheid in de redenen aan
voert, die de bestreden beslissing niet 
bevat. 

28 juni 1974. 1225 

HOOFDSTUK IV. 

NIEUWE MIDDELEN. - LOUTER 
JURIDISCHE MIDDELEN. 

58. - Stmjzaken. - Rechten van de 
ve1·dediging.- Middel ajgeleid him·uit dat 
het onde1·zoek onvolledig is. - Middel vooT 
het em·st voo1· het Hoj vooTgedmgen. -
Niet-ontvankelijkheid. Het middel 
afgeleid hieruit dat de r.echten van de 
verdediging geschonden zijn doordat het 
onderzoek onvolledig is, mag niet voor 
het eerst voor het Hof worden voorge
dragen. 

30 oktober 1973. 255 

59.- Stmfzaken.- Schending van de 
rechten van de ve1·dediging. - M iddel 
hie1·uit ajgeleid dat de dagvaa1·ding van de 
belclaagde om voo1· het hof van be1·oep te 
veTschijnen vm·zonden is mem· dan twee 
jam· na de akte van hoge1· be1·oep. -
Middel voo1· het em·st voo1· het Hoj voo?·
gedmgen. - Niet-ontvankelijkheid. -
Het middel hieruit afgeleid dat de . dag-

vaarding van de beklaagde om voor het 
hof van beroep t\) verschijnen, met 
schending van de rechten van de verde
diging, meer dan twee jaar na de akte 
van hoger beroep is verzonden, kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

27 november 1973. 350 

60. - Stmfzaken. - Middel dat enkel 
bet1·ekking heeft op de 1·echtspleging voo1· 
de ee1·ste 1·echte1·. - M iddel v1·eemd aan de 
bevoegdheid. - Niet ontvankelijlc middel. 
- Niet ontvankelijk is het aan de be
voegdheid vreemde middel dat aan de 
rechter in hoger beroep niet is voorge
legd en enkel be trekking heeft op . de 
rechtspleging voor de eerste rechter. 

ll december 1973, 8 januari 1974. 
416 en 511 

61. - Stmjzalcen. - Btwge1·lijke 1'echts
V01'de1·ing. - Middel dat k1·itiek oejent op 
een beslissing van het best1·eden an·est die 
st1·oolct met een bes~issing van het beroepen 
vonnis waartegen de eiser V001' het hoj Van 
bm·oep geen hitiek ttitb1·engt. - Middel 
v1·eemd aan de openba1·e 01·de. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk 
is het aan de openbare orde vreemde 
cassatiemiddel dat kritiek oefent op de 
door het bestreden arrest gewezen beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering, 
o.a. op het kapitalisatiebedrag van de 
door het slachtoffer verschuldigde ver
goeding, wanneer deze beslissing strookt 
met een beslissing van het beroepen 
vonnis waartegen de eiser voor het hof 
van beroep geen kritiek heeft uitge
bracht. 

8 januari 1974. 506 

62. - Stmjzaken. - Bu1·ge1·lijlce 1·echts
V01'de1·ing. - Middel hie1·uit ajgeleid dat 
de Techtm· het b1·utoloon als basis heeft 
genomen vooT de 1·aming van de aan de 
bu1·ge1·lijlce pa1·tij toe te lcennen ve1·goeding, 
zonde1· 1·ekening ennee te houden dat op 
deze vm·goeding belastingen zottden ge'ind 
wo1·den. - lVIiddel vo01· het ee1·st voo1· het 
Hof voo1·gedmgen. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is het middel 
dat voor het eerst voor het Hof wordt 
voorgedragen en hieruit is afgeleid dat de 
rechter het brutoloon als basis heeft ge
nomen voor de ramin.g der aan de bur
gerlijke partij toe te kennen vergoeding 
wegens loonderving tijdens de tijdelijke 
werkongeschiktheid, zonder rekening 
ermee te houden dat op de vergoeding 
belastingen zouden ge'ind worden. 

5 februari 1974. 608 

t-
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63. - Bu1·ge?"lijke zalcen. - Nieuw 
middel. - lJ!Iiddel geg1·ond op wettel1jke 
bepalingen die noch van openbaTe 01·de 
noch dwingend zijn. - Middel niet voo1·- · 
gelegd aan cle jeiten1·echte?· en waa1·ove1· hij 
op eigen initiatief niet heeft beslist. -
Niet ontvankelijk middel. - Nieuw en 
derbalve niet ontvankelijk tot· staving 
van een voorziening in burgerlijke zaken 
is bet middel gegrond op wettelijke bepa
lingen die noch van openbare orde noch 
dwingend zijn, dat niet aan de feiten
recbter is voorgelegd en waarover deze 
niet op eigen initiatief beeft beslist. 

l maart' 1974. 724 

64. - Stmfzalcen. - Btwge?"lijke ?'echts
vo?·de?·ing. - Middel hie?'ttit afgeleid dat 
een nieuwe VO?'de1·ing do01· de ?'echte?' in 
hoge1· be1·oep is ontvangen. - Ontvanke
lijlcheid van cleze vonle1·ing in hoge1· be1·oep 
niet betwist. - Niet ontvanlcelijk middel. 
Nieuw en derbalve niet ontvankelijk is 
bet middel hieruit afgeleid dat een 
nieuwe vordering door d e recbter in 
boger beroep onwettelijk is ontvangen, 
wanneer de ontvankelijkheid ervan voor 
deze rechter niet werd betwist. 

5 maart 1974. 740 

65. - Btwge1·lijlce zaken. - Middel 
waaTin de schending woTdt aangevoe1·d van 
wettelijke bepalingen die noch van open
ba?·e o1·de noch dwingend zijn. - Middel 
niet voO?·gelegd aan de jeitem·echte1· en 
waa1·ove1· deze niet op eigen initiatief heeft 
beslist. - Niettw middel. - Niet-ont
vanlcelijkheid. - Nieuw en derbalve niet 
ontvankelijk tot staving van een voor
ziening in burgerlijke zaken is bet middel 
gegrond op wettelijke bepalingen die noch 
van openbare orde noch dwingend zijn, 
dat niet aan de feitenrecbter is voorge
legd en waarover deze niet op eigen 
initiatief beeft beslist. 

14 maart, 10 mei, 19-28 juni 1974. 
782, lOll, 1154 en 1225 

66. -- Stmfzaken. - Schending van 
de 1·echten van de verdediging. - Middel 
him·uit af geleid dat de ?'echte?' in ho ge1· 
be1·oep de ve?'oO?·deling van de belclaagde 
wegens het in de dagvaa1·ding ve1·melde 
misd1·ijj heeft bevestigd, hoewel hij doo1· 
de ee1·ste 1·echte1· was opge1·oepen om zich 
wegens een ande1· miscl?·ijj te venledigen. -
Middel voo1· het em·st voo1· het Hoj opge
WO?-pen. - Het middel afgeleid uit de 
schending van de recbten van de verdedi
ging omdat de rechter in boger beroep 
de veroordeling van de beklaagde wegens 
het in de dagvaarding vermelde Inisdrijf 
beeft bevestigd, hoewel hij door de eerste 

recbter was opgeroepen om zich wegens. 
aan ander Inisdrijf te verdedigen, kan 
niet voor bet eerst voor bet Hof worden 
opgeworpen. 

20 m ei 1974. 1048. 

67. - Stmfzaken. - M iddel dat k?-itiek 
oefent op de 1·egelmatigheid van de dag
vam·ding. - Middel niet voo1·gelegd aan 
de feiten?'echte?'. - Niet ontvankelijk 
middel. - Niet ontvankelijk is bet middel 
dat enkel kritiek oefent op de regelmatig
beid van de dagvaarding om voor de 
recbter in boger beroep te verscbijnen, 
wanneer bet aan deze recbter niet is. 
voorgelegd en de eiser zicb over de grond 
van de zaak heeft verdedigd. 

20 mei 1974. 1049 

68. - Stmjzaken. - Middel clat slechts 
bet1·elcking heeft op de nchtspleging voo1· 
de ee1·ste 1·echte?'. - M iddel v1·eemcl aan de 
bevoegdheid en niet aan de ?'echte?' in hogm· 
bemep voo1·gelegcl. - Niet ontvankelijk 
middel. - Een aan de bevoegdheid 
vreemd middel, dat betrekking beeft op 
een nietigbeid van de beroepen beslissing 
en dat niet aan de recbter in boger beroep 
is voorgelegd, kan niet voor bet eerst 
voor bet Hof worden voorgedragen. 

4 juni 1974. 1092 

69.- Stmfzaken. - Middel gestetmd 
op het bestaan van een 1·eden van w1·aking 
in de pe1·soon van een ?'echte?' in de co?Tec
tionele 1·echtbank. - Niet voo1· de feiten
?'echte?' aangevoe1·d middel. - Niet ont
vanlcelijk. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat voor de eerste maal voor het 
Hof wordt aangevoerd en steunt op bet 
bestaan van een reden van wraking in de 
persoon van een rechter in de correc
tionele recbtbank. (G.W., art. 828 e .v .) 

ll juni 1974. 1125 

70. - Stmfzaken. - Midclel gestwncl . 
op de schending van het 1·echt van vm·dedi
ging do01·dat een v1·oege1·e 1·aadsman van de 
btwge1·lijke partij als ?'echte?' in de co?Tec
tionele 1·echtbank deelgenomen heeft aan de 
ve1·oonleling van eise1·. - N iet voo1· de 
jeitem·echte1· aangevoenl middel. - Niet 
ontvankelijk. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat voor de eerste maal voor het 
Hof wordt aangevoerd en steunt op de 
schending van het recbt van verdediging 
doordat een vroegere raadsman van de 
burgerlijke partij als rechter in de correc
tionele rechtbank deelgenomen h eeft aan 
de veroordeling van eiser. 

ll juni 1924. 1125 

71. - Stmfzaken. - Middel waa1·in 
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wo1·dt aangevoe1·d dat een 1·eden bestond 
tot wmleing van een lid van het hoj van 
be1·oep dat de best1·eden beslissing heejt 
gewezen. - Kan niet vom· de ee1·ste maal 
voo1· het Hoj wm·den vooTgedmgen. - Het 
.middel waarin wordt aangevoerd dat een 
reden tot wraking bestond van een lid 
van het hof van beroep dat de bestreden 
beslissing heeft gewezen, kan niet voor de 
·eerste maal voor het Hof van cassatie 
worden voorgedragen. 

27 jtmi 1974. 1224 

HOOFDSTUK V. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR DE 

ElSER. 

72. -:-- Stmjzaleen. - Middel dat wm·dt 
·aangenomen en tot ve1·nietiging leidt. -
Andm· middel dat geen vm·nietiging zonde1· 
veTwijzing lean meeb1·engen. - .l\lliddel dat 
geen onde1·zoele behoejt. - W anneer een 
middel wordt aangenomen dat tot ver
nietiging van de beslissing leidt, behoeft 
het Hof geen andere middelen te onder
:zoeken die tot staving van de voorziening 
worden voorgedragen en geen vernieti
ging zonder .verwijzing kunnen mee
brengen. 

8 oktober 1973. 24 en 145 

73.- Stmjzaleen. - StmjvoTde1·ing.
Middel dat, al is het geg1·ond, geen cas
satie lean meebTengen. - Niet ontvanlee
.lijle middel. - Niet ontvanke1ijk, wegens 
.het ontbreken van belang, is het middel 
-dat, al is het gegrond, geen cassatie van 
-de bestreden beslissing kan medebrengen. 

17 september 1973. 46 

74. - Stmjzaleen. - BtwgeTlijlee ?'echts
vo?·dm·ing. - Beslissing waa1·bij het aan de 
beklaagde ten laste gelegde misd1·ijj niet 
bewezen wm·dt ve1·klam·d. - Bu1·ge1'lijke 
pa1·tij wieT . 1'echtsvm·de1·ing wo1·dt afge
wezen. - .Z'viiddel hientit afgeleid dat de 
.stmj1·echte1' zich onbevoegd had moeten 
ve1·kla1·en om leennis te nemen van de 
·?'echtsvo1·de1·ing van de btwgm·lijlee pa1·tij. 
- Middel van belang ontbloot. - Niet 
·ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel dat de burgerlijke 
partij hieruit heeft afgeleid dat de straf
rechter, na de ten laste van de beklaagde 
gelegde telastlegging . niet bewezen te 
hebben verldaard en deze te hebben vrij
gesproken, de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij niet had moeten af
wijzen, doch zich onbevoegd verklaren 
om van deze rechtsvordering kennis te 
nemen. (Impliciete oplossing.) 

25 september 1973. 81 

75. - Stmjzaken. - Oassatiebe1·oep van 
de vm·ooTdeelde beklaagde. - Ambtshalve 
opgewo1·pen middel dat leidt tot cassatie 
met ve1·wijzing.- Tot staving van de voo?·
ziening vom·ged1·agen middelen welke geen 
cassatie zondm· ve1·wijzing leunnen mee
b?·engen. - Micldelen clie geen onde1·zoele 
van het Hoj behoeven.- Wanneer op het 
cassatieberoep van de veroordeelde be
ldaagde een middel, dat leidt tot cassatie 
met verwijzing, ambtshalve wordt opge
worpen, behoeft het Hof niet vooraf de 
middelen te onderzoeken welke de eiser 
tot staving van zijn voorziening heeft 
voorgedragen en die geen cassatie zonder 
verwijzing kunnen meebrengen. 

2 oktober 1973, 21 januari, 25 maart 
en 28 mei 1974. 105, 558, 813 en 1071 

76. - Stmjzaleen.- StmfvoTdm·ing.
Een enkele st?·aj uitgesp1·oken wegens ve?·
scheidene misd1·ijven. - Middel dat slechts 
op een van deze misdn:jven bet?·eleking heejt. 
- Stmf wettelijly ge1·echtvaa?·digcl doo1· een 
ande1· misdTijj. Niet ontvankelijle 
middel.- Wanneer wegens verscheidene 
misdrijven een enkele straf is uitgespro 
ken, is niet ontvankelijk, wegens het ont 
breken van belang, de eis tot vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering, 
welke gegrond is op een middel dat 
slechts op een van deze misdrijven be
trekking heeft, als de uitgesproken straf 
wettelijk gerechtvaardigd blijft door een 
ander misdrijf. (Sv., art. 411 en 414.) 

2 oktober, 8 okto.ber (2 arresten), 
12 februari, 25 maart, 30 april, 
7 en 20 mei 1973, 17 juni 1974. 

118, 140, 149, 643, 817, 958, 1005, 
1047 en 1132 

77. - Stmfzaken. - Midclel clat slechts 
ten ove1·vloede gegeven gTonden beleTiti
see?·t. - Niet-ontvankelijkheid . - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel dat slechts tegen 
ten overvloede gegeven gronden van de 
bestreden beslissing is gericht. 

2 en 15 oktober 1973, 18 maart 1974. 
123, 186 en 791 

78 . - Stmjzaleen . - Een enkele stmj 
ttitgespToken wegens d?'ie misd1·ijven. -
M iddel clat enkel bet1·eleleing l}eeft op het 
em·ste miscl?·ijj. - Beklaagde clie betoogt 
clat cle stmj ttit hoofde van het tweede mis
d?·ijj minde1· zwaa1· zou geweest zijn, inclien 
het em·ste misd1·ijj niet bewezen ve1·lelaa1·d 
was. - Stmj wettelijk gm·echtvam·digd 
dom· het cle1·de misd1·ijj. - Niet ontvanke
lijle middel.- Wanneer een veroordelend 
arrest wegens drie misdrijven een enkele 
straf uitspreekt, het door de beklaagde 
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tot staving van zijn voorziening voorge
dragen middel slechts betrekking h eeft 
op het eerste misdrijf en de beklaagde 
betoogt dat uit het bestreden arrest blijkt 
dat de stre,f uit hoofde van het tweede 
misdrijf minder zwaar zou geweest zijn, 
indien het eerste 1nisdrijf niet bewezen 
verklaard was, is het middel van belang 
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk, 
als de uitgesproken straf wettelijk ge
rechtvaardigd is door het derde misdrijf. 

8 oktober 1973. 144 

79.- Stmjzaken.- B~wge1"lijke 1·echts
vonle1·ing. - }J([ iddel zoncle1· belang gewo1·
den wegens de beslissing van het Hoj 
ove1· een ande1· middel. - Niet ontvanke
lijk middel. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat voor de eiser zonder belang is 
geworden wegens de beslissing van het 
Hof over een ander ln:iddel. 

8 oktober 1973. 149 

80. - Stmjzalcen.- Biwge1·lijlce 1'echts
V01'dm·ing. - T1 ooTziening van de dade1· 
van een ongeval, clie alleen aanspmkelijk 
ve1·klaanl en ve1·oo1·deeld we1·d tot volledige 
schadevm·goeding. - T1 oo1·ziening tegen het 
slachtojJe1· ge1·icht. - 1Vl iddel dat enkel 
bet1·elclcing hee,ft op de beslissing bet1·ejJende 
de niet-aansp1·akelijlcheid van een denle.
Middel van belang ontbloot. - Niet
ontvankelijkheicl. -Van belang ontbloot 
en derhalve niet ontvankelijk tot staving 
van een voorziening die tegen het s1acht
offer van een ongeval wordt gericht door 
degene die aileen aansprakelijk verklaard 
en veroordeeld is tot volledige schadever
goeding ervan, is het middel dat slechts 
betrekking heeft op de beslissing dat een 
derde geen font heeft begaan die in oor
zakelijk verband staat met die schade. 
(B.W., art. 1382 en 1383.) 

15 oktober 1973 en 24 juni 1974. 
186 en 1180 

81.- Stmjzaken. - Hoge1· be1·oep van 
het openbaa1· ministe1·ie en van de be
klaagde. - Beslissing in hoge1· bm·oep 
die het hoge1· be1·oep van het openbaa1· 
ministe1·ie niet ontvankelijk vm·klaa1·t en de 
beklaagde V1·ijsp1·eekt. - Oassatiebe?"oep 
van het openbaa1· ministe1·ie. - Middel 
ten betoge dat het hogm· bm·oep van het 
openbaa1" ministe1·ie ontvanlcelijlc was. -
lJ!Iidclel van belang ontbloot. - Van belang 
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel door het openbaar minis
terie hieruit afgeleid clat het het door hem 
ingestelde hoger beroep tegen een vonnis 
van de politierechtbank door de correc
tionele rechtbank onwettelijk niet ont
vankelijk is verklaard, wanneer het be-

1 streden vonnis, rechtdoencle op het hoger 
beroep van de beklaagde, deze vrijge
sproken heeft. 

16 oktober 1973. 191 

82.- Stmjzaken. - Middel ge1·icht 
tegen de beslissing op de bu?·ge?"lijke ?'echts
vonle?·ing. - Beslissing die wettelijk ge
?'echtvaa?·digd blijjt, zeljs indien het middel 
geg1·ond is. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is het middel clat 
gericht is tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering, wanneer de ver
oordeling op deze rechtsvordering wette
lijk gerechtvaardigd blijft, zelfs indien 
het middel gegrond was. 

16 oktober 1973. 196 

83. - B~wge?"lijke zalcen. - lJ!liddel dat 
voo1· de eise1· zondm· belang is gewonlen 
wegens de beslissing van het Hoj ove1· een 
ande1· middel van de cassatievoo1·ziening. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk is het ln:iddel dat voor de eiser zonder 
belang is geworden wegens de beslissing 
van het Hof over een ander middel. 

19 oktober 1973 en 21 juni 1974. 
.210 en 1169 

84. - Bu?·ge?'lijlce zaken. - Middel dat, 
zeljs gegTond, niet tot cassatie lean leiden. -
Niet ontvankelijlc middel. - Niet ont
vankelijk wegens geln:is aan belang is 
het middel clat niet tot cassatie kan lei
den, zelfs indien het gegrond is. 

24 oktober en 27 februari 1973. 
229 en 716 

85. - B~~1·geTlijke zalcen. - Midclel dat 
een ten ove1·vloede gegeven g1·ond bek?·iti
see?·t. - Middel niet ontvankelijk. -
Zonder belang en derhalve niet ontvanke
lijk is het ln:iddel dat een ten overvloede 
gegeven grond van de bestreden beslis
sing bekritiseert. 

31 oktober 1973, 22 november , 12 de
cember, 16 januari (2 arresten) en 4 april 
1974. 256, 327, 421, 647, 648 en 861 

86. - B~wgeTlijke zalcen. - JJ1iddel dat 
slechts sommige 1·edenen van de best1·eden 
beslissing belc1·itisee1·t. Beschilclcencl 
gedeelte wettelij 7c ve1·antwoonl do01· een 
ande1·e 1-eclen. - Niet ontvankelijlc middel. 
- Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is het middel dat slechts 
sommige redenen van de bestreden beslis
sing bekritiseert, wanneer het beschik
kende gedeelte wettelijk verantwoord· is 
door een andere reden. 

8 november 1973. 280 

87.- B~~1·ge?"lijke zaken. - Midclel clat 
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aan de 1·echte1· in hoge1· bm·oep ve1·wijt een 
nietig vonnis te hebben bevestigd. - Om·e
gelrnatigheid van de beslissing van de 
ee1·ste 1·echte1· die de beslissing van de 1·echte1· 
in hoge1· beToep niet aantast. - 111 iddel 
zoncle1· belang. - Zonder belang en dar
halve niet ontvankelijk is het middel dat 
aan de rechter in hoger beroep verwijt 
een nietig vonnis te hebben bevestigd, 
wanneer de onregelmatigheid van de 
rechtspleging in eerste aanleg beperkt 
blijft tot de beslissing van de eerste 
rechter en de beslissing van de rechter in 
hoger beroep niet kan aantasten. 

14 december 1973. 431 

88. - DiTecte belastingen. 111 iddel 
dat lc1·itielc oejent op ten ovm·vloede gegeven 
1·eclenen. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Zon
der belang en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat kritiek oefent op de ten 
overvloede gegeven redenen van de be
streden beslissing, zelfs indien die 
redenen, met rechtzetting van enkele 
gegevens, overgenomen zijn uit een 
andere beslissing die in de zaak is ge
wezen. 

ll januari 1974. 527 

89.- Stmfzaken. - Middel · ge1·icht 
tegen de beslissingen op de tegen de eise1· 
ingestelde stmjvo1·de1·ing en bu1·ge1·lijlce 
1'echtsvo1·de1·ing. - Beslissingen die wette
lijlc gm·echtvaa1·digd blijven, zelfs indien 
het rniddel geg1·ond is. - Niet ontvankelijk 
rniddel. - Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is h et middel 
gericht tegen de beslissingen op de tegen 
de eiser ingestelde strafvordering en bur
gerlijke rechtsvordering, wanneer de straf 
en de burgerrechtelijke veroordeling wet
telijk zouden gerechtvaardigd blijven, 
zelfs indien het middel gegrond was. 

14 januari 197{. 535 

90. - Tuchtzaken. - 01·de van a1·chi
tecten. - Middel dat h·itielc oefent op een 
ten ove1·vloede gegeven 1·eden. - Niet ont
vankelijk rniddel. - Zonder belang en 
derhalve niet ontvankelijk is het middel 
dat kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden van de bestreden beslis
sing. 

18 januari 1974. 555 

91. - T ·uchtzalcen. - Voo1·ziening tegen 
een beslissing van de 1·aad van be1·oep van 
de 01·de van aTchitecten . - Een enkele st1·aj 
uitgesp1·oken wegens ve1·scheidene teko1·t
lcorningen in de beToepsplichtenlee1·. -
1\11 iddel dat slechts k1-itiek oejent op de 
beslissing bet1·effende een van deze tek01't-

korningen . - Stmj wettelijk geTechtvam·
digd doo1· een ande1·e tekoTtkorning. -
Niet ontvanlcelijlc rniddel. - Wa.nneer 
een beslissing van de raad van de Orde 
van architecten een enkele tuchtrechte
lijke straf uitspreekt wegens verscheidene 
tekortkom.ingen in de beroepsplichten
leer, is niet ontvankelijk de cassatievoor
ziening welke gegrond op een middel dat. 
slechts betrekking heeft op een dezer 
tekortkomingen, indien de uitgesprokeiL 
straf wettelijk gerechtvaardigd blijft 
door een andere tekortkoming. 

18 januari 1974. 555· 

92. - Stmfzalcen. - 1\!Iiddel tegen een. 
beslissing op cle stmjv01·de1·ing. - Beslis
sing blijft wettelijlc vemntwoo1·d, zelfs 
indien het rniddel gegTond was . - Niet 
ontvankelijlc rniddel. - Niet ontvankelijk 
wegens het ontbreken van belang is het 
middel dat gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering, wanneer de uitge
sproken straf wettelijk verantwoord zou 
blijven, zelfs indien het middel gegrond 
was. 

21 januari en 22 april 1974. 
560 en 896 

93.- Stmfzalcen. - Middel waa1·bij 
aan de 1·echte1· in hogm· be1·oep wo1·dt ve1· 
weten een nietig vonnis te hebben bevestigd. 
- Om-egelmatigheid eigen aan de beslis
sing van de ee1·ste 1·echte1· wam·doo1· de be
slissing van de 1·echttr in hoge1· be1'0ep niet 
woTdt aangetast.- Niet ontvankelijk mid
del. - Van b elang ontbloot en derhalve 
niet ontvankelijk is het middel waarbij 
aan de rechter in hoger beroep wordt 
verweten een nietig vonnis te hebben be
vestigd, wanneer de onregelmatigheid van 
de rechtspleging in eerste aanleg eigen 
blijft aan de beslissing van de eerste 
rechter en de beslissing van de rechter 
in hoger beroep niet kan aantasten. 

29 januari 1974. 592: 

94. - Bu1·gm·lijlce zalcen. - Middel 
afgeleid uit de dubbelzinnigheid van een 
1·eden van een beslissing. - Dubbelzin
nigheid zonde1· invloed op de wettelijkheid 
van het bestnden beschiklcende gedeelte. -
Middel niet ontvanlcelijlc bij geb1·elc aan 
belang. - Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, is het middel afgeleid uit de. 
dubbelzinnigheid van een beslissing, wan
near deze dubbelzinnigheid geen invloed 
heeft op de wettelijkheid van het bestre
den beschikll:ende gedeelte. 

8 februari 1974. 624 

95.- Stmfzalcen.- Cassatiebemep van. 



1298 CASSATIEMIDDELEN. 

de vm·oonleelde. V e7"oonleling tot een 
enlcele stmj. - Middel waa1·bij de eenheid 
van opzet wonlt betwist. - Op zichzelf 
beschottwd, niet ve1jam·d feit, dat de st1·aj 
1·echtvaanligt. - Niet ontvanlcelijlc middel. 
- De beklaagde die wegens eenheid van 
opzet tussen de rnisdrijven tot een enkele 
straf wordt veroordeeld, is niet ontvanke
lijk, wegens het ontbreken van belang, 
om voor het Hof het bestaan van eenheid 
van opzet te betwisten, wanneer een der 
feiten, op zicbzelf bescbouwd, niet ver
jaard is en de uitgesproken straf wette
Jijk rechtvaardigt. 

12 februari 1974. 646 

96. - Dienstplicht. - Middel dat enlcel 
op jeitelijlce ovenvegingei1 is gegmnd. -
Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ont
vankelijk is bet ter staving van een 
·cassatieberoep inzake dienstplicbt voor
gedragen middel dat niet op een scben
ding van de wet maar alleen op feitelijke 
overwegingen gegrond is. (Art. 95, 2e lid 
Grondwet; art. 51, § l gecoordineerde 
dienstplichtwetten van 30 april 1962.) 

13 februari 1974. 653 

97.- Btt?·ge?'lijlce zalcen. - Middel 
geg7"oncl op een ?'echtsdwaling van de 
1'echte?'. - Dwaling zonde1· invloed op de 
wettelijlcheid van het beschilclcende ge
deelte. - JJ!Iidclel zonde1· belang. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk 
wegens het ontbreken van belang is b et 
Iniddel dat aan de rechter verwijt een 
rechtsdwaling te bebben begaan, wan
near deze geen invloed heeft op de wette
lijkbeid van bet bestreden beschikkende 
gedeelte. 

14 februari 1974. 656 

98. - Belasting op spelen en wedclen
schappen.- Midclel clat ve1·nietiging mee
b?·engt. - Ande1·e miclclelen die tot geen 
ntime7"e ve1·nietiging lctmnen leiden. -
Middelen zoncle1· belang. - Wegens aan
neming van een middel dat vernietiging 
meebrengt, hebben inzake de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgeste1ds be
lastingen andere middelen tot staving 
van de voorziening in cassatie, die tot 
geen ruimere vernietiging kunnen leiden, 
geen belang meer. 

10 april 1974. 881 

99 . - Stmfzalcen. - Middel dat lc7"itielc 
oefent op een 1·eden waamp de best1·eden 
beslissing niet is geg1·ond. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, we
gens h et ontbreken van belang, is het 
rniddel dat k:ritiek oefent op een reden 

waarop de bestreden beslissing niet is 
gegrond. 

22 april 1974. 896 

100.' - Stmjzalcen. - JJ!Iiddel ge1·icht 
tegen een beslissing waa1·bij een do01· de 
v1·eemcle ove1·heid voo7" cle ttitleve1·ing ve?'
leencl bevel tot aanhottding ttitvoe7"baa?' 
wonlt ve1·lclaanl. - Beslissing die wettelijlc 
ge1·echtvaanligcl blijjt, zelfs indien het 
midclel geg1·oncl is. - Niet ontvanlcelijlc 
miclclel. - Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is bet middel dat 
gericht is tegen een beslissing, waarbij een 
door de vreemde overheid voor de nit
levering verleend bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar wordt verklaard, wanneer 
deze beslissing wettelijk zou gerecbt
vaardigcl blijven, zelfs indien het middel 
gegrond was. 

22 april 1974. 905 

101. - St1·ajzaken. Btwge?'lijke 
?'echtsvO?·de?·ing. - Oassatiebe1·oe1J van de 
vm·zekm·aa1· van de btwge?"?"echtelijke aan
spmlcelijkheid van de beklaagde. - Mid
del clat enkel k1·itiek oefent op de ve1·deling 
do01· het a?"?" est tttssen een btwge?'lij ke JJa7"tij 
eri de ve?·zeke?·aa?'-a?·beidsongevallen van 
de ve1·goecling waa1·toe deze ve1·zeke1·am· is 
ve?·oo?·deelcl. - Van belang ontbloot mid
del. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk wegens het ontbreken van 
belang is het midclel tot staving van zijn 
cassatieberoep aangevoerd door de ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aan 
sprakelijkheid van de beklaagde die, 
zonder van enig belang te doen blijken, 
kritiek oefent op de verdeling door de 
bestreden beslissing, tussen een burger
lijke partij en de verzekeraar-arbeidson
gevallen, van de vergoeding waartoe hij 
veroordeeld is. 

.23 april 197 4. 909 

102. - Stmfzalcen.- Middel dat slechts 
sommige 1·edenen van de best?·eden beslis
sing belc?·itisee1·t. - Beschilclcing wettelijlc 
ve1·antwoonl doo1· ande1·e 1·edenen. 
Middel niet ontvanlcelijlc. - Niet ont
vankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel clat slechts sommige 
redenen van de bestreden beslissing 
belu·itiseert , wanneer het beschikkende 
gedeelte wettelijk verantwoord is door 
andere redenen. 

29 april 1974. 939 

103. - Stmjzalcen. Btt?·ge?'lijlce 
?'echtsvO?·de?·ing. - V oo?·ziening van de 
pa1·tij wellce voo1· de belclaagde, die voo1· het 
ongeval alleen aansp7"alcelij 7c ve?·lclaa7"d is, 
bm·ge?"?"echtelijlc aanspmlcelijlc is en samen 
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met hem ve?·oo?·deeld wm·d tot volledige ve?'
goeding van de schade. - Voo?'Ziening 
tegen het slachtojfe?' ge?'icht. - Middel dat 
enkel bet1·ekking heeft op .de beslissing dat 
een denle niet aansprakelijk is. - Middel 
van belang ontbloot. - Niet-ontvankelijk
heid. - Van belang ontbloot en derhalve 
niet ontvankelijk tot staving van een 
voorziening die tegen het slachtoffer van 
een ongeval wordt gericht door de partij 
welke voor de beldaagde, die voor het 
ongeval alleen aansprakelijk verldaard is, 
burgerrechtelijk aansprakelijk is en 
samen met h em veroordeeld werd tot vol
ledige vergoeding van de schade, is het 
middel dat enkel betreldring heeft op de 
beslissing dat een derde geen fout h eeft 
begaan die in oorzakelijk verband staat 
met die schade. (B .W., art. 1382 en 1383.) 

30 april 1974. 955 

104. - Stmjzalcen. Bu?·ge?'lijke 
?'echtsvO?·de?·ing. - Cassatiebe?·oep van de 
beklaagde tegen de beslissing waa1·bij hij 
W??'dt ve?'OO?'deeld omdat hij we1·ken heejt 
u~tgevoe1·cl zondm· ve?'gtmning en waa?·bij 
wonlt bevolen de plaats in de vo1·ige staat 
te he1·stellen. - Ve?'We?·ping van het cassa
tieberoep tegen de beslissing op de stmj
VO?'dm·ing . - Middel ge1·icht tegen de 
beslissing op de bu?·ge?·lijke ?'echtsvO?·dering 
waa1·in lc?·itiek w01·dt geoefend op de beslis
sing waa1·bij wo1·dt bevolen de plaats in de 
v01·ige staat te he1·stellen. - Niet-ont
vankelijkheid. - Wegens verwerping van 
het cassatieberoep van de beldaagde 
tegen d e beslissing waarbij hij, op de 
strafvordering, wordt veroordeeld omdat 
hij zonder vergunning werken heeft uit
gevoerd en waarbij wordt bevolen de 
plaats in de vorige staat te herstelleri, 
is niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, h et middel dat gericht is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring en dus enkel kritiek oefent op de 
beslissing waarbij die maatregel wordt 
bevolen. 

14 mei 1974. 1020 

105.- Dienstplicht. - Aanvmag om 
ttitstel. - Middel omt1·ent de geg1·ondheid 
van de aanv1·aag. - AanvTaag om uitstel 
niet ontvankelijk. - Van belang ontbloot 
middel. - Zonder belang en derhalve 
niet ontvanke1ijk is het middel dat be
trekking heeft op de gegrondheid van een 
aanvraag om uitstel van een dienst
plichtige, als de aanvraag niet ontvanke
lijk was. 

19 juni 1974. 1158 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 

OMDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN BETREKKING HEBBEN. 

106.- Stmjzaken. - Middel dat doelt 
op een beslissing waa1·tegen geen cassatie
voo?·ziening is ingesteld. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk bij gebrek 
aan bestaansreden is het middel dat 
enkel doelt op een beslissing waartegen 
de voorziening niet gericht is. 

25 september 1973 (2 arresten). 
78 en 90 

107.- Stmfzaken. - Cassatiebe?·oep 
tegen de beslissing van de ?'echte?' in hoge1· 
b~1·oep. - Middel ge1·icht tegen de beslis
s~ng van de ee1·ste ?'echte?·. - Niet ont
vankelijk middel. - Niet ontvankelijk is 
het m1.ddel dat enkel kritiek oefent op de 
beshssmg van de eerste rechter, terwijl 
het . cassatieberoep uitsluitend tegen de 
?eshssmg van de rechter in hoger beroep 
1s gerwht. 

29 oktober 1973 en 18 maart 1974. 
245 en 791 

108. - Stmjzaken. - Cassatievoo?·zie
nin_g van de ?eklaagde. - V oo1·ziening ttit
slu~tend gencht tegen de beslissing op de 
stmjv01·dm·ing. - Middel afgeleid uit de 
onwettelijkheid van de beslissing op de 
bu?·ge?"lijlce ?'echtsvO?·dm·ing. - Niet-ont
vanlcelijkheid van het middel. - Niet ont
vankelijk is het middel door de beldaagde 
afgeleid uit de onwettelijkheid van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring, wanneer de voorziening uitsluitend 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering. 

30 oktober 1973. 255 

109. - Stmjzaken. - Middel v1·eemd 
aan de best?'eden beslissing. - Niet-ont
vankelijkheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat vreemd is aan de bestreden 
beslissing. 

6 november 1973, 8 januari en 22 juli 
1974. 279, 511 en 1233 

110.- Dienstplichtzaken. - Middd 
dat ttitsluitend bet1·ekking heeft op de ken
nisgeving van de best1·eden beslissing. -
Niet ontvankelijk middel. - Niet ont
vankelijk is het tot staving van een 
cassatieberoep tegen een beslissing van de 
herkeuringsraad aangevoerde middel, dat 
uitslui~end betrekking heeft op de ken
msgevmg van de bestreden beslissing. 
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{Art. 50 gecoi:irdineerde dienstplichtwet
ten van 30 april 1962.) 

4 januari 1974. 495 

111:- Stmjzaken. Voo?·ziening in 
.cassatie tegen een an·est dat een ve1·zet 
<Jntvankelijlc ve?·lclaa?·t en bij wege van 
niettwe beschikking '1-titsp?·aalc doet. -
Middel gm·icht tegen het ve7·stelca7'7'est. -
Niet-ontvanlcelijlcheid . - Niet ontvanke
lijk, tot staving van de voorziening tegen 
·een arrest, dat het verstekarrest ont
vankelijk verklaart en bij wege van 
nieuwe beschikking uitspraak gedaan 
heeft, is het middel dat tegen dit laatste 
arrest is gericht. 

8 januari 1974. 511 

112.- Dienstplicht. - Middel ge?'icht 
. tegen een beslissing wam·tegen het cassatie
beToep niet is ingesteld. - Niet ontvanlce
lijlc middel. - Niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan bestaansreden, is het rniddel 
·dat enkel doelt op een beslissing waar
tegen de voorziening niet gericht is. 

24 april 1974. 920 

113. - Stmfzalcen. Stmjvonle?·ing· 
- Oassatiebe?·oep ge1·icht tegen de beslis
.sing van de 7'echte7' in hoge1· be1·oep. -
Middel dat enlcel bet?·eklcing heeft op het 
vom·beTeidend onde?'zoek. - M iddel m·eemd 
.aan de bevoegdheicl. - Niet ontvankelijk 
middel. - Niet ontvankelijk tot staving 
van een voorziening welke enkel gericht 
is tegen de beslissing van de rechter in 
hoger beroep, is het rniddel dat aan de 
bevoegdheid vreernd is en dat uitsluitend 
betrekking heeft op het voorbereidend 
<Jnderzoek. 

27 mei 1974. 1066 

DAGVAARDING. 

1. - Stmjzaken. - Geldigheid van de 
·dagvaanling. - Toepasselijlce wetsbepa-

D 

. lingen en ?'egels. - In strafzaken wordt . 
de dagvaarding, wat de geldigheid 
betreft, niet beheerst door artikel 702 
van het Gerechtelijk W etboek, maar door 
de artikelen 145, 182, 184 en 211 van het 
W etboek van strafvordering ; in straf
zaken kan derhalve de dagvaarding 
slechts dan nietig verklaard worden, 
indien een wezenlijk bestanddeel van 

114. - Bu?·gm·lijlce zaken. - G1·ond 
van niet-ontvankelijkheicl tegen een middel 
opgewo1·pen en hientit afgeleid dat het 
slechts doelt op een beslissing van de ee1·ste 
7·echte7· waa1·in de eise?' zott hebben bm·ust. 
- Best1·eden an·est wam·in beslist wonlt dat 
de eise7' heeft gevonlenl dat alle voo?' hem 
gl'ievende beschilckingen van het vonnis 
wm·clen gewijzigcl. - G1·ond van niet
ontvankelijkheid lean niet wonlen aange
nomen. - De grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen een rniddel van de eiser 
opgeworpen en hieruit afgeleid · dat dit 
rniddel slechts doelt op een beslissing 
van de eerste rechter waari:n de eiser 
zou hebben berust, kan niet worden aan
genomen, wa1meer het bestreden arrest 
beslist dat de eiser in zijn hoger beroep 
heeft gevorderd dat aile voor hem grie
vende beschikkingen van het vo:nnis 
worden gewijzigd . 

31 mai 1974. 1080 

115. - V om·ziening in cassatie tegen de 
beslissing van het vonnisge1·echt. - St?·aj
zaken. - Middel dat ttitsluitend bet?·eklcing 
heejt op het vom·be?·eidend onde?·zoek. -
Midclel m·eemcl aan de bevoegclheid. -
Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvanke
lijk tot staving van een voorzie:ning 
welke alleen tegen de beslissing van het 
vmmisgerecht is gericht, is het rniddel 
dat aan de bevoegdheid vreemd is en 
uitsluitend betrekking heeft op het voor
bereidend onderzoek. 

25 jtmi 1974. 1193 

HOOFDSTUK VII. 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL, 

(Zie Oassatie.) 

die akte ontbreekt of indien blijkt dat de 
onregelmatigheid de rechten van de ver
dediging heeft geschonden. 

12 maart 1974. 768 . 

2. - Stmjzalcen. - Voo?'We?'P van de 
telastlegging voldoende aangegeven. 
Rechten van de ve1·dediging gem·ijwaanl. -
Geldigheid. - Aan de wet voldoet de 
dagvaarding die derwijze is opgesteld 
dat zij de beklaagde in de mogelijkheid 
stelt het voorwerp van de telastlegging 
voldoende te kennen en aldus de rechten 
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van de verdediging vrijwaart. (Art. 182 
Sv.) 

12 maart en 18 maart 1974. 
768 en 791 

3. - Stmfzaken. - Beschilcking tot 
ve1·wijzing. - Rechtst1·eekse dagvaa1·ding 
op veTzoelc van de bu1·ge1'lijke pa1·tij . -
Dagvaa1·ding van de beklaagde die 1·eeds 
wenl venvezen wegens hetzelfde feit als 
datgene dat hem do01· die beschiklcing ten 
laste is gelegd. - Niet-ontvankelijkheid . -
W anneer bij het vonnisgerecht door een 
verwijzingsbeschikking reeds een feit 
aanhangig is, kan de burgerlijke partij 
in geen geval de beklaagde nog recht
streeks wegens hetzelfde feit voor dat 
gerecht dagvaarden. 

18 juni 1974. 1150 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 

1. - V e1·volging van een clade1· van een 
miscl1·ijj. - W ettelijkheid hangt niet aj 
van de ve1·volging van ancle1·e dade1's. -
De wettelijkheid van de vervolging van 
een dader van een misdrijf hangt niet af 
van d e vervolging van andere personen 
die eraan deelgenomen hebben. 

2 oktober 1973. ·123 

2. - Medeplichtigheid. Beg1·ip. -
Aan een misdrijf medeplichtig is hij die 
geen eenvoudige raad geeft doch een 
onderrichting die voor het plegen van dat 
misdrijf nuttig is . (S .W., art . 67 .) 

29 oktober 1973. 237 

3. - V alsheid en geb1·1tilc van valse 
stukken. - V e1·oo1·deling van een beklaagcle 
als mededade1·. - W ettelijkheicl niet aj
hanlcelijlc van het jeit dat de beklaagde 
zelj het initiatiej van de stmjba1·e jeiten 
heeft genomen. - Om een beklaagde 
wettelijk te kunnen veroordelen als 
m ededader van valsheden in geschriften 
of gebruik van valse stukken, is niet 
vereist dat hijzelf het initiatief genomen 
h eeft. (S.W., art. 66, 193, 196, 197 en 
213.) 

3 december 1973. 376 

4. - Valsheid gepleegd in de gesclwif
ten van een hanclelsvennootschap en ge
bntilc dam·van. - Ve1·oonleling van een 
beklaagde als meclebeklaagde. - Wettelijk
heid niet ajhanJcelijlc van het feit dat de 
belclaagde een mandaat of enige activiteit 
in deze vennootschap heeft 1titgeoefencl. -
Om een beklaagde wettelijk te ku.nnen 
veroordelen, orndat hij als m ed edader 

valsheid in de geschriften van een han
delsvennootschap heeft gepleegd, is niet 
vereist dat hij een mandaat of enige 
activiteit in deze vennootschap heeft 
uitgeoefend. (S .W., art. 66, 193, 196 
en 197.) 

3 december 1973. 376· 

5. - Valsheid en gebntik van valse 
stukken. - V m·oo1·deling van een be
klaagde als mededade1·. - Wettelijkheid 
hangt niet af van de vooTwam·de dat de 
beklaagde het vals stulc pm·soonlijk heeft 
opgemaakt. Deelnemen, zoals in 
artikel 66 van het Strafwetboek wordt 
bedoeld, aan het vervaardigen en het 
gebruik van een vervalst stuk onderstelt 
niet dat de beklaagde dit stuk persoon
lijk heeft opgemaakt. 

2 april 1974. 853 

6. - Hulp ve1'leend tot de uitvoe1·ing 
van een wanbedTijj. - Stmjwetboek, a1·ti 
kel 66, ·deTde lid. - Aa1·d van de hulp. -
De in artikel 66, derde lid, van het Straf
wetboek omschreven hulp tot uitvoering 
van een wanbedrijf is een noodzakelijke 
hulp, maar het is van geen belang of die 
hulp groot of klein is. 

9 april 1974. 873 

DERDENVERZET. 

VooTwaaTden voo1· de ontvanlcelijkheid. 
- Eenieder die niet behoorlijk is opge
roepen of niet in de zaak is tussengeko
men, is, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 1122, 1 o en 4o, van 
het Gerechtelijk Wetboek, ontvankeiijk 
om derdenverzet te doen tegen de beslis
sing van een burgerlijk gerecht die zijn 
reohten kan benadelen. 

24 januari 1974. 573 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 

Stmfzalcen. - Bepalingen van het 
Ge1·echtelijk lVetboek inzake deskuncligen
onde1·zoek. - Bepalingen niet toepasselijlc 
op de deshmdigenonclm·zoeken in stmf
zaken bevolen. - De bepalingen van de 
artikelen 962 en volg.ende van h et Ge 
rechtelijk Wetboek over desktmdigen
onderzoeken die in burgerlijke zaken 
worden bevolen, in zoverre zij de op
roeping van d e partijen op de verrich
tingen van de deskundigen voorschrijven, 
de partijen toelaten aan de deskundigen 
alle dionstige vorderingen te doen en de 
kennisgeving v oorsohrijven door de des-
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kundigen, na afloop van htm verrich
tingen, van hun bevindingen aan de 
partijen en het aantekenen van de 
opmerkingen van die partijen zijn niet 
toepasselijk op de deskundigenonderzoe
ken die door een strafgerecht worden 
bevolen. (G.W., art. 2, 962 en volg.) 

9 oktober 1973. 160 

DIEFSTAL EN AFPERSING. 

. 1. - Diefstal. - Bed1·ieglijlce wegne
ming. - Beg1·ip. - Voor bedrieglijke 
wegneming, een bestanddeel van diefstal, 
is het vereist dat de zaak tegen de wil in 
van de eigenaar wordt weggenomen. 
(S.W., art. 461.) 

19 november 1973. 315 

2.- Diefstal. - Bed1·iegl1jlce wegne
ming. - Vonnis dat beslist dat een be
lclaagde de wagen van ham· zuste1' tegen 
haa1· wil in heeft weggenomen op g1·ond 
dat zij handelde buiten weten van de eige
na?·es van het vom·tuig en zonde1· in het 
bezit te zijn van een lee1·vm·gunning. -
Nie.t wettelijlc ge1·echtvam·digde beslissing. 
- Niet wettelijk gerechtvaardigd is de 
beslissing dat een beklaagde de wagen 
van haar zuster zonder toestemming van 
de eigenares heeft weggenomen op grond 
alleen dat zij handelde buiten weten van 
deze laatste en zonder dat zij in het bezit 
was van een leervergunning. (S.W., 
art. 461.) 

19 november 1973. 315 

DIENSTPLICHT. 

HoOFDSTUK I.- Uitstel en V?·ijlating van 
dienst op rno1·ele g1·ond. 

HooFDSTU K II. - V1·ijstelling en voo?'
lopige aflcetwing op lichamelijlce 
g1·ond. 

HooFDSTUK III. - Militie1·echtscollege. 

§ 1. - Samenstelling. - Bevoegdheid. 
Rechtspleging. 

§ 2 . - Vormen van de beslissingen. 

HooFDSTUK IV. - Dienstweigema1' op 
gTond van gewetensbezwam·. 

HooFDSTUK V. - V1·aagstttlclcen van ve?'
schillende aanl. 

HOOFDSTUK I. 

U!TSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST 

OP MORELE GROND. 

1. - Uitstel en v1·ijlating van dienst op 

mo1·ele g1·ond.- Ingesch1·evene die de voo?·
waanlen ve?'vttlt van aTtilcel 11, § 1, van de 
gecoiinlineenle dienstplichtwetten. - V oo1'
waa?·den die rnoeten vm·vuld zijn bij de 
indiening van de aanvmag. - De inge
schrevene die, ten gevolge van het over
lijden van een gezinslid of van een met 
het overlijden gelijkgestelde omstandig
heid, de voorwaarden vervult voor het 
bekomen van een buitengewoon uitstel 
of vrij1ating van dienst als kostwinner 
bi1men de termijnen van artikel ll, § 1·, 
van de gecoiirdineerde dienstplichtwet
ten, moet deze voorwaarden vervullen 
bij de indiening van de aanvraag. 

12 september 1973. 35 

2. - Uitstel en V?·ijlating van dienst 
op rno1·ele g1·ond. - V m·lating van farnilie. 
- Gelij lcstelling met het ove1·lijden van een 
gezinslid. - Voo1·waa?·de. - Verlating 
van familie wordt slechts gelijkgesteld 
met het overlijden van een gezinslid, 
in de zin van artikel 17, § 2, van de 
gecoiirdineerde dienstplichtwetten, indien 
dit sinds ten minste twee jaar is vast
gesteld. 

12 september 1973. 35 

3. - Uitstel en v1·ijlating van dienst 
op rnoTele g1·ond. - Zielcten of lichaarns
geb?·elcen van een gezinslid die een voo?·t
dtwende bedlege1·igheid of bijstand van een 
denle pe1·soon ve1·gen. - Onaantastbm·e 
beo01·deling doo1· de Hoge Militiemad. -
De Hoge Militieraad oordeelt onaantast
baar of de ziekten of lichaamsgebreken 
van een gezinslid van de dienstplichtige 
een voortdurende bedlegerigheid of bij
stand van een derde persoon vergen. 
(Art. 17, § 2 clienstplichtwetten , gecoiir
dineerd op 30 april 1962.) 

3 april 1974. 857 

4. - Uitstel en V?·ijlating van dienst 
op ·nw1·ele g1'0nd. - Kostwinne1· van het 
gezin. - 'f!Vettelijlce voonvaanlen moeten 
vm·vtdd zijn v661· het ve?'st?·ijlcen van de 
te?"mijn waa1·in de aanv1·aag om ttitstel 
of vTijlating moet wonlen ingediend. -
Ret verlenen van uitstel of vrijlating 
van dienst onder meer als kostwinner 
van zijn vader en moeder of van andere, 
bij artikel 1 0, § 1, 1°, van de gecoiirdi
neerde dienstplichtwetten bedoelde per
sonen is, onder het voorbehoud van het 
bij artikel 11 van dezelfde wetten be
paalde geval, afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de dienstplichtige de bij 
dit artikel 10, § 1, 1°, bepaalde voorwaar
den reeds vervulde v66r het verstrijken 
van de termijn waarin de aanvraag om 
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uitstel of vrijlating van dienst moet wor
den ingediend. 

3 april en 24 april 1974. 857 en 921 

5. - Uitstel en V1·ijlating van dienst 
op m01·ele g1·ond. - AanV?·aag ingediend 
na het ve1·st1"ijken van de te1·mijnen. -
Uitzondedijke 1·edenen waa1·do01· onthej
jing van ve1·val mogelijk is. - Soeve1·eine 
en jeitelijke beoo1·deling cloo1· de militie
ge1·echten. - D e militiegerechten beoor
delen soeverein in feite de gegrondheid 
van de uitzonderlijke redenen welke zijn 
aangevoerd tot ontheffing van het verval 
van een aanvraag om uitstel en vrijlating 
van dienst op morele grond, die na het 
verstrijken van d e termijnen is ingediend. 
(Art. · 20, § 3 gecoi:irdineerde dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

19 juni 1974. 1158 

6 . - Uitstel en V?·ijlating van d?:enst 
op nw1·ele groncl . - Kostwinne1· van het 
gezin. - V oonvaa1·den gesteld bij m·ti
kel 10, § 1, van de clienstplichtwetten 
moeten gelijktijdig ve1·vuld zijn. - Aile 
voorwaarden gesteld bij artikel10, § 1, 1°, 
van de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten 
van 1962, waarnaar artikel 12, § 1, 7°, 
van genoemde wetten verwijst, moeten 
gelijktijdig vervuld zijn, opdat een dienst
plichtige als kostwinner van zijn va:der of 
moeder of van een van hen zou kunnen 
worden beschouwd. 

19 juni 1974. 1159 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE 
AFKEURING OP LICHAl\1ELIJKE GROND . 

HOOFDSTUK III. 

J\llrLITIERECHTSCOLLEGE. 

1. - Samenstelling. - Bevoegclheid. 
Rechtspleging. 

7. - Hoge militiemad.- P1·ocecltt1·e.
Oncle1·zoek. - Facultatieve onde1·zoeks
maat1·egel. - Artikel 28, § 2, en 37, § 2, 
van d e gecoi:irdineerde dienstplichtwetten 
staan respectievelijk aan de Hoge Militie
raad toe een onclerzoek te gelasten, zoncler 
hem ertoe te verplichten deze onder
zoeksmaatregel te bevelen. 

12 september 1973. 35 

8. - He1·kett1"ingsmad. - Ketwing van 
de dienstplichtige. - Nooclzaak van een 
bloedanalyse. - Onaantastba1·e beoO?·de
ling doo1· de herkettrings1·aad. - De her-

keuringsraad oordeelt onaantastbaar of 
de keuring van een dienstplichtige een 
bloedanalyse ·moet behelzen om de over
blijvende gevolgen van een leverontste
king vast te stellen. (Dienstplichtwetten, 
gecoi:irclineerd op 30 april 1962, art. 44.) 

5 december 1973. 391 

9. - He1·keu1·ingsmad. Inobse?·va-
tiestelling vm·plicht zo m· twijjel bestaat. -
Onaantastba1·e beoo?"deling do01· de he1·
keu1·ingsmacl. - De herkeuringsraad oor
deelt onaantastbaar of · er over de ge
schiktheid van de dienstplichtige twijfel 
bestaat, welke zijn inobservatiestelling 
vereist. (Dienstplichtwetten, gecoi:irdi
neerd op 30 april 1962, art. 45, § l.) 

5 december 1973. 391 

10. - Beslissingen van de he?·keurings
mad. - Redenen. - D e herkeuringsraad 
die over de dienstgeschiktheid uitspraak 
doet in de bewoordingen van artikel 43, 
§ 4, van de gecoi:irdineerde dienstplicht
wetten van 30 april 1962, behoeft zijn 
beslissing niet nader te motiveren. 

4 j anuari 197 4. 495 

2.- Vormen van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR 
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR. 

. 11 . - Dienstweigema1· op g1·ond van 
gewetensbezwam·. - Aanvmag niet ge
g1·oncl op redenen van godsclienstige, wijs
ge?·ige of m01·ele aard. - Niet-ontvanke
lijkheid. - De aanvraag tot toekenning 
van het statuut van de gewetensbe
zwaarden gegrond op redenen van gods
dienstige, wijsgerige of morele aard is 
niet ontvankelijk. (Art. 1, eerste lid, 
wet van 3 juni 1964.) (Impliciete op
lossing.) 

10 april 1974. 880 

12. - Dienstweigemm· op g1·ond van 
gewetensbezwaar. - Raad van be1·oep 
voo1· gewetensbezwm·en. - V enve1-ping 
van de aanvmag van een dienstplichtige 
op g?"ond van de politieke opvattingen 
welke deze had uitgesp1·oken en die niet 

1 de do01·slaggevende 1·eden van zijn aan
vmag zijn. - Onwettelijkheid. - Niet 
wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing 
van de raad van beroep voor gewetens
bezwaren welke de vordering van een 
dienstplichtige die ervan overtuigd is, 
om redenen van godsdienstige, wijs
gerige of morele aard, dat men zijn even-
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mens niet mag doden, zelfs niet ter 
verdediging van het land of van de 
gemeenschap, verwerpt op grond van 
politieke opvattingen welke de eiser had 
a.angevoerd bij zijn verschijning en die 
niet de doorslaggevende reden van zijn 
.aanvraag zijn. (Art. 1, eerste lid, wet 
van 3 juni 1964.) 

10 april 1974. 880 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN 

VAN VERSOHILLENDE AARD. 

DOUANE EN ACCIJNZEN. 

1. - Ovm·t1·eding. - P1'Dces-ve1·baal van 
de beambten van het bestttt£1'. - Opmaken 
van een p1·oces-ve1·baal. - TeTmijn. -
Artikel 233 van de wet van 26 augustus 
1822 bepaalt geen vervaltermijn voor 
het opmaken van het proces-verbaal tot 
vaststelling van de overtredingen inzake 
douane en accijnzen. 

25 september 1973. 83 

2. - Ove?'t?·eding. - Duu1· van de te?'
mijn tttssen de datitm van de feiten en die 
waa1·op het p1·oces-ve1·baal is opgemaakt. -
Gevolgen voo1· de geldigheid van het p1·oces
ve1·baal. - Geen nietigheid wordt opge
lopen wegens het verstrijken van een min 
of meer lange termijn tussen de datmn 
van de feiten en die waarop het proces
verbaal tot vaststelling van de overtre
dingen :i:nzake douane en accijnzen is 
opgemaakt. (Art. 233 wet van 26 au
gustus 1822.) 

25 september 1973. 83 

3.- Ove?'t?·ecling. - In beslag gena
men goede1·en. - TVaanle. - Tennijn om 
de expe1·tise van cle in beslag genomen goe
de?·en uit te loklcen. - Uitgangsptmt. -
De termijn van een maand om de exper
tise uit te lokken van inzake douane en 
accijnzen in beslag genomen goederen, 
in geval van betwisting van de waarde 
van deze goederen, begint te lopen vanaf 
de datum van het proces-verbaal van het 
beslag en niet vanaf de datmn waarop 
het proces-verbaal is opgemaakt tot 
vaststelling van de feiten die een rnisdrijf 
opleveren. (Art . 24 wet van 6 april 1843.) 

25 september 1973. 83 

4.- Visitatie. - Machtiging van cle 
rechte1· in cle politim·echtbanlc. - Utw van 
de visitatie in de aanvmag om machtiging 
niet venneld. - V m·zuim clat niet noodza-

kelijlc de nietigheid van de machtiging en 
van de visitatie meeb1·engt. - De rechter 
in de politierechtbank die uitspraak moet 
doen over een aanvraag om Inachtiging 
voor een visitatie inzake douane en 
accijnzen mag de machtigin.g niet wei
geren dan " op het gegronde vermoeden 
dat assistentie zonder genoegzame rede
nen werd gevorderd " ; de weglating van 
een inlichting die hij niet onmisbaar acht 
om over de gegrondheid van de aanvraag 
te oordelen, zoals de melding van het uur 
waarop de visitatie z~l geschieden, 
brengt geenszins de nietigheid mede van 
de machtiging of van de visitatie inge
volge deze machtiging. (Art. 201 wet van 
26 augustus 1822, gewijzigd bij artikel 91, 
§ 7 vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek.) 

20 november 1973. 320 

5. - JJ!I inistm·ieel besluit van 17 maa1·t 
1971 bet?·effende cle invoe?' van wijn. -
Dmagwijclte. - Ret koninklijk besluit 
van 17 maart 1971 betreffende de invoer 
van wijn strekt enlcel tot regeling van de 
douaneformaliteiten aangaande deze in
voer in het kader van het verdrag tot 
instellin.g van de Economische Benelux
Unie, op 3 januari 1958 ondertekend in 
Den Haag en goedgekecud bij akte van 
de wetgevende macht van 20 j1.mi 1960. 

12 maart 1974. 768 

6. - Invoe?' van champagne. - Invoe?'
de?' is ve1plicht bij de invoe?' van die wijn 
in Belgie een invoe1·bescheicl en een bewijs 
van oo?·sp1·ong voo1· te leggen. - De 
invoerder van schuimwijn moet bij de 
invoer ervan in Belgie een invoerbescheid 
en een bewijs van oorsprong. overleggen ; 
die verplichting geldt zowel voor de 
rechtstreeks uit Franluijk ingevoerde 
champagne als voor die welke over 
Nederland of het Groot-Hertogdom 
Luxemburg in Belgie is gekomen. 

12 maart 1974. 768 

7. - Accijnzen. - Accijnsstelsel van 
minemle olie. - Gasolie. - Koninlclijlc 
besluit van 18 decembe1· 1968. ·- Bijzon
'de?'e accijns. - Gasolie oncle1· het ve?·
b?·uilcsstelsel in cle in1·ichtingen van depot
hottde?'S. - BegTip. - Ingevolge het 
koninklijk besluit van 18 december 1968 
is aan een bijzondere accijns onderworpen 
gasolie, als bedoeld in artikel 1 van het 
kon:i:nklijk besluit van 27 december 1967, 
welke op 1 januari 1969 onder het 
verbruiksstelsel voorhanden is in de 
inrichtingen, onder meer van depot-
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· houders ; als depothouders worden be
.schouwd alle andere personen !fan im
porteurs, fabrikanten, grossiers en half
grossiers die, in welke hoedanigheid ook, 
een voorraad gasolie, a ls bedoeld in 
artikel 1, onder zich hebben en waarvan 
zij niet kunnen bewijzen dat zij die 
voor htm eigen verbruik gekocht hebben 
of om aan andere personen dan ver
kopers te worden geleverd. (Art. 1 en 3 
k.b. van 18 december 1968.) 

25 juni 1974. 1193 

DRONKENSCHAP. 

1. - Beg1·ip. - In hun gewone beteke
nis bedoelen de woorden « staat van 
dronkenschap » de staat van een persoon 
die niet meer de bestendige controle 
over zijn daden heeft, zonder noodzake
lijk de bewustheid ervan te h ebben ver
loren. 

24 april 1974. 916 

2. - Ovm·t1·eding van aTtilcel 4 van de 
besluitwet van 14 novembm· 1939. -
H e1·haling binnen het jaa1·. - Toe te ' 
passen stmj. - Een beklaagde die schul
dig wordt verklaard omdat hij dronken- . 
makende dranken heeft opgediend aan 
een persoon die kennelijk dronken was 
toen hij zich in staat van bijzondere her-

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - Echtscheiding doo1· onde1·linge toe
stemming. - Voomjgaancle ove1·eenkomst 
van de echtgenoten. - OnveTande?'lijk. -
Hoewel de voorafgaande overeenkomst 
van de echtgenoten, die uit d e echt 
scheiden door onderlinge toestemming, 
eens dat de echtscheiding is uitgesproken, 
door een van de partijen niet meer kan 
worden betwist en de partijen definitief 
jegens elkaar verbindt, kan deze overeen
komst nochtans geen invloed hebben 
op htm verplichtingen jegens htm kin
deren; de bepalingen van deze overeen
komst betreffende de bijdrage van de 
ouders in het onderhoud van htm kin
deren kunnen derhalve door de rechter 
worden gewijzigd, als bewezen wordt 
dat degene van de ouders aan wie de_ 
kinderen zijn toevertrouwd, gelet op zijn 
bijdrage en op zijn inkomen, in de onmo
gelijkheid verkeert aan zijn kinderen het 

E 

haling bevond binnen het jaar, moet 
worden veroordeeld tot een gevangenis
straf van acht dagen tot een maand 
en tot een geldboete van 52 tot 100 frank. 
(Art. 4 en 7, lid 1, besluitwet van 
14 november 1939.) 

14 mei 1974. 1024 

3. - D1·onkenschap in een openba1·e 
plaats. --,...- Ee1·ste oveTt?·eding.- Gelclboete. 
- Maximttm.- Hij die in een openbare 
plaats in staat van dronkenschap wordt 
aangetroffen, kan wegens' een eerste 
overtrading slechts met een geldboete 
van ten hoogste 25 frank worden gestraft. 
(Art . 1 besluitwet van 14 november 1939.) 

21 mei 1974. 1052 

DRUKPERSMISDRIJF. 

BegTip. - Geen drukpersmisdrijf is 
d e openbare schennis van de goede zeden 
ten gevolge van h et tentoonstellen, ver
kopen of verspreiden van met de goede 
zeden strijdige afbeeldingen of prenten, 
die op zichzelf de bestanddelen van deze 
zedenschennis opleveren, daar deze af
beeldingen of prenten, geen geschrift zijn 
waarin een mening wordt geuit. (Grond
wet, art. 98 en S.W., art. 383.) 

18 september 1973. 53 

nodige levensonderhoud en de vereiste 
opvoeding te geven. (G.W., art. 1287 
en 1288.) 

7 september 1973. 19 

2. - Echtscheiding doo1· onde1·linge toe
stemming. - V oo1·aj gaande oveTeenkomst 
van de echtgenoten. - ]Jepalingen bet?·ej
fende de bijclmge van de echtgenoten in het 
oncle?'ltoud van de kincle1·en uit het httwelij k. 
- Wijziging.- Voonvaa1·de. - Hoewel 
de voorafgaande overeenkomst van de 
echtgenoten, die uit de echt scheiden 
door onderlinge toestemming, eens dat de 
echtscheiding is uitgesproken, door een 
van de partijen niet meer kan worden 

'betwist en de partijen definitief jegens 
elkaar verbindt, kan d eze overeenkomst 
nochtans geen invloed hebben op htm 
verplichtingen jegens hun kinderen; 
de bepalingen van deze overeenkomst 
·betreffende de bij drage van de ouders 
in bet onderhoud van hun kinderen 
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kunnen derhalve door de rechter worden 
gewijzigd, als bewezen wordt dat degene 
van de ouders aan wie de kinderen zijn 
toevertrouwd, gelet op zijn bijdrage en 
zijn inkomen, in de onmogelijkheicl ver
keert aan zijn kinderen het nodige 
levensonclerhoud en d e vereiste opvoe
ding t e geven. (G.W., art. 1287 en 1288. 

7 september 1973. 19 

3.- Echtscheiding op g1·ond van be
paalde f eiten. - An·est waa1·bij de echt
scheiding wegens g1·ove beledigingen wonlt 
toegestaan. - A1·1·est waa1·bij ve1·scheidene 
feiten als oo1·zaken van echtscheiding W01'
den in aanme1·king genomen. - Beschik
kende gedeelte wettelijk ge1·echtvaa1·digd in 
zove1'1'e het op een van deze feiten is ge
stettnd. - JI!Iiddel dat tegen het a1'1·est 
is ge1·icht in zove1·1·e het een andm· feit heeft 
in aanme1·king genomen. - Niet ontvanke
lijk middel. - Niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan belang, is het middel clat 
slechts cloelt op een der feiten waarop 
een arrest is gesteund waarbij de echt
scheiding op grond van bepaalde feiten 
wordt t oegestaan, wanneer het beschik
kende gedeelte van het arrest wettelijk 
gerechtvaardigd bliift door een ander 
feit dat het hof van b eroep afzonderlijk 
als grovelijk belecligend h eeft beschouwd. 
(B.W., art . 231.) 

7 september 1973. 22 

4. - Echtscheiding. Uitke1·ing be-
doeld in m·tikel 301 van het B tt?·gedijk 
W etboek. - Bedmg van deze uitke1·ing 
moet w01·den beooTdeeld op het ogenblik 
van de ove1·sch1·ijving van de eindbeslissing 
wam·bij echtscheiding w01·dt toegestaan. -
Gegeven waannee kan 1·ekening worden 
gehottden. - Voor de raming van het 
nacleel geleden door de echtgenoot, die de 
echtscheiclU•g verkregen heeft, en van de 
inkomsten van de echtgen oot die de uit
kering tot onderhoud en tot vergoeding 
van artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek verschuldigcl is , moet de rechter zich 
plaatsen op het ogenblik van de over
schrijving van de eindbeslissing waarbij 
echtscheicling wordt toegestaan; hoewel 
hij rekening mag houden met de inkoms
ten die de uitkeringsschuldige ecbtgenoot 
op dat ogenblik normaal kon verkrijgen, 
mag hij echter de latere inkomsten van 
deze echtgenoot niet gissenderwijze vast
stellen. 

20 december 1973. 467 

5. - Vonnis of a1'1'est wam·bij de ·echt
scheiding of cle scheiding van tafel en bed 
wo1·dt toegestaan. - Gevolgen t.a.v. deTden 

bet1·ejjende de goede1·en van de echtgenoten. 
- Ogenblik waamp deze gevolgen ont
staan. - In zoverre zij betrekking 
hebben op de goederen van de ecbtge
noten, h ebben de vonnissen of arresten, 
waarbij de echtsch eiding of de scheiding 
va n tafel en bed wordt toegestaan, slechts. 
gevolg t.a.v. derclen, waaronder de fiscus. 
vanaf de dag waarop zij worden inge
scbreven. (B .W., art. 266bis, 294bis en_ 
307; W.I.B ., art. 75.) 

21 februari 1974. 691 

6. - Echtscheiding doo1' ondedinge toe
stemming. - Ge1·echtelijk Wetboek, a?·ti
kel1298.- Beslissing die ttit ve1·kla1·ingen. 
welke de pa1·tijen -hebben afgelegd onde1· 
ande1·e voonvaa1·den dan bij de wet voo?·ge
sclweven, afleidt dat zij volhm·den in httn 
voo1·nemen om uit de echt te scheiden. -
Geen vaststelling van ove1·macht of van een 
andeTe v1·eemde oo1·zaak welke met ove?'
macht kan wo1·den gelijkgesteld. - Beslis
sing niet wettelijk ge1·echtvam·digd. -
Niet wettelijk gerechtvaardigd is de 
beslissing die de echtscheiding door 
onderlinge toestemming toestaat door 
uit de verklaringen, welke de partijen 
hebben afgelegd onder andere voorwaar
den, o.a. voor de t ermijnen, dan bij de 
wet voorgeschreven, afleidt dat de par
tijen in hun voornemen om uit de echt 
t e scheiden volharden, zonder het be
staan van ovennacht of van een andere 
vreemde oorzaak, die met overmacht 
kan gelijkgesteld worden, vast te stellen. 
(G.W., art. 1293 en 1298.) 

14 maart 1974. 787 

7. - Echtscheicling op gmnd van be
paalde feiten. - Feiten van n_a de 
indiening van het ve1·zoeksclwift. - Voo?'
wam·de waa1·ondm· de 1'echte1· deze in aan
me?·king neemt. - D e rechter k an andere 
feiten in aanmerking n emen clan die 
welke in het verzoekschrift tot echt
scheiding worden aangevoerd, op voor
waarde dat hij de nieuwe feiten slechts. 
in overweging neemt om een verband t e 
leggen m et een of meer feiten welke in het 
verzoekschrift omstandig zijn omschre
ven, zoncler ze te b eschouwen als zijnde 
op zichzelf een grond tot echtscheiding. 
(G.W., art. 1254 en vlg.) 

4 april 1974. 863 

8. - Echtscheiding op g1·ond van be
paalde feiten. - Gewelddaden van de 
man onde1· meeT tijdens C?'isissen van 
epilepsie die ve1·m·ge1·d zijn do01· bewttst 
dmnkmisbntik. - G?·ove beledigingen 
voo1· de vmttw. - D e beslissing waarbij, 
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aan de vrouw echtscheiding wordt toe
.gestaan op grond van grove beledigingen 
wordt wettelijk gerechtvaardigd door de 
rechter die vaststelt dat de gewelddaden 
van de man onder meer werden gepleegd 
·tijdens epilepsiecrisissen die verergerd 
.zijn door drankmisbruik waarvan de man 
.zich bewust en vrijwillig overleverde. 
,(B.W., art. 231.) 

2 mei 1974. 962 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. 

Raden van de 01·de van a1·chitecten. 
·,w etten en 1·eglementen bet1·ef!ende de 
.samenstelling van de zetel voo1· de geldig
heid van de beslissing. - Bepaling die de 
-openba1·e 01·de makt. - De wettelijke 
bepalingen inzake de samenstelling van 
-de raden van de Orcle van architecten 
voor de geldigheicl van de beslissing 
raken de openbare orde . 

13 december 1973. 428 

EREDIENST. 

V1·ije uitoefening. - 8toomis of wan-
01·de waa1·doo1· de e1·edieilst wo1·dt ve1'hin
de7·d, belemme1'd of ondm·b1'0ken.- B eg1'ip. 
- D e rechter die erop wijst dat de be
ldaagde door de stoornis, welke hij opzet 
telijk heeft verwekt, de uitoefening van 
een eredienst heeft belemmerd, stelt 
dusdoende de bestanddelen vast van het 
wanbedrijf, zoals dit in artikel 143 van 
het Strafwetboek is omschreven. 

9 april 1974. 876 

ERFDIENSTBAARHEID. 

1. - Uitzichten op het eigendom van de 
butw. - Btt1·ge1·liJ.k Wetboek, a1·tikel 675 
tot 680. - Bepalingen niet van toepassing 
op de ttitzichten op wegen zonde1· p1·ive
ka1·akte~·. - Dat een perceel grond van 
een particulier, dat niet tot het openbaar 
domein behoort, geen erf is dat door de 
artikelen 675 tot 680 van het Burgerlijk 
W etboek wordt beschermd tegen de uit
zichten welke in een niet gemene muur 

FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. 

Vonnis 1·echtdoende ove1· een v01·de1'ing 

F 

worden geopend, wordt wettelijk beslist 
door de rechter die erop wijst, dat het 
suukje grond van 2,50 meter breed deel 
uitmaakt van een geasfalteerde weg van 
ten minste tweemaal zo breed die, aan
gezien hij langs verscheidene eigendom
men loopt en door talrijke personen en 
voertuigen wordt gebruikt, geen prive
karakter heeft. 

22 november 1973. 330 

2. - Wettelijlce e1jdienstbaa1·heid van 
ove1·gang. - De lw1·tste en minst schade
lijlce afstand. - A1·ilcel 683 en 684 van het
Bu1·ge1·lijlc Wetboek. - Beg1·ip. - De 
kortste en minst schadelijke weg die 
naar luid van de artikelen 683 en ·684 
van het Burgerlijk Wetboek aan de eige
naar van een ingesloten erf moet worden 
toegekend is de weg die, rekening hou
dende met de vereisten waaraan hij moet 
voldoen, met de plaatselijke gesteldheid 
en met de toestand van de gezamenlijke 
naburige erven, deze voorwaarden ver
vult. (lmpliciete oplossing.) 

15 maart 1974. 789 

ERFENISSEN. 

1. - A1·tilcel 792 van het Bu1·ge1·lijlc 
Wetboek . - Ve1·bo1·gen houden van e1j
goede1·en. - Beg1·ip. - Bedrieglijk opzet 
is een essentieel bestanddeel van het ver
borgen houden van erfgoederen als 
bepaald in artikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

8 maart 1974. 748 

2. - A1·tilc'el 792 van het Bu1·ge1'lijlc 
Wetboelc. - Ve1·bo1·gen hottden van e1j
goede1·en. - Vaststelling do01· de 1·echte1' 
van het bed1·ieglijlc opzet. - Beg1·ip. -
D e rechter die, steunend op de houding 
van de · erfgenaam, zelfs impliciet be
schouwt dat deze niet te goeder trouw 
heeft kunnen geloven dat een gift uiter
aard een vergoeding was, stelt wettelijk 
het bestaan van bedrieglijk opzet vast, 
zoals bij a-rtikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek is vereist voor h et bestaan 
van het verborgen houden van erfgoe
deren. 

8 maart 1974. 748 

die e1·toe st1·elct vast te stellen of een insch1·ij
ving van wettelijlce hypotheelc 'v661· de 
jaillietve1·lcla1'ing, doch na het indienen 
van het ve1·zoelc tot ge1·echtelijk aklcoo1·d en 
tijclens de pe1·iode van staking van beta-
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lingen, al dan niet nietig is ten aanzien 
van de massa. - V onnis inzake jaillisse
ment. - V onnissen « gewezen in zaken 
van faillissement » zijn de vonnissen 
die uitspraak doen over betwistingen 
die voortspruiten uit het faillissement of 
waarvan de oorzaak inherent is aan het 
faillissement. Een dergelijk karakter 
vertoont een vonnis rechtdoende over 
een vordering die ertoe strekt vast te 

GEESTRIJKE DRANKEN. 

B ezit cloo1' een slijtm· van te1· plaatse te 
vm·bntiken clmnken. - Niet opzettelijk 
miscl1·ijj. - Aanwezigheid van clmnken 
in de im·ichting. - V1·ijspmak gestetmd 
op de ontstentenis van bewijs clat deze 
aanwezigheid doo1· de slijtm· gekencl en 
gewild was. - Onwettigheicl. - Daar het 
bezit van geestrijke dranken, in zijn 
inrichting, door een slijter van ter plaatse 
te verbruiken dranken, een niet opzette
lijk misdrijf is, maakt de aanwezigheid 
van zulke dranken in de inrichting een 
wettelijk vermoeden ervan uit dat deze 
aanwezigheid door de slijter gekend en 
gewild was. Dit vermoeden kan slechts 
door het bewijs van het tegendeel weer
legd worden. 

30 oktober 1973. · 252 

GEMEENTE. 

1. - A gent van. . een gemeentepolitie 
gemachtigcl om Z~Jn ambt in ancle1·e 
gemeenten ttit te oejenen. - Gemeentewet, 
m·tikel128. - V aststelling clam· cleze agent, 
in een · ancle1·e gemeente clan de zijne, 
van een ove1·t1·ecling van de wet of van de 
1·eglementen bet1·ejjencle de politie ovm· het 
wegvedcee1·. - Geen conchtsie. - Rechte1· 
niet ve1plicht de naleving van de bij dit 
a1·tikel 128 vom·gesch1·even fonnaliteiten 
ttitclndckelijlc vast te stellen. - Bij ont
stentenis van een desbetreffende con
clusie, is de rechter niet verplicht uit
ru·ukkelijk vast te stellen dat d e politie
agent van een gemeente die op het 
grondgebied van een andere gemeente 
een overtreding van de wet of van de 
reglementen b etreffende d e politie over 
het wegverkeer heeft vastgesteld, de 
hoedanigheid had om dit t e doen op 
grand van een machtiging hem door de 
gouverneur van d e provincie verleend, 
overeenkomstig de bepalingen van arti-

G 

stellen of een inschrijving van wettelijke 
hypotheek, die werd genomen v66r de 
faillietverklaring, doch na het indienen 
van het verzoek tot gerechtelijk akkoord 
en tijdens de periode van staking van 
betalingen, al dan niet nietig is ten aan
zien van de massa. (W.K., art. 465 [wet 
van 18 april 1851].) 

18 januari 1974. 553 

kel 128 van cj.e gemeentewet, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 25 juni 1969. 
(Art. 97 Grondwet : art. 128 Gemeente
wet ; art. 62 wet betreffende de politie 
over het wegverkeer ; art. 3 wegverkeers-
reglement.) · 

26 november 1973. 342 

2. - Gemeentelijke mclen. - Gemeente
goede7·en in de zin van a1·tilcel 542 van het 
Btt7'ge1'lijk Wetboelc. - Gemeentelijke 
roden zijn gemeentegoederen in de zin 
van artikel 542 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

16 m ei 1974. 1032 

3. - Gemeentelijke 7'oden. Goecle1·en 
die cleel ttitmaken van het p1·ive domein van 
de gemeente. - Gemeentelijke roden 
maken deel uit van het prive domein 
van de gemeente. 

16 mei 1974. 1032 

4.- Gemeentelijke ?·aden.- Recht van 
genot. - Recht dat toebehoo1·t aan de 
inwone1·s van de gemeente. - Het recht 
van genot van de gemeentelijke roden 
behoort toe aan de inwoners van de 
gemeente aan wie het in beginsel toekomt. 

16 mei 1974. 1032 

5. - Gemeentelijlce mclen. - Inclivi
cluele venleling van het genot van de 
gemeentelijlce ?·aden. - Van gemeentelijk 
belang. - De individuele verdeling onder 
de inwoners van de ge1neente, 1net nan1e 
door toewijzing bij openbaar aanbod, 
van het genot van de gemeentelijke 
roden, dat tot het gemeenschappelijk 
bezit van de gemeente b ehoort, is van 
gemeentelijk belang . (Art. 108, 2° Grand
wet; art. 75 wet van 30 maart 1836.) 
(Impliciete oplossing.) 

16 mei 1974. 1032 

6. - Gemeentelijlce ~·aden. - Inclivi-
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duele verdeling van het genot van de 
gemeentelijke 1·oden. - Bevoegdheid van 
de gemeente1·aad. - D e individue1e ver
deling van het genot van de gemeente
lijke roden onder de inwoners van de 
gemeente, met name door toewijzing bij 
openbaar aanbod, valt onder de bevoegd
heid van de gemeenteraad. (Art. 108, 2° 
Gemeentewet ; art. 7 5 wet van 30 maart 
1836.) 

16 mei 1974. 1032 

7. - Gemeentemad. Gemeentelijke 
1·oden. - I nclividuele ve1·deling van het 
genot van de gemeentelijke 1·oden. -
Besluit moet doo1· de bestendige dept~tatie 
wo1·den goedgekeu1·d. - Het besluit van 
de gemeenteraad over de verdeling van 
het genot van de gemeentelijke roden 
onder de inwoners van de g~meente, 
« houthak » in de wet genoemd, moet 
door de bestendige deputatie worden 
goedgekeurd. (Art. 77, 2° wet van 
30 maart 1836.) 

16 mei 1974. 1032 

8.- Gemeentelijke mden. - Inclivi 
duele venleling van het genot van de 
gemeentelijke 1·oclen. - Ve1·deling waa1·op 
in de ?'egel het administmtief 1·echt van toe
passing is.- De verdeling van het genot 
van de gemeentelijke roden onder de 
inwoners van de gemeente, « houthak » 
in de wet genoemd, is in de regel beheerst 
door het administratief recht. Zij is niet 
aan het burgerlijk recht onderworpen 
dan in de gevallen bij de wet uitdrukke
lijk bepaald. 

16 mei 1974. 1032 

9.- Gemeentelijke 1·oclen. - Indivi 
dt~ele ve1·cleling van het genot van de 
gemeentelijke mden. - Venichting « sui 
gene1·is » waa1·op cl~ wet op de pacht
ove?·eenkomst niet van toepassing is. -
De verdeling van d e gemeentelijke roden 
op basis van het door de gemeenteraad 
en door de bestendige deputatie goedge
keurde bestek is een verrichting sui 
genm·is waarop de wet op de paqhtover
eenkomst niet van toepassing is. 

16 mei 1974. 1032 

GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. 

1. - Di1·ecte gemeentelijlce belastingen. 
- Aanslagbiljet. - Vo1·m. - Inzake 
directe belastingen en gemeentelijke 
directe taksen moet het aanslagbiljet alle 

UASSA'l'IE, 1974. - 42 

vermeldingen bevatten die nodig zijn 
om het bestaan van een regelmatige 
uitvoerbare titel te doen kennen en de 
belastingplichtige in staat te stellen een 
reclamatie in te dienen ; het moet in
zonderheid het dienstjaar vermelden 
waarvoor de belasting wordt geheven. 
(Art. 208 W. I. B.; art. 172 en 239 
K. B. 4 maart 1965; art. 138 gemeente
wet.) 

23 november 1973. 334 

2 . - Di1·ecte belastingen. Bezwaa1·. 
- Bestenclige deputatie van een p1·ovincie-
1'aad. - W eige1·ing inzage te ve1'lenen 
van stukken waa1·op de beslissing steunt. -
~chencling van cle 1·echten van de ve?·de
diging. - De bestendige deputatie van 
een provincieraad, die uitspraak doet 
over een bezwaar tegen een directe 
gemeentebelasting, schendt de rechten 
van de verdediging door de belasting
plichtige inzage te weigeren van stukken 
van het dossier waaruit zij afieidt dat de 
door hem aangevoerde grief niet ge
grond is. (Algemeen beginsel van de 
rechten van de verdediging.) 

20 maart 1974. 803 

GEMEENTEVERORDENING. 

1. - G1·ondwet, a1·tikel 6bis. - Bepa
lingen van toepassing op gelijk welke 
mee1·de1·heid of minderheicl. Geen 
dise1·iminatoi1·e bepalingen in de zin van 
m·tikel 6bis van de G1·ondwet. - I n een 
gemeenteverordening die een algemene 
draagwijdte heeft en van toepassing is 
op gelijk welke meerderheid of minder
heid komt geen discriminatie voor die in 
strijd is met artikel 6bis van de Grand
wet. 

9 oktober 1973. 161 

2. - V e?'O?'dening met als cloel cle 
openba1·e o1'Cle en 1'Ust te handhaven. -
V m·m·dening waa1·bij geen inb1·euk wo1·dt 
gemaakt op de t~itoefening van de g?·ond
wettelijlce v1·ijheden. - De bevoegdheid 
van de gemeentelijke overheden tot het 
nemen· van maatregelen die voor de 
handhaving van de openbare orde en 
rust vereist zijn, is niet onbestaanbaar 
met de bij de grondwet gewaarborgde 
vrijheden. 

9 oktober 1973. 161 

3. - V m·sp1·eiden of te koop aanbieden 
van dn~lcwe1·k op de openbm·e weg. -
Ve1·sp1'eiding of telcoopaanbiecling die het 
vedcem· kttnnen belemme1·en, cle 1·einheid 
van de st1·aten schaden of vedcee1·sopstop-
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pingen ve1·oo1·zaken. - V e1'o1·dening die 
orn deze gevolgen te vm·mijden een voomf
gaand ve1·loj van de gemeenteoved~eid 
vom·sclwijjt. - W ettelijkheid. - Daar het 
verspreiden en het te koop aanbieden 
van drukwerk op d e openbare weg op 
sommige. plaatsen of op sommige ogen
blikken het verkeer kunnen belemmeren, 
de reinheid van de straten schaden, 
verkeersopstoppingen veroorzaken, is een 
gemeenteverordening, die, om deze ge
volgen te vermij den, de verspreiding 
of de tekoopaanbieding van drukwerk 
afhankelijk stelt van een voorafgaand 
verlof van de gemeenteoverheid, niet 
strijdig met de Grondwet. 

29 oktober 1973. 243 

4. - Ve1·m·dening waa1·bij de aanwe
zigheicl van speelappamten van een bepaald 
type op zeke1·e plaatsen vm·boden wonlt. -
V m·m·dening die binnen de g1·enzen blijjt 
van de politiebevoegdheden van de gemeen
temad, zelfs indien zij, buiten de openbm·e 
veiligheid en ntst, de openba1·e zedelijkheid 
en de gezinsm·ede wil beschennen. -
Binnen de grenzen van de politiebe
voegdheden van de gemeenteraad, zelfs 
indien zij, buiten d e openbare veiligheid 
en rust, de openbare zedelijkheid en de 
gezinsvrede wil beschermen, blijft de 
gemeenteverordening waarbij d e aan
wezigheid van speelapparaten van een 
bepaald type verboden_ :"'ordt op de voor 
het publiek toegankeh]ke plaatsen als
mede op de plaatsen welke onder be
paalde voorwaarden toegankelijk zijn, 
op grond dat het voorkomen van talrijke 
apparaten van dat type, waardoor op 
een ongezonde wijze speelzucht wordt 
opgewekt, aangehlaagd wordt door ver
schillende lu·ingen die zich bekommeren 
om de bescherming van de openbare 
orde en zedelijkheid en een plaag is 
waardoor de openbare rust en veiligheid 
alsmede de gezinsvrede kan worden ver
stoord. (Eerste zaak.) 

4 maart en 17 jtmi 1974. 726 en 1134 

5.- Rechte1· die de toepassing weige1·t 
van een ve1·onlening wam·bij de aanwezig
heid van speelappamten van een bepaald 
type op zekm·e plaatsen ve1·boden wm·dt. -
W eige1·ing hie1·op geg1·ond dat de gemeente
oved~eid de bedoeling heeft gehad de open
ba?·e zedelijlcheid en de gezinsv1·ede en niet 
de openba1·e m·de te besche1·men. - Bedoe
ling hieTttit ajgeleid dat de conclusies 
van het openbam· ministeTie wam·in een 
samenvatting wo1·dt gegeven van de dos
sie?·s oveT wanm·delijlcheden ten gevolge 
van de appa1·aten, bewijzen dat deze de 

o1·de niet ve1·sto1·en. - · Toezicht op de 
gepastheid van de vm·o1·dening. - lYiachts
ove1·sch1·ijding van de 1·echte1·. - D e 
rechter beperkt zich niet tot het toezicht 
op de overeenstemming met de wet 
van een gemeenteverordening waarbij de 
aanwezigheid van speelapparaten van 
een bepaald type op zekere plaatsen 
verboden wordt, doch beoordeelt of zij 
geraden is en overschrijdt dus zijn 
bevoegdheid wanneer hij de toepassing 
van een dergelijke verordening weigert 
door erop te wijzen dat de gemeenteover
heid, hoewel zij zich beroept op de open
bare rust en veiligheid, in werkelijkheid 
slechts de openbare zedelijkheid en de 
gezinsvrede heeft willen beschermen, 
en deze bedoeling af te leiden uit de 
conclusie van het openbaar ministerie 
waarin een samenvatting wordt gegeven 
van de dossiers. 

4 maart en 17 jtmi 197 4. (Drie arres-
ten.) 726 en 1134 

6. - Ve1'o1·dening waa1·bij cle aanwezig
heid van speelappamten van een bepaald 
type op zekeTe plaatsen ve1·boden wm·dt. -
V e?'OTdening die binnen de g1·enzen blijjt 
van de politiebevoegdheden van de gemeen
temad, zelfs indien zij, buiten de openba1·e 
veiligheid en 1·ust, de openba1·e zedelijkheid 
wil besche1·men. - Binnen de grenzen 
van de politiebevoegdheden van de ge
meenteraad, zelfs indien zij, buiten de 
openbare veiligheid en rust, de openbare 
zedelijkheid wil beschermen, blijft de 
gemeenteverordening waarbij de aan
wezigheid van speelapparaten van een 
bepaald type verboden wordt op de voor 
h et publiek toegankelijke plaatsen als
mede op de plaatsen welke onder be
paalde voorwaarden toegankelijk zijn, 
op grond dat het stijgend aantal appa
raten van dat type, waardoor op een 
ongezonde wijze speelzucht wordt opge
wekt, aangeklaagd worclt door verschil
lende kringen die zich bekommeren om 
de bescherming van de openbare zede
lijkheid en een sociale plaag is die 
wanordelijkheden kan teweegbrengen 
waardoor de openbare rust en veiligheid 
worden verstoord. (Tweede en derde 
zaak.} 

17 juni 1974. (Drie arresten.) 1134 

7. - Rechte1· die cle toepassing weige1·t 
van een ve1'Dnlening waa1·bij de aanwezig
heid van speelaJJpamten van een bepaald 
type OJJ zeke1·e ]Jlaatsen vm·boden wonlt. -
W eige1'ing hie1·op geg1·ond clat de gemeente, 
oveTheicl de bedoeling heejt gehacl de open
ba?·e zedelij kheicl en niet de OJJenbaTe m·de 
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te beschm·men. - Bedoeling hie1·uit afge
leid dat de conclusies die doo?' het openbaar 
ministm·ie in gelijkaa1·dige zaken zijn ge
nomen en wam·in een samenvatting wm·dt 
gegeven van de dossim·s ovm· wanordelijk
heden ten gevolge van de appm·aten, be
wijzen dat deze de m·de niet ve?·storen en 
hie1·uit dat die conclusies in openba?'e 
te?·echtzitting we1·den uiteengezet, het voor
we?'P wm·en van debatten en gevolgd 
wm·den doo?' ge_motivee?·de vonnissen die 
tm· kennis van het publiek wm·den gebmcht. 
- Toezicht op de gepastheid van de ve?'O?'
dening. - Machtsove?·sch?·ijding van de 
?'echte?'. - De rechter beperkt zich niet 
tot het toezicht op de overeenstemming 
met de wet van een gemeenteverorden~ng 
waarbij de aanwezigheid van speelappa
raten van een bepaald type op zekere 
plaatsen verboden wordt, doch beoor
deelt of zij geraden is en overschrijdt 
dus zijn bevoegcli1eid wanneer hij de toe
passing van een dergelijke verordening 
weigert door erop te wijzen dat de ge
meenteoverheid, hoewel zij zich beroept 
op de openbare rust en veiligheid, in 
werkelijkheid de openbare zedelijkheid 
heeft willen beschermen, en deze bedoe
ling hierUit af te leiden dat de conclusies 
die door het openbaar ministerie in 
gelijkaardige zaken zijn genomen en 
waarin een samenvatting wordt gegeven 
van de dossiers over wanordelijkheden 
ten gevolge van die apparaten, bewijzen 
dat deze de orde niet verstoren en hieruit 
dat die conclusies in openbare terecht
zitting werden uiteengezet, het voorwerp 
waren van debatten en gevolgd werden 
door gemotiveerde vonnissen die ter 
kennis van het publiek werden ge):Jracht. 
(Tweede zaak.) 

17 juni 197 4. (Drie arresten.) 1134 

8. - Wet van 24 oktobe?' 1902 op het 
spel. - Heeft noch opheffing noch bepe?'
king tot gevolg van de bevoegdheid de?' ge
meenteove?·heicl om te?' zake polit~eve?'O?'de
ningen te nemen.- De wet van 24 oktoqer 
1902 op het spel, aangevuld bij die van 
19 april 1963, heeft noch opheffing 
noch beperking tot gevolg van de be
voegdheid van de gemeenteoverheid om 
ter zake gemeenteverordeningen te 
nemen. (Derde zaak.) 

17 juni 1974. (Drie arresten.) 
1134 

GENEESKUNST. 

1. - Te koop aanbieden of ve1·kopen 
van geneesmiddelen doo?' een onbevoegde 

pm·soon. - Onwettige ttitoefening van de 
geneesktmst.- Voo?·wam·den.- De onbe
voegde persoon die gewoonlijk produkten, 
die worden voorgesteld curatieve of 
preventieve eigenschappen . te bezitten, 
te lwop aanbiedt of verkoopt, oefent 
onwettig de geneeskunst uit ; niet vereist 
wordt dat de substantien overeenkomstig 
de voorschriften van de farmacopee zijn. 
(Art. 1 wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen; art. 38 K.B. nr 78 van 
10 november 1967 betreffende de ge
neeskunst.) (Impliciete oplossing.) 

25 september 1973. 78 

2. - Geneesmiddel. - Beg1·ip. - De 
onbevoegde persoon die gewoonlijk pro
dukten, die worden voorgesteld curatieve 
of preventieve eigenschappen te bezitten, 
te lwop aanbiedt of verkoopt, oefent 
onwettig de geneeskunst uit ; niet vereist 
wordt dat deze substantien overeen
komstig de voorschriften van de far
macopee zijn. (Art. 1 wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen; art. 38 K.B. 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de geneesktmst.) (Impliciete oplossing.) 

25 september 1973. 78 

3.- Veroo1·deling wegens onwettige uit
oefening van de geneeskunst. - Te koop 
aanbieden of ve1·kopen van geneesmiddelen 
doo1· een onbevoegde pe1·soon. - Bijzonde1·e 
ve?·beurdve?·klm·ing. - Beslissing die deze 
verbem·dve?·kla?·ing uitspreekt in het belang 
van de volksgezondheid. - Geen conclusie 
dienaangaande. - Regelmatig gemoti
vee?·de beslissing. - Bij ontstentenis 
van een conclusie, wordt de beslissing 
tot verbeurdverklaring van geneesmidde
len die een onbevoegd persoon onwettig 
te koop aanbiedt of verkoopt, regelmatig 
gemotiveerd door de rechter die vaststelt 
dat deze maatregel zich opdringt in het 
belang van de volksgezondheid. (Art. 97 
Grondwet; art. 43, § 1 K.B. nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende de genees
kunst.) 

25 september 1973. 78 

4.- Geneesheer. - Oont1·actttele aan
spmkelijkheid.- Thempie waaman zeke1·e 
gevm·en verbonden zijn. - Houding van 
de zieke. - De geneeshee1· heeft tot plicht 
deze voo1· te lichten. - Omvang.-Hoewel, 
in de regel, de geneesheer die oordeelt 
een therapie te moeten toepassen waar
aan zekere gevaren verbonden zijn, de 
voorafgaande toestemming van de zieke 
moet bekomen en hem daartoe voorlich
ten omtrent de normale gevaren waaraan 
hij zal blootgesteld zijn, kan de feiten-
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rechter evenwel beslissen dat wegens 
de h evige pijn die de zieke had en die 
aanhield niettegenstaande een andere 
therapie, wegens zijn verzet tegen een 
bloedig ingrijpen en het tijdelijk en pijn
loos karakter van de enige verwikkeling 
die normaal kon worden voorzien, de 
arts de toestemming van de zieke had 
gekregen n a deze voldoende te hebben 
voorgelicht, hoewel hij van de mogelijke 
verwikkeling niet heeft ·gesproken, als 
deze .inlichting zou volstaan hebben 
opdat d e zieke zich zou verzet hebben 
tegen de toepassing van een doeltreffende 
therapie of althans de goede afloop ervan 
in gevaar te brengen. 

4 oktober 1973. 132 

5. - Ve1·handeling van slaapmiddelen 
en vm·dovende middelen. - V e7"007"deling 
van de belclaagde wegens het ve?·gemalcke
lijlcen aan andm·en van het geb?·ttilc van 
dm·gelijke middelen do01· een lolcaal te 
vm·schaffen. - Oonclttsie. - Beslissing 
waa?"bij niet w01·dt vastgesteld dat dit lolcaal 
tot dit doel ve?"schaft we1·d. - Niet gemoti
vem·de beslissing. - Niet gemotiveerd is 
d e beslissing waarbij een behlaagde wordt 
veroordeeld om aan anderen het gebruik 
van slaapmiddelen of verdovende midde
len te h ebben vergemahl,elijkt door een 
lokaal tot dit doel te hebben verschaft, 
zonder vast te stellen dat dit lokaal 
verschaft werd met het weze h et ook 
subsidiair doel dit gebruik mogelijk te 
maken terwijl dit in conclusie betwist 
was. (Art. 97 Grondwet ; art. 3 wet van 
24 februari 1921.) 

13 november 1973. 303 

6.- 01·de van geneeshm·en. VeT-
lciezing van de leden van de pmvinciale 
1·aden. - Ve1·plichte ve1·meldingen in de 
alcte van lcandidaatstelling. - V e?"JJlichte 
ve1·melding van het lidmaatschap. 
· Gewoon of plaatsve1·vangend.- Waa1·naa1· 
· gesolicitee1·d wo1·dt. - Dmagwijdte van 
deze ve1·plichting. - Artikel 9, lid 2, 3o, 
van het koninhlijk besluit van 28 decem
ber 1972 tot v aststelling van de regelen 
betreffende de v erkiezing van de leden 
van de provinciale raden, de raden van 
beroep en de nationale raad van de Orde 
van geneesheren, naar luid waarvan de 
akte van kandidaatstelling voor de pro
vinciale raad van de Orde van genees
heren het lidmaatschap - gewoon of 
plaatsvervangend - waarnaar gesollici
teerd wordt, moet vermelden, betekent 
dat de kandidaat in de akte van kandi
daatstelling moet zeggen in welke hoeda
nigheid, h etzij als gewoon lid, hetzij als 

plaatsvervangend lid, hij zich kandidaat 
stelt, en heeft niet tot doel een kandidaat
stelling in die twee hoedanigh eden tege
lijk uit te sluiten. 

4 april 1974. 862 

7. - 01·de van geneeshe1·en. - Lijst 
van de 01·de. - Om de geneeslcunde in 
Belgic uit te oefenen moet ellce geneeshee1· 
op de lijst van de 01·de ingesch?-even zijn. -
Om de geneeskunde in Belgie te mogen 
uitoefenen, moet ieder geneesheer op de 
lijst van de Ord e ingeschreven zijn. 
(art. 2, ICB., nr. 79 van 10 november 
1967.) 

3 mei en 25 juni 1974. 967 en 1196 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - St?·afzalcen. - Ve?"OO?"deelde, eism· 
in hoge1· be1·oep. - Openbaa1· ministm·ie 
dat tegen hem en tegen een v1·ijgesp?·olcen 
medebelclaagde hoge1· be1·oep aantelcent. -
Bevestiging van de v1·ijspmalc doo1· de 
?"echte?" in hoge1· beToep. - Ve1·oonleling 
van de vm·oonleelde in alle lcosten van hoge1• 
be1·oep. - Onwettelijkheid. - Stelt een 
veroordeelde hager beroep in en tekent 
het openbaar ministerie hager beroep 
aan tegen hem en t egen een vrijgesproken 
m edebehlaagde, dan moeten d e kosten 
van het hager beroep van het openbaar 
ministerie tegen deze laatste, in geval 
van bevestiging van . de vrijspraak, ten 
laste van de Staat blijven. (Art. 3 wet 
van 1 juni 1849.) 

11 september 1973, 23 april en 24 jtmi 
1974. 30, 914 en 1177 

2. - B tt?·ge?"lijlce zalcen. Sociale 
zelce1·heid. - Rijlcsdienst voo1· JY[aatschap
pelijlce Zelce?"lwid. - Vo1·de?"ingen inge
steld doo1· of tegen de bijclmgeplichtige 
we1·lcgeve?·s.- A?·tilcel1017, lid 2, van het 
Ge1·echtelijlc Wetboelc niet toepasselijk . -
Artikel 1017, lid 2, van h et Gerechtelijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 
24 jtmi 1970 en 30 juni 1971, luidens 
hetwelk, behalve · wanneer het geding 
roekeloos "of tergend is, de overheid of de 
installing, belast m et het toepassen 
van de wetten en v erordeningen bedoeld 
in de artikelen 580, 581 en 582, 1° en 2°, 
van hetzelfde wetboek, ter zake van 
vorderingen ingesteld door of t egen de 
gerechtigden, steeds in de kosten wordt 
verwezen, is niet toepasselijk op de Rijks
dienst voor lVIaatschappelijke Zekerheid 
ter zake van vorderingen ingesteld door 
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of tegen de bijdrageplichtige werkge-
vers. 

26 septe1nber 1973. 95 

3 . - Bu1·ge1'lijlce zalcen. Sociale 
1'eclasse1·ing van de minde1·-validen. -
Oassatiegeding. - V oo1·ziening van het 
Rijlcsfonds voo1· sociale 1'eclasse1·ing van de 
minde1·-validen tegen een beslissing ovm· 
een vm·dm·ing ingesteld doo1· of tegen 
een ge1·echtigde. - Voo1·ziening inge
willigd. - Ve?'OO?'deling van eise1· in de 
lcosten. - W anneer het Hof, na de voor
ziening van bet Rijksfonds voor sociale 
reclassering van de minder-validen te 
hebben ingewilligd, een beslissing vernie
tigt over een vordering gegrond op de 
wetgeving inzake sociale reclassering van 
de minder-validen en ingesteld door of 
tegen een gerechtigde, veroor~eelt .het 
eiser in de kosten van het cassat1egeding. 
(Art. 582, 2o, 1017, lid 2, en 1111, lid 4 
G.W.) 

10 oktober 1913. 165 

4. - Stmfzalcen. - Oassatiegeding. -
V oo1·ziening in cassatie van de p?'OCU?'et£1' 
des Konings. - Betelcening van het vm·
zoelcsclwift tot staving van de voo1·ziening 
en tweede betelcening van de voo1·ziening.
N odeloze lcosten ten laste van de Staat 
gelaten, zelfs indien de voo1·ziening wm·dt 
aangenomen. - Wanneer in strafzaken 
de procureur des Konings, nadat hij zijn 
voorziening in cassatie aan de beklaagde 
heeft doen betekenen, hem het verzoek
schrift tot staving. van de voorziening 
en, een tweede maal, de verklaring van 
voorziening heeft doen betekenen, moeten 
de kosten van deze nutteloze betekening 
ten laste van de Staat blijven, zelfs 
indien de voorziening wordt aangenomen. 

15 oktober 1973. 180 

5. - Stmfzalcen. - Oassatiegeding. -
V oorziening in cassatie van de ve?·zelce?·aa?' 
van de belclaagde doo1· de btwge1·lijlce pm·tij 
in de zaalc bet?·olclcen. - Voo1·ziening 
enlcel geTicht tegen de bu1·ge1'lijlce pa1·tij.
Bete.lcening van de voo1·ziening aan het 
openbaa1· ministe1·ie en aan de beklaagde . 
- Kosten van deze betekening ten laste 
van de ve1·zekeram· gelaten, zelfs indien de 
voo1·ziening wo1·dt aangenomen. - Wan
neer de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde, die door de burgerlijke partij 
in de zaak is betrokken, verklaard heeft 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
burgerlijke partij aileen en niettemin 
zijn voorziening aan het openbaar minis
terie en de ·beklaagde heeft doen bete-

kenen, moeten de kosten van deze 
betekening te zijnen laste blijven, zelfs 
indien de voorziening wordt aangenomen. 

15 oktober 1973. 183 

6. - Bu1·gm·lijlce zaken. Ziekte- en 
invaliditeitsve1·zelcm·ing. - Oassatiege
ding.- Voo1·ziening van een ve1·zeke1·ings
instelling tegen een beslissing ove?' een 
vm·dm·ing ingesteld doo1· of tegen een 
geTechtigde.- Vom·ziening ingewilligd.
V e?'OoTdeling van eise1·es in de kosten. -
W anneer het Hof, na de voorziening van 
een verzekeringsinstelling te hebben inge
willigd, een beslissing vernietigt over een 
yordering gegrond op de wetgeving 
mz~ke ziekte-· en invaliditeitsverzekering 
en mgesteld door oftegen een gerechtigde, 
veroordeelt het de eiseres in de kosten 
van het cassatiegeding. (G.W., art. 580, 
2°, 1017, lid 2, en 1111, lid 4 .) 

24 oktober 1973. 227 

7. - Tuchtzalcen. - 01·de van de advo
caten. - Ve1·nietiging van de beslissing 
van een tucht1·aad van bm·oep, op de cas
satievoo?·ziening van een advocaat . -
Kosten van het cassatiegeding.- Wanneer 
het Hof, op de cassatievoorziening van 
een advocaat, de beslissing van een 
tuchtraad van beroep van de balie ver
nietigt, houdt het in beginsel de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist. (G.W., art. 2 en 1111, 
derde lid.) 

25 oktober 1973. 232 

8 . - Bu1·ge?·lijlce zalcen. Oassatiege-
ding. - JI.!Jemm·ie van antwom·d op de 
g1·ijfie afgegeven na het ve1·st1·ijlcen van de 
bij de wet gestelde tennijn. - Voo1·ziening 
aangenomen. - Kosten van de memo1·ie 
van antwom·d ten laste van de venvee1·de1', 
zelfs indien de ande1·e kosten wm·den aan
gehouden. - Wanneer een memorie van 
antwoord op de griffie is afgegeven na de 
bij d e wet gestelde termijn, blijven de des
betreffende kosten t en laste van de ver
weerder, zelfs indien het Hof d e voorzie 
ning aam1eemt en de andere kosten aan
houdt tot hierover door de feitenrechter 
wordt beslist. (G.W., art. 1lll.) 

29 november 1973. 366 

9. - Btt?·ge?'lijlce zaken. Oassatiege-
ding. - JJ!Iiddel van niet-ontvanlcelijkheid 
doo1· de venvee1·de1· tegen de voo1·ziening 
opgewm·pen, niet aangenomen. -1Vlemo1·ie 
van wede1·antwoonl. - Kosten in beginsel 
ten laste van de venvee1·de1·, zelfs al wm·dt de 
voo1·ziening ve?·woTpen. - Beslissing van 
het Hoj. - Ingeval het middel van niet-
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ontvankelijkheid door de verweerder 
opgeworpen tegen een voorziening in 
burgerlijke zaken niet wordt aangeno
men, moeten de kosten van de memorie 
van wederantwoord in beginsel door de 
verweerder worden gedragen en worden 
zij door het Hof te zijnen laste gelegd. 
(G.W., art. 1ll1, lid 4.) 

10 januari en 18 april 1974. 
517 en 884 

10. ~ Bu1·ge1'lijke zaken. - We1·kloos
heidsve1·zeke1·ingen. - Gassatiegecling . -
Voo1·ziening van de Rijksclienst voo1· 
A1·beiclsvoo?·ziening tegen een beslissing 
ove1· een vo1·dm·ing ingestelcl doo1· of tegen 
een gm·echtigde. - V oo1·ziening inge
willigd. - Ve?'OO?'deling van eise1· in de 
kosten. - W anneer het Hof, na de voor
ziening van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening te hebben ingewilligd, een 
beslissing vernietigt over een vordering 
gegrond op de wetgeving inzake werk
loosheid en ingesteld door of tegen een 
gerechtigde, veroordeelt het de eiser in de 
kosten van het cassatiegecling. (G.W., 
art. 580, 2°, 1017, lid 2, en 1ll1, lid 4.) 

6 februari en 13 februari 1974. 
619 en 647 

11. - Stmfzaken. - Gassatiegeding. -
Gassatiebe?"Oep van de beklaagcle. - Bete
kening van het cassatiebe1'0ep van het 
openbam· ministe1·ie. - Kosten van deze 
betelcening ten laste van de eise1·. - Wan
neer in strafzaken de beldaagde zijn 
cassatieberoep aan het openbaar minis
terie ·heeft doen betekenen, moeten de 
kosten van deze betekening te zijnen 
laste worden gelaten, zelfs indien het 
beroep wordt aangenomen. 

26 februari en ll jcmi 1974. 
707 en 1124 

12. - Stmfzaken. - Stmjv01·de1·ing.
Hogm· bm·oep van het openbaa1· ministeTie 
alleen. - Bevestiging van de be1·oepen 
beslissing. - Ve?'OO?'deling van de be
klaagde in de kosten van het hoge1· be?'OeJJ. 
- Onwettelijkheicl. - Wanneer, op het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
aileen, de rechter in hoger beroep de 
beslissing van de eerste rechter bevestigt, 
mogen de kosten van het hoger beroep 
niet, zelfs niet gedeeltelijk, ten laste van. 
de beklaagde worden gebracht. (Art . 3, 
lid 1 wet van 1 juni 1849.) 

26 maart 1974. 823 en 996 

13. - St1·ajzalcen. Kosten van een 
beslissing welke is teniet gedaan. 
Beklaagcle in deze kosten ve1'001'deeld. -

Onwettelijkheid. - De beklaagde die door 
de rechter in hoger beroep schuldig ver
klaard en veroordeeld is, draagt de kosten 
niet van een vonnis dat is nietig ver
klaard. 

2 april 1974. 849 

14.- VooTziening in cassatie. - Stmj
zaken. - Beslissing tot ve?'OO?'cleling vm·
nietigd op de voo1·ziening van cle beklaagde. 
- Beslissing waa1·bij een pm·tij btwge1'-
1'echtelij k aanspmkelij k wonlt ve1·lclam·d 
voo1· deze ve?"OO?'deling, zonde1· bestaans
?·eden. - Om·egelmatig cassatiebe1·oep van 
deze pm·tij. - Kosten e1·van ten laste 
van deze pa1·tij . - Hoewel de beslissing 
waarbij een partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor een ver
oordeling haar bestaansreden verliest ten 
gevolge van de vernietiging, op de voor
ziening van de beklaagde, van de veroor
delende beslissing, blijven de kosten van 
de voorziening van de partij die bm·ger
rechtelijk aansprakelijk is verklaard te 
haren laste, indien zij zich onregelmatig 
in cassatie heeft voorzien, met name 
indien zij haar voorziening niet heeft 
betekend aan de partij tegen wie zij was 
gericht. 

6 mei 1974. 996 

15. - Btwge1·lijke zaken. - Ve1·plich
ting voo1· de ?'echte1· om, zeljs ambtshalve, de 
ve?'OO?'delende pa1·tij in de kosten te ve1'
wijzen. - Ieder eindvonnis moet, zelfs 
ambtshalve, de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten verwijzen, behalve in 
de bij de wet bepaalde u itzonderingen. 
(G.W., art. 1017.) 

16 mei 1974. 1036 

16.- Bu1·ge1·lijke zaken. - Pa1·tijen 
die onde1·scheidenlijk voo1· een deel van htm 
aanspmken in het ongelijlc wo1·den gesteld. 
- Beg1·ip . - Doordat de vordering op
eenvolgens door de eerste rechter wegens 
niet-ontvankelijkheid en, in hoger beroep, 
wegens ongegrondheicl wordt afgewezen, 
kan niet worden aangenomen dat de 
eisencle en de verwerende partij oncler
scheiclenlijk omtrent enig geschilpunt in 
het ongelijk gesteld werden. (G.W., 
art. 1017.) 

16 mei 1974. 1036 

17.- Stmjzalcen. - Twee beklaagclen 
ve1·volgd wegens ve1·schillencle jeiten. -
Ve?·oo1·cleling van de ene en v1·ijspmak van 
de ande1·e. - Ve1·oonleling van de ee?·st
genoemde in alle lcosten van de st1·ajv01·de-
1'ing. - Voo?"waanle. - Wanneer twee 
beklaagden wegens verschillende feiten 
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vervolgd worden en de ene veroordeeld 
en de andere vrijgesproken wordt, kan de 
recliter de gezamenlijke kosten van de 
strafvordering slechts ten laste van de 
veroordeelde leggen, mits hij vaststelt 
dat ze alle veroorzaakt zijn door het mis
drijf dat de veroordeelde heeft gepleegd. 
(Sv ., art. 162 en 176.) 

24 juni 1974. 1177 

18. - Bu?·ge1·lijlce zalcen. Rechtsple-
gingsvm·goeding. - V e1·goeding in hoge1· 
be1·oep voo1· de ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg. 
- Bed1·ag. - De vergoeding voor rechts
p leging in hager beroep voor de recht
bank van eerste aanleg mag niet meer be
dragen dan 1.500 frank voor elke partij 
die door een advocaat bijgestaan wordt 
en een eigen belang heeft, wanneer de 
vordering niet strekt tot een veroordeling 
tot een geldboete van meer dan 100.000 
frank. (G.W., art. 1022; art. 1, 2-3°, 3 en 
8 K.B. van 30 november 1970.) 

27 juni 1974. 1219 

GEZONDHEIDSPOLITIE OVER DE 
HUISDIEREN. 

Best1·ijding van hondsdolheid. ·
Koninlclij lc besluit van 10 feb1·ua1·i 1967. -
Geldigheidsduu1· van de doo1· de die1·ena1·ts 
afgegeven getttigsch?-iften na een inenting 
tegen hondsdolheid. - De door de dieren
arts na een inenting tegen hondsdoll1eid 
afgegeven getuigschriften hebben een 
geldigheidsduur die in geen geval twee 
jaren, te rekenen van de inenting af, 
mag overschrijden. (K.B. van 10 fe 
bruari 1967 met de bijlage vervangen 
door de bijlage van het K.B. van 28 mei 
1968.) 

8 oktober 1973. 140 

GRIFFIE- GRIFFIER. 

Algemene 1·ol gehouden op de g1·ijfie 
van iede1· ge1·echt. - V enneldingen. 
Venneldingen die niet moeten wo1·den 
ondertelcend doo1· de g1·ijfie1' of doo1· enig 
ande1· openbaa1· ambtenaa1·. Geen 
enkele wettelijke bepaling schrijft voor 
dat d e vermeldingen op de algemene 
rol gehouden op de gri:ffie van ieder 
gerecht moeten worden ondertekend 
door de gri:ffier of door enig ander open
baar ambtenaar ; de rechter die d e bewijs
kracht van de vermeldingen op de voor
noemde rol afhankelijk stelt van een 
ondertekening, miskent derhalve de zin 

en de draagwijdte van de artikelen 711 
en 713 van het Gerechtelijk Wetboek. 

28 november 1973. 361 

GRONDWET. 

1. - Gelijlcheid van de Belgen vom· de 
wet. - Rechte1· die de stmf beom·deelt 
1·elcening hottdende met de omstandigheden 
van de zaalc . - Rechte1· die geen acht slaat 
op beslissingen in soo1·tgelijlce gevallen. -
Geen schending van het evengenoemde 
g1·ondwettelijlc beginsel. - De rechter 
schendt de grondwettelijke regel van 
gelijkheid voor de wet niet wanneer hij 
de straf soeverein beoordeelt, rekening 
houdende met alle omstandigheden van 
de zaak, zonder inachtneming van in 
soortgelijke gevallen gewezen beslis
singen, daar de beslissingen van de 
rechters geen algemene en als · regel 
geldende beschikkingen mogen uitmaken. 
(Grond·wet, art. 6; G.W., art. 6.) 

9 oktober 1973. 155 

2. - Artilcel 6bis . - Gemeenteve?'o?·de
ning. - Bepalingen van toepassing op 
gelijlc wellce mee1·de1·heid of mindm·heid. -
Geen disc1·iminatoi1·e bepalingen in de zin 
van a1·tilcel 6bis van de G1·ondwet. -In een 
gemeenteverordening die een algemene 
draagwijdte heeft en van toepassing is 
op gelijk welke meerderheid of minder
heid komt geen discriminatie voor die in 
strijd is met artikel '6bis van de Grand
wet. 

9 oktober 1973. 161 

3. - Doo1· de G?·ondwet gewam·bo1·gde , 
v1·ijheden. - JVIaat1·egelen ve1·eist voo1· de 
handhaving van de openbare orde en 1·ust. 
- Maat1·egelen bestaanbaa1· met de ttit
oefening van de g1·ondwettelijlce m·ijheden. 
- De bevoegdheid van d e gemeentelijke 
overheden tot het n emen van maatre
gelen die voor de handhaving van de 
openbare orde en rust vereist zijn, zijn 
niet onbestaanbaar met de bij de grand
wet gewaarborgde vrijheden. 

9 oktober 1973. 161 

4.- A1·tikel14. - JVIisd1·ijven geJ'Ileegd 
te1· gelegenheid van het gebntilcmalcen van 
de v1·ijheid van mening. - Beg1·ip. -
Misdrijven gepleegd ter gelegenheid vari 
het gebruikmaken van de bij d e Grand
wet gewaarborgde vrijheden in d e zin 
van artikel 14 van de Grondwet, zijn de 
misdrijven gepleegd door degene die zijn 
mening uit. 

9 oktober 1973. 161 
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H 

HELING. 

1. - Bestanddelen. Kennis van de 
wede?'?'echtelijke he1·komst van het vom·
we?·p. - Beom·deling. -De rechter kan 
het feit dat de wederrechtelijke oorsprong 
van een geheeld voorwerp v66r of op het 
ogenblik van de inbezitnerning gekend 
was, a:fleiden uit de waarde, de aard en het 
belang ervan, alsmede uit aile andere 
feitelijke omstandigheden die noodzake
lijk de argwaan van degene die ze in 
bewaring neemt moeten wekken. (S.W ., 
art. 505.) 

25 september 1973. 87 

2.- Vemm·deling wegens heling van 
titels die dam· een medebeklaagde zijn 
gestolen. - Aanneming van een middel dat 
k1·itiek oejent op een beslissing waa1·bij de 
st?·ajbm·e om·spmng van cle titels wm·dt 
vastgesteld. - Onwettelijkheid van de 
vm·om·deling wegens heling. - Niet wette
lijk gerechtvaardigd is de veroordeling 
wegens heling van titels die door een 
medebehlaagde zijn gestolen, wanneer 
een middel wordt aangenomen dat kritiek 
oefent op de beslissing waarbij de straf
bare oorsprong van deze titels wordt 
vastgesteld. (S .W., art . 505.) 

2 oktober 1973 . · 118 

HERHALING. 

1. - Voonvaa1·den. - V1·oegm·e vemo?·
deling die in kmcht van gewijsde is gegaan 
op het tijdstip van het nie~twe misd1·ijj. -
Tm·mijn. - UitgangspLmt. - Strafbare 
herhaling onderstelt dat een veroordeling 
in kracht van gewijsde gegaan is v66r 
het nieuwe misdrijf. De termijn waar
binnen het nieuwe misdrijf moet ge- , 
pleegd zijn, gaat in op het ti jdstip 
waarop de veroordeling die aan de her
haling ten grondslag ligt, kracht van 
gewijsde heeft verkregen. 

12 n~aart 1974. 767 

2. - V m·oonleling we gens een miscl?·ijj 
omsch1·even in het St1·ajwetboek. - Late?' 
miscl?·ijj gepleegd met ovm·t1·eding van een 
bijzonde1·e wet. - Deze wet b1·engt de he?'
haling slechts voo?' de daa1·in omsclweven 
misd?·~jven. - Gevallen waa1·in de bepa
lingen van hoojdst~tk V van Boek I van het 
Stmjwetboek toepasselijk blijven. -Wan
near, na een veroordeling wegens een 
misdrijf omschreven in het Strafwetboek, 

de veroordeelde een rnisdrijf pleegt met 
overtrading van een bijzondere wet, 
houdende bepalingen die de herhaling 
slechts regelen voor de daarin omschre
ven misdrijven, is de toepassing van de 
bepalingen van hoofdstuk: V van hoek I 
van het Strafwetboek op het laatst 
bedoelde rnisdrijf wettig, wanneer de 
voorwaarden voor de bijzondere herha
ling niet zijn vervuld. (S.W., art. 56.) 
(Impliciete oplossing.) 

4 jl.mi 1974. 1096 

3.- Vom·waa1·de. - V1·oege1'e ve?·om·
deling in kmcht van gewijsde gegaan op de 
dag van het nie~twe misd1·ijj. - Een 
veroordeling kan slechts tot grondslag 
dienen voor herhaling, indien zij in 
kracht van gewijsde was gegaan op de 
dag van het nieuwe misdrijf. 

24 jl.mi 1974. 1179 

4.- Ve?·om·delend vonnis dat vom· de 
st1·ajtoemeting 1·ekening ho~tdt met hm·- . 
haling. - Elementen van de hm·haling 
doo1· het vonnis niet vastgesteld en die niet 
blijken ~tit de 1·echtspleging. - Onwette
lijkheid. - Onwettelijk is het veroor
delend vonnis, dat voor de straftoeme
ting rekening houdt met de staat van 
herhaling van de behlaagde, zonder dat 
het bestaan van aile elementen van de 
herhaling wordt vastgesteld, onder meer 
dat het vroegere vonnis, waarop de 
beslissing is gegrond, in kracht van ge
wijsde was gegaan op d e dag van het 
nieuwe misclrijf, en zonder dat dit ele
ment uit de processtuhlcen blijkt. 

24 juni 1974. 1179 

HERROEPING VAN HET GE
WIJSDE. 

V oonvaanlen waamnde?' een in k1·acht 
van gewijsde gegane beslissing lean wo1·den 
inget1·olcken op vm·zoek tot he?Toeping van 
het gewijsde. - Een verzoek tot herroe
ping van het gewijsde kan niet worden 
ingediend om redenen waarvan de partij 
kennis had of kennis kon hebben v66r 
het verst~ijken van de termijn van de 
rechtsmiddelen. (G.W., art. 1132, 1133 
en 1136.) 

16 mei 1974. 1035 

HERZIENING. 

Nie~tw jeit. - Ve1·wijzing nam· een hof 
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van be1·oep.- Voo1·waa1·den.- Wanneer ' 
in een regelmatige aanvraag tot herzie
ning een feit wordt aangevoerd dat zich 
heeft voorgedaan sinds de veroordeling 
of waarvan de verzoeker h et bestaan 
ten tijde van het geding niet heeft kun
nen aantonen en waaruit het bewijs van 
zijn onschuld kan volgen of volgens hem 
volgt, ontvangt het Hof de' aanvraag 
en beveelt dat een onderzoek door een 
bof van beroep zal worden ingesteld. 
(Art. 443, lid 1, 3°, 444 en 445, lid 3 Sv.) 

12 november 1973. 302 

HOGER BEROEP. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HOOFDSTUK II. - B~t1·gm·lijke zaken of 
zaken van koophandel. 

HooFDST,UK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - St?·afzaken (Douane 
en accijnzen inbeg1·epen) . 

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

§ 2. - Draagwijdte van het hoger beroep . 
- Bevoegdheid van de rechter in hoger 
beroep en rechtspleging (eenparigheicl). 

HooFDSTUfC V.- Tuchtzaken . 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGSZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1. - Btt1·ge1'lijke zaken. - Bevestiging 
do01· de 1·echte1· in hoge1· be1·oep, op g1·ond 
van eigen 1·edenen, van de beslissing van 
de ee1·ste 1'echte1'. - Dmagwijdte. - D e 
rechter in hager beroep, die de eigen 
redenen vermeldt waarop hij stetmt om 
d e beslissing van de eerste rechter te 
bevestigen, neemt het bescbikkende ge
deelte ervan over, maar niet de redenen. 

21 september 1973. 68 

2. - Bu1·ge1·lijke zaken. Beslissing 
van de 1'echte1· in hoge1· be1·oep die een 
hoge1· be1·oep ambtshalve ontvankelijk ve1· 
klaa1·t, zonde1· de hempening van de debat
ten te hebben bevolen. - Onwettelijkheid. 
- De recbter in boger beroep kan niet 
ambtshalve een boger beroep onont
vankelijk verklaren, zonder vooraf de 

heropening van de debatten te hebben 
bevolen. (G.W., art. 774, lid 2, en 1042.) 

21 september 1973. 70 

3. - Btwge1·lijke zaken. - Devolutieve 
kTacht van het hoge1· be1·oep. - We1·k-
Techte1'S1'aad die ove1· het geschil zelf ttit
spmak deed. - Ge1·echtelijk Wetboek, 
m·tikel 1068. - Bevoegdheid « mtione 
matm·iae >> van de a1·beids1·echtbank om 
kennis van het geschil te nemen. - V e1'
plichting van het a1·beidshof om het geschil 
te beslechten. - W anneer het arbeidsbof, 
recbtscollege in hager beroep inzake de 
beslissingen zowel van de arbeidsrecbt
banken als ;van de door b et Gerecbtelijk 
Wetboek opgebeven werkrechtersraden, 
kennis neemt van een boger beroep tegen 
een sententie van de werkrecbtersraad 
die over de zaak zelf uitspraak heeft 
gedaan, moet dit bof kracbtens arti
kel 1068 van het Gerecbtelijk Wetboek, 
ten gevolge van de devolutieve kracht 
van het boger beroep, het geschil beslech
ten, zelfs indien de arbeidsrechtbank 
en niet de werkrechtersraad 1·atione 
mate1·iae bevoegd was om van het geschil 
kennis te n emen. 

10 oktober 1973. 168 

4 . - Bu1·ge1'lijke zaken. - Akte van 
hogm· bemep. - Ve1·melding van de tm·
mijn voo1· de ve1·schijning of van de plaats, 
de dag en het ~tu.1· e1·van. -'-- Sanctie. -
Met uitzondering van bet geval waarin 
het hager beroep bij conclusie wordt 
ingesteld, moet de alde van hager 
beroep in burgerlijke zaken, op straffe 
van nietigheid, naar gelang van het geval 
h etzij de termijn voor de verschijning, 

. hetzij de plaats, de dag en het uur erva~ 
vermelden ; in dit laatste geval moet ZIJ 

bovendien de grieven opgeven . (G.W., 
art. 1057, 7o.) 

26 oktober 1973. 234 

5. - Bm·gm·lijke zaken. - Akte van 
hoge1· be1·oep. - Vennelding van de plaats, 
de dag en het tttt1' van ve1·schijning. -
Gevallen waaTin deze ve1·melding ve1·plicht 
is. - De akte van hager beroep in bur
gerlijke zaken moet, bij gebrek aan 
akkoord van de partijen om de gewone 
recbtspleging toe te passen, de plaats, 
de dag en h et uur van verscbijning ver
melden in de gevallen van artikel 1063 
van het Gerechtelijk W etboek, zoals dit 
is gewijzigd bij artikel 18 van de wet 
van 24 juni 1970, met name inzake echt 
scheiding en scheiding van tafel en bed. 

26 oktober 1973. 237 

6.- Btw·ge1·lijke zaken. - Alcte van 
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hoge1· be1·oep. - Akte wam·in de plaats, 
de dag en het tttt?' van de ve1·schijning 
niet zijn venneld. - Nietigheid. - Voo?'
waaTden. - De akte van hoger beroep in 
burgerlijke zaken die, bij gebrek aan 
akkoord van de partijen om de gewone 
rechtspleging toe te passen, de plaats, 
de dag en het uur van verschijning niet 
vermeldt, hoewel deze vermelding bij 
artikel 1063 van het Gerechtelijk vVet
boek is voorgeschreven, is in beginsel 
door nietigheid aangetast, overeenkoms
tig artikel 1057 van dit wetboek. 

26 oktober 1973. 234 

7. - Btwge?'lijke zaken. - Akte van 
hoger be?·oep. - Akte die de plaats, de 
dag en het tttw van ve?"Schijning niet ve?'
meldt, hoewel dit ve1·plicht is. - Ve?'Zttim 
of o?u·egelmatigheid slttit niet in clat de 
OJJ stmffe van ve1·val of van nietigheid 
voo?·gesch?·even tennijnen niet zijn in 
acht genomen. - Geen nietigheid van 
de akte indien het venttim op de om·e
gelmatigheid de belangen niet schaadt 
van de pa1·tij die ze opwe1pt. - Het ver
zuim of de onregehnatigheid in de akte 
van hoger beroep over bm·gerlijke zaken 
die, b.ii gebrek aan akkoord van de par
tijen om de gewone rechtspleging toe te 
passen, de plaats, de dag en het uur van 
verschijning niet vermeldt, hoewel dit 
op straffe van nietigheid is verplicht, 
impliceert niet dat de op straffe van 
verval of van nietigheid voorgeschreven 
termijnen niet in acht zijn genomen en 
brengt dus de nietigheid van de akte 
slechts mede wanneer zij de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie 
opwerpt. (G.W., art_ 861, 862, 1057 
en 1063.) 

26 oktober 1973. 234 

8.- Bm·ge?·lijke zaken. - Zaak op de 
1·ol niet ingesclweven v661· de datum van 
ve1·schijning of van cle ve1·valdatmn van cle 
in de akte van hoger be1·oep ve1·melde te?'
mijn. - GeTechtelijk Wetboek, a?·ti
kel 1060.- Akte van hogm· be?·oep zonde1· 
enig gevolg. - Beg1·ip. - De appellant 
die v66r de datum van verschijning of 
v66r de in de alde van hager beroep 
vermelde vervaldatum regelmatig ge
vraagd heeft dat de zaak op de rol wordt 
ingeschreven en daartoe de kosten heeft 
betaald, heeft zodoende aan de vereisten 
van artikel 1060 van het Gerechtelijk 
Wetboek voldaan; dat deze inschrijving, 
wegens een tekortkoming van de griffie, 
niet v66r deze datmn of deze vervaldattun 
is geschied, heeft geenszins de nietigheid 
van de alde van hager beroep ten gevolge. 

9 november 1973. 285 

9.- Btwge?·lijke zaken. - Akte van 
hqge?' bm·oep . - Opgave van de g1·ieven. -
Ge?·echtelijk Wetboek, a?·tikel 1057-7° en 
1063. - G?·ieven. - BegTip. - De 
loutere verwijzing in de akte van hager 
beroep hetzij naar de conclusie van de 
appellant voor de eerste rechter, hetzij 
naar de later en voor de rechter in hager 
beroep voor te dragen redenen is geen 
in die akte krachtens artikel 1057 -7<> 
en 1063 van het Gerechtelijk Wetboek 
vereiste opgave van de grieven. 

9 november 1973. 287 

10.- Bm·ge1·lijke zaken. - Akte van 
hoge?' be1·oep. - OJJgave van de g1·ieven.
Ge1·echtelij k W etboelc, a1·tikel 1057-7° en 
1063. - G?·ieven. - Beg1·ip. - De op
gave in de alde van hager beroep van 
overwegingen betreffende een ander von
nis en die vreemd zijn aan de beroepen 
beslissing is geen in die alde krachtims 
artikel1057-7° en 1063 van het Gerechte
lijk W etboek vereiste opgave van de 
grieven. 

9 november 1973. 287 

11. - An·est van het hof van beToep dat 
een beslissing ven~ietigt die ten uitvoe?' is 
gelegd. - A?Test dat een titel vo1·mt op 
gmnd waa1·van cle tentggave lean wo?·den 
gevonle1·d van hetgeen ter uitvom·ing van de 
veTnietigde beslissing is betaald. - Be
voegdheid van het hof van be1·oep om de 
te1·ugbetaling van het onwettig betaalde te 
bevelen. - Het arrest van het hof van 
beroep dat een beslissing vernietigt die 
ten uitvoer is gelegd, vormt een titel op 
grand waarvan de teruggave kan worden 
gevorderd van hetgeen ter uitvoering 
van. de vernietigde beslissing is betaald ; 
het hof van beroep is bevoegd om de 
terugbetaling van het onwettig betaalde 
te bevelen. 

16 november 1973. 311 

12.- Bm·ge?·lijlce zaken. - Ottde?'S die 
een ?'echtsvO?·de?·ing hebben ingestelcl als 
wettelijke behee?·dm·s van lntn zoon. -
Zoon ?'eeds meenlmjaTig toen de vonle1·ing 
wm·d ingesteld. - Hoge?' bemep van de 
ve?'oordeelde ve1·weerdm·. - Niet ontvanlce
lij k voo?· zove?' het is ingesteld tegen de 
zoon. - W anneer de ouders, op grand 
van artikel 389 van het Burgerlijk Wet
hoek, een rechtsvordering ingesteld heb
ben als wettelijke beheerders van hm1 
zoon, ofschoon deze reeds meerderjarig 
was, kan de op die vordering veroordeelde 
verweerder slechts tegen die ouders in 
hoger beroep komen en niet tegen · htm 
zoon die niet wettelijk vertegenwoordigd 
was voor de rechter. (B.W., art; 389; 



HOGER BEROEP. 1319 

G.W., art. 1050 en 1056; Rv., art. 443 
en 446.) 

II januari 1974. 523 

13.- B~wge1·lijke zaken en zaken van 
koophandel.- Te1·mijn. - Hoge1· be1·oep 
ingesteld tegen een vonnis inzake faillisse
ment. -'- · Te1·mijn van vijftien dagen. -
Beg1·ip. - De termijn om hager beroep 
in te stellen tegen een vonnis inzake 
faillissement bedraagt vijftien dagen, te 
rekenen van de betekening. (W.K., 
art. 465 [wet van 18 april 1851]; G.W., 
art. 2.) 

18 januari 1974. 553 

14. - B~wge1·lijke zaken. Hoge1· 
be1'0ep niet ingesteld binnen een maand 
na de betekening van het vonnis.- Hogm· 
be1·oep niet ontvankelijk. - Niet ontvan
kelijk is het hager beroep van een vonnis 
in burgerlijke zaken, dat niet is ingesteld 
binnen een maand na de betekening van 
dit vonnis. (G.W., art. 50, 57 en 1051.) 

24 januari 1974. 576 

15.- Hoge1· be1·oep do01· een lastheb
be?' ingesteld na het ve1·st1·ijken van de 
wettelijke tm·mijn. - Toestand die voo1' de 
appellant geen ove1·macht is, daa1' deze een 
onovm·komelijk beletsel onde1·stelt.- Wan
neer het hager beroep tegen een burger
lijk vonnis door de schuld van de last
hebber is ingesteld na het verstrijken 
van de wettelijke termijn, is deze toe
stand voor de appellant geen overmacht, 
daar deze een onoverkomelijk beletsel 
onderstelt. (B.W., art. ll48 en 1984.) 

24 januari 1974. 576 

16. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Akte van 
hoge1· be1·oep. - Te1·mijn voo1' de ve?·schij
ning. -De termijn voor de verschijning 
die, naar luid van artikel 1057, · 7°, 
van het Gerechtelijk W etboek, op straffe 
van nietigheid, in burgerlijke zaken in 
de akte van hager beroep moet worden 
vermeld, is de termijn van acht dagen 
gesteld bij artikel 707 van ditzelfde 
wetboek. 

8 februari 1974. 619 

17.- Bm·ge1'lijke zaken. - Akte van 
hogeT be1·oep. - Te1·mijn voo1· de ve?·schij
ning.- Te1·mijn van acht dagen.- Bm·e
kening. - De t ermijn voor de verschij
ning van acht dagen die krachtens de 
artikelen 707 en 1057, 7°, van het Ge
rechtelijk W etboek in de akte van hager 
beroep moet worden vermeld is de mini
mumtermijn " waarbinnen " de gelnti
meerde in beginsel zijn verklaring van 

verschijning op de griffie moet afleggen ; 
geen onkele wettelijke bepaling belet 
evenwel dat de akte van hager beroep 
een langere termijn vaststelt. 

De akte van hager beroep, die hoewel 
de minimumtermijn van acht dagen 
wordt in acht genomen, een termijn ver
meldt " na verkoop waarvan " de verkla
ring van verschijning moet worden afge
legd, is derhalve niet nietig. 

8 februari 1974. 619 

18.- Bu1·gm·lijke zaken. - Vonnis 
waaTbij echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed woTdt toegestaan en de schuldige 
echtgenoot wo1·dt vm·oo1·deeld tot onde1'
houclsgeld. - Hoge1· be1·oep tegen de be
schikking ovm· het ondm·houdsgeld. -
Hoge1· be1'0ep die niet te1· kennis moet 
gebmcht wo1·clen van de gTijJie1· van de 
1·echtbank di'e de best?·eden beslissing heeft 
gewezen. - De beschikkingen waarbij 
echtscheiding wordt toegestaan of die 
waarbij met toepassing van artikel 1306 
van het Gerechtelijk Wetboek scheiding 
van tafel en bed wordt toegestaan zijn 
de enige beschikkingen van de vonnissen 
waarvoor het hager beroep, ingevolge 
artikel 1273, eerste lid, van hetzelfde 
wetboek, op straffe van verval, moet ter 
kennis gebracht worden van de recht
bank die de bestreden beslissing heeft 
gewezen. De artikelen 1273, eerste lid, 
en 1306 van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn niet van toepassing op het hager 
beroep dat slechts betrekking heeft op 
een beschikkende gedeelte over het 
onderhoudsgeld. 

31 mei 1974. 1080 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN.) 

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

19. - Stmfzaken. - Te1'1nijn. - Te?'
mijn die eindigt op een zate1·dag, een 
zondag of een ande1·e wettelijke feestdag. -
Ve1·lenging tot de ee1·stvolgende we1'lcdag.
W anneer in strafzaken de termijn om 
hager beroep in te stellen eindigt op een 
zaterdag, een zondag of een andere 
wettelijke feestdag, wordt hij verlengd 
tot de eerstvolgende werkdag, zelfs 
indien dit hager beroep bij een ter griffie 



1320 HOGER BEROEP. 

te verrichten akte client te worden aan
getekend. 

23 oktober 1973. 220 

20.- St1·ajzaken. - P1·octweu1· des 
Konings die hager· be1·oep instelt tegen 
een vonnis van de C01'1'ectionele 1·echtbank. 
- Geen toepassing van a1·ti/cel 205 van het 
Wetboek van stmjvonle1·ing. - Artikel 205 
van het W etboek van strafvordering is 
niet van toepassing op het hoger beroep 
door de procm·eur des Konings tegen een 
vonnis van de correctionele rechtbank 
ingesteld. (Sv., art. 205.) 

27 november 1973. 350 

21. - Stmjzalcen. - Tennijn. -Han
deling moet op de g1·ijfie wo1·den ve1·1·icht. -
H andeling ve1'1'icht buiten de twen waa1·op 
de griffie toegankelijk moet zijn voo1· het 
pttbliek. - Niet-ontvankelijkheid.- Niet 
ontvankelijk is de handeling van hoger 
beroep in strafzaken ter griffie verricht 
buiten de uren waar op de griffie toegan
kelijk moet zijn voor het publiek. (G.W., 
art. 52, lid 2 .) 

27 mai 1974. 1068 

§-2. - Draagwijdte van het boger beroep. 
- Bevoegdheid van de rechter in .boger 
beroep en rechtspleging (eenparigheicl). 

22.- Stmfzaken. - Eenstemmi{Jheid. 
- V onnis van de politim·echtbank dat de 
beklaagde wegens een misdrijj ve1'001'deelt 
en hem van een ande1· v1·ijspreekt.- Hoge1· 
bm·oep van het openbaa1· ministm·ie. -
Oo1'1'ectionele 1'echtbank die beide misd?·ij
ven bewezen ve1·klaa1·t . - Eenstermnigheid 
ve1·eist. - W anneer een vonnis van de 
politierechtbank de beklaagde wegens 
een misdrijf veroordeeld en van een 
ander misdrijf vrijgesproken heeft, kan 
de correctionele rechtbank die, op het 
hager beroep van het openbaar ministerie, 
beide misdrijven bewezen verklaart, deze 
veroordeling niet uitspreken dan met 
eenparige stemmen van haar leden. 
(Sv., art. 2llbis.) 

17 september 1973. 46 

23. - Stmjzaken. - Eenstemmigheicl. 
- Oo1'1'ectionele 1·echtbank in hoge1· be1·oe1J 
1·echtdoende die doo1· de politim·echtbank 
ttitgesp1·oken st1·aj ve1·zwaart, doch ttitstel 
vm·leent . - Eenstemmigheicl ve1·eist . -
De correctionele rechtbank in hager 
beroep rechtdoende kan, zonder eenparige 
stemming van haar leden, de door de 
politierechtbank uitgesproken straf niet 
verzwaren, zij het ook met het verlenen 

van uitstel, hetgeen deze niet had ge
daan. (Sv., art. 2llbis.) 

25 september 1973. 86 

24.- Stmjzaken. - Ve1·oo1·deling van 
de beklaagde do01· de politie1·echtbank tot 
een geldboete en ve1·vallenvm·kla1·ing van 
het 1·echt tot sturen. - 001·rectionele 1'echt
bank in hoge1· be1·oep 1·echtdoende die de 
ve1'001'deling tot de gelclboete bevestigt, doch 
de dutt?' van de vervallenverkla1·ing van 
het 1·echt tot stu1·en ve1·lengt. - Eenpa?·ig
heicl ve1·eist. - De correctionele rechtbank 
moet met eenparige stemmen van haar 
leden uitspraak doen om een vonnis in 
hager beroep uit te spreken waarbij, 
na bevestiging van de geldboete die 
tegelijkertijd als een vervallenverklaring 
van het recht tot stm·en door de politie
rechter is uitgesproken, de duur van deze 
vervallenverklaring word; verlengd. (Sv., 
art. 2llbis; art . 149 vervat in art. 3 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek.) 

23 oktober 1973. 217 

25. - Stmfzaken.- Btt1'ge;-#jke f~chts
vonle?·ing. - V1·ijspr·ekend vonnis van de 
politim·echtbank. - Hoge1· bm·oep van het 
openbaa1· ministe1'ie en van de btwge1·lijke 
pa1·tij. - V onnis dat de stmjvor·de1·ing 
ve1jaanl en cle btt1·ge1·lijke 1·echtsvorde?."ing 
gegrond ve1·klaa1·t. - Laatste beslissing 
moet met eenpa1·ige stemmen wo1·den ge
wezen. - R et vonnis van de correctionele 
rechtbank dat, op de hogere beroepen 
van h et openbaar ministerie en van de 
burgerlijke partij tegen een vrijsprekend 
vonnis van de. politierechtbank, ener 
zijds, de strafvordering verjaard en, 
anderzijds, de burgerlijke rechtsvorde
ring gegrond verklaart, moet over dit 
laatste pl.mt met eenparige stemmen 
gewezen worden. (Art. 2llbis Sv.) 

23 oktober 1973. 223 

26. - Stmjzalcen. Eenstemmigheid . 
- V er·zwa1·ing doo1· de in hogm· be1·oep 
?'echtdoende C01'1'ectionele 1·echtbank van de 
doo1· de politie1·echtbank uitgesp1'07cen st1·aj. 
- Eenstemmigheid vereist. - D e in hager 
beroep rechtdoende correctionele recht
bank mag de door de politierechtbank 
uitgesproken straf niet verzwaren, zonder 
de eenstemmigheid van haar leden vast 
te stellen. (Sv., art. 2llbis .) 

5 november 1973,29 januari en 30 april 
1974. 265, 588 en 960 

27. - Stmfzaken. - V onnis van de 
C01'1'ectionele r·echtbank dat een enlcele stmj 
uitspreelct wegens ve1·scheidene miscb·ijven. 
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- Handhaving van de doo1· de em·ste 
1·echte1' uitgesp1·oken st1·aj. - Geen een
stemmigheid ve1·eist. - W anneer het hof 
van beroep, dat kennis neemt van het 
hoger beroep tegen een vonnis dat, 
wegens de eenheid van opzet, een enkele 
straf uitspreekt wegens verscheidene mis
drijven, slechts bepaalde van deze mis
drijven in acht neemt en niettemin de 
uitgesproken straf handhaaft, moet het 
zijn beslissing niet nemen met eenparige 
stemmen van zijn leden. (Sv., arti
kel 2llbis.) 

12 november 1973. 297 

28. - Stmjzaken. - TeTmijn wam·
binnen ove1· het hoge1• be1·oep uitspmak 
moet wo?"den gedaan. - Niet voO?·gesclwe
ven op stmffe van nietigheid. - De 
bepaling volgens welke over het hoger 
beroep tegen vonnissen in strafzaken 
binnen de maand uitspraak moet gedaan 
worden, heeft · slechts een reglementaire 
draagwijdte en de niet-naleving ervan 
heeft geen nietigheid ten gevolge. (Sv., 
art. 209.) 

27 november 1973 . 350 

29.- Stmjzaken. - Be1·oepen vonnis 
doo1· de 1'echte1· in hoge1' be1·oep teniet 
gedaan. - Ee1·ste 1'echte1· die ove1· de zaak 
ten g1·onde heejt beslist. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep beslist ove1· de zaak ten g1·onde ten 
gevolge van de devolutieve kmcht van het 
hoge1• be1·oep en niet bij wege van evocatie. 
- Wanneer de rechter in hoger beroep 
het beroepen vonnis over de grond van de 
zaak teniet heeft gedaan, .beslist hij zelf 
wettelijk ten gronde over de zaak ten 
gevolge van de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, en door het feit dat hij 
verkeerdelijk verklaart te beslissen bij 
wege van evocatie, wordt zijn .beslissing 
geenszins door onwettelijkheid aange
tast. (Sv., art. 172 en 215.) 

18 december 1973. 446 

30.- Stmjzaken. - Bu1·ge1·lijke 1'echts
V01'de?'ing. - Rechte1· in hoge1· be1·oep die 
het bedrag van de aan de bu1·ge1·lijke pa1'tij 
toegekende schadeveTgoeding ve1·hoogt. -
Geen eenstemmi'gheid ve1·eist. - De be
slissing waarbij de rechter in hoger 
beroep, op het hoger beroep van de bur
gerlijke partij, het bedrag van de aan 
deze partij toegekende schadevergoe
ding verhoogt, moet niet met eenparige 
stemmen worden uitgesproken. . (Sv., 
art. 2llbis.) 

8 januari 1974. 506 

31. - Stmfzaken. Eenstemmigheid. 
- V onnis van de politie1·echtbank dat de 

beklaagde ve1'001'deelt wegens een misd1·ijj 
en hem van een andm· misd1·ijj V1'ijsp1'eekt. 
- Oo1'1'ectionele 1·echtbank dat de beklaagde 
aan het tweede misdrijj schuldig ve1·klaa1·t 
en de stmj die de em·ste 1'echte1· heejt uit
gesp?·oken ve1·zwam·t. - Eenpa1·igheid van 
stemmen ve1·eist. - Wanneer de correc
tionele rechtbank, rechtdoende op het 
hoger beroep van het openbaar ministerie, 
de behlaagde veroordeelt wegens een 
misdrijf waarvan de eerste rechter hem 
had vrijgesproken, en zij de opgelegde 
straf verzwaart, moeten de beslissingen 
waarbij de vrijspraak wordt gewijzigd 
en de straf verzwaard, uitgesproken 
worden met eenparige stemmen van de 
leden der correctionele rechtbank. (Sv., 
art. 2llbis.) 

21 januari 1974. 558 

32. - Stmjzaken. Eenstemmigheid. 
- V onnis van de politie1·echtbank waa1·bij 
de beklaagde ve?·oo?·deeld wo1'dt wegens ve1'
scheidene misd1·ijven en de stmjvo1·deTing 
wegens een ande1' misd1·ijj ve1jaa1'd ve1'
klaa?·d w01·dt. - Hoge1· be?"oep van het 
openbaa1· ministe1·ie.- Oo1'1'ectionele 1'echt
bank die de ve1·schillende misd1·ijven be
wezen ve1·klaa1·t . - Eenstemmigheid ve1'
eist. - Wanneer een vonnis van de 
politierechtbank de beldaagde heeft ver
oordeeld wegens verscheidene misdrijven 
en de strafvordering wegens · een ander 
misdrijf verjaard verklaard heeft, kan 
de correctionele rechtbank die, op het 
hoger beroep van het openbaar ministerie, 
de verschillende misdrijven bewezen ver
k laart, een veroorde~ing slechts met 
eenparige stemmen van haar . leden uit 
spreken, zelfs indian zij de . door de 
eerste rechter uitgesproken straf niet 
verzwaart. (Sv ., art. 2llbis.) 

25 februari 1974. 702 

33. - Stmjzaken. - Bu1·ge1·lijke 1'echts
V01'dm·ing. - He1·vatting van het geding 
doo1· de mjgenamen van de ove1'leden bu1'
ge1'lijke pa1·tij. - We1·king van het hager 
be1·oep ten aanzien van de 1'echthebbenden. 
- Bij hervatting van een geding in hoger 
beroep kunnen de erfgenamen van de 
overladen burgerlijke partij slechts de 
eisen van hun rechtsvoorganger overne
men ; niet ontvankelijk zijn derhalve 
de eisen die de rechthebbenden voor de 
eerste maal instellen in hoger beroep om 
herstel van de door hen persoonlijk gele
den schade te bekomen. (Sv., art. 202.) 

12 maart 1974. 772 

34.- Stmfzaken. Eenstemmigheid. 
W ijziging doin· de C01'1'ectionele 1'echt

bank van een v1·ijsp1·ekend vonnis van de 
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politim·echtbank. . Eenstemmigheid ve?·
eist . - Om een door de politierechtbank 
vrijgesproken beklaagde i.n hoger beroep 
te veroordelen, moet de correctionele 
r echtbank uitspraak doen met eenparige 
stemmen van haar leden. (Sv., arti 
k el 2llbis.) 

25 maart 1974. 815 

35. - Stmjzaken. - Bevestiging doo?' 
de ?'eohte?' in hoge1· bm·oep, op g1·oncl van 
eigen 1·edenen, van de beslissing van de 
ee1·ste ?'eohte?'. - D1·aagwijdte. - De 
rechter in hoger beroep die de eigen 
redenen vermeldt waarop hij stetmt om 
de beslissing van de eerste rechter te 
bevestigen, neemt h et beschikkend e ge
deelte, maar niet de redenen van die 
beslissing over. (lmpliciete oplossing.) 

25 maart 1974. 817 

36.- St1·ajzaken. - BeToepen vonnis 
teniet gedaan. - Ve1·plichting voo1· de 
?'eohte?' in hoge1· be1·oep ove1· de zaak zelf 
te beslissen. - G?'enzen. - In strafzaken 
moet de rechter in hoger beroep, die het 
beroepen vonnis teniet doet, over de zaak 
zelfbeslissen, indien deze nietigverklaring 
niet hierop is gegrond dat de eerste 
rechter onbevoegd was of niet wettelijk 
van de zaak k ennis had genomen. 
(Sv., art. 215.) 

2 april 1974. 849 

37 . - Stmfzaken. - Rechte?' in hoge1· 
be1·oep die de beslissing van de ee1·ste 
?'echte?' op de st?·ajvm·deTing teniet doet en 
ove1· deze ?'echtsvo?·de?'ing beslist bij wege 
van een niettwe beschikking. - Beslissing 
van de ee1·ste ?'echte?' op de btwge1·lijke 
?'echtsvm·de?·ing op eigen g1·onden bevestigd. 
- Dmagwijdte van de · bevestiging van 
deze beslissing. - D e rechter in hoger 
beroep die, wanneer hi.j een onregelma
tigheid in de rechtsp1eging in eerste 
aanleg vaststelt, de beslissing van de 
eerste rechter op d e strafvordering teniet 
doet en over deze rechtsvordering beslist 
bij wege van een nieuwe beschikking, kan, 
zonder d e beslissing van de eerste 
rechter over de burgerlijke rechtsvorde 
ring uitdrukkelijk t eniet te doen, d eze 
b evestigen op eigen gronden : door t e 
verldaren dat hij deze b eslissing beves 
tigt, neemt hij enkel het beschikkende 
gedeelte ervan over. 

2 april 1974. 849 

38.- Stmjzaken. - Eenstemmigheid. 
Beklaagde dom· de ee1·ste Techtm· ve?·oo?·deeld 
wegens een telastlegging. - Beklaagde 
dom· de ?'echtm· in hoge1· bm·oep uitgenodigd 
om zioh bovendien voo?' hetzeljde jeit te 

vm·dedigen wegens een ande1·e telastlegging. 
- B eslissing in hoge1· be1·oep die beide 
telastleggingen bewezen vm·klaa1·t. - Een
stemmigheid ve1·eist. - N a een beldaagde, 
die door de eerste rechter wegens een 
telastlegging is veroordeeld, te hebben 
uitgenodigd om zich bovendien voor h et
zelfde feit te verdedigen wegens een 
andere t elastlegging, kan de rechter in 
hoger beroep zonder eenstemmigheid 
niet beslissen dat deze twee misdrijven 
bewezen zijn en dat er m.b.t. deze mis
drijven eendaadse samenloop bestaat. 
(Sv., art. 2llbis.) 

6 mei 1974. 1000 

39. - Stmjzaken.- Btwge1·lijke ?'echts
vonle?·ing. - V1·ijspmak doo1· de co?'?'eo
tionele ?'echtbanlc. - Hoge1· be1·oep van de 
bu?·ge?'lijke pa1·tij alleen ontvankelijk. -
Wijziging en toelcenning van schadeve?'
goecling cloo?' het hof van be?'oep. - Een
stemmigheid ve1·eist. - R et arrest dat, 
op het ontvankelijk hoger beroep enk el 
van de bmgerlijke partij t egen een vrij
sprekend vonnis van d e correctionele 
rechtbank, aan deze partij schadever
goeding toekent, moet vaststellen dat het 
met eenparige stemmen is uitgesproken, 
in zoverre het h et misdrijf waarop de 
burgerlijke rechtsvordering steunt, be
wezen verldaart. (Sv., art. 2llbis.) 

4 juni 1974. 1094 

40.- Stmjzaken. - Vonnis waa1·bij 
beslist wm·dt dat de ?'echtst?·eekse dagvaa?' 
ding ontvankelijk en geg1·ond is, doch dat 
een deel van de desbetTe.ffende kosten j?·us
t?·atoi?· zijn, zodat dit deel ten laste van de 
dagvaa1·dende pa1·tij moet blijven. - Enkel 
hoge1· be1·oep van de dagvaa1·dende pa1·tij 
uitsluitend ge1·icht tegen de beslissing van 
het vonnis ove?' de kosten van de ?'echt
st?·eekse dagvaa1·ding die als fntst?·atoi?' 
wo1·den bestempeld. - D evoltttieve kmcht 
van het hoge?' be?"oep. - Rechte?' in hoge1· 
be?"Oep beslist ove1· de ontvankelijkheid 
van de dagvaanling welke de j?·ust?·atoi?·e 
kosten heeft teweeggebmoht. - Wettelijk.
heid. - Ingevolge de devolutieve luacht 
van het hoger beroep wordt het gezag 
van gewijsde van het beroepen vonnis . 
niet miskend door de rechter bij wie 
aanl1angig is het enkel hoger beroep van 
de dagvaardende partij, d a t uitsluitend 
is gericht tegen de beslissing van het 
vonnis over de als frustratoir bestem
pelde kosten van de rechtstreekse dag
vaarding, en clie b eslist over de ontvan
kelijkheicl van de rechtsvorclering welke 
deze kosten h eeft teweeggebracht. 

18 jtmi 1974. 1150 
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41.- Stmjzaken. - Incidenteel hager 
be1·oep.- RechtsvO?·de?·ing van een bu?·ge?'
lijke pa1·tij doo1· de ee1·ste ?'echte?' niet 
geg1·ond ve?·klaa?·d. - Hoge1· be1·oep van de 
belclaagde en van het openbaa1· ministe?·ie. 
- Incidenteel hoge1· be1·oep van deze 
bu?·ge?·lijke pa1·tij tegen de beklaagde. -
Niet-ontvanlcelijkheicl. - Wanneer de 
rechtsvordering van een burgerlijke partij 
door de eerste rechter niet gegrond is 
verklaard en aileen hager beroep werd 
ingesteld door het openbaar ministerie 
en door de beklaagde in zoverre deze is 
veroordeeld op de strafvordering en op de 
rechtsvordering van een andere burger
]ijke partij, kan de eerste burgerlijke 
partij haar rechtsvordering tegen die 
beklaagde niet voor de appelrechter 
brengen bij wege van een incidenteel 
h ager beroep. (Sv., art. 174, 199 en 203.) 

25 jtmi 1974. 1190 

42.- Stmjzaken. - Vonnis waa1·bij 
het vm·zet ongedaan we1·d ve1·klam·d. -
Hoge1· be1·oep. - G1·ond van de zaak aan
hangig bij de ?'echte?' in hoge?' be?'Dep. -
Het hager beroep van een beklaagde 
tegen een vonnis waarbij zijn verzet 
tegen een verstekvonnis ongedaan werd 
verldaard, maakt de grand van de zaak 
aanhangig bij de rechter in hager beroep. 
(Sv., art. 188, 202 en 203.) 

25 jnni 1974. 1195 

HOOFDSTUK V. 

TUOHTZAKEN. 

43.- Tuchtzaken. - 01·de van advo
caten. - E1·e-advocaat. - Int?·ekking 
door de 1·aad van de 01·de van de machtiging 
tot het voe?·en van cleze titel. - Beslissing 
die een vm·oo?·deling in tuchtzaken is. -
Beslissing waa1·tegen hoge?' be1·oep kan 
worden ingesteld. - De beslissing van de 
raad van de Orde van advocaten de 
machtiging tot het voeren van de titel 
van ere-advocaat van een gewezen advo
caat in te trekken is een beslissing in 
tuchtzaken gewezen en houdende veroor
deling in de zin van artikel 468 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat hiertegen 
hager beroep kan worden ingesteld. 
(G.W., art. 436, laatste lid, en 468.) 

25 oktober 1973. 232 

44. - Tuchtzalcen. - 01·de van a?·chi
tecten. - Beslissing van een mad van de 
01·de. - Hoge?' be1·oep. - A1·tikel 1068 
van het Ge?·echtelijlc Wetboek . - W ettelijke 
bepaling van toepassing. - Artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid 

waarvan hager beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens recht 
te doen het geschil zelf aanhangig maakt 
bij de rechter in hager beroep, is van toe
passing op het hager beroep tegen een. 
beslissing die met toepassing van arti
kel 21 van de wet van 26 juni 1963 is 
gewezen door een raad van de Orde 
van architecten. (G.W., art. 2 en 1068.) 

14 december 1973. 429 

45. - Tuchtzaken. - 01·de van a?·chi
tecten. - Raad van be?'Oep die de beslissing 
van een ?'aad van de 01·de ve1·nietigt, 
waa?·bij een tttchtsanctie wm·d uitgesp1·oken. 
- Raad van beroep moet ove?' de zaalc ten 
g1·onde ttitsp?·aak doen. - De raad van 
beroep van de Orde van architecten die 
de beslissing van een raad van de Orde 
vernietigt, moet over de zaak ten grande 
uitspraak doen wanneer deze vernieti
ging niet is gegrond op het feit dat de 
eerste rechter niet bevoegd was of dat 
de zaak niet wettelijk bij hem aanhangig 
is gemaakt. (G.W., art. 1068 en 1069 
en art. 31 wet van 26 juni 1963.) 

14 december 1973. 429 

HOOFDELIJKHEID. 

1.- Gemeenschappelijke fout van vm·
scheidene pe1·sonen. - Schade. - V e?·goe
ding. - Hoofdelijkheid. - Wanneer de 
schade veroorzaakt is door een gemeen
schappelijke fout van verscheidene per
sonen, zijn deze inzake verbintenissen 
zowel uit overeenkomst als buiten over
eenkomst hoofdelijk en niet aileen « in 
solidum n of " in tatum », jegens de bena
deelde partij of het slachtoffer, verplicht 
deze schade te vergoeden. (Algemeen 
rechtsbeginsel en artike1 50 S.W.) 

15 februari 1974. 661 

2.- Gemeenschappelijke jout van ve?·
scheidene pe1·sonen. - Begrip. - De 
gemeenschappelijke fout die aanleiding 
geeft tot de hoofdelijke aansprakelijkheid, 
is de fout welke gezamenlijk wordt be
gaan door verscheidene personen die 
wetens bijdragen tot het ontstaan van het 
schadelijke feit. (Algemeen rechtsbe
ginsel. ) 

15 februari 1974. 661 

3. - Moet wo1·den bedongen of voo?·ge
sch?-even hetzij bij de wet hetzij bij een alge
meen ?'echtsbeginsel. - Hoofdelijkheid 
bestaat niet aileen wanneer ze is bedon
gen, doch ook wanneer zij volgt uit een 
bepaling van de wet of een algemeen 
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rechtsbeginsel. (B.W., art. 1202.) (Impli
ciete oplossing.) 

15 februari 1974. 661 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 
HooFDSTUK II.- Huishtttw. 
HooFDSTUK III. - Pacht. 
HooFDSTUK IV.- Handelsutt?-. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

HOOFDSTUK II. 

HUISHUUR. 

1. - Huishuu1·. - V1·ijwa1·ing dam· de 
ve1·hutwde1· ve1·schuldigd wegens geb1·eken 
van het veThuu?·de goed. - Dmagwijdte 
van deze ve?plichting. - .De vrijwaring 
die krachtens artikel 1721 van het 
flurgerlijk Wetboek wegens gebreken 
van het verhuurde goed door de ver
huurder aan de hum·der is verschuldigd 
bestaat slechts in zoverre de schade door 
deze gebreken werd veroorzaakt, de ver
huurder in zijn contractuele verplichting 
tot rustig genot is te kort gekomen 
en de schade niet ten gevolge van toeval 
is ontstaan. (B.W., art. 1721 en 1722.) 

1 februari 1974. 599 

2. - Huishutw. - Schade doo1· de 
huu?·de?' geleden. - Schade toegesch?'even 
aan toeval. - Gevolgen. - De rechter 
die in feite en derhalve soeverein vast
stelt dat de door de huurder geleden 
schade niet is toe te schrijven aan een 
gebrek van het gehmiTde goed, doch aan 
toeval, leidt daaruit wettelijk af dat de 
verhum·der aan de hum·der geen schade
vergoeding is verschuldigd. (B.W., arti
kel 1721 en 1722.) 

1 februari 1974;. 599 

HOOFDSTUK III. 

PACHT. 

3. - .Pacht. - Opzegging doo1· de ve?·
hutwde?'. - Kennisgeving · bij aangete
kende b1·iej met inachtneming van de 
wettelijke vo1·men en te1·mijnen. - Regel
matige uitoejening van het 1·echt de hutw 
op te zeggen. - De verpachter oefent 
regelmatig zijn recht de pacht van de 
huurder van een landeigendom op te 

zeggen uit door hem bij ter post aange
tekende brief, overeenkomstig het be
paalde in artikel 1775 van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij artikel 14 van de 
wet van 7 juli 1951 en bij artikel1 van de 
wet van 15 jm1i 1955, ter kennis te bren
gen dat hij de pacht wenst te beeindigen ; 
noch deze wettelijke bepaling noch enige 
andere vereist dat hij iets anders doet, 
zelfs wanneer de aangetekende brief, 
nadat hij aan de woonplaats van de 
afwezig zijnde pachter is aangeboden, 
door het bestuur der posterijen aan de 
verpachter teruggezonden is binnen de 
termijn gedm·ende welke de opzegging 
nog wettelijk kon worden gedaan. 

20 september 1973. 64 

4. - Pacht. - VeTkoop van het ve?'
pachte goed met miskenning van het 1·echt 
van voo?·koop van de pachte1·. - Ogenblik 
waa1·op het ?'echt van vom·koop ontstaat. -
De rechten van de pachter van een land
eigendom die krachtens artikel1778quin
quies van het Burgerlijk Wetboek voort
spruiten uit de miskenning van zijn recht 
van voorkoop, ontstaan bij de verkoop 
van het verpachte goed, ongeacht het feit 
dat de verpachter en zijn koper, om die 
rechten te omzeilen, de vorm van de ver
koopprijs gesimuleerd hebben en dat het 
bewijs van de simulering slechts nadien 
wordt geleverd. 

21 december 1973. 469 

5.- Pacht. - Ve1·koop van het ve?'
pachte goed met miskenning van het 1·echt 
van voo?·koop van de pachte?-. - Te1·mijn 
tot instelling van de vm·de?·ing tot naasting 
en indeplaatsstelling. - Ovennacht. -
Behoudens overmacht moet de pachter 
van een landeigendom die met misken
ning van zijn recht van verkoop is ver
kocht, op straffe van verval de vordering 
tot naasting. en indeplaatsstelling instel
len binnen de termijn bepaald bij 
artikel 1778qttinquies, lid 4, van het 
Burgerlijk Wetboek. 

21 december 1973. 469 

6.- Pacht. - Ve1·lcoop van het ve?'
pachte goed met miskenning van het ?'echt 
van vooTkoop van de pachte?'. - Te1·mijn 
tot instelling van de vonle1·ing tot naasting 
en indeplaatsstelling. - Ovennacht. -
Beg1·ip. - Wanneer de pa.chter van een 
landeigendom dat met miskenning van 

. zijn recht van voorkoop is verkocht, op 
de hoogte is van deze miskenning tijdens 
de termijn bij artikel 1778qttinqtties, 
lid 4, van het Burgerlijk W etboek be
paald op de vordering tot naasting en 
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indeplaatsstelling in te stellen, Ievert het 
feit dat het bedrog waarvan hij het 
.slachtoffer is, tijdens die termijn nog niet 
is komen vast te staan, · geen geval van 
overmacht op . waardoor het instellen 
van die vordering binnen de voorge
schreven termijn verhinderd wordt. 

21 december 1973. 469 

7.- Pacht. - Opzegging doo1· de ve?'
pachte?' teneinde het goed zelf te exploitm·en. 
- E1·nst en opTechtheid van dit voo1·nemen. 
- Soeve1·eine beom·deling doo1· de jeiten-
nchte?·. - De verpachter van een land
eigendom mag krachtens de wet aan de 
pachter de pacht opzeggen op grond dat 
hij voornemens is dit goed zelf te exploi
teren op voorwaarde dat dit voornemen 
ernstig en oprecht is ; de rechter beoor
deelt in feite en derhalve soeverein die 
ernst en die oprechtheid. (B.W., arti
kel 1775.) 

3 januari en 19 april l974. 482 en 889 

8. - Pacht. - Opzegging doo1· de ve?'
pachte?' teneinde het goed zelf te exploite1·en. 
- Bewijs van de m·nst en de op1·echtheid 
van het voo1·nemen ten laste van de ve?'
pachte?·. - De verpachter van een land
eigendom die een vordering instelt tot 
geldigverldaring van de opzegging om 
zelf het verpachte goed te exploiteren, 
moet het bewijs leveren dat de door hem 
aangevoerde reden gegrond is en dat het 
voornemen oprecht is. (B.W., art. 1775.) 

3 januari en 19 april 1974. 482 en 889 

9.- Pacht.- Ove1·dmcht van de pacht. 
- V m·zet van de ve?'Paohte?' tegen de he?'
niettwing van de ove1·ged1·agen pacht. -
Rechtspe1·soon. - V m·zet waa1·in de iden
titeit niet wm·dt opgegeven van · de bevoegde 
m·ganen waa1·dom· de Ve?'Pachte?' zijn goed 
wil laten exploiteTen. - V m·melding niet 
ve1·eist, op stm.ffe van niet-ontvankelijkheicl 
van het ve1·zet, doo?' de afdeling van het 
BttTgm·lijk W etboek houdende de bijzon
de?'e 1·egels inzalce pacht. - Het verzet 
-door de verpachter, rechtspersoon, tegen 
de hernieuwing van de pacht na de over
-dracht ervan, moet niet, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid, de identiteit op
geven van de bevoegde organen waardoor 
deze rechtspersoon zijn g<Jed persoonlijk 
wil exploiteren. 

31 januari 1974. 595 ' 

10. - Pacht. - T1 e?'zet van de ve?·pach
te?· tegen cle hm·niettwing van de pacht die 
is ove1·gedmgen met het oog op de pm·soon
lijke exploitatie van het oveTgeclmgen goed. 
- E1·nst en op1·eohtheid van clit voo?'nemen. 

- Soevm·eine beoo1·cleling van de jeiten 
doo1· de 1·echtm·. - Hoewel de verpachter 
van een landeigendom zich krachtens de 
wet kan verzetten tegen de hernieuwing 
van de pacht die is overgedragen overeen
komstig de voorwaarden van de afdeling 
van het Burgerlijk W etboek houdende 
de bijzondere regels inzake pacht (art. 1 
wet van 4 november 1969) op grond dat 
hij voornemens is het goed zelf te exploi
teren, kan hij dit slechts doen op voor
waarde dat dit voornemen ernstig en 
oprecht is. De feitenrechter beoordeelt 
soeverein de ernst en de oprechtheid. 

31 januari 1974. 595 

11 . - Pacht. - Ve1·zet van de ve?'Pach
teT tegen de he1·nieuwing van de pacht die 
is ove1·ged1·agen met het oog op de pe?·soon
lijke exploitatie van het goed. - Emst en 
op1·echtheid van clit voon~emen. - Ogen
blik waa1·op die wo?·den vastgesteld en 
nagegaan. - Het voornemen van de ver
pachter om zelf zijn goed te exploiteren 
hoeft niet reeds ernstig en oprecht te zijn, 
zoals bij de wet is vereist, op het ogenblik 

. dat hij zich verzet tegen de hernieuwing 
van de pacht na de overdracht ervan; 
het volstaat dat de rechter kan vast
stellen dat dit voornemen aan deze voor
waarden voldoet tijdens de tegenspreke
lijke debatten tussen de partijen naar 
aanleiding van het verzet . (Art. 31 en 37 
landpachtwet van 4 november 1969.) 

31 januari 1974. 595 

12 . - Pacht . - Pachte?' die uit het 
gebntilc van het goecl tegelijkm·tijd de 
V?'ttchten e1·van en aan zijn landbottwexploi
tatie vTeemde inkomsten. ve1·k?·ijgt. - Goed 
hoojclzakelijk geb1·uikt vom· een landbottw
bed?·ijj. - Soevm·eine beoo1·deli1W doo1· de 

I 
jeitem·echtm·. - W anneer de pachter uit 
het gebruik van een gepacht onroerend 
goed tegelijkertijd de vruchten van dit 

I goed en aan zijn landbouwexploitatie 
vreemde inkomsten verlrrijgt, beoordeelt 
de feitenrechter soeverein of het gepachte 
goed niettemin hoofdzakelijk voor dit 
bedrijf gebruikt , blijft. (Artikel I van de 
afdeling van het Burgerlijk W etboek 
houdende de b ijzondere regels inzake 
landpacht [wet van 4 november 1969, 
art. I].) 

7 februari 1974. 618 

13. - Pacht. - Pacht bet?·ejjende wei
landen in de nabijheid van een omloop 
vom· autowed1·ennen. - Pachte1· die het 
goed no1·maal onde?'lwudt en exploitee1·t. -
Goecl occasioneel en uitzonde1·lijk gebTuikt 
vom· een pa1·kem'Plaats tegen betaling. -
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Hoojdzakelijk gebntik voo1· een landbouw
exploitatie. - Inkomen van het occasioneel 
en uitzonde1·lijk geb1·uik kan niet als C1'i

te1·ium dienen. - De rechter die vaststelt 
dat de p achter van weilanden in de nabij
heid van een omloop voor autowedrennen 
deze normaal onderhoudt en exploiteert, 
gelet op hun landbouwbestemming en hun 
oppervlakte, zelfs indien hij ze gedurende 
een paar dagen per jaar en zonder ze te 
beschadigen gebruikt voor een parkeer
plaats tegen betaling, en die erop wijst 
dat dit « occasioneel en uitzonderlijk » 
gebruik gewoon is voor de p ersonen van 
de plaats die weilanden exploiteren, mag 
eruit afleiden dat het goed waarop de 
pacht betrekking heeft hoofdzakelijk 
voor een landbouwbedrijf gebruikt wordt 
en wettelijk beslissen dat het inkomen 
van dit occasioneel en uitzonderlijk ge
bruik niet als criterium kan dienen. 
(Artikel 1 van de afdeling van het Bur
gerlijk W etboek houdende de bijzondere 
regels inzake landpacht [wet van 4 no
vember 1969, art. I].) 

7 februari 1974. 618 

14. - Pacht. - Opzegging. - Pachte1· 
betoogt dat hij het goed « ju1·e p1'op1·io » niet 
« ju1·e hae1·editatis » in geb?"uik heejt en dat 
hij bijgevolg 1·echt heeft op een nieuwe 
ingeb1·uikneming van het goed en niet 
op een voo1·tzetting van de pachtove?·een
komst. - Beslissing die enkel antwoonlt 
dat de met de vade1· van de pachte1· gesloten 
pachtove1·eenkomst slechts de ve1'lenging en 
de ve1·nieuwing van een voo1·gaande ove?·een
komst is. - Niet 1·egelmatig gemotiveenle 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is het vonnis waarin wordt b eslist · 
dat de met de vader van de pachter 
gesloten pachtovereenkomst slechts d e 
verlenging en de vernieuwing van een 
voorgaande overeenkomst is, zonder te 
antwoorden op de conclusie van de pach
ter ten betoge dat hij h et goed ju1·e 
p1'0P1'io en niet jure hae1·editatis in ge
bruik had en dat hij bijgevolg recht had 
op een nieuwe ingebruiknern:ing van het 
goed en niet op een voortzetting van de 
m et zijn vader ges1oten overeenkomst. 
(Art. 97 Grondwet.) 

8 februari 1974. 622 

15. - Pacht. - Gemeentelijke 1·oden. 
I ndividttele venleling van het genot van de 
gemeentelijke 1·oden. - Ven·ichting v1·eemd 
aan de wet op de pachtove1·eenkomst. -
D e v erdeling van de gemeentelijke roden 
op b asis van het door de gemeenteraad 
en door de bestendige deputatie goedge
k eurd e bestek is een verrichting stti 

gene1·is waarop de wet op de pachtover
eenkomst niet van toepassing is . 

16 mei 1974. 1032 

16.- Pacht. - Individttele ve1·deling 
van het genot van de gemeentelijke 1·oden. 
- V m·deling met het lcenme1·lc van een 
« concessie », in de zin· van a1·tikel 7 van de 
wet tot bepe1·lcing van de pachtp1·ijzen, 
ve1·vat in a1·tikel III van de wet van 4 no
vembm· 1969. - De verdeling van het 
genot van de gemeentelijke roden onder 
de inwoners van de gemeente is een 
« concessie », in de zin van artikel 7 
van de wet tot beperking van de pacht
prijzen, vervat in artikel III van de wet 
van 4november 1969 tot wijziging van de 
p achtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, welk artikel de wet van 26 juli 1952 
opheft. 

16 mei 1974. 1032 

17. - Pacht. - Individttele venleling 
van het genot van de gemeentelijke 1·oden:
Ret?"ibtttie vm·schtddigcl op cleze venleling. 
- Ooncessie onde1·wo1pen aan de wet tot 
bepe1·king van de pachtp1·ijzen waa1·van 
de bepalingen ve1·vat zijn in a1·tikel III 
van de wet van 4 novembe1· 1969. -
Hoewel de retributie op de verdeling van 
het genot van d e gemeentelijke roden 
onder de inwoners van een gemeente, dit 
wil zeggen op een concessie welke door 
de openbare besturen is verleend en het 
genot of de exploitatie van een land
eigendom ten doel h eeft, in de regel niet 
onderworpen is aan h et burgerlijk recht, 
stelt artikel 7 van d e wet tot beperking 
van de pachtprijzen vervat in artikel III 
van de wet van 4 november 1969 uit
drukkelijk vast dat deze wet op een 
dergelijke retributie van toepassing is. 

16 mei 1974. 1032 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

18 . - Handelshutwove1·eenkomst. 
Pe1·soonlijke en we1·kelijke ingeb?"uikne
ming. - Beg1'ip. - D e persoonlijke en 
werkelijke ingebruikneming v an een ver
huurd goed, in de zin van artikel16, I, 1°, 
van de wet van 30 apri 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten, brengt de 
verplichting mede het verhuurde goed 
in zijn geheel in gebruik t e nemen. 

3 januari 1974. 484 

19.- Handelshuu1·. - Goede1·en clie 
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tot het openbaa1· domein beh01·en. - Goe
dm·en die niet het voo?·we1·p van een handels
huis kunnen zijn. - Goederen die ~ot het 
<Jpenbaar domein behoren, kunnen niet · 
in huur worden gegeven en kunnen der
halve niet het voorwerp vari een handels
huur zijn. 

' 4 januari 1974. 486 

20.- HandelshttU?". Ove1·eenkomst 
bet?·effende het genot van goede1·en van een 
gemeente. - Goede1·en die de ene tot het 
openbam· domein, de andm·e tot het p1·ivaat 
dornein van een gemeente beho1·en. - Goe
de?·en die een geheel vo1·men. - Goede1·en 
die niet in huu1· kunnen w01·den gegeven 
en niet het vo01·werp van een handelshutt?" 
kunnen zijn. - Ove1·eenkomst die niet 
onde1· toepassing valt van de wet van 
30 ap?·il1951 . - De rechter die vaststelt 
dat goederen die de ene tot het openbaar 
domein van een gemeente, de andere tot 
het privaat domein ervan behoren en die 
het voorwerp van een overeenkomst zijn, 
een geheel vormen, beslist wettelijk dat 
de goederen niet in huur kunnen worden 
gegeven , ongeacht de respectieve omvang 
van de goederen van het openbaar 
domein en van het privaat domein, en 
derhalve dat genoemde overeenkomst 
niet onder toepassing valt van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur. 

4 januari 1974. 486 

21.- Handelshuu1·. Weige1·ing van 
de ve?·huu?·de?· de huu1· te he1·nieuwen. -
Httu?·de?· die 1·echt heeft op een ve1·goeding 
wegens uitzetting. - A1·tikel 27 ve1·vat in 
de wet van 30 ap?·il1951. -Recht van de 
hutwde?· het gehuu1·de goed in geb?"'uik te 
houden, zondm· enige huu1· vm·schuldigd te 
zijn, zolang hij de ve1·goeding wegens ttit 
zetting niet heeft ontvangen. - Zolang de 
afgaande huurder de vergoeding wegens 
uitzetting waarop hij recht heeft of het 
gedeelte van die vergoeding dat niet 
ernstig betwist wordt, niet heeft ont
vangen, kan hij het gehuurde handels
goed in gebruik houden totdat de ver
goeding geheel betaald is, zonder enige 
huur verschuldigd te zijn. (Artikel 27 
vervat in de wet van 30 april 1951.) 

21 maart 1974. 807 

22. - Handelshuu1·. Weige1·ing van 
de ve?·huu?·de?· de huu?·ove?·eenkomst te her
nieuwen.- Huu?·de1· die recht heeft op een 
ve1·goeding wegens uitzetting. - A1·tikel 27 
vm·vat in de wet van 30 'ap1·il 1951. -
Recht van de huU?·dm· het gehutu·de goed 
in geb1·uik te · houden, zonde1· enige huu1· 
ve1·schuldigd te zijn, zolang hij de vm·goe-

ding wegens uitzetting. niet heeft ont
vangen. - Begrip. - De afgaande hum·
der heeft, met toepassing van artikel 27 
vervat in de wet van 30 april 1951, het 
recht om het handelsgoed waarover een 
handelsovereenkomst is gesloten, in ge
bruik te houden zonder enige huur ver
schuldigd te zijn, zolang hij niet in het 
bezit is van de vergoeding wegens uitzet
ting waarop hij recht heeft dan wel van 
het gedeelte ervan dat niet ernstig be
twist wordt, op voorwaarde nochtans 
dat hij de verplichting van de eigenaar 
om hem deze vergoeding te betalen, 
inzonderheid door zich te beroepen op 
een recht op een nieuwe 'huur, niet 
betwist ; de huurder die een geding heeft 
ingesteld tot toekenning vail dit recht 
kan derhalve dat goed niet in gebruik 
houden, zonder enige huur verschuldigd 
te zijn, dan van het ogenblik dat aan 
dit geding definitief een einde is gekomen, 
onder meer door het arrest van het 
Hof van cassatie tot verwerping van zijn 
cassatieberoep tegen het vonnis waarbij 
zijn vordering niet gegrond wordt ver
klaard. (Artikel 27 vervat in de wet 
van 30 april 1951.) 

21 maart 1974. 807 

23. - H andelshutt?". W eigm·ing van 
de huudw1·nieuwing omdat het goed moet 
wo1·den afgeb?·oken wegens oude1·dom of 
ove1·macht of k?·achtens wet of ve?'o?·dening. 
- V erhtttwdm· niet gehattden tot betaling 
van een ve1·goeding wegens uitzetting. -
De verhuurder kan de hernieuwing van 
een handelshuur weigeren zonder een ver
goeding wegens uitzetting . te moeten 
betalen, wanneer het goed moet worden 
afgebroken wegens ouderdom, wegens 
overmacht of krachtens bepalingen van 
wetten of verordeningen, ongeacht of hij 
in die gevallen het goed al dan niet wil 
wederopbouwen. (Art. 16, I, 3°, en 25, 1°, 
vervat in de wet van 30 april 1951.) 

24 april 1974. 917 

24.- Handelshuu1·. Weigm·ing de 
lmu1· te hen~ieuwen teneinde een om·oe?·end 
goed wedm· op te bottwen. - V m·hU?·ing 
van het om·oe?·end goed aan een ande1·e 
huU?·de?· zonde1· dat het is wede1·opgebouwd. 
- Ve?·huu?·de?· ve1·plicht tot betaling van de 
uitwinningsve1·goeding van a1·tikel 25, 1°, 
ve1·vat in de wet van 30 april 1951 . -
Zelfs indien de vm·huunle1· de niettwe 
huurde1· heeft ve1·plicht tot wede1·opbouw 
of tot uitvom·ing van zeke1·e wm·ken. -
De verhuurder die aan de huurder weigert 
zijn handelshuur te hernieuwen qp grond 
dat hij het onroerend goed wil verbou-
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wen, gaat zodoende een persoonlijke ver
bintenis aan ten gevolge waarvan hij, 
zo hij deze binnen zes maanden niet ten 
uitvoer legt, tenzij hij van een gewichtige 
reden doet blijken, aan de huurder een 
v ergoeding moet betalen gelijk aan drie 
jaar huur, eventueel vermeerderd m et 
een bedrag toereikend om de veroorzaakte 
schade geheel te vergoeden ; de ver
huurder is tot betaling van deze vergoe
ding gehouden als hij het goed verhuurt 
zonder het te h ebben wederopgebouwd, 
zelfs indien hij de nieuwe huurder had 
verplicht tot wederopbouw of tot uit
voering van zekere werken en ook al was 
d e nieuwe huurder deze verplichting na
gekomen. (Art. 16, I, 3o, en 25, 3°, vervat 
in de wet van 30 april 1951.) 

21 juni 1974. 1168 

HUUR VAN WERK. 

HooFDSTUK I. - A1·beiclsove1·eenkomst. 

HoOFDSTUK II. - HuuT van cliensten . 

HOOFDSTUK I. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1. - A1·beiclsove1·eenkomst. - A1·beicls
ove1·eenkomst voo1· lmisa1·beicle?'S. - Gezag. 
- Bf!,g?·ip. - H et gezag van de werk
gever die gebonden is door een arbeids
overeenkomst voor huisarbeiders, is be
p erkt, maar niet uitgesloten, doordat de 
huisarbeider arbeid verricht op een 
plaats die niet door de werkgever is aan
gewezen. 

26 september 1973 . 93 

2 .' - Huu1· van a1·beid. - A1·beiclsovm·
eenkomst voo1· bedienden. - Ove1·eenkomst 
voo1· een onbepaalde tijcl. - Opzegging met 
een opzeggingste1-mijn zonde1· vennelding 
van het begin of van de dutt1' van cle 
opzeggingstm·mijn. - Nietigheicl van de 
opzeggingste1·mijn. - Omvang. - Wan
neer aan een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden voor een onbepaalde tijd een 
einde komt door opzegging met een 
opzeggingstermijn wordt d e nietigheid 
van de opzeggingstermijn wegens niet
vermelding van het begin of van de duur 
ervan niet uitgebreid tot de in deze opzeg
ging vervatte w:ilsuiting om d e overeen
komst te b eeindigen. (Gecoordineerde 
wetten op h et b ediendencontract, art. 14.) 

26 september 1973 . 96 

3. - Htttt1' van a1·beicl. - A1·beicls
ove1·eenkomst voo1· beclienden. - Ovm·een
komst vom· een onbepaalcle tijd. - Opzeg-

ging met · een opzeggingstm·miin zoncler 
ve1·melcling van de duu1··. - Gevolg. -
W anneer een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden voor een onbepaalde tijd door 
opzegging beiiindigd is en de opzeggings
termijn nietig is wegens niet-vermelding 
van de duur van de opzeggingstermijn, 
mag de feitenrechter, hoewel de opzeg
gingstermijn nietig is, wettelijk eruit 
afleiden dat hij di e de overeenkomst 
opgezegd heeft, niettemin zijn bedoeling 
heeft te kennen gegeven de overeenkomst 
t e beiiindigen en dat dit dadelijk is 
geschied. (Gecoordineerde wetten op het 
bediendencontract, art. 14.) 

26 september 1973. 96 

4. - ATbeidsove1·eenkomst. A1·beicls-
ove1·eenkomst vom· we1·klieden. - Opzeg
ging wegens cl1·ingende 1·eden. - Aange
voeTdjeit van na cle opzegging. - Omstan
digheden waa1·in cle 1·echte1' met clat jeit 
1·elcening mag hottden. - W anneer een 
werkgever een werlunan zonder opzeg
ging ontslagen heeft door als dringende 
r eden aan te voeren dat deze werlunan, 
de dag zelf, licht en gezond werk gewei
gerd had m et d e verklaring dat hij het 
nodige zou doen om als ziek te worden 
beschouwd, kan de feitenrechter, om het 
dringend karakt er van d e aangevoerde 
reden te beoordelen, rekening-houden met 
het feit dat de ontslagen werlmemer de 
dag na zijn ontslag aan zijn werkgever 
een medisch attest heeft gezonden volgens 
hetwelk hij arbeidsongesch:ild was, zon
der te preciseren, zoals hij nadien gedaan 
heeft, dat de door de geneesheer v ermelde 
ongeschiktheid enlml betrekking had op 
een ongezond geacht werk. (Wet van 
10 maart 1900 op het arbeidscontract.) 

17 oktober 1973. 199· 

5. - A1·beiclsove1·eenkomst. - A1·beids
ove1·eenkomst vom· beclienden. - Hanclels
vm·tegenwoonlige?'S. Uitwinningsve?'
goecling. - Bewijs clat de vm·tegenwoo?'
ge?' geen nacleel heejt geleclen. - B eg1·ip. 
D e omstandigheid dat de door een werk
gever ontslagen vertegenwoordiger ver
volgens in dienst is genomen door een 
concurrerende ondernem:ing, die gelijk
soortige apparaten in dezelfde sector 
verkoopt, impliceert niet noodzakelijk 
dat uit de verbreking van de overeen
komst geen enkel nadeel voortspruit voor 
d e vertegenwoordiger. (Wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers, art. 15.) 

31 oktober 1973. 258 

6.- A1·beiclsove1·eenkomst. - Handels-
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ve1·tegenwoo?·dige1·. - Rechte1· die nietig 
ve1·klam·t de clausttle van een ove1·eenkomst 
op g1·ond waa1·van de we1·kgeve1· de ve1·koop
secto1· van een ve1·tegenwoonlige1' mag vm·
kleinen. - Rechte?' die steunt op een be
ginsel van een vi1·tuele openbm·e o?'de op 
g1·ond waa1·van hij mag nietig ve1·kla1'en 
de clattsttle van een a1·beidsovereenkomst 
volgens welke naa1· zijn oo1·deel alle vom·deel 
aan een kant is.- Beslissing niet wettelijk 
gm·echtvaa1·digd. - De bindende kracht 
van de overeenkomst wordt miskend 
door het arrest, dat derhalve niet wette
lijk gerechtvaardigd is, waarbij de clau
sule van een overeenkomst voor een 
handelsvertegenwoordiging nietig ver
klaard wordt als strijdig met het beginsel 
van een virtuele openbare orde op grond 
waarvan de rechter de clausules van een 
arbeidsovereenkomst, volgens welke naar 
zijn oordeel alle voordeel aan een kant is, 
mag nietig verklaren. (B.W., art. 1134.) 

12 december 1973. 423 

7.- A1·beidsovm·eenkomst. A1·beids-
ove1·eenkomst voo1· we1'klieden.- Ko?'t ve?'
zuim. - Huwelijk van een jamilielid van 
de wm·kman. - Bu1'gm·lijlc en godsdienstig 
huwelijk op ve1·schillende dagen. - T11·ije 
kettze van de we1·kman om op een van beide 
dagen afwezig te zijn. - W anneer het 
burgerlijk en het godsdienstig huwelijk 
van een in artikel 2, 2°, van het koninklijk 
besluit van 28 augustus 1963 genoemd 
familielid van de werkman op twee ver
schillende dagen plaatshebben, staat het 
de werkman vrij om, met inachtneming 
van de overige wettelijke voorwaarden, 
op de ene of op de andere dag afwezig te 
zijn met behoud van zijn normaal loon. 
(Wet van 10 maart 1900, art. 28sexies.) 

9 januari 1974. 514 

8. - A1·beidsove1·eenkomst. A1·beids-
ove1·eenkomst voor bedienden. - Gecoo?"di: 
nee1·de wetten van 20 jttli 1955, a1·tikel 15 
v661· de wijziging bij a1·tilcel 44 van de wet 
van 21 november 1969. - Geval wam·in 
het jaa1·lijks loon van de bediende 
120.000 j1·. ove?'sch1·ijdt. - T1 oorwaanlen 
waaman de opzeggingste1·mijn is onde?'
wo?pen. - Onder de gelding van arti 
kel 15, 2°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, v66r 
de wijziging bij artikel 44 van de wet van 
21 november 1969, wanneer het loon van 
de bediende 120.000 frank overschreed, 
werd de door de werkgever in acht te 
nemen opzeggingstermijn om de arbeids 
overeenkomst te beeindigen, vastgesteld 
bij overeenkomst of door de rechter, 
zonder dat hij korter mocht zijn dan de 

in voornoemd artikel 15, 1°, vastgestelde· 
termijn van ten minste drie maanden,. 
voor ,de bedienden die sinds minder dan. 
vijf jaar in dienst waren, vermeerderd 
met drie maanden bij de aanvang van. 
elke nieuwe periode van vijf jaar dienst 
bij dezelfde werkgever. 

16 januari 1974. 547 

9. - A1·beidsove1·eenkomst. Statttttt: 
van de handelsve?·tegenwoo?"dige?·. - Wet: 
van 30 juli 1963, a?·tikel2, ee1·ste en tweede 
lid. - WeeTlegbaa?' veTmoeden van het 
bestaan van een a?"beidsove1·eenkomst voo?' 
bedienden. - Bewijs van het niet-bestaan 
van een m·beidsove1·eenkomst. - Beg1'ip. 
- Wanneer de rechter vaststelt dat een 
tussenpersoon verplicht was de bestel
lingen die hij kreeg, aan zijn werkgever 
door te geven, dat hij recht had op on
rechtstreekse commissies, dat hij occa
sioneel order kreeg om sommige ldanten 
te bezoeken, om voor zijn opdrachtgever 
geldsommen te incasseren of betalingen 
te bespoedigen en dat bedoelde opdracht
gever de overdrachtsbelasting voor zijn 
rekening nam, kan hij daaruit wett.elijk 
afieiden da.t het vermoeden van het be
staan van een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden tussen de partijen niet is 
weerlegd door de werkgever die andere 
feitelijke gegevens aanvoerde. (Art. 2, 
eerste en tweede lid, wet van 30 juli 
'1963.) 

13 februari 1974. 648 

10. - A1·beidsove1·eenkomst.- A1·beids
ove1·eenkomst voo1· bedienden. - Ove?'een
komsten gesloten voo1· een bepaalde duu1·. -
Ove1·eenkoinsten gesloten voo1· een toneel- · 
seizoen. - Geen ve1·nieuwing voo1· een on
bepaalde dutw. - De rechter die erop 
wijst dat overeenkomsten die voor een 
bepaalde duur, een toneelseizoen, ge
sloten zijn, elkaar niet opvolgen zonder 
onderbreking en dat, in onderhavig geval, 
de contractuele betrekkingen niet voort
duurden tussen twee seizoenen, zonder 
dat de werkgever de bedoeling heeft ge
had de gebiedende bepalingen van de wet 
te ontduiken, beslist wettelijk dat de par
tijen niet geacht worden hun verbintenis 
voor onbepaalde tijd te hebben willen 
vernieuwen. (Art. 2bis wetten betreffende 
het dienstcontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955.) 

13 februari 1974. 653 

11. - A1·beidsovm·eenkomst.- A?·beids
ove?'eenkomst voo1· we1·klieden. - Ove?'een
komst voo1· onbepaalde tijd. - T1 e1·b1·eking 
van de ve1·bintenis. - Beg?'ip. - Inzake 
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arbeidsovereenkomsten zijn de termen 
« contract " en « verbintenis " gelijkwaar
dige begrippen. (Art. 22 wet van 4 maart 
1954 tot wijziging van de wet van 
10 maart 1900.) 

10 april 1974. 882 

12 . - A1·beidsove1·eenkomst. - A1·beids
ove1·eenkomst voo1· we1·klieden. - OveTeen
komst voo1· onbepaalde tijd . - W m·kneme1· 
die zich nooit op het weTk heeft aangeboden, 
zonde1· 1·echtvaanliging van zijn ajwezig
lwid. - Ve1·goeding welke aan de weTk
gevm· is · vm·schttldigd. - Wa1meer een 
.arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd is gesloten en de werlmemer zich 
nooit op het werk heeft aangeboden, 
·zonder rechtvaa.rdiging van zijn a.fwezig
heid, heeft de werkgever recht op de 
forfaitaire vergoeding zoals zulks bij 
de wet betreffende het arbeidscontract 
is vastgesteld in geval van eenzijdige 
verbreking van het contract zonder ge
gronde reden of opzegging. (Art. 22 
wet van 4 maart 1954, tot wijziging van 
de wet van 10 maart 1900.) 

10 april 1974. 882 

13.- A1·beidsove1·eenkomst. -A1·beids
-ove1·eenkomst voo1· bedienden. - Ve1·goe
ding wegens opzegging. - Omvat het 
vakantiegeld. - De vergoeding welke 
krachtens artikel 20 van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedienden
·Contract moet worden betaald door de 
partij die de verbintenis verbreekt zon
der gegronde reden of zonder de opzeg
gingstermijn in acht te nemen, omvat, 
buiten de wedden, de krachtens de over
·eenkomst verworven verdiensten, o .a. 
het bijkomend vakantiegeld waarvan 
:Sprake in artikel 38, 2°, van het konink-
1ijk besluit van 30 maart 1967, gewijzigd 
bij artikel 31 van het koninklijk besluit 
-van 2 april 1970. 

22 mei 1974. 1057 

14.- A1·beidsove1·eenkomst. - ATbeids
·OVe?·eenkomst voo1· bedienden. - D1·in
gende 1·eden. - Feit sedeTt minstens dde 
-dagen gekend. - Wm·kgeve1· die als d?·in
gende 1·eden jeiten aanvoeTt wam·vom· de 
bediende doo1· de C01'1'ectionele 1·echtbank is 
·vm·oo1·deeld. - V e1·oo1·cleling niet in kmcht 
·van .gewijsde gegaan. - An·est volgens 
.hetwelk de wetgeve1· voldoende kennis had . 
van deze jeiten. - Wettelijkheid. - De 
Techter kan op feitelijke en derhalve 
'Onaantastbare wijze beslissen dat een 
werkgever sedert minstens drie dagen 
voldoende kennis had van de feiten 
waarop hij zich beriep ter verantwoor-

ding van de verbreking van de arbeids
overeenkomst voor bedienden om drin
gende redenen, zonder opzegging, hoewel 
de strafrechtelijke veroordeling van zijn 
bediende wegens deze feiten niet in kracht 
van gewijsde was gegaan. (Art. 18 wetten 
betreffende het bediendencontract, ge
coordineerd -op 20 juli 1955.) 

19 juni 1974. 1153 

15.- A1·beidsoveTeenkomst. - Besche1'
ming van het loon. - Wet van 12 ap1·il 
1965. - Loon. - Beg1·ip. - Aanmtlling 
van het wettelijk pensioen. - De aanvul
ling van het wettelijk pensioen die een 
werkgever aan zijn bediende heeft toe
gekend is een aanvulling van de voor
delen welke door de verschillende takken 
van de sociale zekerheid zijn verleend 
en is dus geen loon, in de zin van artikel 2 
van de wet van 12 april 1965 op de be
scherming van het loon van de werk
nemers. 

19 juni 1974. 1154 

16. - A1·beidsove1·eenkomst.- A1·beids
ove1·eenkomst voo1· weTklieden. - Ove1·een
komst voo1· een bepaalde tijd gesloten met 
beding van p1·oejtijd. - Beeindiging, 
zondm· d1·ingende Teden, gedtt1'ende de eeTste 
zeven dagen van de p1·oejtijd. - V e1·goe
ding ve1·schttldigd. - Wanneer een ar
beidsovereenkomst voor werklieden voor 
een bepaalde tijd, met beding van proef
tijd is gesloten, geeft de beiiindiging ervan 
zonder dringende reden gedurende de 
eerste zeven dagen van de proeftijd aan 
de benadeelde partij het recht op de 
forfaitaire vergoeding waarvan sprake in 
de wet op de arbeidsovereenkomst in 
geval van eenzijdige beiiindiging van de 
overeenkomst v66r het einde van de 
gestelde termijn en zonder dringende 
reden. (Wet van 10 maart 1900, gewijzigd 
bij die van 21 november 1969, art. 5teT 
en 24.) 

12 september 1973. 33 

17. - A1·beidsove1·eenkomst. - ATbeids
ove?·eenkomst voo1· bedienden. - Ove?·een
komst voo1· onbepaalde tijd. - Opzeggings
ve1·goeding omdat de opzeggingste1·mijn on
voldoende is. - Kennisgeving van de 
opzegging.- Gevolgen. - Ret recht van 
de werlmemer op de opzeggingsvergoe
ding omdat de tennijn voor de door de 
werkgever gegeven opzegging onvol
doende is, ontstaat van de kennisgeving 
van de opzegging af. (Art. 20 gecoordi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract.) 

19 september 1973. 60 
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18.- A1·beidsove1·eenkomst.- A1·beids
overeenkomst voo1· bedienden. - W etten 
bet1·ejjende het bediendencontmct, a1·ti
kel 34. - Ve1-jaring. - Toepassing. -
Daar het recht van de werlmemer op de 
opzeggingsvergoeding, omdat de opzeg
gingstermijn onvoldoende is, van de 
kennisgeving van de opzegging af ont
staat, wordt door de bezoldiging van de 
werknemer op de dag van de kennis
geving en niet op de dag van het eindigen 
van d e overeenkomst vastgesteld of over
eenkomstig de bepalingen van artikel 34 
en 35 van de wetten betreffende h et be
diendencontract, gecoordineerd op 20 juli 
1955, de vordering verjaart door verloop 
van een jaar na het eindigen van d e 
overeenkomst . 

19 september 1973. 60 

19.- A1·beidsove1·eenkomst.- Arbeids
ove1·eenlcomst voo1· we1·klieden. - Wm·kman 
gebonden doo1· een a1·beidsove1·eenkomst 
van onbepaalde tijd en dam· een opleidings
ove1·eenkomst van een bepaalde tijd. -
We1·kneme1· ve1·plicht een deel van de oplei
dingslcosten te1·ug te betalen indien de 

- opleidingsove1·eenlcomst wm·dt geeindigd. -
Wettelijlcheid.- Voorwaa1·den.- W ett.e
lijk is, voor zover zij niet tot doel of 
gevolg heeft d e dwingende bepalingen 
betreffende de arbeidsovereenkomst te 
omzeilen en o.a. de door de werkman in 
acht te n emen opzeggingstermijn te ver
lengen, de opleidingsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd gesloten door een werk
man die door een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde tijd gebonden was, 
volgens welke de werkman zich ertoe 
verbindt een deel terug te betalen van de 
door de werkgever gemaakte opleidings
kosten, indien hij aan de arbeidsovereen
komst een einde maakt of wegens een 
grove fout ontslagen wordt v66r het einde 
van de opleidingsovereenkomst. (Art. 19, 
§ 2 wet. van 10 maart 1900 op het arbeids
contract.) 

19 september 1973. 62 

20.- A1·beidsovereenlcomst. Gezag. 
- Beg1·ip. - De uitoefening van gezag 
door de werkgever, essentieel element 
van elke arbeidsovereenkomst, houdt de 
bevoegdheid in om leiding aan de werk
nemer t e geven en toezicht op diens 
arbeid te houden. 

26 september 1973. 93 

HOOFDSTUK II. 

HUUR VAN DIENSTEN. 

21. - Httur van diensten. - Aanne-

mingscont1·.act . - Op1·ichting van een 
gebouw. - Tienja1·ige aanspmlcelijlcheid 
van de a1·chitect en de' aanneme1·. - « G•rote 
we1·ken "·- Beg1·ip. - Wanneer wegens. 
de constructiefout in een gebouw het. 
regenwater door de nok van het gebouw 
in een van de muren is doorgesijpeld, dit. 
regenwater geleidelijk is gezakt ten 
gev'olge van het opeenvolgend barsten. 
van mortel en van de baksteen binnen in 
d e muur en deze muur bouwvallig dreigt. 
te worden, beantwoordt deze toestand. 
aan het begrip « grote werken " in de zin 
van artikel 2.270 B.W.) 

18 oktober 1973. 202' 

22. - Huur van diensten. Aanne-
mingscont1·act. - Op1·ichting van een 
gebouw . - Geb1·ek in de bouw. - Geb1·elc· 
in de bcmw waa1·voo1· de a1·chitect en de aan
neme1· gedu1·ende tien ja1·en aanspmkelijlc 
zijn. - Beg1·ip. - H et gebrek in de bouw 
waarvoor de architect en de aannemer· 
gedurende tien jaren aansprakelijk zijn,. 
is het gebrek waardoor de stevigheid 
van een aanzienlijk deel van het gebomv 
wordt aangetast. (B.W., art. 1792 en 
2270.) 

oktober 1973. 202 

23. - Huu1· van diensten. - Oonst1·uctie 
van een gebouw. - De a1·chitect en de aan
neme1' zijn gedu1•ende tien ja1·en aansp1·ake
lijlc voo1· de « grate we1·ken "· - Aanvaa1·
ding . - De a1·chitect en de aanneme1· 
worden door de aanvaa1·ding niet ontlast 
van de aanspralcelijkheid voo1· de ve1·borgen 
geb1·eken in de bouw. - D e architect en de 
aannemer worden door d e aanvaarding 
niet outlast van de aansprakelijkheid. 
voor de verborgen gebreken van de 
« grote werken "· (B .W ., art. 1792 en 
2270.) 

18 oktober 1973. 202' 

24. - Huu1· van diensten . Aanne-
ming van we1·lc, leve1·ing en ve1·voe1· voo1· 
1·ekening van de Staat . - Koninklijk 
besluit van 5 oktobe1· 1955 tot 1·egeling van. 
de aannemingscont1·acten. - Bepalingen 
van de bijlage bij dat koninlclijk beslttit. 
Die bepalingen zijn wet in de zin van 
m·tilcel608 van het Gerechtelijlc Wetboek.
D e bepalingen van d e bijlage bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1955 
tot regeling van d e overeenkomsten 
betreffende aannemingen van werken, 
leveringen en transporten voor rekening 
van de Staat zijn wet in de zin van 
artikel608 van het Gerechtelijk Wetboek,. 
ofschoon zij in die bijlage « contractuele 
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admin istra tieve bepalingen 
genoemd. 

11 januari 1974. 

worden 

524 

25. - Huu.-r van diensten. Vm·vom· 
ove1· zee. - Olattsule van · het cognossement 
volgens welke de agent van de vervoe1·de1· 
diegene moet aanstellen die de goede1·en zal 
aflaclen voo1· 1·ekening van de ontvangm· 
van de ve1·voerde goedm·en. - Rechte1· die 
ket bestaan entit afleiclt van een aanne
mingscont?·act ttissen degene die zodoencle 
is aangesteld en de ontvange1·. - 1-Vette
lijkheicl.- Wanneer een clausule van het 
cognossement vaststelt dat de agent van 
de zeevervoerder in de plaats van de ont 
vanger van de goederen diegene aanstelt, 
die de vervoerde goederen in ontvangst 
zal nemen, ze zal afladen en zorg ervoor 
dragen, leidt de rechter wettelijk eruit af 
dat deze aanstelling een aannemingscon
tract h eeft doen ontstaan tussen degene, 
die aldus met die opdracht is belast 
-en ze heeft aangenomen, en de ontvanger. 

15 februari 1974. 661 

HUWELIJK. 

1. - Wede1·zijdse 1·echten en ve7'Plich
tingen van de echtgenoten. - V O?'de1·ing 
tot het bekomen van een machtiging om 
lonen te ontvangen. - A1·tikel 218 van het 
Bu1·ge1'lijk Wetboelc. - Beslissing tot 
machtiging om cle inkomsten te ontvangen 
geldt slechts voo1· cle toekomst.- Gevolg. -
De machtiging die aan een van de echt
genoten wordt verleend om alle inkoms
ten of een dee! van de inkomsten van de 
andere echtgenoot te ontvangen, overeen
komstig artikel 218 van het Burgerlijk 
Wetboek, geldt slechts voor de toekomst; 
zij mag niet met terugwerking worden 
gegeven. 

14 september 1973. 40 

2 . - Echtelijke ve?·blijfplaats. Bu?'-
ge?·lijk Wetboek, m·tikel 213, lid 1 . -
Onenigheicl tttssen de echtgenoten. - Ech
telijke ve?·blijfplaats in beginsel cloo1· cle 
man vastgestelcl. - Toepassingsgebiecl 
van cleze bepaling. - Artikel 213, lid 1, 
van het Bmgerlijk Wetboek, luidens 
hetwelk, bij gebreke van overeenstem
ming tussen de echtgenoten, de echtelijke 
verblijfplaats door de man wordt vast
gesteld, met dien verstande dat de vrouw 
het recht heeft zich tot de rechtbank te 
wenden, is niet toepasselijk wanneer de 
man zelf te kort komt in de verplichting 
tot samenwonen en door zijn schuld de 
feitelijke scheiding van de echtgenoten 
teweegbrengt. 

21 september 1973 . 68 

HUWELIJKSCONTRACT. 

1.- Wettelijke gemeenschaJJ. - E,cht
genoot die pe1·soonlij ke schulcleise1· is van 
de andere. - JYlag v661· de ontbincling van 
de gemeenschap betaling vonleTen van zijn 
schu.lclvo1·de1'ing op cle pe1·soonlijke goecle
?'en van cle echtgenoot-schulclenam·. -
Hoewel luidens artikel 1478 van het 
Burgerlijk Wetboek een van de echtge
noten, na het voltrekken van de 'ver
deling, persoonlijk schuldeiser is van de 
andere, zijn schuldvordering verhaalt op 
het aandeel dat de andere echtgenoot 
in de gemeenschap is te b_eurt gevallen 
of op diens persoonlijke goederen, volgt 
daaruit niet dat de echtgenoot-schuld
eiser t evoren de betaling ervan niet kan 
vorderen op de persoonlijke goederen 
van de echtgenoot-schuldenaar. 

6 mei 1974. 993 

2.- Wettelijke gemeenschap. Te?'-
mijnen van het _ntst- of invalicliteitspen
sioen van een mijnwe1·ke1·. - Vallen in cle 
gemeenschap. - Hoewel in een wettelijke 
gemeenschap het rust- of invaliditeits
pensioen van een mijnwerker hem eigen 
is, vallen nochtans in de gemeenschap 
de termijnen van clit pensioen waarvan 
een gedeelte, in geval van ft;~itelijke schei
ding, rechtstreeks door de vrouw kan 
worden . ontvangen. (B.W., art. 1401 ; 
art. 14 k.b. van 28 mei 1958 tot vaststel
ling van het statuut van het Nationaal 
Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake 
inrichting van de rust - en weduwenpen
sioenregeling, gewijzigd bij art. 2 k.b. 
van 31 j1..lii 1967.) 

. )1:2 mei 1974. 1061 

3.- Wettelijke gemeenschaJJ. - Feite
lij k gescheiden echtgenoten clie elk ten 
on1·echte te1·mijnen van een ?'ust- of invali
diteitspensioen voo1· mijnwe?"ke?·s ontvan
gen. - Vm"Plichte tentggave ten laste van 
de gemeenschap. - Wanneer in een wet
telijke gemeenschap ell{ der feitelijk ge
scheiden echtgenoten ten onrechte ter
mijnen van een rust- of invaliditeitspen
sioen voor mijnwerkers heeft ontvangen, 
vallen deze termijnen in de gemeenschap ; 
deze is bijgevolg verplicht ze terug te 
betalen, ongeacht de verdeling ervan 
tussen de echtgenoten. (Art. 1376, 1401, 
1409 en 1419 B.W.; art. 14 K.B. van 
28 mei 1958 tot vaststelling van het sta
tuut van het N ationaal Pensioenfonds 
voor mijnwerkers inzake inrichting van 
de rust- en weduwenpensioenregeling, 
gewijzigd bij artikel 2 K.B. van 31 jtui 
1967.) 

22 mei 1974. 1061 
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INDEPLAA TSSTELLING. 

1. - Ongeval. - Samenlopen,de fouten 
van de get1·ojjene en van een de1·de. -
Ve1·zeke1·ingsinstelling die aan de getmf
fene zijn geneeskundige en hospitalisatie
kosten /weft betaald met toepassing van de 
wet van 9 attgttstus 1963 tot instelling 
en o1·ganisatie van een 1·egeling voo1· ve?·
plichte ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing. 
- I ndejJlaatsstelling van genoemde instel
ling in de Techten van de get1·ojjene tegen 
de de1·de.- Omvang.- Als de schade ten 
gevolge van een ongeval is veroorzaakt 
door de samenlopende fouten van de 
getroffene en van een derde, treedt de 
verzekeringsinstelling die, met toepas
sing van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, ·aan de getroffene zijn ge
neeskundige en hospitalisatiekosten heeft 
betaald, slechts naar evenredigheid van 
het deel van de aansprakelijkheid van de 
getl'offene voor het ongeval van rechts 
wege in diens rechten tegen genoemde 
derde voor de terugbetaling van deze 
kosten. (B.W., art. 1251 en art. 70, § 2 
wet van 9 augustus 1963.) 

28 januari 197 4. 582 

2.- Pe1·soonlijke indeplaatsstelling. -
Indeplaatsstelling kTachtens oveTeenkomst 
van de ve1·zeke1·aa1·, die het slachtojje1· van 
een ongeval schadeloos he~ft gesteld, in 
de 1·echten van dit slachtojje1· tegen de aan
spmkelijke deTde. - Dmagwijdte en om
vang van deze indeplaatsstelling. - De 
verzekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid, die het slachtoffer van een 
ongeval schadeloos heeft gesteld en die 
krachtens overeenkomst in de rechten is 
getreden van het slachtoffer tegen de voor 
het ongeval aansprakelijke derde, kan 
geen andere rechten uitoefenen dan die 
welke dit slachtoffer zelf wegens die 
schade tegen de aansprakelijke derde 
had kunnen doel gelden; deze laatste kan 
derhalve tegen de rechtsvordering van de 
in de rechten getreden verzekeraar de 
verweermidclelen en excepties, met inbe
grip van de exceptie van het gewijsde, 
aanvoeren die hij aan de rechtsvordering 
van het slachtoffer had kunnen tegen
werpen. (B.W., art. 1250; G.W. art. ,23.) 

26 april 1974. 926 

I 

IN HET BUITENLAND BEDRE
VEN MISDRIJF. 

Misdaad of wanbed1·ijf do01· een Belg 
tegen een vTeemdeling gepleegd buiten het 
g1·ondgebied van het Konink1·ijk. - Offi
cieel be1·icht aan de Belgische ove1·heid 
gegeven doo1·· de ove1·heid van het land 
waa1· het misd1·ijf is gepleegd.- Beg1·ip.
Een officieel bericht aan de Belgische 
overheid gegeven door de overheicl van 
bet land waar het misdrijf is gepleegd, · 
is de brief van de minister van justitie 
van dit land aan de Belgische minister 
van justitie waarbij eerstgenoemde, ter 
overhandiging van de met de zaak belaste 
onderzoeksrechter, het dossier over een 
misdaad of een wanbedrijf in dit land 
door een Belg tegen een vreemdeling 
gepleegd overzendt en verzoekt om te 
worden ingelicht omtrent de beslissing 
die zal worden gewezen. (Art. 7 wet van 
~ 7 april 1878.) 

12 november 1973. 297 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. - ALGEMENE BEGRIPPEN. 

l. Begrip. 
2. Annaliteit van de belasting. 
·3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 
5. Vrijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 
7. Aanslag en inkohiering. 
8. Aanslagbiljet. 
9. Wijziging door de administratie van 

een aangifte. 
1 0. Belastingcommissie. 
11. Aanslag van ambtswege. 
12. Raming van de belastbare grondslag. 
13. Raming van de belastbare gronclslag 

door tekenen of indicien van ge- · 
goedheid. 

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

15. Aftrek van de bedrijfsuitgaven en 
-lasten. 

16. Aftrek van bedrijfsverliezen van 
. vroegere dienstjaren. 

17. Mtrek van de reeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting te ver
mijden. 



1334 INKOMSTENBELASTINGEN. 

18. Van het totaal belastbaar netto-
inkomen aftrekbare lasten. 

19. V ermindering we gens gezinslasten. 
20. Verhoging als sanctie. 
21. Reclamatie. 
22. Ontheffing. 
..23. Beroep voor het hof van beroep. 
24. Voorziening in cassatie. (Zie : Oas

satie. Oassatiemiddelen; Voo1·ziening 
in cassatie) . · 

..25 . Vervolgingen, tenuitvoerleggingen 
voorrecht van "de Schatkist . 

..26. Internationale verdragen. 

a) Verdrag met de Verenigde Staten 
van Amerika. 

b) Verdrag met Frankrijk. 
c) Verdrag met het Groothertogdom 

Luxemburg. 
d) Verdrag met Italie. 
e) Verdrag met de Nederlanden. 
f) Verdrag met de Bondsrepubliek 

Duitsland. 
g) Verdrag met het Verenigd Koniuk

rijk van Groot-Brittannie en 
Noord-Ierland. 

h) Verdrag met Zweden. 
i) Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de funda 
mentele vrijhedeu. 

TITEL I. - STELSEL v66R RET WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN . 

HooFDSTUK I. - Belasting op de inkom
sten tdt O?H'Oe?·ende goede1·en ( Gorond
belasting). 

HooFDSTUK II. - Belasting op de inkom
sten ttit ?'oe?·ende kapitalen (JJ!l obilien
belasting. 

HooFDSTUK III. - Belasting op de be
d?·ijjsinkomsten ( Bed1·ijjs belasting). 

HooFDSTUK IV. - Aanvullende pe1·sonele 
belasting . 

HOOFDSTUK V. - Nationale c?·isisbelas
ting. 

TITEL III. - WETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Pe1·sonenbelasting. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

§ 2. -Inkomsten uit groncleigenclommen. 

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

4. - Beclrijfsinkomsten. 

§ 5. - Diverse inkomsten. 

HOOFDSTUK II. - Vennootschapsbelas
ting. 

HooFDSTUK III. - Rechtspe?·sonenbelas
ting. 

HooFDSTUK IV.- Belasting van de niet
ve?· blijjhoude?'S. 

HoOFDSTUK V. - Voo1·hejfingen. 

1. - Om·oerende voorheffing . 

2. - Aanvullende onroerende voorheffing . 

3. - Roerende voorheffing. 

4. - Aanvullende roerende voorheffing. 

5. - Bedrijfsvoorheffing. 

6.- Aanrekening en terugbetaling van 
de voorheffingen. 

HoOFDSTUK VI. - Ove1·gangsbepalingen. 

TITEL IV.- TIJDELIJK\'] BELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Speciale uitzonde?'-
. lijke belasting op de winsten uit zeke?'e 

valutaspeculatie. 

HooFDSTUK II. - Speciale belasting op de 
winsten voo?·tvloeiend uit leve1·ingen 
en p1·estaties aa.n de vijand. 

HoOFDSTUK III. - Extm-belasting op de 
in oo1·logstijd behaalde exceptionele 
inkomsten. 

TITEL I.- Algemene 
begrippen. 

1. Beg1·ip. 

2 . Annaliteit van de belasting. 

1. - Gorondwet, a1·tikel 111. - Be
ginsel van de annaliteit van de belasting. -
Dmagwijdte. - Artikel ' Ill van de 
Grondwet huldigt het beginsel van de 
annaliteit van de belasting, volgens het
welk de financiewet de Staat jaadijks 
moet machtigen tot het heffen van de bij 
de wet vastgestelde belastingen. 

6 september 1973. 15 

2. 

3. Opcentiemen . 

4. Aanslagtm·mijnen. 

5. V1·ijstellingen. 

6. Belastingaangijte. 

7. Aanslag en inkohie?"ing. 

8. Aanslagbiljet. 

Aa.nslag en inlcohie?"ing. 
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Nieuwe aanslag. - Oorsp1·onkelijke aan
slag gevestigd na toezending van een 1'egel
matig be1·icht van wijziging in de aangifte . 
- Aanslag nietig vm·klaa~·d wegens een 
om·egelmatige p1·ocedu1·e voo1· de fiscr:le 
commissie. - Niettwe aanslag gevesttgd 
op hetzelfde inlcomensbed1·ag als d.e o.o1·
sp1·onlcelijke aanslag.- Geen ve1·plwhttng 
een niettw be1·icht van wijziging te zenden. 
- De inkohiering van een nieuwe aan
slag moet niet worden vo?rafg.ega:;tn door 
de zending aan de belastmgphcht1ge van 
een nieuw bericht van wijziging in de 
aangifte, wanneer deze aanslag <?P het 
zelfde inkomensbedrag 1s gevest1gd · als 
de oorspronkelijke aanslag, die .ten ko
hiere was gebracht na toezendmg van 
een regelmatig bericht van wijziging e~ 
werd nietig verklaard wegens een latere 
onregelmatigheid in de procedure voor 
de fiscale commissie. 

6 september 1973. 14 

3. - Aanslagbiljet. - Vonn. - Inzake 
directe belastingen en gemeentelijke 
directe taksen moet het aanslagbiljet 
alle vermeldingen bevatten die nodig zijn 
om het bestaan. van een regelmatige 
uitvoerbare titel te doen kennen en de 
belastingplichtige in staat te stellen een 
reclamatie in te dienen ;· het moet inzon
derheid het dienstjaar vermelden waar
voor de belasting wordt geheven. (W.I.B., 
art. 208; K.B ., art . 172 en 239 4 maart 
1965; art. 138 gemeentewet.) 

23 november 1973. 334 

9. Wijziging doo1· de administmtie 
van een aangijte. 

4.- Wijziging door de administmtie 
van een onjuist bevonden aangijte. -
Antwo01·d van de belastingplichtige. -
Beg1·ip.- Geeft geen antwoord in de zin 
van artikel 251 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen de belastingplich
tige aan wie de adrninistratie een bericht 
van wijziging van zijn aangifte heeft 
gestuurd en die in zijn antwoord niet te 
kennen geeft of hij met de voorgestelde 
wijziging al dan niet instemt . 

15 mei 1974. 1027 

10. Belastingcommissie. 

ll. Aanslag van ambtswege. 

12. Raming van de beiastba~·e g?·ondslag. 

13. Raming van de belastba~·e g1·ondslag 
doo1· tekenen of ~ndicien van gegoedheid. 

14 . Raming van de belastbare grondslag 
bij ve1·gelijking met soo1·tgelijke 

belastingplichtigen. 

5 . - Raming van de belastba1·e g?"Ond
slag bij ve1·gelijking met soo1·tgelijlce be
lastingplichtigen. V m·gelij kingsvoo1·
waa1·den. - Beg1·ip. - Opdat een verge
lijking mogelijk zij met de normale 
winsten of baten van soortgelijke belas
tingplichtigen, volstaat het dat de verge
lijking geschiedt met de n.ormale winsten 
of baten van belastingplichtigen die een 
soortgelijk bedrijf exploiteren, dat vol
doende gelijkenis vertoont met dat van 
de betrokkene. 

6 september 1973. 15 

6.' - Raming van de belastba1·e g?·ond
slag bij vergelijking met soo1·tgelijke be
lastingplichtigen. - Tm· zalce dienencl 
lca1·akter en bewijswaa1·de van de ve?·gelij
kingspunten . - Soeve1·eine beoo1·deling 
doo1· de jeiten1·echte1'. - De feitenrechter 
beoordeelt soeverein het ter zake dienend 
karakter en de bewijswaarde van de ver
gelijkingspunten gekozen om de bedrijfs
inkomsten van een belastingplichtige te 
bepalen. (W.I.B., art. 248.) 

6 september 1973 . 15 

15. Ajt1·ek van de bed1·ijjsttitgaven 
en -lasten. 

7. - Ajt1·elc van de bed1·ijjsuitgaven en 
-lasten. - Behee1·der van een naamloze 
vennootschap clie zich bo1'g heeft gestelcl 
voo1· schuldvo1·de1·ingen doo1· een dm·de ten 
voo1·dele van deze vennootschap bij haa1· 
op1·ichting ingebmcht. - Bedmg doo1' deze 
behee1·de1· betaald te1' ttitvoe1·ing van deze 
bo1·gstelling. - Betaling die voo1· deze 
behee1·de1· geen bed1·ijjsttitgave is. - . Geen 
aftrekbare uitgave is,. voor de beheerder 
van een naamloze vennootschap die zich 
borg heeft gesteld voor door derden 
bij de oprichting van de vennootschap 
ingebrachte schuldvorderingen, de nit
gave die hij ter uitvoering van die ver
bintenis heeft moeten doen. (W.I.B., 
art. 44, lid l.) 

20 december 1973 . 463 

8. - Ajt1·ek van de bed1·ijjsuitgaven en 
-lasten.- Bed1·ijjsve1'liezen.- Bewijs van 
de we1·kelijlcheid en van het bed1·ag van deze 
ve1·liezen. - Bewijs dat op de belasting
plichtige 1'ttst. - De belastingplichtige 
dient te do en blijken van de werkelijkheid 
en van het bedrag van de bedrijfsverlie
zen die hij van zijn bruto-inkomsten wil 
aftrekken . (W.I.B., art. 43, 2°.) 

21 februari 1974. 693 
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9. - Ajt1·ek van de bed1·ijjsttitgaven en 
-lasten . - Bed1·ijjsve1'liezen.- A1·tilcel 43, 
2°, van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen. - Bed1·ag van de veTliezen doo1· 
l~et hof van bm·oep gemamd bij ve1·gelijking 
"!net soo1·tgelijke belastingschttldigen. -
Hoj van be1·oep maakt zodoende toepassing 
van een feitelij k ve1·moeden en niet van het 
bijzonde1' bewijsmiddel van a1·tikel 248 
van het W etboek van cle inkomstenbelas
.tingen. - Wanneer, om het bedrag te 
ramen van de bedrijfsverliezen waarvan 
·sprake in artikel 43, 2°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, het hofvan 
beroep vergelijkt met soortgelijke belas 
tingplichtigen, past het een feitelijk ver
moeden toe en niet het bijzonder bewijs
middel van artikel 248 van het vVet 
boek van de inkomstenbelastingen. 

21 februari 1974. 693 

10.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen. - Pm·sonenbelasting en vennoot
.schapsbelasting. - Bed1·ijjsuitgaven en 
-lasten. - Aankoop van g1·onclen. - Be
leggingswaa?·cle. - Ajsclwijving. - Be1·e
keningsg1·ondslag. De bijkomende 
kosten voor de aankoop van grond tot 
uitbreidi:ng van het bedrijf maken deel 
uit van de geh,ele kostprijs d .w.z. de 
beleggi:ngswaarde, zodat de afschrijvin
gen tot compenseri:ng van de waardever
mindering van het tijdens het belastbaar 
tijdperk belegde goed moeten geschieden 
-op basis van deze prijs. (Eerste en tweede 
zaak.) 

26 jnni 1974. (Twee arresten.) 1208 

11 . - Bed1·ijjsuitgaven en -lasten. -
Nijvm·heids-, handels- of lanclbomvbed1·ijj. 
- Ajsch1·ijving. - Voo1·wam·den . - De 
afschrijving van een belegd goed kan 
slechts worden toegelaten i:ndien blijkt 
dat het goed tijdens het belastbaar tijd
perk een waardevermindering heeft ge -
1eden. (W.I.B ., art . 44.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

26 jtmi 1974. (Twee arresten.) 1208 

16. AjtTek van de becb·ijjsvediezen 
van v1·oege1·e clienstjm·en. 

17 . Ajt1·ek van cle 1·eeds belaste 
elementen teneincle dttbbele bela'sting 

te vm·m~jden. 

18. Van het totaal belastbaa1· 
netto-inlcomen aj't1·ekbm·e lasten. 

19 . Ve1·minde1·ing wegens gezinslasten. 

20. Ve1·hoging als sanctie. 

21 Reclamatie. 

22. Ontheffing. 

12.- Ontheffing. - Dubbele belasting. 
- Beg1·ip. - Dubbele belast:ing oncler
stelt dat op eenzelfcle inkomen verschei
clene belastingen zijn geheven waarvan 
de ene de andere .wettelijk uitsluit. 
(W.I.R, art . 277.) 

14 december 1973 en 15 mei 1974. 
432 en 1028 

13. - Ontheffing. - Dttbbele belasting. 
W e1·kend vennoot van een pe?·sonenven

nootschap met 1'echtspe1'Soonlijkheid. -
V edies van cle vennootschap clat de vennoot 
voo1· zijn 1·ekening heeft genomen, niet ajge
t?·okken van zijn bed1·ijjsinlcomsten. -
Geen dttbbele belasting. - Geen aanlei
ding tot dubbele belasting i:n de zin van 
artikel 277 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen geeft het vaststel
len van de beclrijfsinkomsten van een 
werkend vennoot van een personenven
nootschap met rechtspersoonlijkheicl zon
cler het verlies van de vennootschap, 
clat hij persoonlijk voor zijn rekening 
heeft genomen, van zijn bedrijfsinkom
sten af te trekken met toepassing van 
artikel 43, 2o en 3°, van hetzelfde wet 
boek. 

15 mei 1974. 10.28 

23. Be?"Oep voo1· het hof van be?"Oep. 

23. Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Cas 
satie. Cassatiemiddelen. Voorzieni:ng in. 
cassatie.) 

25. Ve1·volgingen, tenttitvoedeggingen 
voo1'1'echt van de Schatkist. 

14. - Becl1·ijjsbelasting. Invo?·de-
1'ing. - Echtgenoten. - Gecoonlinem·de 
wetten, a1·tikel 35, § 2, lid 6. - Aanslag 
ten narne van de echtgenoot gevestigd. -
Invonle1·ing OJJ de goedm·en van de v1·ouw. 

Uitzonde1·ingen . - Bepe1·king. -
Artikel 35, § 1, lid 6, van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastiJ.'lgen, volgens hetwelk de U'lvorde
riJ.'lg van de ten name van de echtgenoot 
gevestigcl e inkomsten belasti:ngen mogen 
vervolgcl vorden op alle roerencle of on
roerende goederen van de vrouw, somt 
op beperkende wijze de uitzonderingen 
op deze regel op. 

7 juni 1974. 1107 

15.- Bed1·ijjsbelasting. Invo?·cle-
1'ing. - Echtgenoten. - Gecoonlineenle 
wetten, a1·tikel 35, § 2, lid 6. - Aanslag ten 
name van de echtgenoot gevestigd. ~ Invo1·
de1·ing op de goede1·en van de V1'0ttw. -
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<Om·oennde goedeTen waa1·van de vTouw, 
·wegens natTekking, tijdens het huwelijk 
.de eigendom heeft vm·k1·egen. - Goede1·en 
·vatbaa1· voo1· invm·deTing. - De invorde
ring van de ten name van de echtgenoot 
gevestigde bedrijfsbelasting inag worden 
vervolgd op de onroerende goederen 
·waarvan de vrouw, wegens natrekking, 
tijdens het lmwelijk de eigendom heeft 
verkregen . (Art. 35, § 2, lid 6, van de 
_gecotirdineerde wetter:t betreffende de 
inkomstenbelastingen en 552 B.W.) 

7 j1.mi 1974.· 1107 

16. - Speciale belasting op de winsten 
·vooTtvloeiend uit leveTingen en p1·estaties 
aan de vijand . - Invm·de1·ing. - Echt
genoten. - Aanslag ten name van de echt
genoot gevestigd. - Invo1·deTing op de 
.goede1·en van de v1·mtw. - GecooTdinee1·de 
wetten, a1·tikel 35, § 2, lid 6 . - Toepasse
.lijk op deze belasting. - Artikel 35, § 2, 
1id 6, van de gecotirdineerde wetten 
ibetreffende de inkomstenbelastingen, vol
:gens hetwelk de invordering van de ten 
:name van de echtgenoot gevestigde be
drijfsbelasting mag vervolgd worden op 
-de goederen van de vrouw, welke door 
·deze bepaling niet worden uitgesloten, is 
van toepassing op de invordering van de 
speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand. (Art. 7, § 1, en 13 wet van 
15 oktober 1945.) (Impliciete oplossing.) 

7 juni 1974. 1107 

26. Inte1·nationale vm·d1·agen. 

:a) Verdrag met de Verenigde Staten 
van Amerika. · 

b) Verdrag met Frankrijk. 
c) Verclrag 

:met het Groothertogdom Luxemburg. 
d) Verdrag met Italie . 

e) Verdrag met Nederland. 

17 . - InteTnationale ve1·dmgen. 
-Gve1·eenkomst op 20 jamtaTi 1933 tussen 
Belgie en N ede1·land gesloten teneinde 

-d~tbbele belasting te ve1·mijden. - Onde?·
neming van openbw·e wm-lcen. - Tijdelijke 
ve1·eniging van een vennootschap naa1· 
Belgisch 1·echt met N ede?'lanclse vennoot
.schap:pen voo1· de ~titvom·ing van we1'lcen 
op een we1j clie een vaste im·ichting in 
Nede1·land vo1·mt. - Belgische vennoot
.schap clie, wat haa1· aancleel bet1·ejt, 
oveTeenkomstig w·tikel 1861 van het Bu1'
ge1'lijk Wetboek een ande1·e Belgische ven
nootschap tot deelgenoot neemt als geld
schiete?· t.a.v. haa1· alleen. - Deel in cle 
winsten welke in N ecle1·lancl cloo1· de eeTste 

vennootschap zijn gemaakt en clat dom· deze 
aan cle tweede vennootschap wm·dt toege
kend. - Inkomen van Belgische ooTspTong 
en in Belgie belastbaw·. - W anneer een 
ve1mootschap naar Belgisch recht met 
vennootschappen naar Nederlands recht 
een tijdelijke vereniging heeft gesloten 
voor de uitvoering van openbare werken 
op een werf die een vaste inrichting in 
Nederland vormt en zij vervolgens in 
Belgie overeenkomstig artikel 1861 van 
het Burgerlijk Wetboek, een contract van 
ondervennootschap, een zogenaamd ge
heim deelgenootschap, heeft gesloten met 
een andere Belgische vennootschap die 
t.a.v . van haar alleen de rol van geld,
schieter speelt, is het deel in de door de 
eerste vennootschap in Nederland ge
maakte winsten dat door deze aan de 
tweede vennootschap wordt toegekend, 
voor de laatstgenoemde vennootschap 
een inkomen van Belgische oorsprong, 
dat in Belgie belastbaar is en geen in
komen van een in Belgie gevestigde 
vaste inrichting. (Art. 4 verclrag van 
20 februari 1933 tussen Belgie en N eder
land teneinde dubbele belasting te ver
mijden, goedgekeurd bij de wet van 
2 juni 1934.) 

27 juni 1974. 1217 

f) Verdrag 
met de Bondsrepubliek Duitsland. 

18. - Inte1·nationale ve1·d1·agen. 
OveTeenkomst van 11 ap1·il 1967 . t·ussen 
Belgie en cle Bonds1·ep~tbliek Duitslancl tot 
voo1·koming van dubbele belasting. -
A1·tikel 10, lid 2 en 3. - Roe1·encle voo?'
heffing doo1· Belgie geheven, bepe1·kt tot 
15 pet. van het b1·~ttobedmg van de toege
kende dividenden. - Dmagwijclte van deze 
bepe1·king. - De door Belgie geheven 
roerende voorheffing op de dividenden 
toegekend door een vennootschap die 
verblijfhouder is van Belgie, aan een ver
blijfhouder van de Bondsrepubliek Duits
land, mag, overeenkomstig artikel 10, 
lid 2 en 3, van de ov ereenkomst. op 
ll april 1967 ond,ertekend tussen B elgie 
en de Bondsrepubliek Duitsland tot voor
koming van dubbele belasting, niet hoger 
zijn dan · 15 pet. van h et brutobedrag 
van de dividenden , d.w.z. van het bedrag 
van de dividenden zonder aftrekking 
van de reeds belaste inkomsten . 

12 oktober 1973. 173 

g) Verdrag met het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannie 

en Noord-Ierland. 

19.- Inte1·nationale ve1·clmgen.- Ve1·-
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dmg tttssen Belgie en het Ve1·enigd Konink-
1'ijk van (J<root-Brittannie en No01·d
Ie1·land, te Landen ondeTtekend op 27 mam·t 
1953 en goedgekeu1·d bij de wet van 
7 jamta1'i 1954. - Handelsvennootschap 
naa1: Engels ?'echt, die te Landen is ge 
vestigcl. -Inning door- deze vennootschap 
van htmrgelden van haa1· in Belgie gelegen 
onTOerende goedm·en. - Vennootschap die 
in Belgie geen nijve1·heids-, handels - of 
landbouwbedrijvigheid ttitoefent, onde1· 
meeT door middel van een vaste im·ichting. 
- Htm1·gelden niet onde1'W01'pen aan de 
bed1·ijjsbelasting. - Inkomsten van deze 
on1·oe1·ende goederen ondm·wo1'pen aan de 
g1'0ndbelasting . - Onder de werking van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ·en het Verdrag 
tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittanniii en Noord-Ierland; 
te Landen op 27 maart 1953 ondertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 7 januari 
1954, waren aan de bedrijfsbelasting niet 
onderworpen de huurgelden van de ver
huring van een in Belgie gelegen onroe
rend goed, dat eigendom was van een 
handelsvennootschap naar Engels recht, 
" verblijvend in het Verenigd Konink
rijk ,, die in Belgie geen enkele nijver
heids- , handels- of landbouwbedrijvig
heid uitoefende, onder meer door middel 
van een daar gevestigde vaste inrichting ; 
de inkomsten van een dergelijk onroerend 
goed waren aan de grondbelasting onder
worpen. · (Hierboven genoemd verdrag, 
art. III, en gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kels 2, 4 en 11.) 

21 maart 1974. 805 

h) Verdrag met Zweden. 

i) Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens 
en de f"Lmdamentele vrijheden. 

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

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 

~T ONROERENDE GOEDEREN 

( GRONDBELASTING). 

20.- Belasting op de inkomsten tdt 
o1u·oe1'ende goede1·en. - Handelsvennoot
schap naa1· Engels 1·echt die in Landen is 
gevestigd. - Inning doo1· deze vennoot
schap van httm·gelden van haa1· in Belgie 
gelegen o1u·oe1·ende goede1·en. - Vennoot
schap die in Belgie geen enkele nijve1·heids-, 

handels- of landbouwbed1·ijvigheid ttit
oefent, onde1· mee1· do01· middel van een 
vaste im·iohting.- Htnwgelden niet ondm·
W01'Pen aan de bed1·ijjsbelasting. - ln
komsten van deze om·oe1·ende goede1·en 
onde1'W01'pen aan de g1·ondbelasting. -
Onder de werking van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en het V erdrag tussen Belgiii en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot
Brittanniii en Noord-Ierland, te Landen 
op 27 maart 1953 ondertekend en goed
gekeurd bij de wet van 7 januari 1954, 
waren aan de bedrijfsbelasting niet onder
worpen de h,uurgelden van de verhuring 
van een in Belgie gelegen onroerend goed, 
dat eigendom was van een handelsven
nootschap naar Engels recht, " verblij
vend in het Verenigd Koninkrijk ,, die 
in Belgiii geen enkele nijverheids-, han
d els- of landbouwbedrijvigheid uit
oefende, onder meer door middel van een 
daar gevestigde vaste inrichting; de 
inkomsten van een dergelijk onroerend 
goed waren aan de grondbelasting onder
worpen. (Hierboven genoemd verdrag, 
art. III, en gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, arti
kels 2, 4 en ll.) 

21 maart 1974. 805 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 

~T ROERENDE KAPITALEN 

(MOBILIENBELASTING). 

HOOFDSTUK III. 

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOJ\'ISTEN 

(BEDRIJFSBELASTING) . 

21. - Bed1·ijjsbelasting. Invo1·de-
1'ing. - Echtgenoten. - Gecoih·dinee?·de _ 
wetten, m'tikel 35, § 2, lid 6. - Aanslag 
ten name van de echtgenoot gevestigd. -
Inv01·de1'ing op de goede1·en van de vrouw. 

Uitzonde1·ingen. - BeJJe?·king . -
Artikel 35, § 1, lid 6, van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, volgens hetwelk. de invorde
ring van de ten name van de echtgenoot 
gevestigde inkomstenbelastingen mogen 
vervolgd worden op alle roerende of 
onroerende goederen van de vrouw, 
somt op beperkende wijze de uitzonde
ringen op deze regel op. 

7 juni 11174. 1107 

22.- Bed1·ijjsbelasting. InvO?·de -
ring. - Echtgenoten. - Gecoonlineenle 
wetten, a1·tilcel 35, § 2, lid 6. - Aanslaf{ 
ten name van de echtgenoot gevestigd. 
- I nvo1·de1'ing op de goedm·en van de-
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-vrouw. - Om·oe1·ende goede1·en waa1·van 
.de v1·ouw, wegens natTekking, tijdens 
het httwelijk de eigendom heeft ve1·
k1·egen. - Goedm·en vatbaaT voo?' invoT
de?·ing. - De invordering van de ten 
name van de echtgenoot gevestigde be
drijfsbelasting mag worden vervolgd op 
de onroerende goederen waarvan de 
vrouw, wegens natrekking, tijdens het 
l1uwelijk de eigendom heeft verkregen·. 
(Art. 35, § .2, lid 6, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en 55.2 B.W.) 

7 juni 1974. 1107 

HOOFDSTUK IV. 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

HOOFDSTUK V. 

NATIONALE CRISISBELASTING. 

TITEL III. - Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

23.- Wetboek van de inkomstenbe
lastingen. - Pe1·sonenbelasting. - Belas
ting van de fictieve 1·ente die vom·tvloeit 
uit de omzetting van de kapitalen en ve?·
goedingen wam·van spmke in m·tikel 92, 
§ 1, van dit wetboek. - Belasting vom· elk 
de1· belastbaTe tijdpe1·ken vanaf de betaling 
op de toekenning van het bedmg dat de 
1·ente vm·mt, gezamenlij k met de ande1·e 
inkomsten van elk dezeT tijdpe1·ken. -
IntegTale belasting van het bedTag van de 
1·ente, elk jam· tot het ovm·lijden van de 
belastingplichtige, zonde1· het jam· van 
betaling of van toekenning tdt te slttiten. -
Het bedrag van de fictieve rente die 
voortvloeit uit de omzetting van de kapi
talen en vergoedingen waarvan sprake 
in artikel 92, § 1, van het Wet.boek van de 
inkomstenbelastingen moet integraal 
worden belast, gezamenlijk met de 
andere inkomsten van het belastbaar 
tijdperk, elk jaar, vanaf de betaling of 
de toekenning van het bedrag dat de 
rente vormt, tot het 9verlijden van de 
belastingplichtige, zonder het jaar van 
betaling of toekenning uit te sluiten. 
(W.I.B., art. 9.2, § .2.) 

.29 november 1973. 365 

24. - Wetboek van de inkomstenbelas
tingen. - PeTsonenbelasting. - Gezamen-

lijke aanslag van de echtgenoten. -
ATtikel 73 en 75 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. - Dmagwijdte van 
deze bepalingen.- De artikelen 73 en 75 
van het W etboek van de inkomsten be
lastingen stellen geen afwijkingen vast 
op de regel inzake samenvoeging van de 
belastbare inkomsten van de echtgenoten 
en hun aanslag op naam van het gezins
hoofd voor de echtgenoten die afzonder
lijk leven, ook al is het in de loop van een 
geding tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed en met machtiging van 
de rechter. 

21 februari 1974. 691 

25.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen.- Pe1·sonenbelasting.- Gezamen
lijke aanslag van de echtgenoten. -
A1·tikel 75 van het W etboek van de inkom
stenbelastingen. - AfzondeTlijke aanslag 
van de belastba1·e inkomsten vm1 de vmuw, 
in geval van echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed. - Ogenblik waa1·op zij 
afzondedijk wm·den aangeslagen. - In 
geval van echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed zijn de belastbare inkomsten 
van de vrouw slechts vanaf de beslissing, 
waarbij de echtscheiding of de scheiding 
van tafel en bed wordt toegestaan, onder
worpen aan een afzonderlijke aanslag, 
gevestigd op naam van de genietster. 
(W.I.B., art. 75, · .266bis [4] en 307.) 

.21 februari 1974. 691 

26.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sone1ibelasting en vennoot
schapsbelasting. - Belastba1·e winsten. -
Am~koop van gmnden. - Bedmgen ge
b?·uilct vom· de uitb1·eiding van het bed1·ijj. 
- Beleggingswaa1·de. - Beg1·ip. - De 
van de winsten afgenomen bedragen 
welke gebruikt worden voor de aanlwop 
van gronden tot uitbreiding van het 
bedrijf, met inbegrip van de bijkomende 
kosten waardoor de aankoop mogelijk 
was, zoals o.m. de vergoedingen aan 
pachters, notariskosten en registratie
rechten, vormen de beleggingswaarde en 
zijn dientengevolge belastbaar. (W.I.B., 
art . .2.2. (Eerste en tweede zaak.) 

.26 juni 197 4. 1.208 

27.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen. - Pm·sonenbelasting en vennoot
schapsbelasting. - Bed?·ijfsuitgaven en 
-lasten. - Aankoop van gTonden. -
Beleggingswam·de. - AjscMijving. -
Be1·ekeningsgmndslag. - De bijkomende 
kosten voor de aankoop van grand tot 
uitbreiding van het bedrijf maken deel 
uit van de gehele kostprijs cl .w.z. de 
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beleggingswaarde, zodat de afschrij
vingen tot compensering van de waarde
vermindering van het tijdens het belast
baar tijdperk belegde goed moeten ge
schieden op basis van deze prijs. (Eerste 
en tweede zaak.) 

26 juni 1974. 1.208 

28.- Wetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Pe~·sonenbelasting en vennoot
schapsbelasting. - Bed?·ijfsuitgaven en 
-lasten. - Afsch?-ijving. - Vom·waa1·den. 
- De afschrijving van een belegd goed 
k an slechts worden toegelaten indien 
blijkt dat het goed tijdens het belast
baar tijdperk een.. waardevermindering 
heeft geleden. (W.I.B ., art. 44.) (Eerste 
en tweede zaak.) 

26 juni 1974. (Twee arresten.) 1.208 

§ 2. - Inkomsten uit grondeigendommen. 

29. - W etboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. In
lcomsten van om·oe1·ende goede?"en. - Ve?'
minde?·ing wegens de imp1·od~tlctiviteit op 
het vedies of het ontb1·elcen van het genot 
van inlcomsten. - Nagaan pe1· gedeelte 
van lcadastmal pe1·ceel van de omstandig
heden waa1·in ve1·minde1·ing wm·dt ve?·
leend. - Gedeelte dat een gemaklcelijlc 
te identifice~·en eenheicl vm·mt. - Ve~·
minde?·ing ve1·leend in deze gevallen, zelfs 
inclien het niet gaat om een gebo~tw voo?" 
nijve?"!wid, ambacht of handel. - D e 
omstandigheden waarin vermindering 
van het kadastraal inkomen wordt ver
leend wegens de improduktiviteit of het 
verlies of het ontbreken van het genot 
van inkomsten nioeten worden nagegaan 
per gedeelte van het kaclastraal perceel, 
met name wanneer een dergelijk ge
deelte een gemakkelijk te identificeren 
eenheid vormt, zelfs inclien h et niet gaat 
om een gebouw voor nijverheid, ambacht 
of handel. (W.I.B., art. 9, §§ 1 en .2.) 

29 november 1973. 364 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerencle goedereu. 

30.- TYetboelc van de inlcomstenbelas
tingen, m·tilcel 12, § 1, 2°. - Pe?·sonen
belasting en vennootschapsbelasting. -
Inlcomsten van 1'oe1·ende lcapitalen. -
Te1·~tgbetaling, doo1· een vennootschap, van 
een deel van haa1· lcapitaal. - Te~·ugbe
taling tengevolge van een beslissing van cle 
algemene ve1·gadeTing, ove1·eenlcomstig m·ti
kel 72 van de gecoonlineenle wetten op de 
handelsvennootschappen. - Voonvaa1·den 
waamnde1· deze tentgbetaling niet wm·dt 
aangeme1·/ct als een inlcomen ~tit aandelen 

of uit daa1·mee gelijlcgestelde deelbewijzen. 
- Om de gedeeltelijke t erugbetaling van 
h et kapitaal van een vennootschap, 
ten gevolge van een beslissing van haar 
algemene vergadering overeenkomstig 
artikel 7.2 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, niet aan 
te merken als een inkomen uit aandelen 
of uit daarmee gelijkgestelde deelbe
wijzen, mag deze vermindering geenszins 
gesimuleerd zijn ; de rechter kan wette
lijk beslissen dat een door de algemene 
vergadering besloten kapitaalsverminde
ring gesimuleercl is, als hij vaststelt dat 
diezelfde algemene vergadering, terzelf
dertijd, ook beslist heeft haar oorspron
kelijk kapitaal weer samen te stellen 
door opneming van reeds belaste reserves, 
ten belope van een bedrag dat gelijk is 
aan dat van het bij haar eerste beslis-

. sing volgestorte kapitaal. (W.I.B., arti
kel 12, § 1, 2o.) 

.20 december 1973. 460· 

§ 4. - Beclrijfsinkomsteu. 

31. - W etboek van de inlcomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - rVinsten 
van een nijveTheids-, handels- of landbouw
bed?·ijf. - Voo?"deel in natum aan een 
we1·lcend vennoot van een pe?"sonenvennoot
schap met bepe1·lcte aanspmlcelijlcheid ve?'
leend ~tit hoofde van de p1·estaties die de 
vennoot in deze .hoedanigheid heeft gele
venl.- Bed?·ijfsinlcomen. - Wanneer een 
voorcleel in natura aan een werkend ven
noot van een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkh!3id verleend zijn 
oorsprong vindt in de prestaties welke d e 
vennoot in deze hoedanigheid heeft- ge
leverd, is het voordeel te zijnen name als 
bedrijfsinkomen belastbaar. (W.I.B., arti
kel 20, 1° en .2.2, .2°.) 

2.2 nove1nber 1973. 331 

32.- Wetboelc van de inlcomstenbelas
tingen, a?·tilcel31-1°.- Pe1·sonenbelasting. 

Becl?·ijfs belasting. N ijve?"!wids-, 
handels- of landbouwexploitatie. - Stop
zetting van bed?·ijf. - Winsten of baten 
voo?"tkomencle van meenvam·clen of activa 
voo1· de exploitatie aangewencl en vastge
stelcl wegens die stopzetting. - Vo1·m 
van deze vaststelling. - De vaststelling 
van de winsten of baten voortkomende 
van meerwaarden op lichamelijke of 
onlichamelijke activa, die werclen aange
wend voor de exploitatie van een nijver
heids-, handels - of landbouwbeclrijf waar
van de beclrijvigheicl is stopgezet, moet 
niet uit een bepaalcle verrichting blijken. 

23 november 1973. 336-
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33 . - Wetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Pm·sonenbelasting. - Eedr·ijfs
inlcomsten . - Eaten van ellce winstge
vende bezigheid. - Eegr·ip. - Aan de 
p ersonenbelasting onderworpen zijn de 
baten, onder welke naam ook, van elke 
winstgevende bezigheid, dit wil zeggen 
v an een geheel van verrichtingen die zich 
vaak genoeg voordoen en m et elkaar ver
bonden zijn om een voortdurende en 
gewone bezigheid op te leveren en die niet 
b estaan in h et normaal beheer van een 
p articulier vermogen. (W.I.B ., art . .20, 3°.) 

7 d ecember 1973. 403 

34.- Wetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Per·sonenbelasting. - EedTijfs
inlcomsten. - Eaten van ellce winstge
vende bezigheid. - Ven·ichtingen die een 
de1·gelijke bezigheicl lcw~nen opleve1·en en 
voo1·waa1·clen om belastbaa1· te zijn. -
H et feit dat de ;vinstgevende bezigheid 
bedoeld in artikel .20, 3°, v an het Wetboek 
van d e inkomstenbelastingen een geheel 
van herhaalde, voldoende t alrijke en 
onderling verbonden verrichtingen onder
stelt, impliceert niet dat, om deel uit te 
maken van een dergelijke winstgevende 
bezigheid, een verrichting reeds d e her
haling van een voorgaand e verrichting 
moet zijn ; d e baten van de eerste ver
richti:ng behoren, zoals de andere ver
richtingen, tot de belastbare winsten 
van d e winstgevende bezigheid. 

7 december 1973. 403 

35. - TVetboelc van cle inlcomstenbelas
tingen. - Per·sonenbelasting. - Eecl?·ijfs
inkomsten. - Eaten van ellce winstgevencle 
bezigheicl. - Bed1·ijfskamlcte1· van de ve?· 
r·ichtingen. - Vaststelling en beoonleling 
cloo1· cle f eitenr·echte?·. - D e feitenrechter 
ka-n uit de feitelijke gegevens van d e zaak 
h et bedrijfskarakter van de winstgevende 
verrichtingen wettelijk afieiden . 

7 december 1973. 403 

36. - H' etboelc van cle inlcomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Eedr·ijf s
inlcomsten. - Ar·tilcel 93, § 1, 3°, b. -
Speciale aanslagr·egeling voo1· bezoldi- · 
gingen en pensioenen clie cloo1· ioedoen van 
een openba1·e ovm·heid te laat zijn ttitbe
taalcl of toegekend. - EegTip. - D e bezol
digingen en p ensioenen, bedoeld in 
artikel 20, 2°, a, van "het Wetboek der 
inkomstenbelastingen en waarvan de uit
betaling of toekenning eerst na het ver
strijken van de belastbare p eri ode waarop 
zij in werkelijkheid b etrekking hebben 
is geschied door toedoen van een open bare 
overheid, vallen onder de speciale aan-

CASSATIE, 1974. - 41! 

slagregeling van artikel 93, § 1, 3o, b, 
van voornoemd wetboek slechts dan 
wanneer de te late uitbetaling of toeken
ning te wijten is aan een openbare 
overheid. 

23 januari 1974. 572 

§ 5. - Diverse inkomsten. 

37. - J;Vetboek van cle inkomstenbelas
tingen. - PeTsonenbelasting. - Divm·se 
inlcomsten. P1·ivaat ver·mogen. 
E egr·ip. - D e omstandigheid dat een 
privaat vermogen goederen kan omvatten 
die geheel of gedeeltelijk met geleend geld 
zijn aangekocht, sluit de mogelijkheid 
niet uit dat deze op normale wijze in dit 
vermogen zijn gekomen. (W.I.B. , arti
kel 67-1°.) 

11 januari 1974. 527 

38. - Wetboek van cle inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - DiveTse 
inkomsten. - T'Vinst ttit ven·ichtingen en 
speculaties clie niet tot het rw1·maal beheer· 
van een p1·ivaat ver·mogen behm·en. -
E eg1·ip. - Uit d e omstandigheid dat een 
grond, die later verkaveld werd, voor 
tweederde van de prijs aangekocht is met 
geleend geld, alsmede uit het feit dat de 
aankoper niet onbekend kon zijn met het 
bestaan van een ontwerp tot verbreding 
van de openbare weg waaraan dat goed 
gelegen was, kan de feitenrechter afieiden 
dat de winst nit d e verrichtingen waartoe 
die lwop aanleiding heeft gegeven, onder 
de diverse inkoinsten valt en n iet het 
gevolg is van d e normale beheersverrich
tingen van een privaat vermogen. 
(W.l.B., art. 67-10.) 

11 jannari 1974. 527 

39. - W etboek van cle irilcomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting en belasting 
van de niet-vm·blijfhotuler·s. - Dive1·se 
inlcomsten. - W insten op baten voo?·t
vloeiencl uit een in m·tikel 20 becloelcle 
becl?·ijfsactiviteit. - Winsten of baten 
met uitshtiting van clie wellce voor·tvloeien 
ttit de nonnale ve1Tichtingen van beheer· 
van een p1·ivaat ve1·mogen. - D e artike
len 67, 1°, en 140, § 2, 5°, a, van h et 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
onderwerpen respectievelijk aan d e p er
sonenbelasting en aan de belasting· van 
niet-verblijfhouders, als diverse in
komsten, de winsten of baten die onder 
meer voortvloeien nit enigerlei verrich
ting, zelfs occasioneel of'toevallig, bniten 
de uitoefening van een in artikel 20 be
doelde bedrijfsactiviteit, m et uitslniting 
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van de normale verrichtingen van beheer 
van een privaat vennogen. 
·' 6 maart 1974. 742 

HOOFDSTUK II. 

VENNOOTSCHAPSBELASTI NG. 

40.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen, aTtikel 12, § 1, 2°.· ~ PeTsonenbe· 
lasting en vennootschapsbelasting. - In
komsten van 1'0e1·ende kapitalen. - Tm•ttg
betaling, doo1· een vennootschap van een 
deel van ham· lcapitaal. - TeTttgbetaling 
ten gevolge van een beslissing van de alge
mene ve1·gade1·ing, .ove1·eenlcomstig aTti
kel 72 van de gecoonlineenle wetten op de 
handelsvennootschappen. - T1 ooTwam·dtm 
waa1'0ndm· deze tm•ttgbetctling niet wonlt 
aangemm·lct als een inlcomen ttit aandelen 
of ttit daa1·mee gelijlcgestelde deelbewijzen. 
Om de gedeeltelijke terugbetaling van het 
kapitaal van een vennootschap, ten ge
volge van een beslissi.J.1.g van haar alge· 
mene vergadering overeenkomstig arti
kel 72 van de gecoiirdineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, niet aan te 
1nerken als een i.J.liwmen uit aandelen 
of uit daarmee gelijkgestelde deelbe
wijzen, mag deze vermindering geenszins 
gesimuleerd zijn ; de rechter kan wette
lijk beslissen dat een door de algemene 
vergadering besloten kapitaalsvermin
dering gesimuleerd is, als hij vaststelt dat 
diezelfde algemene vergadering, terzelf
dertijd, ook beslist heeft haar oorspron
kelijk kapitaal weer samen te stellen door 
opnerning van reeds belaste reserves, ten 
belope van een bedrag dat gelijk is aan 
dat van het bij haar eerste beslissing 
volgestorte kapitaal. (W.I.B., art. 12, 
§ 1, 2°.) 

20 december 1973. 460 

41. - W etboelc van de inlcornstenbelas-
tingen. T1 ennootschapsbelasting. 
Bijzondm·e aanslag in geval van venleling 
van het maatschappelijlc vennogen. -
P eTsonenvennootschap. TT oo?'schotten 
vanwege vennoten gelijlcgesteld met we?1ce
lijlc gesto1·t lcapitaal . - ATtilcel 122, 4°, 
van het W etboelc van de inlcomstenbelas-. 
tin gen. - Toepassing in de tijd. - V oor 
de bepaling van de belastbare grondslag 
van de bijzondere aanslag, in geval van 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen van een personenvmmootschap, 
worden met het werkelijk gestort kapi
taal niet gelijkgesteld de voorschotten 
aan deze ve1mootschap toegestaan door 

. vennoten of hun echtgenoten, alsook in 
sommige gevallen door h"Lm kindere11., 

doch die reeds werden terugbetaald v66r 
de inwerkingtredi.J.1.g de 1 e januari 1963, 
van de wet van 20 november 1962. 
(W.I.B., art. 15, lid 2, 2° en 122, 4°; 
B.W., art. 2; art. 88, §§ 1, 1°, en 4 wet van 
20 november 1962.) 

14 maart 1974. 785 

42.- Wetboelc van de inlcomstenbelas-
tingen. T1 ennootsohapsbelasting. 
Be1·elcening van de belasting.- Bijzonde1·e 
aanslagen.- A?·tilcel131, 2°.- Gedeelte
lijke venleling van het maatschappelijlc 
vm·mogen van een pe1·sonenvennootschap. 
- Bed1·ag van de V?'oege1· ge1·ese1·veenle 
winsten. - In aanme1·lcing te nemen 
bed1·ag.- In geval van gedeeltelijke ver
deling van het maatschappelijk vermogen 
van een coiiperatieve vennootschap ten 
gevolge van overlijden, ontslag of uit
sluiti.J.J.g van een vennoot, welke vemJ.oot
schap niet gekozen heeft voor de aanslag 
van haar willsten in de personenbelasting, 
wordt voor de toepassing van arti
kel 131, 2°, van het vVetboek van de 
inkomstenbelasti.J.1.gen als bedrag van de 
vroeger gereserveerde winsten iri aan
merking genomen het gedeelte dat even
redig is met de rechten die de uittredende 
vennoot in het maatschappelijk vermogen 
bezit. 

20 n1.aart 1974. 801 

43. - vVetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - PeTsonenbelasting en vennoot
schapsbelasting. - Belastbm·e winsten. -
Aanlcoop van g1'0nden. - Bed1·agen ge
b?·uilct voo1· de ttitbTeiding van het becl?·ijj. 
- Beleggingswaanle. - Beg1·ip. - De 
van de vv:insten afgenomen beclragen 
welke gebruikt worden voor de aankoop 
van gronclen tot uitbreiding van het 
bedrijf, met inbegrip van de bijkomende 
kosten waardoor de aankoop mogelijk 
was, zoals o.1n. de vergoedingen aan 
pachters, notariskosten en registratie
rechten, vormen de beleggingswaarde en 
zijn dientengevolge belastbaar. (W.I.B., 
art . 22, 4°.) (Eerste en t weede zaak.) 

26 jmli 1974. 1208 

44.- Bed1·ijjsuitgaven en -lasten. -
Aanlcoop van g1·onden. - Beleggings
waanle. - Ajsclw·ijving. - BeTelcenings
g?·ondslag. - De bijkomende kosten voor 
de aankoop van grond tot uitbreicli.J.1.g van 
het bem·ijf maken deel uit van de gehele 
kostprijs d.w.z. de beleggingswaarde, 
zodat de afschrijvingen tot compenseri.J.1.g 
van de waardevermindering van het 

. tijclens het belastbaar tijdperk belegde 
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goed moeten geschieden op basis van 
deze prijs. (Eerste en tweede zaak.) 

26 juni 1974. (Twee arresten.) 1208 

45. - W etboek van de inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting en vennoot
sohapsbelasting. - BedTijfsuitgaven en 
-lasten. - Afsoh?·ijving. - V oonvaa1·den. 
- De afschrijving van een belegd goed 
kan slechts worden toegelaten indien 
blijkt dat het goed tijdens het belastbaar 
tijdperk een waardevermindering heeft 
geleden. (W.I.B., art. 44.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

26 juni 1974. 1208 

HOOFDSTUK III. 

RECHTSPERSONENBELASTING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELASTING 
VAN DE NIET-VERBLIJFHOUDERS. 

46.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting en belasting 
van cle niet-ve?·blijfhmtde?·s. - Divm·se 
inkomsten. - Winsten of baten voo?'t
vloeiencl ttit een in a1·tikel 20 bedoelcle 
bed?·ijfsaotiviteit. - Winsten of baten met 
uitsluiting van die welke vooTtvloeien uit 
de noTmale ve?Tiohtingen van behem· van 
een p1·ivaat vemwgen. De arti
kelen 67, 1°, en 140, § 2, 5°, a, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
onderwerpen respectievelijk aan de per
sonenbelasting en aan de belasting van 
niet-verblijfhouders, als diverse inkom
sten, de winsten of baten die onder meer 
voortvloeien uit enigerlei verrichting, 
zelfs occasioneel of toeva.Uig, buiten de 
uitoefening van een in artikel 20 be
doelde bedrijfsactiviteit, met uitsluiting 
vah de normale verrichtingen van beheer 
van een privaat vennogen. 

HOOFDSTUK V. 

VooRHEFFINGEN. 

§ 1. - Om·oerende voorheffing. 

2. - Aanvullende om·oerende voorheffing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ '1. _..:.._ Aanvullende roerende voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorheffing. 

47.- Wetboek van de inkomstenbelas
tingen. - BednJfsvoO?·heffing. - Aanslag 
ten laste van een F1·anse vennootsohap 
wegens bezoldigingen aan leden van ha(u· 

pe1·soneel ve?·st?·ekt. Bezoldigingen in · 
Fmnk?·ijk betaald. - Bezolcligingen van 
een aotiviteit doo1· dit pe1·soneel in Belgie 
uitgeoefend vo01· een Belgisohe onclente
ming, die het bedmg e1·van aan de Fmnse 
vennootsohap heeft te?·uggesto?·t. - Be
zoldigingen niet in Belgie toegekend, in de 
zin van a1·tikel 180, 1°, van het Wetboek · 
van de inkomstenbelastingen. - De be
slissing tot geldigverklaring van een aan
slag in de bedrijfsvoorheffing ten laste 
van een Franse vennootschap, wier zetel 
in Frankrijk is gevestigd, wegens bezol
digingen aan leden van haar personee1 
verstrekt, is niet wettelijk gerechtvaar
digd door het arrest dat, op grond dat 
deze bezoldigingen, hoewel zij in Frank
rijk zijn betaald, nochtans een vergoeding 
zijn van ·een activiteit welke dat perso
n eel in Belgie voor een Belgische onder
neming heeft uitgeoefend, die het bedra_g 
ervan aan de Franse vennootschap heeft 
teruggestort, beslist dat deze bezoldi
gingen in Belgie zijn toegekend, in de zin 
van artikel 180, 1°, vari het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. CW.I.B., 
art. 180, 1°, 181 en 183; art. 112 en 113 
K.B. van 4 maart 1965.) 

28 februari 1974. 721 

§ 6. - Aamekening en terugbetaling 
van de voorh effingen. 

HOOFDSTUK VI. 

0VERGANGSBEPALINGEN. 

TITEL IV.- Tijdelijke 
belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING 
OP DE WINSTEN 

UIT ZEKERE VALUTASPECULATIE. 

HOOFDSTUK II. 

SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN 
EN PRESTATIES VAN DE VIJAND. 

48.- Speciale belasting op cle winsten 
voo1·tvloeiencl uit leve1·ingen en p1·estaties 
aan de vijancl. - Invo1·cleTing. - Eoht
genoten. - Aanslag ten name van de eoht
genoot gevestigd. - InvoTcle?·ing op de 
goecle1·en van de m·ouw. - Geooth·dinee?·de 
wetten, a1·tikel 35, § 2, lid 6. - Toepasse
lijk op cleze belasting. - Artikel 35, § 2, 
lid 6, van de gecoordineerde wetten 
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betreffende de inkomstenbelastingen, 
volgens h etwelk de invordering van de 
ten name van de echtgenoot gevestigde 
bedrijfsbelasting mag vervolgd worden 
op . de goederen van de vrouw, welke 
door deze bopalin.g niet worden uitge
slaten, is van toepassing op de invorcle
rihg van de speciale belasti.J.1.g op de 
winsten voortvloeiencl u:it levermgen en 
prestaties aan de vijand. (Art. 7, § 1, en 13 
wet van 15 oktober 1945.) (Impliciete 
oplossmg.) 

HOOFDSTUK III. 

EXTRA-BELASTING 
OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE 

EXCEPTIONELE INKOll'lSTEN. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

1. V e1·dmg tot besche1·ming van cle 
1·echten van cle mens en cle .ftmclamentele 
v1·ijl~eclen, a1·tikel 6. - Bepaling niet van 
toepassing op g1·ieven clie niets te maken 
hebben met cle 1·echten van de ve1·clecliging 
voo1· het vonnisge1·echt. - Artikel 6 van 
h et Verclrag tot besohermi.J.1.g van de 
rech ten van de mens en de ftmdamen
tele vrijheden, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, heeft betrekking op 
d e rechten van de verdecliging voor het 
vonnisgerecht en niet op grieven cl:ie 
niets te maken hebben met de uitoefe
ni.J.1.g van deze r echten. 

8 oktober 1973. 152 

2. V enl1·ag tot beschenning van cle 
1·echten van cle mens en cle .funclamentele 
v1·ijheclen, m·tilcel 6-3, littem d. - Dmag
wijclte van cleze bepaling. - Artikel 6-3, 
littera d, van het Verclrag tot bescher
m:ing van de rechten van de mens en de 
ftmclamentele vrijheclen, te Rome oncler
tekend op 4 november 1950 en goeclge
keurcl bij de h ancleling van de wetgevencle 
macht van 13 m ei 1955, luach tens het
welk de beklaagde het recht heeft om 
getuigen op te roepen en ze te cloen 
onclervragen op dezelfde voorwaarden 
als de getuigen a charge, ontneemt aan 
d e feitenreohter het recht niet om soe
verem te beoordelen of er een aanvullencl 
onclerzoek moet worden ingesteld clan 
wel of een getuige, zowel a decharge a ls 
a charge, nog client gehoord te worden 
opclat de rechter zijn overtuigmg zou 
ktumen vormen. 

9 en 23 oktober 1973. 158 en 225 

3. Unieve1·clmg van Pa1·ijs tot besche1·-

ming van cle nijve1·heiclseigenclom. 
Recht van vom·1·ang bij m·tikel 4 toegekencl 
aan hem clie een aanvmag om een ttitvin
clingsoct1·ooi in een van cle lanclen van cle 
Unie hee.ft gecleponem·d. - Aa1·d van clit 
1·echt. - H et recht van voorrang dat bij 
artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs 
tot beschermmg van de nijverheidseigen
dom, goedgekeurd bij de wet van 2 juni 
1939, is toegekend aan de uitvil1der die 
in een van de landen van de Unie een 
aanvraag om een uitvindingsoctrooi heeft 
gedeponeerd, geeft een wettelijke verde
digi.J.1.g tegen het luachteloos maken van 
het in een ander land van de Unie be
komen octrooi, door feiten die in de 
tussenperiode van voorrang hebben 
plaatsgehad ; het verleent de d eposant 
niet, gedtu·ende de voorrangstermijn, het 
genot van de aan het octrooi verbonden 
rechten. 

10 januari 1974. 517 

4. Unievenlmg van Pm·ijs tot beschei'
ming van cle nijve1'heiclseigendom. 
Recht van voo1'1'ang bij m·tikel 4 toegekencl 
aan hem clie een aanvmag om een ttitvin
clingsoctmoi in een van cle lanclen van cle 
Unie hee.ft gecleponeenl. - Aanvang van 
cle V001'1'angstm·mijn. - De termijn van 
voorrang die bij artikel 4 van het Unie
verdrag van Parijs tot beschermi.J.1.g van 
de nijverheidseigendom, goedgekeurd bij 
de wet van 2 jmli 1939, is toegekend aan 
de uitvi.J.1.der die in een van de landen van 
de Unie een aanvraag om een uitvill.Clillgs
octrooi heeft gedeponeerd, b egint eerst 
te lopen van de datmn af van de depo
neri.J.l.g van de aanvraag met een nauw
keurige weergave van zekere b estand
delen van d e uitvi.J.1.ding die niet zijn 
opgenomen in d e aanspraken van de 
oorspronkelijke aanvraag clan wanneer 
deze de beschermi.J.1.g ervan wil bekomen. 

10 januari 1974. 517 

5. Unievenl1·ag van Pm·ijs tot besche1'
ming van cle nijve1·heiclseigenclom. 
Recht van eigenclom bij Ct1'tikel 4 toegekencl 
aan hem die een aanvmag· om een uitvin
dingsocti·ooi in een van cle lanclen van de 
Unie hee.ft gecleponeenl. - Ove1·eenstem
ming tttssen cle 001'Sp1'onkelijke aanvmag 
en cle aanvTaag met voo1'1'ang. - Beoonle
ling cloo1· cle .feitem·echtei'. - D e feiten
rechter beoordeelt soeverei.J.1. in feite d e 
overeenstem1ning tussen de oorspronke
lijke octrooi-aanvraag in een van de 
landen van de Unie tot beschermil1.g van 
de nijverheidseigendom en de aanvraag 
waarvoor een voorrecht is toegekend bij 
artikel 4 van ·het Unieverdrag van Parijs 
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tot bescherming van de nijverheidseigen
dom, goedgekeurd bij de wet van 2 jw1.i 
1939. 

10 januari 1974. 517 

6. Ve?'d?·ag tot besche1·ming van de 
1·echten van de mens en de ftmdamentele 
v1·ijheden, a1·tilcel 6-3, lette1· a. - Dmag
wijdte van deze bepaling. - Artikel 6-3, 
letter a, van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens · en de 
fundamentele vrijheden, getekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de handeling van de wetgevende 
macht van 13 mei 1955, naar luid waar
van een ieder het recht heeft onverwijld 
en in bijzonderheden op de hoogte te 
worden gesteld van de aard en de reden 
van de tegen hem ingebrachte beschul
diging, is slechts een modaliteit van het 
algemeen beginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging ; 
noch deze bepaling noch de rechten ''an 
de' verdediging van de beklaagde worden 
geschonden door de beslissing die vast
stelt dat het feit dat de beklaagde te laat 
op de hoogte is gesteld en waarover hij 
klaagt aan hemzelf toe te schrijven is, 
omdat hij de vlucht heeft genomen. 

12 februari 1974. 636 

7. V enlmg tot beschenning van de ?'ech
ten van de mens en de fundamentele v1·ij
heden, a1·tilcel 6, pamgmaj 1. - Bij het 
vaststellen van zijn btwgerlijlce 1·echten en 
vm-plichtingen en bij het bepalen van de 
geg1'0ndheid van een tegen hem ingestelde 
stmfvm·volging heeft eeniedm· 1·echt op een 
eedijlce en openbaTe behandeling van zijn 
zaalc, binnen een 1·edelijlce te1·mijn, doo1· 
een onajhanlcelijlce en onpa1·t~idige ?'ech
tedijlce instantie welke bij cle wet is inge
steld. - Bij het vaststellen van zijn 
bw·gerl'jke rechten en verplichtingen en 
bij het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen hem ingestelde strafvervolging, 
heeft eenieder recht op een eerlijke en 
openbare behandel'ng van zijn zaak, 
binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie welke bij de wet is inge
steld. Eenieder heeft er ook recht op dat 
het vonnis in beginsel in het openbaar 
wordt gewezen. (Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de 1nens en de fm1.
damentele vrijheden, art. 6, par. 1, te 
Rome op 4 november 1950 ondertekend 
en goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955.) 

3 mei 1974. 967 

8. Vm·d1·ag tot beschenning van de 1·ech-

ten ·van de mens en de fttndamentele V?·ij
heden, m·tikel 6, pamgmaj 1. - Bepaling 
met ?'echtst?'eekse gevolgen in de Belgische 
intenw 1·echtsonle. - Artikel 6, · para
graaf 1, van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fun
damentele vrijheden heeft rechtstreekse 
gevolgen in de Belgische interne rechts
orde. (Impliciete oplossing.) 

3 mei 1974. 967 

9. Venlmg tot besche1·ming van de ?'ech
ten van de mens en de jttndamentele v1·ij
heden, m·tikel 6, pamgmaf 1. - Bepaling 
niet van toepassing op t'uchtvonlm·ingen. 
- Artikel 6, paragraaf 1, van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden 
is niet van toepassing op tuchtvorcle
ringen. 

3 mei en 25 jtmi 1974. 967 en 1196 

10. - Internationaal Venlmg nopens 
het wegve1·kem·, onde1·tekend te Geneve op 
19 septembm· 1949 en goedgekeunl bij 
handeling van de wetgevende macht van 
1 ap1·il 1954. - A1·tilcelen 1, § 2, 4 en 
24. - Bepalingen hebben bet1·eklcing op 
bestttttnle1·s in intenwtionaal vm·kem· en 
niet op v1·eemdelingen. - De . bepalingen 
van de artikelen 1, § 2, 4 en 24 van het 
Internationaal Verdrag nopens het weg
verkeer, onclertekencl te Geneve op 
19 september 1949 en goeclgekeurd bij 
hancleling van de wetgevende macht van 
1 april 1954, hebben betrekking op be
stuurclers in internationaal wegverkeer 
en niet op vreemclelingen die normaal 
verblijven in de Staat waarin zij zich 
bevinden. 

10 jmu 1974. 1109 

11. - Ove1·eenkomst tttssen Belgie en 
het Ve1·enigd Konink?-ijk G1·oot-B1·ittanniii 
en N oonl-I e?'land nopens de wede1·zijdse 
m·kenning van 1·ijbewijzen, gesloten op 
11 decembe1· 1968 doo1· wisseling van b?·ie
ven. - Geen toepassing op een B1·itse 
onde1·daan die in Belgiii vm·blijjt, e1· in het 
v1·eemdelinge1u·egistm· is ingesclw·even en 
houcle1· is van een bewijs van deze insch?-ij
ving. - De overeenkomst tussen Belgie 
en het Verenigcl Koninkrijk Groot-Brit
tannie en Noorcl-Ierland betreffende de 
wederzijclse erkenning van rijbewijzen, 
die gesloten is op 11 december 1968 door 
wisseling van brieven, is niet van toe
passing op een Britse onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelingen
register is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

10 juni 1974. 1109 
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JACHT. 

1. - Insektenetende vogels en vogel
vangst. - Koninklijk besluit van 6 sep
tembe?' 1971, a1·tikel 1, te1· vm·vanging van 
a1·tikel 1 van het koninklijk· besluit van 
15 septembe1· 1964. - Toepassingsgebied. 
- De wettelijke bescherming van de 
insektenetende vogels is van toepassing 
op aile in de Benelux-landen in het wild 
levende vogelsoorten, daarin begrepen 
al de bestaande ondersoorten, rassen of 
varieteiten van deze soorten, zelfs indien 
deze ondersoorten, rassen of varieteiten 
er niet in het wild leven. (K.B. 6 sep
tember 1971, artikel 1, ter vervanging 
van artikel 1 K.B. 15 september 1964 
betreffende de i1isektenetende vogels en 
de vogelvangst.) 

24 september 1973. 73 

2. - Ve1·boden tuigen. - Tttigen ge
schikt om het wild te vangen of te doden. -
Betekenis van cleze woonlen. - In arti
kel 8 van de jachtwet van 28 februari 
1882 wordt met de woorden " tuigen ge
schikt om het wild te vangen of te do
den » niet aileen bedoeld de tuigen die 
normaal dienen om het vangen of doden 
van het wild te vergemakkelijken, maar 
ook die welke normaal een andere be
stemming hebben, maar door hun bezit
ter daaraan worden onttrokken om ze te 
gebruiken voor het vangen of doden van 
het wild, met uitzondering echter van de 
jachttuigen die de wet uitdrukkelijk ver
meldt of die zij toelaat door het feit zelf 
dat zij toelaat te jagen. 

24 december 1973. 476 

3. - Wet van 28 feb?'tta?·i 1882, a?·ti
kel 2bis (koninklijk besluit van 10 juli 
1972, a1·tikel 3). - Ve1·bod op bepaalde 
te?"?"einen met het geweeT te jagen. - Toe
passingsgebied. - Ret verbod met het 
geweer te jagen op elk terrein dat niet 
de oppervlakte heeft als bepaald bij 
artikel 2bis van de wet van 28 februari 
1882 (artikel 3 K.B. 10 juli 1972), is 
slechts van toepassing, op open jacht
tel'l·einen en niet op de afgesloten ter
reinen, overeenkomstig artikel 6 van 
genoemde wet (artikel 4 K.B. 10 juli 
1972) en die grenzen aan de woningen 
van de eigenaar of de bezitter. 

29 januari 1974. 588 

4. - Wet van 28 feb1·ua1·i 1882, a?·ti 
kel 6 (koninklijk beslttit van 10 juli 1972, 

J 

a1·tilcel 4). - Recht van de eigenam· of 
van de bezitte1• te allen tijde te jagen op 
zijn bezittingen, die aan zijn waning 
g1·enzen en beho01·lijk zijn afgesloten. -
Bezittingen die niet moeten voldoen aan 
de voo1·waanlen inzalce oppeTvlakte gesteld 
bij a1·tilcel 2bis (a1·t. 3 K.B. 10 jttli 1972) 
van genoemde wet. - Artikel 6 van de 
wet van 28 februari 1882 (art. 3 K.B. 
10 juli 1972) strekt er niet aileen toe 
het tijdstip vast te steilen waarop de 
jacht binnen zekere grenzen toegelaten 
is ; het stelt ook de terreinen vast waarop 
de eigenaar of de bezitter kan jagen of 
laten jagen, nl. de bezittingen die grenzen 
aan zijn woning, ongeacht hun opper
vlakte, wa1meer zij behoorlijk afgesloten 
zijn. 

29 ja:imari 1974. 588 

6. Ve1·boden t~tigen. - A~tto geb1·~tikt 
om wild te vangen en te doclen . - T~tig 
ve1·boden b~i m·tikel 8 van de wet van 28 fe
b?·ua?·i 1882. - Wettelijk bevolen ve1' · 
beu1·dve1·kla1'ing. - De verbeurdverkla
ring van een auto als een tuig verboden 
bij artikel 8 van de jachtwet van 28 fe
bruari 1882, wordt wettelijk bevolen 
door het arrest dat vaststelt dat de 
beklaagde die wagen heeft gebruikt om 
wild te vangen en te doden. 

18 februari 1974. 686 

JEUGDBESCHERMING. 

1. - Stmfwetbof(lc, a1·tikel 386bis. -
Tentoonstellen op of aan de openbm·e weg 
van onee1·baTe p1·enten, afbeeldingen of 
voo?'We?-pen die de ve1·beelding van minde1'
ja1·igen beneden achttien jam· kunnen p1·ilc
kelen. - Beg1·ip. - De rechter die vast
stelt da.t prenten van naakte mannen of 
vrouwen op of aan de openbare weg ten
toongesteld, hoewel zij niet obsceen of 
aanstootgevend zijn, niettemin de ver
beelding van minderjarige beneden acht
tien jaar kunnen prikkelen, beslist wette
lijk dat hij .die cleze prenten zo heeft 
tentoongesteld zich schuldig heeft ge
maakt aan het misdrijf van artikel 386bis 
van het Strafwetboek. 

18 september 1973. 53 

2. - Achte1'lating van een kind in 
behoeftige toestand. - Tweecle ve1·ooTdeling 
wegens een misd1·ijf gepleegd binnen een 
tennijn van vijf jam· te 1·ekenen van de 
ee1·ste ve1·oo1·deling. - Maximum gevan-
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genisstmf. - Het misdrijf achterlating 
van een kind in behoeftige toestand, ge
pleegd binnen de termijn van vijf jaar 
te rekenen van een eerste veroordeling 
wegens hetzelfde feit, mag niet worden 
gestraft met gevangenisstraf van een 
jaar, dit wil zeggen met een straf van 
meer dan twaalf maanden gevangenis. 
(S. W., art. 25 en 360bis.) 

22 oktober 1973. 211 

3. - Ove?'t?·edingen van cle wetten en 
ve?·m·cleningen bet?·effencle de politie ove1· 
het wegve1·kee?". - V e1·volgingen tegen min
cle?jm·igen van mem· clan zestien jaa?' en 
mincle1· dan volle achttien jaa?'. Bevoegcl
heicl van cle gemeem·echtelijke gm·echten. -
G1·ens.- In afwijking van artikel 36, 4°, 
van de wet van 8 april 1965 op de jeugd
bescherming nemen de krachtens het 
gemeen recht bevoegde gerechten, be
houdens samenhang met vervolgingen 
wegens andere misdrijven dan die in 
artikel 36bis van genoemde wet omschre
ven, ke1mis van d e vorderingen van het 
openbaar ministerie jegens minderjari
gen die m eer dan zestien j aar en minder 
dan voile achttien jaar oud zijn op het 
ogenblik van d e feiten en vervolgd wor
den wegens overtredingen van de wetten 
en verordenin.gen betreffende de politie 
over het wegverkeer. (Art. 36bis wet van 
8 april 1965, gewijzigd bij die van 9 mei 
1972.) 

24 december 1973. 477 

4. - Ove?·t?·edingen van de wetten en 
ve?'OTdeningen bet?·effencle de politie oveT 
het wegve1·kee?'. ----: V eTvolgingen ten laste 
van mincle?ja1·igen van mee1· clan zestien 
jaa1· en minclm· clan volle achttien jaaT en 
ten laste van mem·cle?jm·igen. - Open
baa?·heicl van de te?"echtzitting. - Toe te 
passen ?'egels. - Het onderzoek van de 
vervolgingen ten laE;te van minderjarigen 
van meer dan zestien jaar en minder dan 
valle achttien jaar voor de krachtens het 
gemeen recht bevoegde gerechten inge
steld in de gevallen bij artikel 36bis van 
de wet van 8 april 1965 bepaald, onder 
1neer in geval van overtredingen van 
de wetten en verordeningen betreffende 
de politie over het wegverkeer, heeft 
plaats in raadkamer; deze r echtspleging 
mag niet worden uitgebreid tot andere 
personen die tegelijkertijd voor <;iatzelfde 
gerecht worden gebracht, zelfs al zijn 
de laatstgenoemden en de minderjarigen 
bij hetzelfde exploot gedagvaard. (Grand
wet, art. 96 ; art. 36bis wet van 8 april 
1965 gewijzigd bij die van 9 mei 1972.) 

24 dece1nber 1973. 477 

5. -w:et van 8 ap1·il 1965. - Beslissing 
van de JCUgcl?·echtbank. - Beslissing· waa?'
bij ten aanzien van een mincle1jm·ige een 
bewm·ingsmaat1·egel wm·clt bevolen. - Be
slissing wam·tegen voo1· de ouclm·s van cle 
minclmjaTige hoge1· be1'0ep openstaat. -
pe ouders aan wie bij beslissing van de 
Jeugdrechtbank de bewaring van hun 
l~d is ontzegd, zijn partijen in de zaak, 
in de zin van artikel 58 van de wet van 
8 april 1965; zij kunnen derhalve in 
hager beroep ko1nen tegen die beslissing. 
(Art. 36 en 58 wet van 8 april 1965.) 

21 januari 1974. 556 

6. - Ove?'t?·ecling van de wetten en ve?·
o?·deningen bet?·effende de politie ove1· het 
wegve1·kee1'. - Ve1·volgingen ingestelcl 
tegen minde1jm·igen van mee?' dan zestien 
jaaT en minde?" dan volle achttien jaa1·. -
Bevoegclheid van cle gemeem·echtelijke ge
?'ecz1ten. - G?·ens. - In afwijking van 
art1kel 36, 4°, van de wet van 8 april 
1965 op de jeugdbescherming nemen de 
krachtens het gemene recht bevoegde 
gerechten, behoudens samenhang met 
vervolgingen wegens andere misdrijven 
dan die in artikel 36bis van genoemde 
wet omschreven, k ennis van de vorde
ringen van het OJ?enbaar ministerie jegen:s 
mmderJarJgen d1e meer dan zestien jaar 
en minder dan valle achttien jaar oud 
zijn op het ogenblik van de feiten en die 
worden vervolgd wegens overtredingen 
van de wetten en verordeningen betref
fencle de politie over h et wegverkeer. 
(Art. 36bis wet van 8 april 1965, gewij
zigd bij die van 8 mei 1972.) 

12 februari 1974. 634 

7. - P?·ocedu1·e st?·elclcende tot toepassing 
of wijziging van een maat?"egel te1· be
sche1'1ning van een mindmja?"ige. - Mecle
cleling van het clossie1·. - Dossie1· rnoet 
aan cle mtclm·s van cle mincle?ja1·ige wo1·den 
meegecleeld. - vVanneer voor de jeugd
rechtbank een proces gevoerd wordt tot 
toepassing of wijziging van een maat
regel tot bescherming van een minder
jarige, kunnen zijn ouders, partij en in 
het geding, kennis n emen van het dos
sier, niet uitgezonderd de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid 
van de minderjarige en op het milieu 
waarin hij leeft, zelfs indien het proces 
strekt tot toepassing of wijziging van 
een maatregel ten aanzien van de minder
jarige. (Art. 46, 55 en 62 wet van 8 april 
1965.) . 

25 februari 1974. 701 

• 
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8 . - Ove1·t1·eding van de wetten en ve?·
o?·deningen betTeffencle de politie ovm· het 
wegve1·kee1·. - V e1·volgingen tegen minde?·
jm·igen van mee1· dan zestien en minde1· 
dan valle achttien jam·. - Bevoegclheicl 
van de gemeem·echtelijlce ge1·echten. -
Wet van 8 ap1·il 1965 gewijzigd bij die 
van 9 mei 1972, a1·tikel 36bis. - Ove?"t?·e
ding van de wetten en veTo?·deningen be
t?·ejj"ende de politie ove1· het wegve1·kee1'. -
Beg1·ip. - In de zin van artikel 36bis 
van de wet van 8 april 1965 op de jeugd
bescherming is geen overtrecling van de 
w etten en verordeningen betreffende de 
politie over het wegverkeer, waarvan, 
volgens deze wettelijke bepaling, kennis 
nemen de krachtens het gemene recht 
bevoegde gerechten, zelfs indien zij is 
gepleegd door een minderjarige die meer 
clan zestien jaar en minder clan voile 
achttien jaar oud is, een misdrijf als 
bedoeld in de bepalingen van het konink
lijk besluit van 4 april 1895 houclend 
reglement op het vervoer van de reizi-

KINDERBIJSLAG. 

K 

1. - Rechthebbende kindm·en. - J ong 
meisje dat ham· moede1· bijstaat in het 
huishottden. - Gezin van vim· kinde1·en. 
- Beg1·ip. - Artikel 62, § 3, lid 2, van 
de wetten b etreffende de kinclerbijslag 
voor loonarbeiclers, krachtens hetwelk 
een jong meisje van een huishouden van 
minder clan vier ki:n.deren dat haar moe
der-huishoudster bijstaat in haar taak, 
na d e leeftijd van veertien jaar verder 
recht heeft op kinderbijslag, vereist niet 
dat hij die het recht heeft op kinderbij
slag voor die kinderen, d eel u.itmaakt 
van h et gezin dat zij met htm moeder 
vonnen. 

30 januari 1974. 593 

2 . - Kincle1·bijslag voo1· loona1·beide?'S. 
- K indm·en die deze bijslag genieten. -
Mindm·-valide kind dat ?'echt heeft op een 
bijlcomende lcinde1·bijslag. - Vaststelling 
van de ontoe1·eikendheid of ve1·minde1·ing 
van z~jn lichamel~jke of geestelijke ge
schilctheid. - Stelsel van v661· het lconink 
lijk besluit van 18 decembm· 1973. -
Onder het stelsel van het koninklijk 
besluit van 29 jmri 1967, opgeheveh bij 
het koninklijk besluit van 18 december 
1973, had de vaststeiling, door de vrede
rechter, van de ontoereikendheid of 
vermindering van de lichamelijke of 

gers door d e spoorwegen. (Impliciete 
oplossing.) 

19 maart 1974. 798 

9. - Ove?·t1·eclingen van de wetten en 
vm·o?"deningen bet1·ejJende de politie ovm· 
het wegveTkee?' . - V e1·volgingen ten laste 
van minde1jm·igen van mem· dan zestien 
jaa1· en mindm· dan valle achttien jam· . 
- Openbam·heicl van de tm·echtzitting. -
Toe.· te passen ?'egels. - Het onderzoek 
van de vervolgingen ten laste van minder
jarigen van meer dan zestien jaar en 
minder dan voile achttien jaar voor de 
krachtens het gemeen recht bevoegde 
gerechten ingesteld in de gevailen bij 
artikel 36bis van de wet van 8 april 
1965 bepaald, onder meer in geval van 
overtredingen van de wetten en verorde
ningen betreffende de politie over h et 
wegverkeer, heeft plaats in raaclkamer. 
(Gronclwet, art . 96; art. 36bis wet van 
8 april 1965 gewijzigd bij die van 9 mei 
1972.) . 

22 juli 1974. 1235 

geestelijke geschiktheid van het kind, 
bedoeld in artikel 47 van de gecoordi
neerde wetten (eerste zaak), of van de 
ongeschiktheid om enig beroep nit te 
oefenen wegens zijn lichamelijke of gees
telijke toestancl of nog van de arbeids
ongeschiktheid van ten minste 66 pet., 
van het kind, becloeld in artikel 63 van 
clezelfde geco6rdineercle wetten (tweecle 
zaak), aileen tot doel de installing welke 
kinderbijslag verschulcligcl is in staat te 
stellen een beslissing te nen1.en over het 
recht van het lP-nd op een bijkomende 
kinderbijslag of op d e kinderbijslag. 
Over de beslissing van deze instelling 
kan een geschil ontstaan waarvan de 
arbeiclsrechtbank client kennis te nemen. 
(Art. 4 7 en 63 geco6rdineerd e wetten 
betreffende de kinderbijslag.) 

13 maart 1974. 778 

3. - Kinde1·bijslag voo1· loonm·beide?'s. 
- Kinde?"en die deze bijslag genieten. -
Nlinde1·-valide kind ongeschikt om enig 
bemep uit te oefenen wegens zijn lichame
lijlce of geestelijke toestand, of lijdencl aan 
a?·beidsongeschilctheicl van ten minste 
66 pet. - V aststelling van de ongeschikt
heid. - Stelsel van v661· het koninkl~jk 
besluit van 18 decembe1· 1973. - Onder 
het stelsel van h et koninklijk besluit van 
29 jmu 1967 , opgeheven bij h et konink
lijk besluit van 18 december 1973, had 
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de vaststelling, door de vrederechter, 
van de ontoereikendheid of vermindering 
van de lichamelijke of geestelijke ge
schiktheid van het kind, bedoeld in 
artikel 4 7 van de gecoordineerde wet t en 
(eerste zaak), of van de ongeschiktheid 
om enig b eroep uit te oefenen wegens 
zijn lichamelijke of geestelijke toestand 
of nog van de arbeidsongeschiktheid van 
ten minste 66 pet., van h et kind, bedoeld 
in artikel 63 van d ezelfde gecoordineerde 
wetten (tweede zaak), aileen tot doel 
de inst alling welke kinderbijslag ver
schuldigd is in staat te stellen een beslis 
sing te n em en over het recht van het 
kind op een bijkomencle kinderbijslag of 
op d e kinderbijslag. Over d e b eslissing 
van deze installing kan een geschil ont
staan waarvan de arbeidsrechtbank client 
k ennis te n emen. (Art. 47 en 63 gecoordi
neerde wetten betreffende de kinderbij
slag.) 

13 Inaart 1974 (twee arresten) . 778 

KOOP. 

1. - Ovenl?·acht van sclmlclv01·cle1·ing. 
- Rechten van cle gececleenle sclndclenaa1· 

LANDBOUW. 

1. - V e1·nietiging van clistels. 
Ove1·t7·eclingen van cle a1·tilcelen 43 en 94 
van het lconinlclij lc beslttit van 25 attgusttts 
1971. - Toepasselijlce stmj. - De over
trading van de a rtikelen 43 en 94 van 
h et koninklijk besluit van 25 augustus 
1971 betreffende d e bestrijding van voor 
planten en plantaardige produkten sch a 
deli jke organismen , nl. niet met alle 
middelen d e bloei van schadelijke distels 
te h ebben belet , wordt gestraft met 
politiestraffen gesteld bij artikel 5 van 
d e wet van 2 april 1971 aangaande h et
zelfde onderwerp, en niet n1et correc
tionele straffen gesteld in ar tikel 4, § l, 
2o, van deze wet. 

l oktober 1973. Ill 

2. - Distelbest1·ijcling. Koninlclijlc 
beslttit van 10 mei 1960, te1· ttitvom·i1ig 
van a1·tilcel 12 van het Velclwetboelc gena
men en waa1·van cle ove1·t?·eclingen gest1·ajt 
w01·clen ove1·eenlcomstig a1·tilcel 88, 1° , van 
clit wetboelc . - Opheffing van cle m·ti
lcelen 12 en 88, 1°, van het Velclwetboelc 
clooT cle wet van 2 apTil 1971 bet1·ejjencle 

L 

t.a.v. cle ove1·neme1·. - In geval van over
dracht van een schuldvordering, behoudt 
de gecedeerde schuldenaar in de regel, 
t.a.v. de overnemer, de rechten en excep
ties die hij aan de overdragende schuld
eiser kon tegenwerpen. 

13 september 1973. 36 

2. - OveTcl?·acht van schtdclvonle1·ing. 
- Aanvaanling clo01· cle gececleenle schttl
clenam·. - Gevolgen. - In geval van 
overch·acht van een schuldvordering, 
ontneemt de toestemming in de over
dracht door de gecedeerde schuldenaar, 
zonder afstand te doen van zijn rechten, 
hem· niet het voordeel van d e schuld 
vergelijking waarop hij zich t.a.v . de 
overdrager had kunnen beroepen. (B.,'V., 
art. 1295.) 

13 september 1973. 36 

3.- Ve1-plichting tot leve1·ing. - Dmag
wijclte. - De verplichting om de ver
kochte zaak te leveren strekt zich uit tot 
haar toebehoren en tot alles wat voor 
haar blijvend gebruik bestemd is. (B.vV., 
art. 1615.) 

6 jtmi 1974. ll02 

cle best1·ijcling van voo1· pla.nten en plant
aa?·clige p1·oclulcten schaclelijlce oTganismen. 
- Niettwe wet die cle v1·oege1·e wetgeving 
ovenwemt en stTenge1· maalct. - J(oninlc
lijlc beslttit van 10 mei 1960 clat van lcmcht 
is gebleven tot zijn opheffing clo01· a?·ti
lcel 95-28 en zijn vm·vanging cloo1· m·ti 
lcel 43 van het lconinlclijlc besluit van 
25 augttsttts 1971. - Ret koninklijk 
besluit van l 0 mei 1960 b etreffende de 
distelbestrijding, ter uitvoering van arti
kel 12 van h et Veldwetboek genomen 
en waarvan de overtredingen gestraft 
worden overeenkomstig artikel 88, 1°, 
van dit wetboek , is van kracht gebleven 
tot zijn opheffing door a r t ikel 95-28 en 
zijn vervanging door artikel 43 van het 
koninklijk b esluit van 25 augustus 1971, 
niettegenstaande de opheffing van de 
artikelen 12 en 88, 1°, van h et Veldwet
boek bij artikel 10 van de wet van 2 april 
1971 betreffende d'e bestrijding van voor 
planten en plaritaardige produlden scha
delijke organismen, waarvan de bepa 
lingen de vroegere wetgeving overnemen 
en sterker maken. 

15 oktober 1973. 180 
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3. - Distelbest1·ijding. - Koninlclijk 
besluit van 10 mei 1960 dat van lcmcht 
is gebleven tot zijn opheffing doo1· . a?·ti
kel 95-28 en zijn vm·vanging dooT a?·ti
lcel 43 van het koninklijk besluit van 
25 augustus 1971. - OveTtTedingen van 
het koninlclijlc besluit van 10 mei 1960 
beg_aan na de inwm·lcingt?·eding van 'de wet 
van 2 ap?·il1971 bet?·effende de best?·ijding 
van voo?' planten en plantaanlige p?"Ochtk
ten schadelijke o1·ganismen. - Stmjjen. -
De overtredingen van het koninklijk 
besluit van 10 mei 1960 betreffende de 
distelbestrijding, dat van kracht ·is ge
bleven tot zijn opheffing door arti
kel 95-28 en zijn vervanging door arti
kel 43 van het koninklijk besluit van 
25 augustus 1971, die werden begaan na 
de inwerkingtreding op 30 april 1971 
van de wet van 2 april 1971 betreffende 
de bestrijding van voor planten en 
plantaarclige produkten schadelijke or
ganismen, worden gestraft met de cor
rectionele straffen gesteld bij artikel 4, 
§ 1, 2°, of met de politiestraffen gesteld 
bij artikel 5 van deze wet, naargelang 
de niet-vernietiging van de distels al dan 
niet werd voorafgegaan door een bevel 
tot vernietiging. 

15 oktober 1973. 180 

4. - Veldwetboelc, m·tikel 87, 8°. -
Niet van toepassing op de wegen in bossen. 
- Artikel 87, 8°, van het Veldwetboek 
volgens hetwelk het verboden is om, 
zonder noodzaak en ondanks het verbod 
van de eigenaar, gebruik te maken van 
wegen die aan particulieren toebehoren, 
is niet van toepassing op wegen in bossen 
van particulieren noch op wegen die 
onder de boswetgeving vallen. 

4 februari 1974. 602 

LANDLOPERIJ. 

Inte1·ne1·ing in een toevhtchtshttis. -
Vaststelling van de cluu?· van deze inte?'
ne?·ing. -'--- De politierechtbank, die de 
internering van een landloper in een 
toevluchtshuis beveelt, is niet bevoegd 
om de duur van deze internering vast te 
stellen; dat staat aan de minister van 
justitie. (Art. 16, 17 en 18 wet van 
27 november 1891.) 

20 november 1973. 327 

LASTER EN EERROOF. 

1. - Stmjvonle1·ing. - Vmjm·ing. 
De korte verjaring door de artikelen 4 

en 12 van het decreet van 20 juli 1831 
op de drulrpers ingesteld voor misdrij ven 
van laster jegens openbare ambtenaren 
is niet van toepassing op het mi8drijf 
lasterlijke aangifte. 

23 oktober 1973. 220 

2. - Ve1·volging van ambtswege. -
Ret misdrijf lasterlijke aangifte kan van 
ambtswege worden vervolgd ; een kl"acht 
van de benadeelde partij wordt niet 
vereist. (S.W. , art. 445 en 450.) 

23 oktober 1973. 220 

LASTGEVING. 

1. - Advocaat aan wie opdmcht is 
gegeven hoge?' be?'oep tegen een vonnis in 
bu1·gm·lijke zalcen te doen betelcenen. -
Advocaat, lasthebbe?' van zijn cliiint. -
De advocaat aan wie opdracht is gegeven 
hoger beroep tegen een vonnis in bur
gerlijke zaken te doen betekenen is de 
lasthebber van zijn client. (Impliciete 
oplossing.) (G.W., art. 440, lid 2; B.W., 
art. 1984, 1992 en 1998.) 

24 januari 1974. 576 

2. - Fottt doo?' de lasthebbe?' begaan 
binnen de g1·enzen van zijn lastgeving. -
Fottt waanloo?' cle lastgeve?' ve1·bonden is. 
- Fout die voo?' de lastgeve?' geen m·eemde 
oo?·zaalc, toeval of ovennacht lean opleve1·en. 
- De fouten van de lasthebber verbin
den de lastgever wanneer ze binnen de 
grenzen van de lastgevin.g zijn begaan. 
Deze fouten kunnen op zichzelf voor de 
lastgever geen vreemde oorzaak, toeval 
of overmacht zijn. (B.W., art. 1148, 1169, 
1302, 1984 en 1992.) 

24 januari 1974. 576 

LENIN G. 

1. - Belojte van lening. - Ove?·han
diging van de beloofde gelden. - Vemn
dm·ing van de belojte in een lening. -:
V oonvaanle. - Opdat de overhandiging 
van gelden tot gevolg heeft een belofte 
van lening in een leningscontract te 
veranderen, is het nodig dat de uitlener 
en de leners akkoord gaan over de le
ningsvoorwaarden. (B.W., art. 1892.) 

25 oktober 1973. 230 

2. - Lening gezamenlijk aan vm·schil
lende pe1·sonen beloofd. - Ovm·handiging 
van de beloofde gelden aan een van deze 
pe1·sonen. - Pe?'soon die geen volmacht 
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heejt om in naam en voo1· 1·ekening van 
de andeTen te ontvangen. - Geen ve?·an
deTing van de belofte in een lening. -
W anneer een lening gezamenlijk aan 
verschillende personen is beloofd, heeft 
de overhandiging van de gelden aan een 
van hen niet tot gevolg de belofte van 
lening in een leningscontract te veran
deren, indien niet is vastgesteld dat de 
anderen hem volmacht hebben gegeven 
om in hun naam en voor htm rekening 
te ontvangen. (B.W., art. 1892.) 

25 oktober 1973. 230 

3.- Lening van een geldsom. - Oon
clusie ten betoge dat een gesclwijt, wam·in 
een belofte van gelcllening aan vm·schil 
lende pm·sonen wonlt vastgesteld, een ont
we1p is gebleven. - Beslissing dat deze 
belofte een leningscontmct is gewo1·den 
doo1· de oveThandiging van de beloofde 
gelden aan een van deze pe1·sonen. -
Geen vaststelling dat deze pe1·soon volmacht 
had gek1·egen om in naam en vooT 1·elcening 
van de ande1·e te ontvangen. - Beslissing 
noch 1·egelmatig met 1-eclenen omlcleed noch 
wettelijlc ve1·antwooTd. - Wordt in een 
conclusie betoogd dat een geschrift 

waarin een belofte van geldlening aan 
verschillende personen wordt vastgesteld, 
een ontwerp is gebleven, dan is noch 
regelmatig met redenen omhleed noch 
wettelijk verantwoord de beslissing die 
enkel zegt dat deze belofte een lenings
contract is geworden door de overhan
diging van de beloofde gelden aan een 
van deze personen, zonder vast te stellen 
dat de anderen hem volmacht hebben 
gegeven om in hun naam en voor hun 
rekening te ontvangen. (Grondwet, arti
kel 97; B.W., art. 1892.) 

25 oktober 1973. 230 

LIJFSDWANG. 

Stmfzalcen. - Belclaagde, minde1ja1·ig 
op de dag van de feiten. - V e?·oo1·deling 
tot lijjsdwang.-Onwettelijlcheid.- Lijfs
dwang mag niet worden uitgesproken 
tegen een veroordeelde wegens misdrij
ven welke hij heeft gepleegd toen hij 
nog minderjarig was. (Art. 6 wet van 
27. juli 1871.) 

2 april 197 4. 851 

M 

MACHTSOVERSCHRIJDING. 

.Nlachtsajwending. Beg1·ip. 
Machtsafwending, die een vorm van 
machtsoverschrijdi11g is, wordt begaan 
door de overheid die, zelfs indien zij een 
handeling verricht die onder haar b e
voegdheid valt en de bij de wet opgelegde 
vormen in acht neemt, haar bevoegdheid 
aanwi:mdt voor andere doeleinden dan die 
waartoe deze haar verleend is. 

9 oktober 1973. 161 

MANDELIGHEID. 

V eTmoeden van. a1·tilcel 666 van het 
Bu1·ge1·lijlc Wetboelc. - Titel of telcen van 
het tegendeel. - . Beg1·ip. - Gegevens 
waarmider de kadastrale vermeldingen 
nopens de oppervlakte van een eigendom 
zijn noch de titel noch het t eken van het 
tegendeel, zoals zulks is vereist bij 
artikel 666 van het Burgerlijk Wetboek 
om het wettig vermoeden van mandelig
heid van een gracht tussen twee eigen
clominen te ontzenuwen. 

19 oktober 1973. 210 

MEINEED. 

1. - 11![ eineed bij de boedelbesch?-ijving 
voo1· de vm·effening en de venleling van 
een nalatenscha.p. - NI eineed st1·ajbaa1·. 
- Meineed bij de boedelbeschrijving 
voor de vereffening en de verdeling van 
een nalatenschap wordt gestraft met de 
straffen van artikel 226, lid 2, van het 
Strafwetboek. (G.W., art. 1183-11°.) 

2 en 23 oktober 1973. 118 en 237 

2. - lVIeineed bij de boedelbesch?'ijving 
voo1· de ve?·effening en de venleling van 
een nalatenscha.p. - St1·a.jwetboek, m·ti
kel 226, licl 2. - Beg1·ip. - De veroor
d eling van de behlaagde wegens meineed 
bij de boedelbeschrijving voor de ver
effening en de verdeling van een nalaten
schap wordt wettelijk gerechtvaardigd 
door het arrest, dat vaststelt dat de 
b eklaagde bij de boedelbeschrijving na
gelaten heeft titels aan te geven die hem 
door de erflater werden afgegeven. (S.W., 
art. 226, lid 2; G.W., art. 1183-11°.) 

2 oktober 1973 . 118 

3. - Meineed bij de boedelbesclwijving 
voo1· de vm·effening en de ve1·deling van 

1 . . · , 
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een nalatenschap. - Beg1·ip .. - Aan 
meineed, waarop artikel 226, lid 2, van 
het Strafwetboek (artikel 3-137 van de 
wet van 10 oktober 1967) straf stelt, 
is schuldig de partij bij de boedelbeschrij
ving voor de vereffening en de verdeling 
van een nalatenschap of van een andere 
onverdeeldheid, die de bij artikelll83-ll 0 

van het Gerechtelijk Wetboek voorge
schreven eed afl.egt , dat zij niets heeft 
verduisterd en dat zij van zodanige 
verduisteri.:ng geen ke:nnis draagt, als zij 
geen aangifte heeft gedaan van een 
schenking die zij vanwege de erflater 
heeft ontvangen. 

29 oktober 1973. 237 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. 

1. - Wettelijlee voo1·wacwclen voo1· cle 
tegemoetkoming van het N ationaal TYawr
bo?"gjoncls inzalee lcolenmijnschacle, wegens 
schacle aan boveng1·onclse eigenclommen 
ve?·oo?·zaalct ten gevolge van in cle mijn 
~titgevom·cle we1·lcen. - D e tegemoetko
ming van h et Nationaal Waarborgfonds 
inzake kolenmijnschade wegens schade 
aan bovengrondse eigendommen vereist 
h et bestaan voor een bepaalde concessie
houder van de verbintenis aan elke con
cessiehouder van een kolenmijn opgelegd 
krachtens artikel 58 van de gecoordi
neerde wetten op de mi.jnen, groeven en 
graverijen. D e verbintenis tot tegemoet
koming kan slechts voortvloeien uit een 
rechterlijke beslissing, die kracht van 
gewijsde heeft verkregen, of uit een 
overeenkomst tussen de concessiehouder 
en d e bovengrondeigenaar gesloten en 
d oor de raad van b eheer van het Natio
naal W aarborgfonds goedgekeurd, na 
advies van d e Raad van State en van het 
Vast Mijnschadecomite. (Art. l en 8, 1°, 
wetten b etreffende het Nationaal Waar
borgfonds inzake kolenmijnschade, ge
coiirdineerd bij koninklijk besluit van 
3 februari 1961 en gewijzigd bij h et 
koninklijk besluit nr. 39 van 25 augustus 
1967.) 

24 januari 1974. 573 

2. - V e1'0onleling van cle concessie
hottde?' van een leolenrnijn wegens schade 
aan een boveng1·ondse eigendom. - V oo?'
waanlen waa1·onde1· deze ve1·oonleling op 
de 1·echten van het Nationaal Waa?·bm·g
joncls inzalce leolenmijnschacle lean te?'ttg
wm·leen en cleze 1·echten lean benaclelen. -
D e beslissing met kracht van gewijsde 
t ot veroordeli.J.1.g van een concessiehouder 

van een kolemnijn wegens schade aan 
een bovengrondse eigendom k an, in geval 
van onvermogen van deze laatst e, op 
de r echten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade terugwer
k en en ze b enadelen. (Art. 1 en 8, 1°, 
wetten betreffende het Nationaal Waar
borgfonds inzake kolenmijnschade, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 
3 februari 1961 en gewijzigd bij het 
koninkli.jk b esluit nr. 39 van 25 augustus 
1967.) 

24 januari 1974. 573 

3. - V e1'0onleling van cle concessie
ho'ttcle?· van een leolenmijn wegens schacle 
aan een boveng1·ondse eigenclom. - Geen 
bepaling van cle wetten bet1·ejjencle het 
N ationaal W aa?·bo?·gjoncls inzalce leolen
mijnschacle clat clit fonds aan cle wettelij lee 
vom·waanlen van het clenlenve1·zet lean wm·
clen ontt1'0leleen. - Uit geen van de bepa
lingen van de wetten betreffende het 
Nationaal Waarborgfonds inzake kolen
mijnschade kan worden afgeleid dat de 
rechterlijke beslissmg, die volgens arti
kel 8, 1°, van deze wetten als bewijs kan 
dienen 011.1. een van de voorwaarden uit 
te maken waarvan dit artikel een tege
moetkomi.J.l.g van dat Fonds afhankelijk 
stelt, kan worden onttrokken aan de 
uitoefeni.J.1.g, door dat Fonds, van derden
verzet, nu, enerzijds, de beslissing is 
gewezen zonder dat het N ati.onaal W aar
borgfonds is opgeroepen of in de zaak 
is tussengekomen en, anderzijds, ze zijn 
rechten kan benadelen. (G.W., art. 1122; 
art. l en 8, l 0 , wetten betreffende het 
N ationaal Waarborgfonds inzake kolen
mijnschade, gecoordi.J.1.eerd bij koni.J.1.klijk 
beslui.t van 3 februari 1961 en gewijzigd 
bij h et koninklijk besluit nr. 39 van 
25 augustus 1967 .) 

24 januari 1974. 573 

MINDER-VALIDEN. 

1. - Sociale ?'eclasse1·ing. - Revali
datie. - P1·estaties becloelcl in a1·tileel 51 
van het leoninlelijlc besl~tit van 5 j~tli 1963. 
- V om·waanlen waa1·onde1· die p1·estaties 
wm·den ve1·goecl. - Bevoegdheid van de 
ministm·. - D e bevoegdheid van de 
1ninister van tewerkstelli.J.1.g om de voor
waarden te b epalen waaronder aan de 
mi.J.1.der-validen verleende prestaties door 
het Rijksfonds voor sociale reclassering 
van de 1nii1.der~validen worden vergoed, 
strekt zich uit tot alle in artikel 51 van 
h et koninklijk besluit van 5 juli 1963 
bedoelde prestaties bestemd om de func-
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tionele of geneeslumdige revalidatie te 
waarborgen. (Art . 69 K . B. van 5 juli 
1963.) 

10 oktober 1973. 165 

2. - Sociale 1'eclasse1·ing. - Tegemoet
koming doo1· het Rijksjonds voo1· sociale 
1'eclasse~·ing van de rninde1·-validen in de 
kosten van jm·maceutischp p1'Ddukten die 
niet wo1·den tm·ugbetaald doo1· de ziekte
en invaliditeitsve1'zeke1·ing. - V oo1·waa1·de 
dat de geneeshee1· van het Rijksfonds de 
noodzaak tot het voo1·sch1'ijven e~·van voomj 
e1·kent. - Bevoegdheid van de rniniste1· 
om deze voonvaanle te stellen. - De minis
ter van tewerkstelling is bevoegd om de 
tegemoetkoming door het Rijksfonds 
voor sociale reclassering van de minder
validen in de kosten van farmaceu
tische produkten die niet worden terug
betaald door de ziekte- en invaliditeits
verzekering, afhankelijk te stellen van 
de voorwaarde dat de geneesheer van 
het Rijksfonds vooraf de noodzaak tot 
het voorschrijven van deze produkten 
erkent. (Art. 69 K .B. van 5 juli 1963; 
M.B. van 8 maart 1965, bijlage, hoofd
stuk II, 6, 4o.) 

10 oktober 1973. 165 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

1. - Bed1'ieglijlce venl~~iste1·ing. - V e1'

duiste1·ing van voo1·we~pen. - Ve1·d~~iste-
1·ing van de opb1·engst van de ve1·lcoop van 
cleze voonve1'pen. - Onde1·scheiden mis
d1·ijven. - Ret misdrijf bestaande in het 
bedrieglijk verduisteren van bepaalde 
voorwerpen verschilt van het misdrijf de 
opbrengst van de verkoop van d eze voor
werpen bedrieglijk te hebben verduis
terd, zelfs indien deze voorwerpen aan 
de beklaagde voor verkoop zijn toever
trouwd. (S.W., art. 491.) 

1 oktober 1973. 109 

2. - Bw·ge1'lijke 1·echtsvonle1·ing. -
Ve1·oo1·deling van de belelaagde tot te1·ug
betaling van 1·eeds ten~ggegeven bed1·agen. 
- Onwettel~jleheid. - Onwettelijk is ~e 
beslissing die, rechtdoende op de e1s 
tot schadevergoeding die de bm·gerlijke 
partij wegens bedrieglijke verduistering 
heeft ingesteld, de beklaagde veroor
deelt om aan deze partij de bedragen 
terug te betalen die hij haar reeds heeft 
teruggegeven. 

8 oktober 1973. 149 

MISDRIJF. 

1. - 1\II isd1·ijj dat aan een pe1·soon lean 

wo1'den ten laste gelegd. ·_ Beo01·deling 
doo1' de jeitem·echtm·. - De feitenrechtei' 
beoordeelt soeverein of een misdrijf in · 
werkelijkheid moet worden ten laste· 
gelegd aan degene, die het strafbaar feit 
materieel heeft verricht, dan wei aan een 
ander. 

1 oktober 1973. 105 

2. - Rechtspe1·soon. Handelsven-
nootschap, dade1·es van een misdTijj. - · 
Stmj1-echtelijlee aanspmkelijkheid van na
t~ttwlij lee pe1·sonen, doo1· wie1· toedoen de 
vennootschap is opget1·eden. - W anneer 
een handelsvennootschap een misdrijf 
heeft gepleegd, rust haar strafre?.htelijke 
aansprakelijkheid op de natuurhJke per
sonen, zij wezen organen of aangestelden, 
door wier toedoen zij is opgetreden. 

1 oktober 1973. 105 

3 . - Ve1'8choningsg1·ond. Zedelijke 
chvang. - Bestanddelen. - De zedelijke 
dwang levert slechts dan een rech~vaa1:· 
digingsgrond op, wanneer de vriJe Wil · 
van degene die de daad verricht, uitge
schakeld is of wam1eer voor de dader · 
tegenover een ernstig en dreigend gevaar 
geen andere weg openstond ter beveili
ging van de belangen die hij, met voor
rang hoven aile andere, verplicht en 
gerechtigd was te beveiligen. (S.W., 
art . 71.) 

8 oktober 1973. 152 

4. - Reohtvaanligingsg1·ond. - MoTele 
dwang. - Noodtoestand. - Noodto~
stand die morele dwang oplevert, slmt 
elk misdrijf uit . (S.W., art. 71.) (Impli
ciete oplossing.) 

5 november 1973. 262 

5. - Rechtvam·digingsg1·ond. - On- · 
ove~·komelijlee dwaling. - Belclaagde die 
een slijte~·ij van gegiste clmnken heeft 
geiixploiteenl, niettegenstaande een ve1'bod 
een de~·gelijke slijte1·ij te hm~den. - Be
lelaagde betoogt onwetend te ~ij'l'l: van .~le 
gevolgen van dit ve1·bod en 1?~tsletd te ZtJn 
doo1• de houding van het bestt~U1' van 
dottane en accijnzen. - Bestuu1· die de 
belelaagde ve1·zocht had de exploitatie van . 
die slijte1·ij stop te zetten. - Aa!~gevoe1·de 
onove1·komelijleheid van de dwalmg nood
zalcelijk ve1·vallen op de dag van clit ve~·
zoek.- De dwaling aangevoerd door een 
beklaagde die een slij~erij van gegiste 
dranken heeft geexplmteerd mettegen
staande een verbod een dergelijke slijterij 
te houden en afgeleid uit zijn onwetend
heid van een dergelijk verbod en uit de 
houding v,an het bestuur van douane en 
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accijnzen, is niet meer onoverkomelijk 
vanaf het verzoek van rut bestuur aan 
deze beklaagde om de exploitatie van 
zijn slijterij stop te zetten. (S.W., art . 71.) 

19 november 1973. 317 

6. - Ve1·schoningsg1·ond. - Beg1·ip. -
Een verschoningsgrond betreft alleen de 
bestraffing, t erwijl het feit als dusdanig 
een onwettig karakter behoudt. (S.W. , 
art. 78.) 

29 januari 1974. 588 

7. - V e1·scheidene jeiten uitgaande van 
een enkel stTajbaa1· opzet. - Feiten waa1·
voo1· een dejinitieve ve1·oonleling of inte1·
ne1·ing is ~litgesp1·oken. - Ande1·e jeiten 
die ook v661· cleze ve1·oonleling zijn ge
pleegd. - Een enlcel misd1·ijj. - W anneer 
bepaalde feiten waarvoor een defini· 
tieve veroordeling of internering is u.it
gesproken, en andere feiten, die ook 
misdrijven opleveren en gepleegd zijn 
v66r die beslissing, welke hierover geen 
uitspraak heeft gedaan, uitgaan van 
hetzelfde strafbaar opzet, vormen zij 
samen een enkel misclrijf. (S.W., art. 65.) 

12 februari 1974. 640 

8. - Rechtvaanligingsg1·ond. Con· 

NACHTGERUCHT OF NACHT
RUMOER. 

Handelsexploitatie waanlooT nachtge-
1'ttcht wonlt be?"Oklcend. - Ove1't1·eding van 
a1·tikel 561, 1°, van het Stmjwetboek. -
Beg1·ip. - vVettelijk gerechtvaarcligd is 
de beslissing van de rechter die, ter ver
oordeling van de exploitant van een han
delsbedrijf wegens overtrecling van arti
kel 561, 1°, van het Strafwetboek, vast
stelt dat hoewel de exploitatie, zoals zij 
is ingericht, slechts het nachtrumoer 
heeft veroorzaakt dat daarmee noodza
k elijk gepaard ging, de exploitant ervan 
verzuimd h eeft de gepaste maatregelen 
te nemen om de nachtrust van geburen 
niet te storen. 

23 oktober 1973. 215 

NATUURLIJK KIND. 

1. - E1·kenning van een natuu?'lijk 

N 

clusie ten betoge dat de belclaagde die 
ve1·volgd w01·dt om te hebben geweigenl 
zich te ondenve1·pen aan de volkstellings
jO?·maliteiten, gehandeld had onde1· invloecl 
van een onwee1·staanba1·e macht. - Be
slissing dat de beweeg?·eden van het mis
d?·ijj van politielce aanl was en dat bij de 
beoo1·deling van de st1·aj daa1·mee 1·elcening 
moest wonlen gehouden. - Impliciet ant
woO?·d. - De conclusie ten betoge dat 
de beldaagde die wordt vervolgd om te 
hebben geweigerd zich te onderwerpen 
aan de tellingsformaliteiten, gehandeld 
had onder in.vloed van een onweerstaan
bare macht, wordt passend beantwoord 
door de beslissing clat de beweegreden 
van het misdrijf van politieke aard was 
en dat bij de beoordeling van de straf 
daarmee moest rekening gehouden wor
den. 

6 mei 1974. 997 

9. - Rechtvaanligingsg1·ond. - Dwa
ling. - Goede t?'Ottw. - Geen ?'echtvaa?·
cligingsg?'ond. - Dwaling is slechts dan 
een rechtvaardigingsgrond als zij onover
komelijk is, wat door de goecle trouw van 
de dader van het misdrijf alleen niet kan 
worden bewezen. (Tweede zaak.) 

17 jmli 1974 (drie arresten). 1134 

lcind. - Beg1·ip. - De vrije wilsuiting 
van degene die een natuurlijk kind er
kent, welke vermoed wordt de uitdruk
lcing van de waarheid te zijn, is, vanaf 
het ogenblik dat de verklaring in de 
wettelijke vormen wordt gedaan, de 
wettelijke titel van de natuurlijke af
stamming met alle gevolgen die de wet 
aa-11. deze betrekking van afstamming 
toekent. (B.W., art. 334.) 

28 maart 1974. 829 

2. - E1·kenning. - Betwisting van de 
e1·kenning. - Pe1·sonen die de wet mach
tigt om op te t1·eden. - De vordering tot 
betwisting van de erkemling van een 
natuurlijk lcind door de vader of door de 
moeder kan worden ingesteld door ieder 
die daarbij belang heeft, met inbegrip 
van de erke1mer, zelfs als hij wist dat 
ze leugenachtig was. (G.W., art. 764, 1°.) 

28 maart 1974. 829 
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ONDERNEMINGSRAAD. 

Afgevam·digde van het pe1·soneel of 
we1·kneme1· kandidaat bij de vm·kiezingen. 
- A1·beidsove1·eenkomst voo1· bedienden 
van een bepaalde dutw. - Ovm·eenlcomst 
die een einde heeft genomen bij het ve?·
st?·ijlcen van de te1·mijn. - Geen wettelijke 
besche1·ming. - D e afgevaardigde van 
het personeel in de ondernemingsraad 
of de kandidaat bij de verkiezingen voor 
die raad, wiens arbeidsovereenkomst voor 
b edienden, gesloten voor een bepaalde 
duur, eindigt bij het v erstrijken van de 
gestelde termijn, heeft geen recht op de 
bescherming bepaald bij artikel 21 van 
de wet van 20 september 1948. (Impli
ciete oplossing.) 

13 februari 1974. 653 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

1. - Ht~iszoeking. - Voo1· het publiek 
toeganlcelijke dmnlcgelegenheid. - De
m·eet van 19-22 jt~li 1791 , a1·tilcel 9. -
Recht van de politie om e1· binnen te t1·eclen. 
- De officieren van politie kunnen zowel 
's nachts als bij dag, onder meer tot 
vaststelling van wanordelijkheden of van 
overtredingen van de wetten en veror
d eningen, binnentreden in plaatsen, zoals 
cafe's en cabarets, waar eenieder toe
gelaten wordt en dit geheel de tijd dat 
h et publiek aldus wordt toegelaten. 
(Art. 9 d ecreet van 19-22 juli 1791; 
Grondwet, art. 10.) 

18 d ecember 1973. 442 

2. - Huiszoelcing.- Voo1· het publielc 
toeganlcelijlce dmnlcgelegenheid. - De
m·eet van 19-22 juli 1791, m·tilcel 9 . -
Recht van de politie om e1• binnen te 
t1·eden. - Politie. - Beg1·ip. - De 
officieren van politie die, naar luid van 
artikel 9 van het decreet van 19-22 juli 
17 91, en in de bij eli t artikel nader om
schreven omstandigheden zowel 's nachts 
als bij dag mogen binnentreden in de 
plaatsen waar een ieder wordt toege
laten, zijn niet alleen, wat de gemeente 
lijke politie betreft, de burgemeesters, 
politiecommissarissen of adjunct-politie
commissarissen, doch ook onder meer 
d e agenten van deze politie. (Impli
ciete oplossing.) 

18 december 1973. 442 

3. - Beschilclcing tot ve1·wijzing van 

0 

een vm·dachte naa1· de co?Tectionele ?'echt
banlc. - Tweede beschikking tot ve?·wij
zing van cleze ve1·dachte wegens hetzelfcle 
feit. - Onwettelijlcheid. - W anneer de 
raadkamer een beschikking h eeft gewe
zen waarbij de verdachte naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, kan 
zij wegens hetzelfde feit geen tweede 
beschikking uitspreken als de eerste niet 
wettelijk van onwaarde was verklaard. 

8 april 1974. 871 

4. - Desktmdige opgevonle1·d doo1· de 
p1·octwetw des Konings buiten de gevallen 
bepaald do01· de m·tilcelen 32 en 46 van het 
Wetboek van stmfvd1·de1·ing. - Eedaf
legging niet ve1·eist. - Buiten de gevallen 
bepaald door de artikelen 32 tot 46 van 
het W etboek van strafvordering legt een 
deskundige die door de procm'eur des 
Konings b elast is met daden van voor
onderzoek d e bij artikel 44 van dit 
wetboek bedoelde eed niet af. 

11 jtmi 1974. 1125 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN 
ONOPZETTELIJK DODEN. 

1. - V e1·wondingen doo1· een hond toe
gebmcht . - Geb1·elc aan voo1-zichtigheicl of 
voo1·zo1·g van de bewaanle1·. - Beg1·ip. -
Een hond die een voorbijganger heeft 
gebeten, niet aan de leiband te hebben 
gehouden, hoewel de houder van dit dier 
daartoe verplicht was krachtens de dier
geneeskundige politie over d e hondsdol 
heid, kan een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg opleveren in de zin van de 
artikelen 418 tot 420 van het Strafwet
boek. 

8 oktober 1973. 140 

2. - Ontploffing die de doocl van ve?·
scheiclene peTsonen heeft ve1·oo1·zaakt en 
ve1·wonclingen aan andm·en heeft toege
bmcht. - Ingenieu1· die gewaa1wcht~wd 
wenl vooT het ontplojfingsgevaa1· en die het 
veiligheidsp1·obleem heeft venvaa?'loosd. -
Onopzettelijlc doden en onopzettelijlc toe
b?·engen van ve1·wondingen. - W a1meer 
een ontploffing in een nijverheidsinstel 
ling de dood van verscheidene personen 
heeft veroorzaakt en aan anderen ver
wondingen heeft toegebracht, wordt door 
de rechter, die erop wijst dat de ingenieur 
bij deze instelling gewaarschuwd werd 
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voor h et ontploffingsgevaar en dat h:ij 
h et ve:il:igheidsprobleem h ad verwaar
loosd, wettelijk beslist dat deze ingen:ieur 
zich schuldig heeft gemaakt aan onop
zettelijk doden en onopzettelijk toebren
gen van verwondingen, zelfs inclien h:ij 
vaststelt dat h et ontplo:ffingsmechanisme 
ingewikkeld was en dat bepaalde fac
toren in clit mechan:isme een voorheen 
slecht gekende rol h ebben gespeeld. 
(G.W., art. 418, 419 en 420.) 

6 november 1973. 270 

3 . - Geb1·elc aan voo1·zichtigheicl of 
voo?·zo?·g. - Beg1·ip. - Geen rekening 
houden met een moge1ijkheid kan een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
op1everen, in de zi:r1 van artikel 418 van 
h et Strafwetboek, als deze mogelijkheid 
h ad moeten voorzien zijn. 

14 januari 1974. 532 

ONRECHTMATIGE 
GING. 

MEDEDIN-

1. -Met de ee1·lijlce handelsgebniilcen 
st?·ijdige daad . - Doo1· een p1·ochwent 
vo01·gesch?·even p1·ijzen, die een clenle kent 
doch die hij niet in acht neemt. - Om
standigheden waa1·in de ged1·aging van 
die de1·de een met de ee?"lijlce hanclels 
gebntilcen st1·ijdige daacl is. - Niet wette
l:ijk gerechtvaarcligd is de beslissing 
volgens welke een met de eerlijke handels 
gebru:iken strijdige daad gepleegd is 
zoclra de d ader wetens produkten ver 
kocht heeft onder de door de fabrikant 
voorgeschreven prijzen, zodat deze ge
weigerd had hem verder te bevoorraden 
wegens niet-inachtneming van deze prij
zen, a ls de rechter vaststelt dat hij door 
geen contractuele verplichting tot prijs
h andhaving meer gebonden was en niet 
zegt dat hij medeplichtig zou zijn aan 
een font van zijn nieuwe leverancier of 
dat h:ij zich wegens de gedraging in de 
desbetreffende omstandigheden schu1dig 
zou hebben gem aakt aan een fout, die 
o.m. voortspruit uit oneerlijkheid of 
uit een professionele t ekortkoming. (Arti
kelen 54 en 55 wet van 14 juli 1971.) 

9 november 1973. 283 

2. - Koninlclijlc beslttit nr 55 van 
23 decembe1· 1934. - Bevoegdheid van de 
vocn·zitte1· van de Techtbank van lcoophanclel . 
- G1·enzen. - D e bevoegdheid van: d e 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel , die op grand van artikel 1 van 
het koninklijk besluit 1rr. 55 van 23 d e 
cember 1934 u:itspraak doet, is beperkt 

tot het al dan niet bevelen van de staking 
van h andelingen die m et d e eerlijke ge 
bruiken inzake h andel strijdig zijn, met 
uitslu:iting van h et toekennen van schade
vergoeding. 

16 november 1973. 311 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1. - Schade ten gevolge van het gebntilc 
waa1·toe cle onteigenam· het onteigend on
?"Oe?·encl goecl bestemt. - Schade die geen 
aanleicling geeft tot een O'J'I,teigeningsve?·
goecling. - D e schade die voor de ont
eigende voortvloeit uit het gebruik 
waartoe de onteigenaar de onteigende 
grand bestemt en die aan alle omwonen
den wordt veroorzaakt, geeft geen aan-
1eiding tot een vergoeding wegens ont
eigening ten algemenen nutte. (Grondwet, 
a r t. 11 .) 

26 april 1974. 929 

2 . - Rechtspleging bij hoogcl1·ingende 
omstandigheden. VeTgoecling. 
vVaanle van het On?"Oe?"end goed op de clag 
van het vonnis clat de doo?" de onteigenaa1· 
ve?"sch'ttldigcle voo?"lopige ve1·goecling be
paalt. - De vergoecling welke voor de 
onteigening t en a lgemenen nutte van een 
onroerend goed volgens de rechtspleging 
van hoogclringende omstancligheden is 
verschuldigd, bestaat in de waarde van 
het onroerend goed op d e dag van het 
vmmis dat de door de onteigenaar ver
schu1digde voorlopige vergoeding vast 
stelt. (Art. 8 vervat in artikel 5 van de 
wet van 26 juli 1962 b etreffende de ont
eigeningen ten, algemene nutte en de 
concessies voor de bouw van autosnel 
wegen.) (linpliciete oplossing.) 

6 juni 1974. 1101 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

1. - Stmj wetboelc, a1·tilcel 380quate?" . -
Ont'twht. - vV oonl niet nade1· omsclweven 
in de wet. - Beoonlelingsmacht van cle 
jeitem·echte1·. - Daar de wet van 21 au
gustus 1948, die o.a . in het Strafwetboek 
artikel 380q'ttate?" h eeft ingevoegd, het 
woord « ontucht >> niet nader heeft om
schreven, b eoordee1t d e feitenrechter 
soeverein of daden ontuchtfeiten uit
maken, voor zover hij van de gebruike
lijke betekenis van clit woord afwijkt. 

2 oktober 1973. 123 

2. - Stmjwetboelc, a1·tilcelen 379 tot 
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380quatm·. - Ontucht. - Begrip. -
Ret woord << ontucht »in de artikelen 379 
tot 380qttateq· van het Strafwetboek heeft 
een ruimere, betekenis dan het woord 
<< prostitutie » ; het heeft ook betrekking 
op daden van lubriciteit of van ontucht 
die aan prostitutie vreemd zijn. 

2 oktober 1973. 123 

3. - Stmfwetboek, a1·tikel 380quater, 
lid 2. - Bepaling van toepassing zelfs 
indien de beklaagde slechts zijn eigen 
d?·iften heeft willen voldoen . - Arti 
kel 380quatn·, lid 2, van het Strafwetboek 
dat o.m. straft d egene die door enig 
publiciteitsmicldel kenbaar maakt dat hij 
wenst in b etrekking te komen met 
iemancl d ie zich aan ontucht overgeeft, 
is van toepassing zelfs indien de beklaagcle 
zocloencle slechts zijn eigen driften heeft 
willen voldoen. 

2 oktober 1973. 123 

ONTVOERING VAN EEN KIND. 

Niet-a:fgifte van een kind doo1· de vade1· 
of de moecle1· aan degenen die het 1·echt 
hebben het op te eisen. - Bewa1·ing van het 
kind niet ge1·egelcl lcmchtens de wet op de 
jettgdbeschenning.- Geen ove1·t1·eding van 
a1·tilcel 369bis, licl 1 en 2, van het Stmf
wetboek. - De vader of de moeder die 
zijn minderj arig kind niet afgeeft aan 
clegenen die h et recht h ebben het op te 
eisen, overtreedt artikel 369bis, lid 1 en 2, 
van het Strafwetboek niet, wanneer er 
geen luachtens de wet op de jeugdbe
scherming gewezen beslissing omtrent de 
bewaring van het kind bestaat. 

1 oktober 1973. 109 

ONVERDEELDHEID. 

1. - Boedelbesclwijving. - Doel. -
V m-lcla1·ingen ten laste of ten bate van de 
boeclel. - De boeclelbeschrijving als 
becloeld in de artikelen 1175 en 1183 van 
het Gerechtelijk W etboek heeft ten cloel 
de 01nvang van een nalatenschap, van 
een gemeenschap of van een onverdeeld
heid vast te stellen ; zij moet met name 
b evatten de opgave van .de verklaringen 
van de partijen t en laste of ten bate 
van de boeclel, a lsmede de aan partijen 
gestelde vragen en de daarop gegeven 
antwoorden. 

29 oktober 1973. 237 

2. - Boedelbesclw·ijving. Kamkte1· 
. en aa1·d van deze akte. - D e boedelbe-

schrijving als bedoeld in de artikelen 117 5 
en 1183 van het Gerechtelijk vVetboek 
is niet alleen een alde tot bewaring van 
recht ; zij heeft ook ten doel alle baten 
en lasten van een onverdeelde massa 
vast te stellen. 

29 oktober 1973. 237 

3.- Boedelbesclwijving. - Doel van 
cleze akte. - De boedelbeschrijving als 
bedoeld in de artikelen 11 75 en 1183 
van het Gerechtelijk Wetboek ligt aan de 
grondslag van de vereffenings- en ver
delingsverrichtillgen van d e nalaten
schap, van de gemeenschap of van de 
onverdeelclheicl. 

29 oktober 1973. 237 

4. - Boeclelbesch1·ijving. Goecle1·en 
die clam· de pa1·tijen bij cle boedelbesclwij
ving moeten aangegeven wonlen. - Aan 
inbreng of inlco1·ting ondenvmpen schen
lcingen. - De partijen bij de boedelbe
beschrijving als b ecloelcl in d e arti
kelen 11 75 en 1183 van het Gerechtelijk 
vVetboek moeten v66r het afsluiten van 
de boeclelbeschrijving elk goecl aangeven 
>vaarvan het bestaan onbekend zou kun
nen blijven, in geval van niet-aangifte, 
zoals de aail inbreng of inkorting onder
worpen schenkingen. 

29 oktober 1973 . 237 

OPENBAAR DOMEIN. 

:!. . - Ove1·eenlcomst bet?·effencle het genot 
van goecle1·en van een gemeente . - Goe
clm·en die de ene tot het openbaa1· clomein, 
de anclm·e tot het p1·ivaat domein beho1·en. -
Goecle1·en die een geheel vo1·men. - D e 
feitenrechter beoordeelt op feitelijke en 
derh alve soevereine wijze of goederen 
die de ene tot h et openbaar domein van 
een gemeente, de andere tot het privaat 
clomein ervan beh oren en die het voor
werp van een overeenk01nst zijn, al clan 
niet een geheel vormen. 

4 januari 1974. 486 

2. - Goecle1·en die tot het openbaa1· 
clomein behm·en. - Goecle1·en die niet in 
hutw kunnen wo1·clen gegeven. - Goecle1·en 
die niet het voo1·we1p van een hanclelshuur 
lcunnen zijn . - Goederen die tot het 
openbaar domein b ehoren, kunnen niet 
in huur worden gegeven en kunnen der 
halve niet het voorwerp van een handels
huur zijn. 

4 januari 1974. 486 

3. __: Ove1•eenlcomst bet?·effencle het genot 
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van goede1·en van een gemeente. - Goe
de?·en die de ene tot het openbam· domein, 
de ande1·e tot het p1·ivaat domein beho1·en. 
- Goede1·en die een geheel voTmen. -
Goede1·en die niet in htttw lctmnen w01·den 
gegeven en niet het voo1·we1'P van een 
handelshttU1' ktmnen zijn. - De rechter 
die vaststelt dat goederen die de ene 
tot het openbaar domein van een ge
meente, de andere tot het privaat domein 
ervan behoren en die het voorwerp van 
een overeenkomst zijn, een geheel vor
men, beslist wettelijk dat de goederen 
niet in hum· lumnen 'worden gegeven, 
ongeacht de respectieve omvang van de 
goederen van het openbaar clomein en 
van het privaat clomein, en derhalve 
clat genoemde overeenkomst niet onder 
toepassing valt van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuur. 

4 januari 1974. 486 

OPENBAAR MINISTERIE. 

1. - GeTecht waa1·bij een vo1·de1·ing tot 
betwisting van cle e1·kenning van een na
tttuTlijk lcind aanhangig is . - Wijze van 
tttssenkomst. -----' W am1.eer bij een gerecht 
een vorclering tot betwisting van de 
erkenning van een natuurlijk kind aan
hangig is, komt het openbaar ministerie, 
volgens de wet zelf, bij wege van advies 
tussen, zoncler zich in de zaak partij te 
stellen. Deze regel verzet er zich echter 
niet tegen dat het openbaar ministerie, 
wegens de vereisten van de openbare 
orde, zich ambtshalve in de zaak partij 
kan stellen en er bij wege · van rec.hts
vordering in tussen komen. (B.W., 
art. 339; G.W., art. 764, 1°, 138, licl2, en 
767.) 

28 maart 1974. 829 

2. - BuTgedijlce zalcen. - V 01'de1·ing 
ambtshalve inge.'fteld in de gevallen welke 
niet bij de wet zijn bepaald. - GTenzen. -
In burgerlijke zaken heeft het openbaar 
ministerie, zelfs in de andere gevallen 
clan bij de wet bepaalcl, het recht ambts
halve op te treden, cloch zijn vordering 
moet dan ertoe strekken een toestancl te 
doen eindigen waardoor de openbare 
orde in gevaar worclt gebracht en die 
derhalve moet ophouden. (G.W., art. 138, 
lid 2.) 

28 maart 1974. 829 

3.- E1·kend nattnwlijlc kind. - Leu
genachtige eTkenning. - Betwisting van 
de eTkenning do01· cle eTkenne1·. - Open
baa?· rniniste1·ie dat zich arnbtshalve pa1·tij 

stelt in de zaak dooT e1· bij wege van 
1'echtsvo1·de1·ing tttssen te kornen. - Ont
vankelijlcheid. - Voonvaanle. - Ret 
openbaar ministerie is slechts ontvanke
lijk om zich ambtshalve partij te stellen 
in de reeds aanhangige zaak over een be
twisting van de leugenachtige erkemling 
van een natuurlijk kind door de erkenner 
zelf, wanneer blijkt clat zijn tussenkomst 
ertoe strekt een toesta:nd te verhelpe:n 
die een gevaar oplevert voor de belangen 
van de openbare orde die het moet ver
dedigen, onder meer inzake jeugdbe
scherming. (G.W., art. 138, lid 2.) 

28 maart 1974. 829 

4. - Rechte1· in hogeT be1·oep 'bij wie de 
st1·afvonle1·ing aanhangig is. - V oo1· de 
uiteenzetting van het openbam· ministe1·ie 
wonlt geen bepaalde vonn opgelegd of geen 
geijlcte benaming geb?'ttikt. - W anneer de 
strafvordering aanhangig is bij de rechter 
in hager beroep, is het horen van het 
openbaar mi:nisterie in zijn grieven tegen 
het beroepen vonnis een substantiele 
formaliteit welke moet worden vastge
stelcl in de beslissing of in het proces
verbaal van de terechtzitting; de wet 
legt echter geen vorm op voor de uiteen
zetting van · het openbaar ministerie. 
(Sv., art. 153, 190 en 210.) 

2 april 1974. 849 

5. - Ve1·zoelc om mededeling van een 
stmfdossie?' of afleve?·ing van afsch?-iften 
van akten van onde1·zoek en 1·echtspleging 
in st?·afzalcen. - P1·ocu1·eu1'-genemal bij 
het hof van be1·oep beslist ove1· clit vm·zoek. -
Aileen de procm·eur-generaal bij het hof 
van beroep is bevoegd om machtiging te 
geven voor de mededeling of aflevering 
van afschriften van alden van onderzoek 
en rechtspleging in strafzaken. (Art. 125 
k.b. van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken.) 

21 juni 1974. 1176 

OPENBARE ORDE. 

1. - Wettelijlce bepalingen bet1·ef!ende 
de sarnenstelling van de ge1·echten. -
Bepalingen die de openba1·e 01·de mken. -
De wettelijke bepalingen betreffende de 
samenstelling van de gerechten raken de 
openbare orde. 

13 december 1973. 428 

2 . - Wetten en 1·eglementen inzalce de 
01·ganisatie van de tuchtge1·echten.- Bepa
lingen die de openba1·e o1·de mken. - Ret 
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beginsel, volgens hetwelk de wettelijke 
bepalingen betreffende de samenstelling 
van de gerechten de openbare orde raken, 
geldt met name voor de wetten en regle
menten inzake de organisatie van de 
tuchtgerechten. 

13 december 1973. 428 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. 

1. - Stmfwetboelc, a?"tilcel 386bis. -
Tentoonstelling op of aan de openba1·e weg 
van onee1·ba1·e p1·enten, afbeeldingen of 
voo?'We?pen clie de ve1·beelding van minde?·
ja?"igen beneden achttien jaa1· lcttnnen 
p?"ilclcelen. - Beg1·ip . - De rechter die 
vaststelt dat prenten van naakte mannen 
of vrouwen op of aan de openbare weg 
tentoongesteld, hoewel zij niet obsceen 
of aanstootgevend zijn, niettemin de ver
beelding van minderjarige b eneden acht
tien jaar kunnen prikkelen, beslist wette 
lijk dat hij die deze prenten zo heeft t en 
toongest eld zich schuldig heeft gemaakt 
aan het misdrijf van artikel 386bis van 
het Strafwetboek. 

18 september 1973. 53 

2.- P1·enten die st!·ijdig zijn met de 
goede zeden.- Beg?'ip.- Strijdig met de 
goede zeden, en zonder enig wetenschap
pelijk op opvoedend karakter, zijn de 
tekeningen en foto's in een zogenaamd 
wetenschappelijk en opvoedlnmdig tijd
schrift die er uitsluitend op gericht zijn 
de zinnelijke gevoelens van degene die ze 
bekijkt btutenmate te prikkelen en di e, 
wegens de vicieuze of tege1matum·lijke 
gedragingen of houdingen die ze tonen, 
het schaamtegevoel van de doorsnee 
burger kwetsen. (S.W. , art. 383, eerste 
lid.) 

9 april 1974. 873 

3 . - V m·sp1·eiding van gesch?'iften die 
st1·ijdig zijn met de goede zeden. - Op
zet is vm·eist. - V aststelling. - De 
rechter die erop wijst dat een persoon 
heeft deelgenomen aan de verspreiding 
van geschriften met prenten strijdig 
met de goede zeden, waarvan h et kara.k
ter h em bekend was, stelt aldus vast 
dat die persoon gehandeld heeft met het 
opzet, vereist bij artikel 383, eerste lid, 
van h et Strafwetboek. 

9 april 1974. 873 

OPLICHTING, 

1. - Listige lcunstg1·epen. - Afgifte 

van aan een banlc ge1·ichte betalingsop
dmchten. - Geen voldoende delclcing. -
Afgifte van aan een bank gerichte 
betalingsopdrachten hoewel geen vol
doende dekking bestaat om deze uit te 
voeren, !evert oplichting op waardoor 
men aan een denkbeeldig krediet wil 
doen geloven. (S.W., art. 496.) 

12 februari 1974. 643 

2. - Becl1·ieglijlc opzet. Soeve1·eine 
beoo1·deling in feite doo1· de ?'echte?'. -
Het bestaan van bedrieglijk opzet, be
standdeel van het misdrijf oplichting, 
wordt in feite en derhalve soeverein door 
de feitenrechter beoordeelt. (Grondwet, 
art. 95.) 

4 juni 1974. 1092 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN 
OPZETTELIJK DODEN. 

Opzettelijlc toeb1·engen van slagen en 
venvondingen zonde1· het oogmeTlc om te 
doden, die tach de doocl hebben ve?·oo?·zaalct. 
- Beschilclcing tot con·ectionalise?·ing bij 
aanneming van ve1·zachtende omstandig
heden. - Vm·schoning doo1· het vonnis
ge?·echt aangenomen. - V e1·minde1·ing van 
de stmj als bij een wanbed?·ijf. - Wan
neer, gezien de verzachtende omstandig
heclen, de raadkamer de dader van de 
slagen of verwondingen zonder het oog
m erk om te doden, maar die toch de doocl 
hebben veroorzaakt, naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen en h et vonnis
gerecht beslist dat deze slagen of ver
wondingen verschoonbaar zijn, wordt d e 
straf verminderd als bepaald voor het 
geval dat het om een wanbedrijf gaat. 
(S.W., art . 393, 401, lid 1, 411 tot 414.) 

10 december 1973. 407 

OUDERLIJKE MACHT. 

Ottde?·s die een ?'echtsvo?·de?·ing hebben 
ingesteld als wettelijlce behee?·de?'S van httn 
zoon. - Zoon ?'eeds mee1·dm-jm·ig toen de 
vm·de1·ing we1·d ingesteld. - Hoge1· beToep 
van de ve?·oo?·deelde venvee?·de?' . - Niet 
ontvanlcelijlc voo1· zove1· het is ingesteld 
tegen de zoon. - W anneer de ouders, 
~J? grond van artikel 389 van het Burger
hJk W etboek, een rechtsvordering inge
steld hebben als wettelijke beheerders 
van hun zoon, ofschoon deze reeds 
meerderjarig was, kan de op die verde 
ring veroordeelde verweercler slechts 
tegen die ouders in hoger beroep komen 
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en n iet tegen hun zoon die niet wettelijk 
vertegenwoordigd was voor de rechter. 
(B.W., art. 389, G .W., art. 1050 en 1056; 
Rv., art. 443 en 446.) 

11 januari 1974. 523 

OVEREENKOMST. 

1. - W ecle1·lce1'ig contmct. - In geb1·elce 
zijn van cle mecle-contmctant clejinitief ge
wonlen. - Belet de opwe1'Ping van cle 
exceptie van niet-ttitvoe1·ing niet. - Inzake 
wederkerige contracten ontneemt de 
omstandigheid dat het in gebreke zijn 
van de mede-contractant wegens zijn 
faillissement d efinitief is geworden, aan 
de andere partij het voorcleel van de 
exceptie van niet-uitvoering niet. 

13 september 1973. 36 

2. - W ecle1·lcm·ig cont1·act. - Exceptie 
van niet-ttitvoe1·ing. - Schm·sing van cle 
ttitvoeTing van de vm·bintenissen. - Be
g1·ip onde1·scheiclen van clat van cle schttlcl
ve1·gelijlcing. - De exceptie van niet
uitvoering en die welke gegroncl is op de 
schuldvergelijking zijn onderscheiden, 
aangezien d e schuldvergelijking een wijze 
is waarop wederkerige verbintenissen 
geheel of t en d ele tenietgaan, terwij l de 
exceptie van niet-uitvoering geen ancler 
gevolg heeft dan de schorsing van de 
uitvoering van de verbintenissen van 
clegene die zich erop beroept. (B .W., 
art. 1102, 1134, 1184, 1289 en 1290.) 

13 september 1973. 36 

3. "VVecle1·lce1·ige cont1·acten. - Exceptie 
van niet-ttitvoe1·ing. - Inhm·ent aan het 
cont1·act. - D e exceptie van niet-uit
voering, die gegrond is op de onclerlinge 
afhankelijkheicl van de wederzijclse ver
bintenissen, is inherent aan de aard van 
het weclerkerig contract. (B.W., art. 1102, 
1134 en 1184.) 

13 september 1973. 36 

4. - Binclencle lcracht tussen cle pa1'
tijen. - Rechte1· die aan de ove1·eenlcomst 
cle ttitwe1·lcing toelcent clie zij, volgens cle 
uitlegging clie hij e1·van geeft, wettelijlc 
tttssen de pa1·tijen heeft. - Geen mis
lcenning van a1·tilcel 1134 van het Bu?·ge?·
lijlc Wetboelc. - D e bindende lu·acht van 
een overeenkomst wordt niet miskend 
door de rechter die aan de overeenkomst 
d e uitwerking toekent die zij, volgens 
de uitlegging die hij eraan geeft, wette
lijk tussen de partijen heeft. (B .W., 
art. 1134.) 

16 november 1973, 24 april en 20 juni 
1974. 309, 916 en 1165 

5. - Ove1·eenlcomst clie gesp1·eicle pres
taties inhottclt. - Ove1·eenlcomst gesloten 
voo1· onbepaalcle tijcl. - Eenzijclige ant
binding. - E en overeenkomst die in de 
tijd gespreide prestaties inhoudt en ge
sloten is voor onbepaalde tijd, kan op 
elk ogenblik door iedere partij worden 
beeindigd, indien deze beeincliging niet 
is uitgesloten door een bijzondere wette
lijke regeling. 

22 november 1973. 327 

6. - Oontmctant clie zich cloo1' een aan
gestelcle of cloo1· een agent laat ve1·vangen 
voo1· cle ttitvoe1·ing va.n een cont1·actttele 
ve1·bintenis . - Aangestelcle of agent clie 
geen « clenle" is. - Wanneer een con
tractant zich door een aangestelcle of 
een agent laat vervangen om een con
tractuele verbintenis uit te voeren, is 
deze aangestelde of cleze agent geen 
« clercle " t.a.v. de uitvoering van het 
contract en t.o .v. de medecontractant. 

7 december 1973. 395 

7. - Binclencle lcmcht tttssen cle pa?'
tijen. - Rechtm· clie weige1·t 1·elcening te 
houclen met een clattsttle van een ove1•een
lcomst, zoncle1· cleze weige1·ing wettelijlc te 
1'echtvaanligen. - Niet wettelijlc ge1'echt
vam·cligcle beslissing. - D e bindende 
kracht van de overeenkomst wordt m is
kend door h et arrest, dat derhalve niet 
wettelijk gerechtvaardigcl is, waarbij de 
clausule van een overeenk01nst voor een 
handelsvertegenwoordiging nietig ver
klaard wordt als strijclig met het beginsel 
van een virtuele openbare orcle op grand 
waarvan d e rechter de clausules van een 
arbeidsovereenkomst, volgens welke naar 
zijn oordeel alle voordeel aan een kant 
is, mag nietig verklaren. (B .W ., art. 1134.) 

12 december 1973. 423 

8. - Ove1·eenkomst bet1·ejfencle het genot 
van goeclm·en van een gemeente. - Goe
de?·en clie cle ene tot het openbam· clomein, 
cle anclm·e tot het p1·ivaat clomein beho1·en. 
- Goecle1·en clie een geheel vo1·men. -
F'eitelijlce en cle1·halve soevm·eine beoonle
ling. - De feitenrechter beoorcleelt op 
feit elijke en derhalve soevereine wijze of 
goederen die de ene tot h et openbaar 
domein. van een gemeente, d e andere tot 
h et privaat domein ervan b ehoren en die 
h et voorwerp van een overeenkomst zijn, 
al clan niet een geheel vormen. 

4 januari 1974. 486 

9. - Stmfbecling. - Beg1·ip. - De 
als straf bedongen geldsom kan slechts 
een forfaitaire vergoeding zijn van de 
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sch ade welke voor de schuldeiser voort
vloeit uit de niet-nakoming van de 
hoofdverbintenis. (B.W., art. 1226 en 
1229.) 

1 februari 1974. 601 

10. - Als stmjbeding vastgesteld be~ 
dmg. - Bed1·ag dat geen ve1·goeding is van 
de schade welke vooT de schttldeise1· voo?'t
vloeit ttit de niet-uitvoe1·ing van de hoofd
vm·bintenis. - Beding dat geen stmjbe
ding is in de zin van de m·tikelen 1226 
en 1229 van het Btwge1·Zijlc Wetboek. -
Bepaling van a1·tikel 1152 van dit Wet
boek niet van toepassing. - Wanneer d e 
rechter vaststelt dat het als strafbeding 
vastgest elcle bedrag geen vergoeding 
kan zijn van d e schade ten gevolge van 
de niet-uitvoering van de h oofdverbin
tenis, kan hij hieruit wettelijk afleiden 
dat het geen strafbeding betreft, in de 
zin van de artikelen 1226 en 1229 van 
het Burgerlijk Wetboek, en dat de be
paling van artikel 1152 van dit wetboek 
niet van toepassing is . 

1 en 8 februari 1974. 601 en 624 

11. - Als stmfbeding vastgesteld be
d?·ag. - Bed1·ag dat geen ve1·goeding is 
van de schade welke voo1· de schuldeise1· 
voo1·tvloeit ttit de niet-ttitvom·ing van de 
hoojdve1·bintenis. - Beoo1·deling doo1· de 
jeitem·echte1· . - De feitenrechter beoor
cleelt soeverein of een als strafbeding 
V!j>stgesteld b edrag een vergoeding kan 
zijn voor de schade die voor d e schuld
eiser voortvloeit uit de niet-uitvoering 
van de hoofdverbintenis. 

8 februari 1974. 624 

12. ~ Aanspmlcelijlcheid ttit ove?·een
komst. - Schade ve1·oo1·zaakt doo1· cle 1'es
pectieve fouten van ve1·scheiclene pa1·tijen. 
- Alle pm·tijen zijn vm·plicht de schacle 
jegens de benadeelde pm·tij volledig te 
ve1·goeden. - Beg1·ip. - Wanneer de 
schade haar oorzaak vindt in de samen
lopende fouten die verscheiclene partij en 
gepleegd hebben bij de uitvoering van 
htm verbintenissen uit overeenkomst en 
zonder een van deze fouten, de fouten 
van de andere partijen niet hadden 
kunnen volstaan om de schade te veroor
zaken, is elke partij, in de regel, j egens 
het slachtoffer verplicht cleze schade 
voiledig te vergoeden ; daartoe wordt 
niet vereist dat de rechter vaststelt dat 
het onmogelijk is de verhouding te be
palen waarin de fout van elke partij tot 
de schade bijgedragen heeft, of clat de 
partij en jegens h et slachtoffer door een en 

dezelfde overeenkomst gebonden zijn. 
(B.W., art. 1146 tot 1151.) 

15 februari 1974. 661 

13. - Aanspmkelijkheid uit ove1·een
komst. - Gemeenschappelijlce fottt van 
ve1·scheidene pm·tijen. - Schade. - Ve1·
goecling. - Hoojdelijlcheid. - Wanneer 
de schade veroorzaakt is door een ge
meenschappelijke fout van verscheidene 
personen, zijn cleze inzake v erbintenissen 
zowel uit overeenkomst als buiten over
eenkomst hoofdelijk en niet aileen in 
soliclum of in totttm, jegens de bena
deelde partij of h et slachtoffer, verplicht 
deze schade te vergoeden. (Algemeen 
rechtsbeginsel en S.W., art. 50.) 

15 februari 1974. 661 

14. - Aanspmlcelijkheid uit ove?·een
lcomst. - Hoojdelijlcheid. - Gemeen
schappelijlce fottt van ve1·scheidene pe1'
sonen. - Beg1'ip. - De gemeenschappe
lijke fout die aanleiding geeft tot de 
hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout 
welke gezamenlijk wordt begaan door 
verscheidene personen die w etens bij
dragen tot het ontstaan van het schade
lijke feit. (Algemeen rechtsbegi:nsel.) · 

15 februari 1974. 661 

15. - Dwaling omt?·ent de zaalc zelf, 
voo1'we1p van de ove1·eenkomst. - Bewijs 
doo1' alle 1·echtsmiddelen. - A1·tilcel 1341 
van het Btwge1'lijlc TY etboelc niet van toe
passing. - Artikel 1341 van het Burger
lijk Wetboek is niet van toepassing, 
wanneer een ·partij in de overeenkomst 
zich beroept op de dwaling omtrent de 
zaak zelf, voorwerp van deze overeen
komst; het bewijs van de dwaling kan 
door aile rechtsmiddelen worden geleverd. 

28 maart 1974. 835 

16. ;- Uitlegging. - Beslissing clat de 
ove1·eenlcomst de we1·lcelijlce wil van de 
pm·tijen niet uitd?'ttlct. - Beslissing waaT
bij aan deze wil voo1Tang w01·dt gegeven 
boven de lette1·lijke betelcenis van de be
woo?·dingen van de ove1·eenlcomst. - Uit
legging niet onve1'enigbaa1· met de bewoo?·
dingen van de ove1·eenlcomst. - 11Vette
lijkheid. - Wettelijk is de beslissing 
waarbij de rech ter, nadat hij heeft vast
gesteld dat een overeenkomst gebrekkig 
is opgesteld en de wil van de partijen 
heeft nagegaan, op grond van deze >~>il 
aan de overeenkomst een uitlegging geeft 
die niet onverenigbaar is m et de bewoor
dingen ervan. (B.W., art. 1156.) 

28 maart 1974. 835 
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17.- Geen of geb1·ekkige toestemming. 
- Dwaling. - Dwaling ten gevolge van 
.becl1·og van de tegenpm·tij. - Beg1·ip. -
De dwaling van een partij ten gevolge 
van het bedrog van de tegenpartij is niet 
-de dwaling in de zin van artikel Ill 0 
van het Burgerlijk Wetboek; zelfs buiten 
het geval van dit artikel kan die dwaling 
:in aanmerking komen om de geldigheid 
van de toestemming te beoordelen. 
(B.W., art. 1109 en 1110.) 

24 mei 1974. 1063 

18. - Geen of geb1·ekkige toestemming. 
- Bed1·og. - Kunstg1·epen die tot doel 
hebben gehad de pm·tijen e1·toe te b1·engen 
de ove1·eenkomst te shtiten. - Bestanddelen 
van het bed1·og. - Kunstgrepen door een 
partij bij het sluiten van een overeen
komst gebezigclleveren beclrog op, indien 
de becloeling ervan was d e andere partij 
ertoe te brengen de overeen)mmst anclers 
te sluiten clan clat zij clit zou geclaan 
l1ebben. (B.W., art. 1116.) 

24 mei 1974. 1063 . 

19. - Geen of geb1·elckige toestemming. 
- Becl1·og. - K~mstg1·epen die tot doel 
hebben gehad de pa1·tijen m·toe te b1·engen 
-de ovm·eenkomst te sl~titen. - l!'eitelijlce 
en de1'7wlve soeve1·eine beoonleling. - D e 
feitenrechter stelt in feite en derhalve 
soeverein h et bestaan va.st van het beclrog 
en van de hanclelingen welke beclrog 
oplever en, a.lsmecle van de invloed van 
cleze handelingen op de wil van de 
persoon ·wiens toestemming ongelclig was. 

24 me:i 1974. 1063 

20. - A1·tikel 1165 van het B~wgeTlijlc 
W etboelc . - Ove1·eenkomst die enkel ge
·volgen heeft t~tssen de cont1·acte1·ende pa1·
tijen. - Dmagwijdte van deze bepaling. 
- Uit artikel 1165 van het Burgerlijk 
W etboek volgt niet clat een overeenkomst 
voor clerclen niet bestaat ; eeh derde kan 
zich o.m. op het b estaan van cleze over
eenkomst beroepen om een rechtsvorcle
ring tegen een van de partijen claarbij 
te rechtv aardigen. 

29 m ei 1974. 1072 

21. - Toestemming van de pm·tijen. 
- Ondenve1·ping van een pm·tij aan de 
plichtenlee1·. - Geen ~titsluiting van de 
v1·ije wil van de pa1·tijen bij de oveTeen
komst. - Ret feit clat een van de par
tijen bij een overeenkomst verplicht is 
tuchtregels in acht te nemen sluit de 
vrije wil V~J-n de partijen bij deze over
eenkomst niet uit. (B.W., art. 1102.) 

31 mei 1974. 1078 

22. - Omvang van de hientit voort
vloeiende ve1·bintenissen. - Overeenkom
sten verbinclen niet aileen tot hetgeen 
claarin u:itdrukkelijk ' bepaa.ld is, maar 
ook tot alle gevolgen die o. a. door de wet 
'aan de verbintenis, volgens de aard ervan, 
worden toegekend. (B.W., art. 1136.) 

6 jmri 1974. 1102 

23. - Gevolgen. - Ktmnen de pm·
tijen niet ve1·plichten de stmjwetten te 
schenden. - De bepalingen van een 
overeenkomst lnmnen niet tot gevolg 
hebben de partijen tussen wie zij is 
gesloten, te verplichten d e strafwetten 
te schenden. 

6 jmri 1974. 1102 

24. - l!'otttieve ve1·tm.ging van een pa1·tij 
in de ttitvoe1·ing van haw· ve1·bintenissen. 
- Schadeve1·goeding. - Omvang e1·van. 
- In geval van foutieve v ertraging van 
een partij in d e uitvoering van haar con
tractuele verbinten:issen, moet de aan 
d e schuldeiser t e b etalen vergoeding, 
onder voorbehoud va.n de toepassing 
van de artikelen 1150 en volgende van 
het Burgerlijk W etboek, het nacleel vol
ledig herstellen en moet de rechter, om 
het beclrag ervan v ast te stellen, zich 
plaatsen op de dag van zijn b eslissing . 

27 juni 1974. 1222 

OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. 

1. - Ove1·spel. - W angedmg van de 
echtgenoot die een lclacht indient. - Ge
volg op de ontvankelijkheicl van de lclacht. 
- Inzake overspel · heeft het wangedrag 
van de echtgenoot die een klacht in
client, in de regel, geen invloed op de 
ontvankelijkheid van de klacht en levert 
voor de schuldige echtgenoot geen recht
vaardigingsgrond op. (S.W., art. 387, 
388 en 390.) 

5 november 1973. 260 

2. - Onde1·hmtd van bijzit. - l!'eiten 
die dit misd1·ijf opleve1·en gestmjt dooT een 
in lcmcht van gewijsde gegane beslissing. 
- Rechte1·lijlc gewijscle dat slechts bet1·ek
king heeft op de feiten die aldtts zijn ge
stmjt. - l!'eiten van dezelfde aanl late1· 
gepleegd. - Geen 1'echte1'lijk gewijsde. -
Ret gezag van gewijsde van een in 
kracht van gewijsde gegane veroordeling 
wegens onderhoud van bijzit, geldt niet 
voor de feiten van dezelfde aard; die na 
deze veroordelil1g zijn gepleegd. 

13 november 1973. 305 
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3. - Ove1·spel. - Bewijs. - Overspel 
kan t.a.v. de .vrouw worden bewezen 
door alle rechtsmiddelen, o.m. door ver
moedens. (S.W., art. 387.) 

17 december 1973 . 437 

4. - Ondm·houd van bijzit. - Voo?·t
cltwende schttldige bet1·ekkingen. - Vast 
stelling doo1· de jeitem·echte1·. -De feiten
rechter kan uit de feitelijke omstandig
heden, die hij soeverein beoordeelt, de 
voortdurende aard afieiden van de schul
dige betrekkingen vereist voor het be
staan van het wanbedrijf onderhoud van 
bijzit; wanneer hij beslist dat uit de 
verschillende vaststellingen van de. ver
balisanten dat wanbedrijf blijkt, zonder 

PAND. 

Inpandgeving. - Zeked~eicl gesteld tot 
waw·bo1·g van voorwaa1·delijke of toekom
stige schttlden. - Geldigheid. - Voo?·
waa?·de. - Zekerheden, zoals inpand
geving van een handelszaak, kunnl'm ge
steld worden tot waarborg van voor
waardelijke of toekomstige schulden op 
voorwaarde dat deze schulden bepaald 
zijn of bepaald kunnen worden op het 
tijdstip van de zekerheidsstelling. (B.W., 
art. 1130, lid 1.) 

28 maart 1974. 833 

P ARIT AIR CO MITE. 

Oollectieve w·beidsovereenkomst gesloten 
in een pw·itai1· comite. - Koninklijk be
sluit waarbij zodanige ove?'eenkomst ve?'
bindend wordt vedclaw·d. - Beslttit dat 
gevolg heejt op de datum van inwe1·king
t1·eding bepaalcl bij de ovm·eenkomst, maw· 
niet ve?·de?' dan een jaa?' VOO?' de bekendma
king van genoemd besluit terugwe1·kt. -
Algemene 1·egel. - Geen ajwijking vom· 
wm·kgeve1·s, dm·den ten aanzien van de 
ove1·eenkomst, die doo1· de individuele no?"
matieve bedingen e1·van ve1·bonden zijn bij 
het ve?·st?·ijken .van de bij a1·tikel 26 van de 
wet van 5 decembm· 1968 bepaalde te1·mijn . 
- De regel volgens welke het koninklijk 
besluit tot verbindendverklaring van 
een in een paritair comite gesloten col-

p 

aan het proces-verbaal waarin die vast
stellingen zijn opgenomen, een met de 
bewoordingen ervan onverenigbare in
terpretatie te geven, beoordeelt hij enkel 
de bewijskracht van de vermoedens die 
de wet aan het oordeel en beleid van de 
rechter overlaat. (S.W., art. 389.) 

7 januari 1974. 496 

5. - Onde1·houd van bijzit. - Echte
lijke waning. - Beg1·ip. - De echtelijke 
woning in de zin van de strafwet is het 
appartement waar de man geregeld ver
blijft, zelfs indien de bijzit eigenares of 
huurster ervan is. (S.vV., art. 389.) 

7 januari 1974. 496 

lectieve overeenkomst gevolg heeft op de 
datmn bepaald bij de overeenkomst, met 
terugwerking van ten hoogste een jaar 
v6¢r de bekendmaking van bedoeld be
sluit, is algemeen en is van toepassing op 
werkgevers, derden ten aanzien van de 
overeenkomst, die, bij het verstrijken van 
de. termijn van vijftien dagen te rekenen 
van de bekendmaking in het Belgisch 
Staat~blad van het bericht van neerleg
ging van alle collectieve overeenkomst, 
met hun werlmemers verbonden .zijn door 
de individuele normatieve bedingen er
van, in het geval voorzien in artikel 26 
van de wet van 5 december 1968. (Art. 25, 
26 en 32 wet van 5 dember 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites.) 

28 november 1973. 357 

POLITIEK MISDRIJF. 

Gemeem·echtelijk misd1·ijj dat slechts 
on1·echtst?·eeks aan de instellingen ajb1·euk 
doet. - Ontb1·eken van het materieel be
standdeel van het politiek misd1·ijj. -
Wanneer een . gemeenrechtelijk misdrijf 
niet rechtstreeks, doch enkel door een 
tussenfactor, aan de instellingen afbreuk 
kan doen, ontbreekt het materieel be
standdeel waardoor het politiek misdrijf 
wordt gekenmerkt. 

17 september 1973. 46 
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RAAD VAN STATE. 

V e1·nietiging van een ve1·onlening. -
Gevolgen. - Het arrest waarbij de Raad 
van State een verordening onwettig ver
ldaart, brengt met terugwerkende kracht 
de vernietiging e1·ga omnes van de onwet
tige verordening mee. 

22 oktober 1973 en 22 januari 1974. 
214 en 564 

RECHTBANKEN. 

1. - Stnifzaken. - Stmfvo?·de?·ing. -
Rechte1· in hoge1· be1·oep die cle belclaagcle 
ve1·oonleelt wegens een ancle?' miscl1·ijj dan 
datgene wam·ove1· de ee1·ste ?'echte?' heeft 
beslist. - Ve1·eisten voo?'" cle wettelijlcheicl 
van cle ve?'OO?'cleling. - De rechter in 
hager beroep kan de beldaagde niet wet
telijk veroordelen wegens een ander mis
drijf clan datgene waarover de eerste 
rechter heeft beslist dan wam1eer hi,j 
enerzijds vaststelt dat het aldus in aan
merking genomen feit hetzelfde is als 
datgene waarop de vervolging was ge
grond of b egrepen was in het feit waarop 
zij was gegrond, anderzijcls dat de be
klaagde verwittigd is van de wijziging in 
de rechtsbenaming. 

1 oktober 1973. 109 

2. - Stmfzalcen. - Ove?'t?·ecling van 
m·tilcel 545 van het St?·afwetboelc. - Ve?'
oonleling. - F'eiten omsclweven volgens 
de bewoonlingen van de wet. - Rechte1· 
die aan een van cle bewoonlingen van cle 
omsch1·ijving een ve·rlceenle betelcenis en 
dmagwijdte geejt en een ancle1·e in cle 
plaats stelt, hoewel hij e1· een met de wet 
ove1·eenkomstige betelcenis en clmagwijclte 
aan toelcent. - Geen andere feiten werden 
in d e plaats gesteld van die waarop de 
vervolging is gegrond en geen onwette
lijke wijziging in de omschrijving van 
cleze feiten wordt gebracht door h et 
arrest tot veroorcleling wegens overtre
ding van artikel 545 van h et Strafwet
boek clat, nadat het vedwerdelijk erop 
gewezen heeft dat, door de beklaagde te 
vervolgen wegens opzettelijke vernieling 
van afslu.:iting, het openbaar ministerie 
ten onrechte beschouwd had clat dit 
misdrijf bijzonder opzet, namelijk be
dri eglijk opzet, vereiste, niettemin be
slist dat h et misdrijf bewezen is, aan
gezien de beldaagde een afsluiting, vrij
willig heeft vernield. 

16 oktober 1973. 194 

R 

RECHTBANKEN. 

3. - Btwge?'lijke zalcen. - D e ?'echtm· 
mag geen betwisting opwm'Pen waa1·van 
het bestaan cloo?' de conchtsies van cle 
pa1·tijen wonlt ttitgesloten. - Beg1·ip. -
De rechter werpt geen betwisting op 
waarvan het bestaan door de conclusies 
van de partijen wordt uitgesloten, doch 
hij beperkt zich ertoe na te gaan, zoals 
het zijn plicht is, of een door een partij 
aangevoerd middelnaar recht is gegrond, 
wanneer hij clit middel verwerpt om een 
andere reden dan die welke de partijen 
aanvoeren. 

17 oktober 1973. 199 

4.- Stmjzalcen. - Btt?'ge?'lijlce ?·echts
vonle?·ing. - V e?·oonleling van cle be
lclaagcle om aan cle btwge?.zijlce pa1·tij 
schacleve1·goeding te betalen boven het 
gevmagcle . Onwettelijlcheicl. - De 
feitenrechter kan d e b eldaagde niet 
wettelijk veroordelen om aan de burger
lijke partij schadevergoedi:ng te betalen 
boven hetgeen deze partij bij conclusie 
vraagt. (G.W., art. 1138, 2o.) 

27 november 1973. 350 

5.- Stmjzctlcen. - Stmjvonlering. -
Rechte1· in hoge1· bm·oep die de belclaagcle 
ve1·oonleelt wegens een andm· miscl1·ijj 
clan clatgene waa1·op cle ve1·volging was ge
g?'Dnd. - V oonvaanlen voo1· cle wettelij lc
heicl vctn de ve?·oo?·deling. - D e rechter in 
h ager beroep kan de b eldaagde :niet 
wettelijk veroorclelen wege:ns een ander 
misclrijf clan clatgene waarover de eerste 
rechter heeft beslist dan wanneer hij 
enerzijds vaststelt dat het aldus in aan
merking genomen feit hetzelfde is als 
clatgene waarop de vervolging was 
gegrond of begrepen was in het feit 
waarop zij was gegrond, anderzijds dat 
d e beldaagde verwittigcl werd van de 
wijziging in de rechtsbenami:ng. 

17 december 1973. 435 

6. - Stmjzalcen. - Ve1·plichting voo1· 
cle ?'echte?' 1·elcening te hottden met alle 
1·egelmatig tijdens een stmfzitting afge
nomen getttigenissen. - D e rechter moet 
r ekening houden met aile regelmatig afge
:nome:n getuige:nissen, die in d e processe:n
verbaal ·van d e terechtzitting van het 
strafgerecht zijn opgeteke:nd. 

ll februari 1974. 627 

7. - Btt?·ge?·lijlce zalcen. Beslissing 
wam·bij ve1·goeclende inte1·esten wonlen toe
gelcend die niet gevmagcl zijn in de dag-
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vaa1·ding of in de conclusie. - Onwette
lijkheid. -De feitenrechter kan wettelijk 
geen vergoedende interesten toekennen 
die niet gevraagd zijn in de dagvaarding 
of in de conclusie. (G.W., art. 1138, 2°.) 

2 mei 1974. 966 

8. - Bttitengewone ?'echtbanken. 
Raden van de . 01·de de1· geneesheren. 
Zijn geen buitengewone ?'echtbanlcen. 
N u de raden van de Orde cler geneesheren 
geen bevoegdheid hebben om over ge
schillen te beslissen · waarvan artikel 92 
van de Grondwet de kennisgeving bij 
uitsluiting aan de hoven en rechtbanken 
voorbehoudt, zijn die raden geen buiten
gewone rechtbanken waarvan de oprich
ti:ng door artikel 94 van de Grondwet 
verboden is. 

3 mei 1974. 967 

9.- St1·ajzalcen. - Rechte?' in hoge1· 
be1·oep die cle belclaagde vemonleelt wegens 
een ancle1· miscl1·ijj clan datgene waa1·van 
in cle dagvam·ding melding gemaakt wonlt 
en clat clooT cle ee1·ste 1'echte1· bewezen Ve?'
klaaTcl wenl . - Geen vaststelling dat het 
alcltts bewezen ve1·lclaanle feit ten gmncl
slag lag aan cle ve1·volging. - Onwettelijke 
vemonleling. - Onwettelijk is de beslis
sing van de rechter in hoger beroep die 
de beklaagde veroorcleelt wegens een 
ancler misdrijf dan datgene waarvan 
in de dagvaardi:ng melding gemaakt wordt 
en· dat door de eerste rechter bewezen 
verklaard werd, zonder dat wordt vast
gesteld dat het aldus bewezen verklaarde 
feit hetzelfde is als datgene dat ten 
grondslag lag van de vervolging of dat 
begrepen was in de feiten waarop deze 
was gegrond. 

4 juni 1974. 1085 

10. - Bu1·ge1·lijke zalcen. Rechts-
vonle?·ing. - De ?'echte?· is niet bevoegcl om 
ambtsha.lve cle oo1·zaalc van cle vo1·cle1'ing 
te wijzigen . - In burgerlijke zaken kan 
de rechter, bij wie een vordering aan
hangig is, niet ambtshalve de oorzaak 
van die vordering wijzigen. (G.W., 
art. 702 en 807 en algemeen beginsel 
inzake verdediging.) 

13 ju:ni 1974. 1130 

11. - Stmfzalcen. - N iet getelcencle 
noot cloo1· een partij tijclens cle clebatten 
nee1·gelegcl.- Rechte1· lean e?' acht op slaan. 
- Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt aan de rechter acht te slaan op een 
niet g0tekende nota welke regelmatig 

tijdens de debatten door ee:n partij of 
namens deze partij is :neergelegd. 

24 ju:ni 1974. 1183 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1. - Stmjzalcen. - Douane en accijn
zen. - P1·oces-ve1·baal tot vaststelling van 
cle jeiten. - Pmces-ve1·baal te laat opge
maakt. - Omstancligheicl clie op zichzelj 
cle ?'echten van cle vei·clecliging niet schenclt. 
- Beo01·cleling cloo1· cle jeitem·echte1·. -
Uit de e:nkele omsta:ndigheid dat een 
proces-verbaal tot vaststelling van de· 
overtredingen inzake douane en accijnzen 
vroeger had ku:nnen opgemaakt zijn, 
volgt niet noodzakelijk een schending 
van de rechte:n van de verdediging ; de 
feitenrechter beoordeelt soeverein of deze 
omstandigheid een dergelijke schending 
heeft medegebracht . 

25 september 1973. 83. 

2. - St1·ajzalcen. - V emO?·cleling We-
gens ove1't1·eclingen van het wegve?·lceeTs 
?'eglement. - Beslissing clie, om cleze te. 
lca?·alcte?·ise?'en, wijst op een ancle1·e ove?'
trecling van het ve?·lcee?'S?'eglement waa1·van 
in cle clagvaaTcling geen spmlce is. - Be
lclaagcle niet venvittigcl. - Geen schencling 
van cle 1·echten van cle verclecliging. -
De rechten van de verdediging worden 
niet geschonden door de rechter die 
wegens verscheidene overtredi:ngen van 
het ·wegverkeersreglement een veroor-· 
deling uitspreekt en, om deze overtre
dingen te karakteriseren, zonder de· 
beklaagde te hebben verwittigd, wijst 
pp een andere overtreding van het weg
verkeersreglmnent, waarvan geen sprake· 
is in de dagvaarding, doch waarvoor hij 
geen veroordeling uitspreekt. (Eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 
algemeen rechtsbeginsel.) 

8 oktober 1973. 142 

3.- Stmfzaken. - Ve?'OO?'cleling ge
g?·oncl op cle gezamenlijlce pmcesstttlclcen. 
en op de gegevens die tijclens het oncle1·zoelc· 
te1· te1·echtzitting zijn ve?·zamelcl. - Beslis
sing zocloencle geg1·ond op gegevens die 
door cle pa1·tijen zijn besprolcen. - Geen 
schencling van de 1·echten van cle ve?·clecli 
ging. - De rechten van de verdecliging· 
worden niet geschonden door het arrest, 
dat een verweer afwijst op grond van de 
gezamenlijke processtukken en van de 
gegevens die tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting zijn verzameld. 

8 oktober 1973. 152: 
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4.- St1·ajzaken. - Vm·zoek om een 
aanvullende onde1·zoelcsmaat1·egel en onde1· 
mem· een getuigenvm·hoo1·. - JYI aat1·egel 
doo1· de 1·echte1' geweigenl omdat hij onnodig 
geacht w01·dt. - Geen schending van de 
1·echten van de venlediging. - De rechten 
van de verdediging worden niet ge
schonden door de rechter die een verzoek 
om een aanvullende onderzoeksmaat
regel onder meer een getuigenverhoor, 
weigert omdat hij deze maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuigi.ng te 
kmnen. 

9 oktober en 23 oktober 1973. 
158 en 225 

5. - Stmfzalcen. - lYiiddel hie1·ttit af
geleid dat cle 1·echte1· in hoge1· be1·oep niet is 
irigegaan op een aanv1·aag om een aan
Vttllend ondm·zoelc. - Aanv1·aag niet voo1· 
deze 1'echte1· gedaan. - M idclel dat jeite
lijlce g1·ondslag mist. - Feitelijke grand
slag mist het midclel hieruit afgeleicl dat 
de rechter in hager beroep niet is inge
gaan op een aanvraag 01n een aanvullencl 
onderzoek, wanneer uit de processtukken 
niet blijkt clat dit voor d eze rechter werd 
gevraagd. 

29 oktober 1973 en 20 mei 1974. 
245 en 1049 

6. ~ Stmfzaken. - lltliddel hie1·uit af
geleid dat de 1·echte1· in hoge1· beroep een 
getuige niet heeft gehoo1·cl. - Ve1·hoo1· 
van cleze getttige niet gevmagcl. - Midclel 
dat jeitelijlce g1'Dndslag mist. - Feitelijke 
grondslag m ist het middel hieruit afge
leicl dat een getuige door de rechter in 
hager beroep niet is gehoorcl, wanneer 
niet bewezen is clat zijn verhoor wercl 
aangevraagcl aan het college dat in 
hager beroep van de vervolging kennis 
heeft gekregen. · 

29 oktober 1973 en 22 juli 1974. 
245 en 1233 

7. - Stmjzalcen. - .ll!liclclel hie?"ttit aj
geleicl clat het ajsch?-ijt van een p1·oces
vm·baal tot vaststelling van een ovm·t?-ecling 
van het wegve1·lcee?'s1·eglement, hoewel het 
binnen cle wettelijlce te1·mijn aan de ove1'
t1·ecle1· wenl gestttttnl, doo1· cleze niet binnen 
die te1·mijn is ontvangen. - M idclel niet 
aan cle jeiten1·echte1· voo1·gelegcl. - Niet
ontvankelijlcheicl. - De eiser tot cassatie 
is niet ontvankelijk om voor het eerst 
voor het Hof aan te voeren dat zijn ver
dediging voor de feitenrechter is belem
merd doordat het afschrift van het 
proces-verbaal, waarbij een overtreding 
van het wegverkeersreglement te zijnen 
laste werd vastgest eld, hoewel dit binnen 
de wettelijke termijn werd verstuurcl, 

door hem ni.et binnen deze termijn werd 
ontvangen. 

26 novelllber ' 1973. 342 

s:- Leud~anclel. - Koninklijk besluit 
n1·. 82 van 28 novembe1· 1939. - P?'Dces
vm·baal waa1·van geen afsch?-ijt aan de 
ove1·t1·ecle1' is gezonclen. - Omstandigheicl 
die op zichzelf cle 1·echten van cle ve?·decli 
ging niet schendt. - Uit de enkele .olll
standigheid dat van een proces-verbaal 
tot vaststelling van een overtreding 
van het koninklijk besluit nr. 82 van 
28 november 1939 houdencle reglemen
tering van de lem·hanclel geen afschrift 
aan de overtreder is gezonclen, overeen
komstig artikel 9 van dit koninklijk 
besluit, volgt niet nooclzakelijk clat de 
rechten van de verdediging geschonden 
zijn. 

27 11ovember 1973. 355 

9. - Stmjzalcen. - Miclclel hientit af
geleicl clat cle jeitem·echte1· niet is ingegaan 
op een ve1·zoek om het oncle1·zoelc van de 
zaak ttit te stellen. - Uitstel van cle zaalc 
niet gevonlm·cl. - Jliicldel clat jeitel~jke 
g1'Dnclslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het lnidclel afgeleicl uit de schending 
van de rechten van de verclecliging en 
hierop gegrond dat de feitenrechter 
uitspraak heeft gedaan niettegenstaancle 
een verzoek om uitstel teneinde van het 
dossier kenni.s te nemen, wmmeer uit 
geen stuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan blijkt dat daarom werd ver
zocht. 

11 dece111ber 1973. 416 

10. ~ Stmjzalcen. - Doo1· de belclaagcle 
geV?·aagcle bijkomende onclm·zoelcen, niet 
uitgevoenl. - Gegevens waa?'OJJ de beslis
sing van cle 1·echte1· is geg1·oncl, 1·egelmatig 
aan cle v1·ije besp1·eking van cle pa1·tijen 
onde1·wo1'Pen. - Geen schencling van cle 
1·echten van de ve1·decliging. - De rechten 
van de verdediging worden niet geschon
den door het feit dat de door de beklaagde 
gevraagcle onderzoekverrichting:en niet 
zijn uitgevoerd, i.ndien d e gegevens, die 
de rechter voldoende heeft geacht om tot 
zijn overtuiging te komen, regelmatig 
aan d e vrije bespreking van de partijen 
werden onderworpen. 

17 · december 1973 en 22 april 1974. 
440 en 896 

11.- Stmjzaken. - In een opniettw 
samengestelcl clossie1· komen sommige stttlc
ken niet mee1· voo1·. - De gegevens waa1'0p 
de beslissing van de 1·echte1· be?'ttst, we1·den 
1·egelmatig aan cle vrije besprelcing van de 
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pa1·tijen onde?·worpen. -De ?'echten van de 
vm·dediging zijn niet geschonden. - De 
rechten van de verdediging zijn niet ge
schonden doordat in een opnieuw samen
gesteld dossier sommige stukken niet 
meer voorkomen, mits de gegevens die de 
rechter voldoende heeft geacht om tot 
zijn overtuiging te komen, regelmatig 
aan de vrije bespreking van de partijen 
werden onderworpen. (Eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, algemeen 
rechtsbeginsel.) 

7 januari 1974. 500 

12.- Stmjzaken. - B1·iej doo1· een 
van de partijen aan de ?'echtm· gezonden 
na het slttiten van de debatten. - Soeve
?'eine beoo1·deling doo1· de jeitem·echtm·. -
V envm·ping van de brief indien de de batten 
niet he?'Opend wm·den. - Indien een partij 
na het sluiten van de debatten stukken 
wenst over te leggen, kan zij daartoe 
slechts een heropening van de debatten 
aanvragen, van welke maatregel de 
rechter de raadzaamheid beoordeelt. 
Beslist de rechter dat de debatten niet 
moeten heropend worden, dan kan hij de 
stukken die hij ontvangen heeft toen de 
zaak in beraad was, enkel uit de rechts
pleging weren. 

8 januari 1974. 511 

13. - Stmjzaken. Jeugdbeschm·-
ming. - V ade1· van een mindmja1·ige voo?' 
wie doo1· de jettgd?·echtbank een maat1·egel 
is genomen en die zich ave?' de zaalc ten 
g1·onde voo1· de ?'echte?' in hoge1· be1·oep heejt 
ve1·dedigd, zonde1· aan te voe1·en dat ·de 
gevolgde p1·ocedtwe zijn ?'echten van vm·
dediging heejt geschonden. - Schending 
aangevoe1·d voo1· het H oj.- Niet-ontvanke
lijlcheid. - D e vader van een minder
jarige voor wie door de jeugdrechtbank 
een maatregel is genomen, is niet ont
vankelijk om voor het Hof te beweren 
dat zijn rechten van verdediging zijn 
geschonden door de procedure die de 
rechter in hoger beroep heeft gevolgd, 
wanneer hij zich ten gronde heeft ver
dedigd zonder een dergelijke schending in 
te roepen. 

15 januari 1974. 541 

14.- T ttchtzalcen. - 01·de van advo
caten. - Tucht1·aad van be1·oep van de 
balies. - Advocaat die zich ovm· de zaak 
ten g?'Onde heejt vm·dedigd. - Rechtsple
ging voor de jeitel~ike rechter waa1·uit niet 
blijkt dat deze advocaat heejt bewee1·d dat 
zijn 1·echt van verdediging wenl geschonden. 
- Schending vom· het Hoj aangevoe1·d.
Niet-ontvanlcelijkheid. - Een partij is 

niet ontvankelijk om voor het Hof te 
b etogen dat haar recht van verdediging 
werd geschonden, wanneer zij zich over 
de zaak ten gronde heeft verdedigd tegen 
de tegen haar in tuchtzaken bewezen 
verklaarde telastlegging, en uit geen stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat zij voor de feitenrechter aan
gevoerd heeft dat haar recht van verde
diging werd geschonden. 

24 januari 1974. 580· 
f 

15.- Stmjzaken. - Regelmatig te1· zit
ting van de ee1·ste ?'echte?' ajgenomen getui
genissen die in het p1·oces-ve?·baal van deze 
te1·echtzitting zijn opgetekend.- Getuigenis 
doo1· de ?'echter in hoge1· be1·oep ttit de debat
ten gewee1·d op g1·ond dat ttit dit p?'Oces
ve1·baal niet blijkt dat cleze getttige mee?' dan. 
vijjtien jaa1· oud was.- Schending van de 
?'echten van de venlediging. - Door een 
getuigenis, welke door de eerste rechter· 
r egelmatig ter rechtzitting is afgenomen 
en in het proces-verbaal van deze terecht
zitting is opgetekend, uit de debatten te 
weren op grond dat uit clit proces-verbaal 
niet blijkt dat de getuige meer dan 
vijftien jaar oud was, schendt de rechter· 
in hoger beroep de rechten van de ver
dediging. 

11 februari 1974. 627.' 

16.- Stmjzaken.- Stmjvo?·de?·ing.
V e?'Oo?·deling. - B eklaagde die beta a gt 
dat zijn rechten van de venlediging zijn 
geschonden omdat hij te laat op de hoogte 
is gesteld van de hem ten laste gelegde 
jeiten. - Beslissing die e1·op wijst dat dit 
aan de beklaagde is toe te sclwijven. -
Geen schending van de ?'echten van de ve1· -· 
dediging.- Artikel 6-3, letter a, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij
heden, getekend te Rome op 4 november· 
1950 en goedgekeurd bij de handeling 
van de wetgevende macht van 13 mei 
1955, naar luid waarvan eeniecler het. 
recht heeft onverwijld en in bijzonder
heden op de hoogte te worden gesteld van 
de aard en de reden van de tegen hem 
ingebrachte beschuldiging, is slechts een. 
modaliteit van het algemeen beginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
d e verdediging ; noch deze bepaling n och 
de rechten van de verdediging van de· 
beklaagde worden geschonden door de· 
beslissing die vaststelt dat het feit dat 
de beklaagde te laat op de hoogte is. 
gesteld en waarover hij ldaagt aan h em
zelf toe te schrijven is, omdat hij de 
vlucht heeft genomen. 

12 februari 1974. 636· 
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17. - Stmjzalcen. - Ve1·oonleling die 
be1·ust op gegevens, venneld in het p1'0ces
ve?·baal dat het misd1·ijj vaststelt en waa?'
tegen de pm·tijen tegensJJ?'aalc hebben 
lcunnen voe1·en . - Rechten van de venledi
ging zijn niet geschonden. - De rechten 
van de verdediging worden niet geschon
den door de beslissing berustend op 
gegevens die vermeld zijn in het proces
verbaal dat h et misdrijf vaststelt, en 
waartegen partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren. 

12 1naart 1974. 768 

18. - Sl!rajzalcen. - Beslissing die de 
bewoo1·dingen van de telastlegging nade1· 
bepaalt. - Belclaagcle him·van niet op de 
hoogte gestelcl. - Geen wijziging in de 
jeiten van de t"elastlegging of in de om
sclwijving m·van. - Geen schending van de 
?'echten van cle ve1·dediging. - Hoewel de 
belclaagde niet op de hoogte is gesteld 
van de naclere bepalingen door de rechter 
verstrekt omtrent de bewoordingen van 
d e telastlegging, worden de rechten van 
de verdecliging niet geschonden wamwer 
geen wijziging is gebracht in de feiten 
waarop de telastlegging b etrelclci.ng heeft 
en d eze niet anders worden mnschreven. 

18 maart 1974. 791 

19. - Gemeentelijlce en p1·ovinciale be
lastingen. - Di1·ecte belastingen. - Be
zwaa?'. - Bestendige deputatie van een 
p1·ovinciemad.- 1-Veigm·ing inzage te ve?·
lenen van stttlcken waa1·op de beslissing 
stettnt. - Schending van de ?'echten van de 
venlediging. - D e bestendige deputatie 
van een provincieraad, die uitspraak cloet 
over een bezwaar tegen een directe 
gemeentebelasting, schendt de rechten 
van de verdediging door de b elasting
p lichtige inzage te weigeren van stukken 
van het dossi er waaruit zij afleidt dat d e 
door hem aangevoerde grief niet ge 
grond is. (Algemeen beginsel van d e 
rechten van de verdediging.) 

20 maart 1974. 803 

20.- Stmjzalcen. - Rechte?' in hoge1· 
be1·oep die het be1'0epen vonnis teniet doet 
en ovm· de zaalc zelf beslist ove1·eenlcomstig 
de wet . - Geen schending van cle ?'echten 
van de venlediging. - De rechten van d e 
verdediging worden 11iet geschonden door 
de rechter in hoger beroep die in straf
zaken, met toepassing van artikel 215 
van het W etboek van strafvordering, 
het beroepen vom1is teniet doet en over 
de zaak zelf beslist, indien deze nietig
verlclaring niet hierop is gegrond dat de 
eerste rechter onbevoegd was of niet 

wettelijk van de zaak kennis had ge-
nomen. 

2 april 1974. 849 

21. - Algemeen ?'echtsbeginsel. - Be
ginsel vm·biedt niet dat cle wetgeve1· voo1· de 
ttitoefening van het ?'echt van venlediging 
in een bepaalde mate1·ie bijzonde1·e 1·egels 
vaststelt. - Het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging verbiedt niet 
dat de wetgever voor de uitoefening van 
dit recht in een bepaalde materie bij 
zondere regels vaststelt. 

4 april 1974. 863 

22. - Stmfzalcen. Belclaagde in 
ee1·ste aanleg wegens oplichting ve?·om·cleelcl. 
- R echte1· in hoge1· be1·oep die de belclaagde 
ttitnodigt om zich oolc te venlecligen op de 
subsidiai1·e telastlegging, misb?'ttilc van 
ve?'t1'0ttwen. - A1·1·est dat de belclaagde 
vemonleelt wegens de p1·imai1·e telastleg
ging. - Geen schending van de ?'echten 
van de venlecliging. - De rechten van 
de verdecliging worden niet geschon
clen door h et arrest dat, na te h ebben 
vastgesteld dat de belclaagde die wegens 
oplichting wordt vervolgd, uitgenodigd 
is om zich ook te verdedigen op de sub
sidiaire telastlegging, misbruik van ver
trouwen, he1n vervolgens veroordeelt 
wegens de eerste telastlegging. (Alge
meen beginsel van de rechten van de 
verdediging.) 

4 jtmi 1974. 1092 

23. - Stmjzalcen. - Nlidclel dat lc?·itielc 
oejent op cle wijze wam·op het psychiat1·isch 
onde1·zoelc van de belclaagde is geschiecl. -
JYI iddel niet ove1·gelegd aan de j eiten1·echtm· . 
- Niet-ontvanlcelijlcheid. - D e eiser tot 
cassatie is niet ontvankelijk om voor de 
eerste maal voor het Hof lu·itiek te oefe 
nen op de wijze waarop hij door een 
geneesheer-psychiater is onderzocht. 

22 juli 1974. 1233 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1. - St?·ajzalcen. - Gezag van het 
gewijsde op de st1·ajvonlm·ing. - Omvang. 
- H et gezag e1·ga omnes van h et gewijsde 
op d e strafvordering geldt voor wat zeker 
en noodzakelijk door de strafrechter is 
gewezen, m et inachtneming zowel van 
het beschilclrende gedeelte als van de 
reclenen waarop dit noodzakelijk is ge
grond. 

20 september 1973. 66 

2. - Stmjzalcen. - Voo?·tcltwencl mis
cl?·ijj. - Feiten die clit misd?'ijj opleve1·en 
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gest1·ajt doo?' een in k?·acht van gewijsde 
gegane vm·oo1·delende beslissing. - Rech
tedijk gewijsde dat slechts bet?·elcking heejt 
op de aldus gestmjte jeiten. - F'eiten 
van dezelfde; am·d late?' gepleegd. - Geen 
?'echtm·lijk gewijsde. - Het gezag van 
gewijsde van een in kracht van gewijsde 
gegane veroorde1ing wegens onderhoud 
van bijzit, geldt niet voor de feiten van 
dezelfde aard, die na deze veroordeling 
zijn gepleegd. 

13 november 1973. 305 

3. - Btwge1·lijke zaken. Beslissing 
alvo1·ens ?'echt te doen. - Beslissing die 
geen gezag van gewijsde heejt. - Een 
beslissing alvorens recht te doen heeft 
geen gezag van het rechterlijk gewijsde. 
(G.W., art. 24.) 

19 december 1973. 448 

4. - Stmjzaken. - Beg1·ip en dmag
wijdte. - Het gezag van het gewijsde 
over de grond van de strafvordering, 
dat een algemeen beginsel van strafrecht 
is, is een van de wijzen waarop deze 
strafvordering vervalt. 

12 februari 1974. 640 

5. - St1·ajzaken.- Ve1·volging wegens 
een misd1·ijj van v661· een definitieve vm·
oonleling of intente?'ing. - Rechte1· die 
vaststelt dat clit misd1·ijj, in de onde?'stel
ling dat het bewezen is, zott ttitgaan van 
hetzeljde stmfbam· opzet als die waa1·voo?' 
cleze beslissing is ttitgesp1'oken. - H et 
1'echte1'lijlc gewijscle doet de stmjvo1'de1·ing 
m.b .t. dit ee1·ste misd1·ijj ve1·vallen. -
De feitenrechter die vaststelt dat een 
misclrijf waarvoor een eindbeslissing tot 
veroordeling of internering is gewezen 
en· een als misdrijf beschouwd feit van 
v66r die beslissing, dat bij hem aan
hangig is, gesteld dat dit feit bewezen is, 
een enkel strafbaar feit zouden opleveren 
wegens de eenheid van strafbaar opzet 
in hoofde van de dader ervan, is, wegens 
het gezag van gewijsde van deze beslis
sing en wegens het verval van de straf
vordering dat het m edebrengt, niet be
voegd niet alleen om te beslissen dat 
het misdrijf bewezen is en om een straf 
uit te spreken, doch ook om uitspraak 
te doen over de burgerlijke rechtsvor
dering welke tegen de dader van dit 
eerste misdrijf is ingesteld. 

12 februari 1974. 640 

6. - Bu1·ge1'lijke zalcen. - Gezag van 
het 1'echie1·lijk gewijsde. - Gezag dat, in 
cle 1·egel, de openbm·e o?'cle niet 1·aakt. -
In burgerlijke zaken raakt het gezag van 

het rechterlijk gewijsde in de regel de 
openbare orde niet. (G.W., art. 27.) 

1 maart 1974. 724 

7. - Btwge1·lijlce zalcen. - K1·acht van 
gewijsde. - M is kenning van de lcmcht 
van gewijscle. - JJ!Iiddel dat voo1· het ee1·st 
voo?' het Hoj lean wo?'den opgew01pen. -
Het middel gegrond op de miskenning 
van de kracht van gewijsde is ontvanke
lijk, zelfs indien het niet aan de feiten
rechter is voorgelegd. (G.W., art. 28, 
860, 862 en 865.) (Impliciete oplossing.) 

1 maart 1974. 724 

8. - Gezag van gewijsde. - Stmjza
ken. - Geen vm·mtlling van de voonvaa?·
den waa1·aan cle wet het gezag van gewijsde 
van een 1'echte1'lijlce beslissing onde?'
we?·pt. - Mogelijkheid voo?' de ?'echtm· ttit 
deze beslissing jeitelijlce vennoedens te 
ptttten, wannee1· cleze als bewijsmidclel zijn 
toegelaten. - W anneer feitelijke verinoe
dens als bewijsmiddel zijn toegelaten 
kmmen zij worden gepu.t uit een rechter
lijke beslissing, zelfs al zijn de voor
waarden niet vervuld waaraan de wet het 
gezag van gewijsde onderwerpt. 

4 maart 1974. 729 

9. - Gezag van gewijsde. - Stmj
zaken. - V e1·kee?·songeval. - Rechtm· die 
ajzonde?'lijke stmffen heeft opgelegcl, enm·
zijds, wegens ove?'t?·edingen van het weg
ve?·kee?'S?'eglement en, ande1·zijcls, wegens 
het besttwen van een voe?'tttig in staat van 
d1·onlcenschap en van alcoholintoxicatie. 
- Beslissing clie noodzalcelijk inslttit dat 
de staat van cl1·onkenschap en van alcohol
intoxicatie noch cle oo?·zaalc noch een van 
de oo1·zaken van het· ongeval is geweest. -
Gevolg.- De rechter die naar aanleiding 
van een verkeersongeval afzonderlijke 
straffen oplegt, enerzijds, wegens over
treclingen van het wegverkeersreglement, 
anderzijds, wegens het besturen van een 
voertuig in staat van dronkenschap en 
alcoholintoxicatie, beslist impliciet, doch 
noodzakelijk dat· d e staat van dronken
schap en van alcoholintoxicatie noch de 
oorzaak noch een van de oorzaken van 
het ongeval is geweest. De burgerlijke 
rechter in hoger beroep die later kennis 
nee1nt van de verhaalsvordering van de 
verzekeraar, door wie het slachtoffer van 
het ongeval is schadeloos gesteld, tegen 
de dader van het ongeval, kan dienten
gevolge deze vordering in beginsel afwij
zen, zonder h et gezag van 'de beslissing 
van de strafrechter te .miskennen. (S.W., 
art. 59 en 60 ; algemeen beginsel van het 
gezag van het gewijsde in strafzaken.) 

7 maart 1974. 744 
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10. - Stmfzaken. - Gezag van ge
wijsde en k1·acht van gewijsde. - Beg1·ip. 
- Een beslissing op de strafvordering 
heeft gezag van gew:ijsde zodta zij is 
gewezen, maar zij verkrijgt kracht van 
gewijsde pas nadat zij onherroepelijk is 
geworden. (Algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken.) 

12 maart 1974. 767 

11 . - St1·ajzalcen. - Gezag van ge
wijsde op de btwge?'lijke ?'echtsvo?·de?·ing. 
- V onnis op de st1·ajvonlm·ing gewezen. 
- Bu1·ge?·lijlce ?'echte?' die zijn beslissing 
g1·ondt op een uitlegging van dit vonnis 
welke met de bewo01·dingen e1·van niet 
st1·oolct. - JJ!Iiskenning van het gezag van 
gewijscle . - Het gezag van gewijsde van 
een vonnis van een strafgerecht wordt 
miskend door de burgerlijke rechter die 
zijn beslissing stetmt op een uitlegging 
van dit vonnis welke met de bewoor
dingen ervan niet strookt. (Art. 4 wet 
van 17 april 1878.) 

29 maart 1974. 838 

12. - Btwge?'lijlce zaken. - Gezag van 
het ?'echte?'lijlc gewijscle. - Rechtsvonle
?'ing ingesteld sinds 1 jamtm·i 1969. -
A1·tikel 23 van het Ge1·echtelijk Wetboek 
toepasselijk, met ttitsluiting van a?·ti
kel 1351 van het Bu1·ge?·lijk JiVetboelc. -
Artikel 1351 van het Bttrgerlijk Wetboek 
werd vanaf 1 januari 1969 opgeheven 
en vervangen door artikel · 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat deze laatste 
bepaling van toepassing is met uitslui
ting van de eerste wanneer de nieuwe 
rechtsvordering sinds 1 januari 1969 werd 
ingesteld. (B.W., a r t . 2; art. 2-22 wet 
van 10 oktober 1967; art. 1-1o en 3-26° 
k.h . van 4 november 1968.) (Impliciete 
oplossing.) 

26 april 1974. 926 

13. - Btwge1·lijlce zalcen. - Gezag van 
het ?'echte1·lijlc gewijsde. - Gezag dat niet 
alleen geldt voo?' de pa1·tijen bij de ?'ech
te?'lijlce beslissing, doch ook voo?' cliegenen 
die in httn 1·echten zijn get1·eden. - Het 
gezag van het rechterlijk gewijsde in 
burgerlijke zaken geldt niet aileen voor 
de partijen b ij de rechterlijke beslissing, 
doch ook voor diegenen die in hun rechten 
zijn getreden. (G.W., art. 23 ; B.W., 
art . 1249 tot 1259.) 

26 april 1974. 926 

14. - Gezag van het gewijsde. - Be
g?·ip en gevolgen. - Hoewel de rechter
lijke beslissingen, welke voor gezag van 
gewijsde in aanmerking komen, dit gezag 

hebben van zodra zij gewezen zijn, ver
dw:ijnen de gevolgen van dit gezag van 
gew:ijsde echter wanneer de beslissing 
gewijzigd of vernietigd wordt. (G.W., 
art. 23 en 24 ; algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken.) 

26 apri l 1974. 932 

15. - Stmjzaken. - Vonnis waa1·bij 
beslist wonlt dat de ?'echtst?·eekse dagvam·
ding ontvankelijlc en geg1·ond is, doch dat 
een deel van de desbet?"efjende lcosten fnts
t?"atoi?' zijn, zodat deze ten laste van de 
dagvaanlende pa1·tij moeten blijven. -
Enlcel hoge?' be1·oep van de dagvaa1·dencle 
pa1·tij uitsluitend gm·icht tegen de beslis
sing van het vonnis ove?' de lcosten van 
de ?'echtst?·eelcse dagvaanling .die als j?"tts
t?·atoi?' wo1·den bestempeld. - Rechte?' in 
hoge?' be1·oep beslist ove?' de ontvanlcelijlc
heid van de dagvam·ding welke deze kosten 
heeft teweeggeb1·acht. - Geen miskenning 
van het gewijsde van het be1·oepen vonnis. 
- Ingevolge de devolutieve kracht van 
het hager beroep wordt het gezag van 
gew:ijsde van het beroepen vonnis niet 
miskencl door de rechter bij w:ie aan
h angig is het enkel hager beroep van de 
clagvaardende partij, dat uitsluitend is 
gericht tegen de beslissing van het vonnis 
over de als frustratoir bestempelde kosten 
van de rechtstreekse dagvaardin.g, en die 
beslist over de ontvankelijkheid van de 
rechtsvorderin.g welke deze kosten heeft 
teweeggebracht. 

18 juni 1974. 1150 

16. - Bu1·ge1'lijke zaken. Gezag en 
kmcht van gewijscle. - A1·1·est dat een 
schuldvo?·de1·ing van een bediende tegen 
zijn we1·kgeve1' vaststelt en beslist dat een 
gedeelte hie1·van bevoo?'?'echt is. - A1·1·est 
dat de we?·lcgeve?' niet tot betaling ve?'OO?'
deelt en de he1·opening van de debatten 
beveelt. - Late?' a?'?'est tot vaststelling van 
het ?'entegevend kapitaal en tot ve1·oonleling 
van de we?·lcgevm· om, buiten het kapitaal, 
het bed1·ag te betalen van de doo?' het ee1·ste 
a?'?'est vastgestelde schuldvonle?"ing zonde?' 
e1·op te wijzen dat een cleel hie1·van be
voo?'?'echt is. - Geen miskenning van het 
gezag van gewijscle en van de kmcht van 
gewijsde. - N och het gezag noch de 
kracht van gew:ijsde van een vroeger 
arrest, dat voor recht zegt dat een 
bediende tegen zijn werkgever een schuld
vordering heeft waarvan een deel be
voorrecht is en de heropening van de 
debatten beveelt zonder dat de werk
gever tot betaling wordt veroordeeld, 
wordt miskend door het arrest dat deze 
werkgever veroordeelt om aan zijn be-
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diende, buiten het rentegevend kapitaal, 
bet bedrag van de door het eerste arrest 
vastgestelde schuldvordering te betalen, 
zonder erop te wijzen dat een deel bier
van bevoorrecht is. (G.W., art. 24, 25 
en 28.) (Impliciete oplossing.) 

19 juni 1974. 1154 

17. - Stmfzaken. - V e1·stekvonnis tot 
vervallenve1·kla?·ing van het 1·echt een voe?·
tuig te bestu1·en. - Beslissing die het 
ve1·zet van de beklaagcle tegen dit vonnis 
ontvankelijk heeft verklaa?·cl. - Late1·e ve?·
oonleling van cle beklaagcle omdat hij een 
voe1·tuig heeft besttttwcl niettegenstaancle 
ve?·vallenve?·kla?·ing clo01· het ve1·stekvonnis. 
- Miskenning van het gezag van gewijscle. 
- H et gezag van gewijsde van een be-
slissing tot ontvankelijkverklarjng van 
h et verzet van de beklaagde tegen het 
verstekvonnis, waarbij de beklaagde ver
vallen verldaard werd van het recht een 
voertuig te besturen, wordt miskend door 
de rechter die de beldaagde veroordeelt 
omdat hij een voertuig h eeft bestuurd 
niettegenstaande hij door dat verstek
voruJ.is vervallen verldaard is. (Alge
meen beginsel van het gezag van ge
wijsde in strafzaken.) 

24 juni 1974. 1186 

RECHTERLIJKE MACHT. 

1. - Beslissing van het bestutt?'. 
Hoven en ?'echtbanken niet bevoegcl om 
de gepastheicl van cle beslissing te beoo?' 
clelen. - Bevoegclheicl om cle wettelijlcheicl 
e1·van te beoo?·clelen. - Hoewel cle hoven 
en ?'echtbanken niet bevoegcl zijn om cle 
gepastheicl van cle beslissingen van het 
bestttU?' te beoo1·clelen, toch lcunnen zij zich 
uitsp1·eken ove1· cle wettelij lcheicl van cleze 
beslissingen. 

21 december 1973. 473 

2. - Gepastheicl van een gemeenteve?'
o?·dening. - Geen toezicht van cle ?'echte?'
lijke macht. - Het staat niet aan de 
rechterlijke macht de gepastheid van 
een gemeenteverordening te beoordelen. 

4 maart en 17 juni 1974 (dri e arresten) . 
726 en 1134 

3. - Rechte?' clie cle toepassing weige1·t 
van een gemeentevm·o1·dening wam·bij cle 
aanwezigheicl van speelappa1·aten van een 
bepaalcl type op zeke1·e plaatsen ve1·boclen 
wo1·clt. - W eige1·ing hie1·op geg1·oncl clat 
de gemeenteovedwicl de bedoeling heeft 
gehacl de openba1·e zedelijkheicl en cle 
gezinsvrede en niet de openbare onle te 

besche1·men. - Bedoeling hientit ajgeleicl 
dat het niet algemeen belcend is dat de 
speelappa1·aten de openba1·e o1·de ve1·sto1·en 
en hie1·uit dat de feiten, nl . de wano1·de 
wellce cloo1· deze appm·aten we1·d vm·oo?'
zaakt, niet bij de p1·ocw·eu1· des K.onings 
aanhangig zijn gemaakt. - Toezicht op 
cle gepastheicl van de ve?'o?·dening. -
Machtsove?·sch?·ijding van de ?'echte?' . -
De rechter beperkt zich niet tot het 
toezicht op de overeenstemming met de 
wet van een gemeenteverordening waar
bij de aanwezigheid van speelapparaten 
van een bepaald type op zekere plaatsen 
verboden wordt, · doch beoordeelt of zij 
geraden is en hij overschrijdt dus zijn 
bevoegdheid wa1meer hij de toepassing 
van een dergelijke verordening weigert 
door erop t e wijzen dat de gemeenteover
heid, hoewel zij zich beroept op de open
bare orde, in werkelijlrneid de openbare 
zedelijlrneid en de gezinsvrede heeft 
willen beschermen, en deze bedoeling 
hieruit af te leiden dat het niet algemeen 
bekend is dat de in de verordening be
doelde apparaten de openbare orde ver
storen en hieruit dat de feiten, nl. de 
wanorde welke door deze apparaten werd 
veroorzaakt, niet bij de procureur d es 
Konings aanhangig zijn gemaakt. 

4 maart 1974. 726 

4. - Ve1·volging wegens overt1·ecling 
van een gemeenteve?'o?·dening. - Bevoegd
heid van cle hoven en 1·echtbanken om na te 
gaan of deze ve?'Ordening doo1· machtsaf
wending is aangetast. - De hoven en 
rechtbanken, waarbij een vervolging 
wegens een overtrading van een gemeen
t everordening aanhangig is, zijn bevoegd 
om aan de hand van de context van de 
verordening of van andere regelmatig 
overgelegde gegevens, na te gaan of deze 
verordening door machtsafwending is 
aangetast. (Grondwet, art. 107 .) (Impli
ciete oplossing.) 

4 maart en 17 juni 1974 (drie arresten). 
726 en 1134 

5. - Rechte?' clie de toepassing weige1·t 
van een gemeenteve1·onlening waa1·bij cle 
aanwezigheicl van speelappm·aten van een 
bepaald type op zekere plaatsen ve1·boden 
wo1·dt. - JiVeige1·ing hie1·op geg1·ond dat 
de gemeenteovm·heicl de bedoeling hee,ft 
gehad de openbare zeclelijkheid en cle 
gezinsv1·ecle en niet de openba1·e o1·de te 
beschennen. - Bedoeling hie1·uit afgeleicl 
dat cle conclusies van het openbaa1· minis 
te?·ie waa1·in een samenvatting tvO?·dt ge
geven van de dossie1·s ove1· wano?·delijk
heden ten gevolge van de appa1·aten, be-
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wijzen dat deze de 01·de niet vm·stoTen. -
Toezicht op de gepastheid van de ver·o?·de
ning. - ]J!Jachtsove?·schl'ijding van de 
r·echtm·. - De recht er beperkt zich niet 
tot het toezicht op de overeenstemming 
m et d e wet van een gemeenteverordening 
waarbij d e aanwezigheid van speel
apparaten van een bepaald type op 
zekere plaatsen verboden wordt, doch 
beoordeelt of zij geraden is en over
schrijdt clus zijn bevoegdheid wan
neer hij de toepassing van een d ergelijke 
verordening weigert door erop te wijzen 
dat d e gemeenteoverheid, hoewel zij zich 
beroept op de openbare rust en veilig
heid, in werkelijkheid slechts de open
bare zedelijkheid en d e gezinsvrede h eeft 
willen beschermen, en deze bedoeling 
hieruit af te leiden dat de conclusies van 
het openbaar min.isterie waarin een 
samenvatting wordt gegeven van de 
dossiers over wanordelijkheden ten ge
volge van die apparaten, bewijzen dat 
deze de orde niet verstoren. (Eerste zaak.) 

17 jtmi 1974 (drie arresten). ll34 

6. - Bechtel' die cle toepassing weiger·t 
van een gemeenteveTonlening waa1·bij cle 
aanwezigheid van speelappm·aten van een 
bepaald type op zeke1·e plaatsen ve1·boclen 
wonlt. - W eige1·ing hier·op geg1·oncl clat 
de gemeenteove?'l~eicl de becloeling heeft 
gehacl de openba1·e zeclelijlcheicl en niet cle 
openbar·e o1·cle te besche1'1nen. - Becloeling 
him·ttit af geleicl dat de conclttsies die cloo?' 
het openbaa1· ministe1·ie in gelijkaanlige 
zalcen zijn genomen en waar·in een samen
vatting wonlt gegeven van cle clossier·s ove1· 
wanonl~lijkheclen ten gevolge van de appa
r·aten, bewijzen clat deze cle o1·cle niet ver·
sto?·en en hienti t clat die conclusies in open
bm·e te1·echtzitting wm·clen uiteengezet, het 
voo?'We?'P wm·en van debatten en gevolgcl 
wenlen door· gemotiveenle vonnissen die 
ter· lcennis van het pttbliek wenlen ge
bmcht. - Toezicht op de gepastheid van cle 
ve?'o?·dening. - lJIIachtsove?'Sclw·ijding van 
cle 1'echte1·. - De rechter beperkt zich ni.et 
tot het toezicht op d e overeenstemming 
m et de wet van een gemeenteverordening 
waarbij de aanwezigheid van speel
apparaten van een b epaald type op 
zekere plaatsen verboden wordt, d och 
beoordeelt of zij geraden is en over
schrijdt dus zijn bevoegdheid wanneer 
hij de toepassing van een dergelijke 
verordening weigert door erop te wij zen 
dat d e gemeenteoverheid, hoewel zij zich 
beroept op de openbare rust en veilig
heid, in werkelijkheid de openbare zede
lijkheid heeft willen beschermen, en deze 
bedoeling hieruit af te leiden dat d e con-

clusies die door het openbaar 1ninisterie 
in gelijkaardige zaken zijn genomen en 
waarin een samenvatting wordt gegeven 
van de dossiers over wanordelijkheden 
ten gevolge van die apparaten, b ewijzen 
dat deze d e orde niet verstoren en hier· 
uit dat die conclusies in openbare te
rechtzitting werden uiteengezet, het voor
werp waren van debatten en gevolgd 
werden door gemotiveerde vonnissen die 
ter kennis van het publiek werden ge
bracht. (Tweede zaak.) 

17 jmli 1974 (drie arresten). ll34 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

1. - Hoj van bm·oep.- Stmjzalcen. 
Openbaa1· ministe1·ie. - Ondeelbam·heid. 
- Magistr·aten van het pa1·lcet-gene1·aal 
ktmnen elkaar· in dezelfde zaalc ve1·vangen. 
- De procureur-generaal bij het hof 
van beroep en zijn substituten, waar
onder de advocaten-generaal, vormen 

. onverdeeld het openbaar ministerie bij 
dit g-erecht; wegens de ondeelbaarheid 
van hun installing, kunnen zij elkaar in 
dezelfde zaak vervangen. 

30 oktober 1973. 255 

2. - Samenstelling van het r·echtscol
lege. - Stmjzaken. - Ar·tikel 779 van 
het Ger·echtelijlc Wetboek. - Toepasselijk 
in stmfzaken. - Artil~el 779 van het 
Gerechtelijk W etboek is toepasselijk in 
strafzaken. (G.W., art. 2 en 779.) 

10 december 1973 en 18 jmli 1974. 
408 en ll43 

3. - St1·ajzalcen. - A1·1·est van het 
hoj van be1·oep. - B echter·s die niet allen 
aanwezig wa1·en op een tm·echtzitting 
waa1'0p de zaalc is behandeld. - Nietig
heicl van het a1'1·est. - Behoudens h et 
geval van artikel 779, lid 2, van het 
Gerechtelijk W etboek is nietig het an:est 
van het hof van beroep in strafzaken 
gewezen door rechters, die niet allen 
aanwezig waren op een terechtzitting 
waarop de zaak is behandeld. (G.W., 
a rt. 779 , lid l.) 

10 december 1973. 408 

4. - Samenstelling van het ?'echtscol
lege . - Stmfzalcen. - Bechter· die mecle 
een doo?' een hoge1· ge1·echt teniet geclane 
vonnis heeft ttitgesp1·olcen. - Bechte1· die 
van cle zaak geen kennis mee1· nemen mag. 
- De rechter die m ede een door een 
hoger gerecht te1liet gedane vorulis heeft 
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uitgesproken, mag na de 
geen kennis meer nemen 

18 december 1973. 

tenietdoening 
van de zaak. 

446 

5. Samenstelling van het 1·echtscolleg.e. 
- Stmfzaken. - Recht~1· .die .m·~ege1· ~n 
de zaak als openbaa1· m~n~ste1·~e ~s opge
t1·eden. - Onwettelijkheid. - Onwette
lijk is het vonnis dat is gewezen door een 
magistraat di.e vro~ger m de zaak als 
openbaar mmistene IS opgetreden. (G.W., 
art. 292.) 

8 januari 1974. 505 

6. - Samenstelling van de 1·echtbank. 
- Wettelijke ved~inde1·ing. - Beg1·ip. -
De tegenwoordigheid _in het gerechtsg;e· 
bouw en de taalkenms van een magiS· 
traat die normaal als rechter in de jeugd
rechtbank optreedt, nemen niet w:eg dat 
hij wettelijk kan verhmderd ZIJn een 
zaak te behandelen. (G.W., art .. 319 tot 
323.) 

15 januari 1974. 541 

7. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Samenstel
ling van het Techts~ollege. -:-: Rechte1· 
wettig ve1·hindenl de u~tspmak b~J te wonen 
van het vonnis wam·ovm· hij mede heeft 
bemadslaagd. - Ve1·vanging. - A1·ti
kel 779, lid 2, van het Ge1·echtelijk Wet· 
boek. - Bepaling die de toepassing e1·van 
niet uitsluit op het geval dat twee 1'echte1·s 
ve1·hinde1·d zijn.- Artikel 779, lid 2, van 
het Gerechtelijk W etboek, krachtens 
hetwelk de voorzitter van het gerecht 
een rechter mag aanwijzen teneinde op 
het ogenblik van de uitspraak van het 
vonnis een rechter te vervangen, die 
wettig verhinderd is deze uitspraak bij 
te wonen en die over het vonnis mede 
heeft beraadslaagd overeenkomstig arti
kel 778, sluit de toepassing van deze 
regel niet uit op het geval dat twee rech
ters verhinderd zijn. 

27 maart 1974. 828 

8. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Samenstel
ling van het 1·echtscollege. - Jlechtbank 
van eeTste aanleg. - Rechte1·s die niet 
allen aanwezig wa1'en op een te1·echtzitting 
waa1·op de zaak is behandeld. - Nietig
heid van het vonnis. - Buiten het geval 
van artikel 779, lid 2, van het Gerechte
lijk Wetboek is nietig het vonnis van 
de rechtbank van eerste aanleg dat is 
gewezen door rechters die niet allen 
aanwezig waren op een van de terecht
zittingen waarop de zaak is behandeld. 
(G.W., art. 779, lid I.) 

24 april 1974. 914 

CASSA'l'IE, 1974. - 44 

9. - St1·ajzaken. - Samenstelling van 
het 1·echtscollege. - V m·vanging van de 
1·echte1· die in de zaak ve1·slag heeft .ttitge· 
bmcht. - Rechtm· wettig ve1·hinde1·d de 

. uitspmak bij te won en van het vonnis 
wam·ove1· hij mede heeft bemadslaagd. -
A1'tikel 779, lid 2, van het Ge1·echtelijk 
Wetboek. - Bepaling is van toepassing. 
- Artikel 779, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek, krachtens hetwelk de voor
zitter van het gerecht een rechter mag 
aanwijzen teneinde op het ogenblik van 
de uit~praak van het vonnis een rechter 
te vervangen, die wettig verhinderd is 
deze uitspraak bij te wonen en die over 
het vonnis mede heeft beraadslaagd over
eenkomstig artikel 778, is van toepassing, 
zelfs indien deze rechter bij de behande
ling van d e zaak ter terechtzitting ver-
slag heeft uitgebracht. . 

30 april 1974. 960 

10. - Samenstelling van het 1'echtscol
lege. - Stmfzaken. - Rechtm·s die. 17:iet 
allen aanwezig waTen op een te1·echtz~tt~ng 
waa1·op de zaak is behandeld. - Nieti.g 
vonnis. - Buiten het geval van arti· 
kel 779, ·tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, is nietig h et vonnis dat in 
strafzaken is gewezen door rechters van 
wie een niet aanwezig was bp een van de 
terechtzittingen waarop de zaak is be
handeld. (G.W., art. 779, lid I.) 

18 juni 1974. ll43 

11. - Samenstelling van het 1'echtscol
lege. - Stmfzaken. - V oodopige hech
tenis . - Opeenvolgende hoge1·e be1·oepen 
tegen beschilckingen van de 1·aadkameT. -
Dezelfde magist1·aten van de kame1· van 
inbeschttldigingstelling van het hof van 
bm·oep ktmnen ove1· deze hoge1·e bm·oepen 
ttitspTaak doen. - Geen enkele wettehjke 
bepaling belet dat de magistraten van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep, die reeds over de 
bevestiging van het . bevel tot aanhou 
ding of over de handhaving van de voor
lopige hechtenis uitspraak hebben ge
daan, opnieuw uitspraak doen op een 
nieuw hoger beroep tegen' een late~e 
beslissing van de raadkamer o>cer die 
handhaving. 

27 juni 1974. 1224 

12. - Samenstelling van het 1·echtscol
lege. - St1·ajzaken. - Onde1·zoeksgeTecht. 
- Rechte1· die zitting had toen het bevel 
tot aanhouding of de handhaving van de 
vooTlopige hechtenis van de ve1·dachte na 
een maand we1·d bevestigd. -,- Rechte1• die 
opnieuw kennis neemt van de handhaving 
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·van de voo1·lopige heohtenis. - Wette
lijleheid. ~ Geen enkele wettelijke bepa
ling belet dat niagistraten van de onder
zoeksgerechten, die reeds over de beves
tiging van het bevel tot aanhouding of 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis na een maand uitspraak hebben 
gedaan, opnieuw uitspraak doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 

22 juli 1974. 1232 

RECHTSBEGI.NSELEN (ALGE
MENE). 

1: ~ Stmjzaleen . - Tweede ve?·oo?·de
ling wegens eenze,lfde jeit. - Sohending 
van het beginsel Non bis in idem. - Een 
algemeen rechtsbeginsel is het verbod 
volgens hetwelk de rechter een beklaagde 
niet mag veroordelen wegens een feit 
waarvoor hij reeds vroeger is veroor
deeld. 

22 oktober 1973. 213 

2. - St1·ajzaleen. - Tweede ve?·ooTde
ling uitgespTolcen wegens nieuwe feiten 
gepleegd na identielce feiten, die een voo?·t
du?·end misd1·ijj opleve1·en en die een ee1·ste 
in le1·aoht van gewijsde gegane ve?'OOTde
lende beslissing hebben ge?·eohtvaa?·digd. 
- Geen sohending van het beginsel non 
bis in idem. - Het algemeen rechtsbe
ginsel non bis in idem wordt niet geschon
den als de rechter een beklaagde veroor
deelt wegens nieuwe feiten gepleegd na 
identieke feiten die een voortdurend mis
drijf opleveren en die een eerste in 
kracht van gewijsde gegane veroorde
lende beslissing hebben gerechtvaardigd. 
(Impliciete oplossing.) 

13 november .1973. 305 

3. Afstand van een ?'eoht lean slechts 
wo1·den ajgeleid uit feiten wellce: voo1· geen 

. ande1·e uitlegging vat baa?' zijn. - Alge
meen ?'eohtsbeginsel. - · Krachtens een 
algemeen rechtsbeginsel waarvan, onder 
meer, artikel 1045, lid 3, van het Gerech
telijk W etboek toepassing maakt, moet 
de afstand van een recht strikt worden 
uitgelegd en kan slechts worden afgeleid 
uit feiten welke voor geen andere nit
legging vatbaar zijn. 

15 februari 1974. 658 

RECHTSBIJSTAND. 

Stmfzaleen . - Oassatiegeding. - Ve?'
zoelesoh?-ift van de belelaagde die vmagt 

dat een advocaat bij het H of zott wonlen 
aangewezen ten einde een memo1·ie tot 
staving van zijn . oassatiebm·oep nem· te 
leggen. - Niet-ontvanlcelijleheid. - Daar 
de beklaagde, die zich in cassatie heeft 
voorzien, de mogelijkheid heeft om een 
memorie tot staving van zijn cassatie
beroep neer te leggen, kan hij te dien 
einde geen kosteloze tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof bekomen. 

24 mei 1974. 1063 

RECHTSVORDERING. 

1. - Bu1·ge1'lijlee zaleen. - Exoeptie 
van nietigheid van een p1·oceshandeling. 
- Exoeptie die niet lean wo1·den aange
nomen indien de wet de nietigheid niet 
ttitd1·ulelcelijle heeft bevolen. - Wat de 
verzuimde of onregelmatig verrichte 
vorm ook zij, geen proceshandeling, ook 
al is de wettelijke bepaling betreffende 
deze handeling in dwingende bewoor
dingen uitgedrukt, kan nietig worden 
verklaard, indien de wet de nietigheid 
ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen. 
(G.W., art. 860.) 

26 oktober 1973. 234 

2. - BU?·gm·lijlee zaleen. - Exoeptie 
van nietigheid van een p1·oceshandeling. 
- Exoeptie die sleohts lean w01·den aange
nomen indien het ve1·zuim of de om·egel
matigheid de belangen sohaadt van de 
pa1·tijen die ze opwe1-pt. - Behoudens in 
de gevallen van artikel 862 van het 
Gerechtelijk W etboek, kan de rechter 
een proceshandeling slechts nietig ver
klaren, ook al is de wettelijke bepaling 
betreffende deze handeling in dwin
gende bewoordingen uitgedrukt, indien 
het aangeklaagde verzuim of de . aange
klaagde onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie 
opwerpt. (G.W., art. 861 en · 862.) 

26 oktober 1973. 234 

3. - Bu1·ge1·lijlee zaleen. - Exoeptie 
van nietigheid van een p?'ooeshandeling. 
- Alcte van hoge1·' be1·oep die de plaats, 
de dag en het tttt1' van ve1·sohijning niet 
ve1·meldt, hoewel dit ve1-plioht is. - Ve?·
zuim of onTegelmatigheid die geen bet?·ele
leing heeft op de op stmffe van vm·val of 
van nietigheid VOO?'gesolweven te1·mijnen. 
- Het verzuim of de onregelmatigheid 
in de akte van hoger beroep over burger
lijke zaken die, bij gebrek aan akkoord 
van de partijen om de gewone rechts
pleging toe te passen, de plaats, de dag 
en het uur van verschijning niet ver-
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meldt, hoewel dit op straffe van nietig
heid is verplicht, impliceert niet dat de 
op straffe van verval of van nietigheid 
voorgeschreven termijnen niet . in. acJ:t 
zijn genomen en brengt dus de met1ghe1d 
van de akte slechts mede wanneer zij de 
belangen schaadt van de partij die d e 
exceptie opwerpt. (G.W., art. 861, 862, 
1057 en 1063.) 

26 oktober 1973. 234 

4. - lndiening van geen belang voo1· 
de eise1·. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Een 
rechtsvordering is niet ontvankelijk als 
de eiser geen belang heeft om ze in t e 
dienen. (G.W., art. 17.) 

25 april 1974. 924 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN 
REDENEN. -BE GRIP EN AARD VAN EEN 
REDEN. - ALGEMENE REGELEN. -
RECHTSGRONDEN. 

TITEL II. - ToEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELEN BIJ GEBREK VAN EEN 
CONCLUSIE. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HooFDSTUK II. - Btt1·ge1·lijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale 
zaken inbeg1·epen). 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - Stmjzalcen ( Geest1·ijke 
d1·anken, Douane en accijnzen inbe
g1·epen). 

HooFDSTUK V. - Ve1·lciezingszaken. 

TITEL III. - TOEPASSING VAN DE 
ALGEMENE REGELEN BIJ NEERLEGGING 
VAN EEN CONCLUSIE. - NIET-BEANT
WOORDING VAN DE CONCLUSIE.- IM
PLICIET ANTWOORD. 

HooFDSTUK I . - Belastingzaken. 

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

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - Stmfzalcen ( Geest1·ijke 
d1·anken, Douane en accijnzen inbe
g1·epen). 

HooFDSTUK IV. - Strafzalcen ( Geesm·ijke 
d1·anken, Douane en accijnzen inbe
g?·epen.) 

HooFDSTUK V. - Tuchtzaken. 

HoOFDSTUK VI. - V e1·kiezingszaken. 

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

1. - Tuchtzaken. - Beslissing van de 
mad van be1·oep van de 01·de van apothe
ke?·s waa1·bij een tuchtsanctie woTdt uit
gesp1·olcen. - Sanctie bepaald op g1·ond 
van 'de "ondeontologische voo1·gaanden » 
van de bet1·okkene. - P1·ocedu1·e die slechts 
tot een enkele tucht1·echtelijke ve1·oo1·deling 
leidt, die in kmcht van gewijsde is gegaan. 
- Niet 1·egelmatig gemotivee1·de beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van apothekers die een tucht
sanctie bepaalt op grond van« ondeonto
logische voorgaanden » van de betrok
kene, terwijl de rechtspleging slechts tot 
een enkele tuchtrechtelijke veroordeling 
heeft geleid die in kracht van gewijsde 
is gegaan. (Grondwet, art. 97 .) 

21 september 1973. 72 

2. - Stmfzalcen. - Middelen aange
voe1·d in een b1·iej of in een noot. - Ge
sch1•ijten niet 1·egelmatig voo1·gelegcl tij
dens de debatten van de te1·echtzitting. -
Geen vm·plichting e1·op te antwo01·den. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op middelen die zijn voorgedragen 
in een brief of in een noot die, daar zij 
h em niet regelmatig zijn voorgelegd tij
dens de d ebatten van de terechtzitting, 
geen conclusie opleveren. 

2 oktober 1973. 123 

3. - St1·ajzaken. - Ve1·oo1·delende be
slissing op de stmjv01·de1·ing. - Te veT
melden wettelijke bepalingen. - Om naar 
recht met redenen te zijn omkleed, moet 
een veroordelende beslissing op de straf
vordering hetzij in haar eigen redenen, 
hetzij met verwijzing naar de beroepen 
beslissing, de wettelijke bepalingen ver
melden waarin de bestanddelen van het 
t en laste van de beklaagde gelegde mis
drijf worden opgegeven, alsmede die 
waarbij een straf daarop wordt gesteld. 
(Grondwet, art. 97.) 

8 oktober 1973. 142 

4. - Stmfzalcen. Dubbelzinnige 
1·edenen. - Niet met 1·edenen omlclede be-
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'slissing·. - :Niet .regelmatig met redenen 
· omideed · is de beslissing waarvan het 
beschikkende gedeelte op dubbelzinnige 
redenen is gegrond. 

8 oktober 1973. · 142 

5. - Stmfzaleen. - Uitlegging. -
Beslissing op de st1·ajvonle1"ing en de 
bu1·ge?·lijlce ?'echtsvo1·de1·ing. - Redenen 
van deze beslissingen die de ene do01· de 
ande1·e moeten w01·den _uitgelegd. ~ D aar 
elke beslissing van de rechter in haar 
geheel moet worden genomen, moeten 
de redenen van een beslissing op de straf
vordering en de burgerlijke rechtsvor~e-

. ring de ene door de andere worden rut
gelegd. (Grondwet, art. 97.) (Impliciete 
oplossing.) 

30 oktober 1973. · 251 . 

6'. - B~t?'{Je?·lijlee zaleen. - Rechtm· die 
ve1·wijst naa1· de toelichting doo1· een_ des- · 
leundige ve1·st1·elet in een b1·iej die bij het 
dossim· van de 1·echtspleging is gevoegcl. -
Inhoud .van deze b1·iej niet ovm·genomen 

· in de beslissing. - Regelmatig gemoti
vem·de beslissing. - De re9hter die in 
burgerlijke zaken verwijst naar de toe
lichting door een deskundige verstrekt 
in een brief die bij het dossier van de 
rechtspleging is gevoegd, is niet verplicht 
d e inhoud ervan in zijn beslissing over 
te nemen om deze regelmatig te moti
veren. (Grondwet, art. 97 ; G.W., art. 720 · 
tot 725.) 

8 november 1973. 280 

7. - Stmfzaleen. - A1·1·est dat opgeeft 
waa1·om het niet lean steunen op het Ve?' · 
slag van een ge1·echtelijle desle~mdige of op 
dat van de technische ?'aadsman van de 
belelaagde en beslist dat een ongeval te 
wijten is aan het joutief schieten van de 
belelaagde, op g?"Ond van na~twleeu1·ige en 

. zelee1·e getuigenissen. - Geen tegenst1·ij
digheid. - Door geen tegenstrijdigheid 

. aangetast is het arrest dat opgeeft 
waarom het niet kan stetmen op het 
verslag van een gerechtelijk deskundige 
of op dat van de technisch raadsman van 
de beldaagde en, op grond van getuige
nissen die het . nauwketuig en zeker 
noemt en op andere gegevens die het 
opsomt, beslist dat het jachtongeval te 
wijten is aan het foutief schieten van de 
beldaagde. (Grondwet, art. 97 .) 

19 november 1973. 314 

8. - Stmjzaleen. - Ve?'oO?·deling. -
Geen vasistelling van het bestaan van alle 
bestancldelen van de ove?'t?·eding. - Niet 

1·egelmatig gemotivee1·de beslissing. - Niet 
regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die een beldaagde wegens een 
misdrijf veroordeelt, zonder het bestaan 
van alle bestanddelen ervan vast te 
stellen. (Grondwet, art. 97.) 

26, 27 november, 17 december 1973 
~n 11 jtmi 1974. 

346, 353, 435 en 1124 

9. - Bu1·ge1'lijlee zaleen. - Feitelijlee 
gegevens waaTnaa?' een hof van be1·oep in 
zijn 1·edenen vm·wijst, waa1·uit niet lean 
wo1·den opgemaalet tegen wie vm·oo?·de
lingen zijn ~titgesp1·oleen. - D~tbbelzinnig
heid gelijle aan een geb1·ele aan 1·edenen.
W~tnneer uit de feitelijke gegevens, waar
naar een hof van beroep in zijn redenen 
verwijst, door het Hcif niet kan worden 
uitgemaakt _tegen wie het arrest veroor
delingen uitspreekt, staat de dubbel
zinnigheid waardoor het is aangetast, 
gelijk met het gebrek aan redenen. 
(Grondwet, art. 97.) 

30 november 1973. 368 

10.- Stmfzaleen.- Bu1·ge1·lijlee ?'echts
VO?'dm·ing . - Ee1·ste ?'echte?' die zich onbe
voegd ve1·lelaa1·t om leennis te nemen van 
een eis van de bu1·ge1'lijlee pa1·tij. - Be
slissing van de 1·echtm· in hoge1· be1·oep 
waa1·bij deze beslissing wonlt bevestigd met 
de enige ve1·bete1·ing dat de eis van de 
bu1·ge1·lijlee pa1·tij woTdt ajgewezen. -
Beslissing van de ?'echte?' in hoge1· be1·oep 
niet tegenst1·ijdig. - D e beslissing van 
de rechter in hoger beroep, die het be
roepen vonnis bevestigt «met de enige 
verbetering dat d e eis van de burgerlijke 
partij wordt afgewezen "• is niet tegen
strijclig wegens het feit aileen dat de 
rechter in hoger beroep, in strijd met 
wat door de eerste rechter wordt gezegd, 
beslist dat hij bevoegd is om van deze 
eis kennis te nemen. (Grondwet, art. 97.) 

3 december 1973. 373 

11. - Bu1·ge1·lijlee zaleen. - Beschilc
leende gedeelte dat op tegenst1·ijdige ?'e
denen bentst. - Niet ?'egelmatig gemoti
veenle beslissing. - Niet regelmatig ge
motiveerd is de beslissing waarvan het 
beschikkende gedeelte op tegenstrijdige 
redenen berust. (Grondwet, art. 97.) 

6 december 1973 . 394 

12. - Di1·ecte belastingen. A1·1·est 
van het hof van be1·oep wam·bij de 1·edenen 
van de beslissing van de di1·ecte~t?' de1· 
belastingen w01·den ove1·genomen, onde1· 
?'echtzetting van enleele gegevens. - Geen 
tegenst1·ijcligheid. - Niet tegenstrijdig 
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is het arrest van het hof van beroep 
waarbij de redenen van de beslissing van 
de directeur der belastingen worden over
genomen, onder rechtzetting van enkele 
gegevens. 

ll januari 1974. 527 

13. - Motive1·ingsverplichting. - Vm·· 
plichting onafscheidbaa?· van de opdmcht 
tot be1·echting van een geschil. - Arti
kel 97 van de Grondwet, voor zover het 
bepaalt dat elk vonnis met redenen. is 
omkleed, stelt een regal die onafscheid
baar is van de opdracht om een geschil 
te berechten. 

21 januari 1974. 563 

14. - Stmfzaken. Beslissing die 
in het onzeke1·e laat of zij gesteund is op 
een akte waa1·van de bewijsk1;acht is ge
schonden. Regelmatig gemotivee1·de 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing die in het onzekere 
laat of zij gesteund is op een bij het 
dossier van de rechtspleging gevoegde 
akte waarvan de bewijskracht zou mis
kend zijn of op andere gegevens, die ter 
terechtzitting zijn overgelegd en niet 
bij het dossier werden gevoegd. (Grand
wet, art. 97.) 

29 januari 1974. 585 

15. - Stmfzaken. Beschikkende 
gedeelte dat op tegenst1·ijdige 1·edenen be
?'ust. - Niet 1·egelmatig gemotivee1·de be
slissing. - Niet regelmatig gemotiveerd 
is de beslissing waarvan het beschikkende 
gedeelte op tegenstrijdige redenen be
rust. (G.W., art. 97.) 

ll februari 1973 en 1 april 1974. 
629 en 846 

16. - Stmfzaken. - Beslissing van 
de ?'echte?' in hoge?' be1·oep die geg1·ond is 
op eigen 1·edenen en op de « hiennee niet 
strijdige 1·edenen van de eerste ?'echte?' "· 
- Dmagwijdte van deze laatste bewoo?'
dingen. - W anneer de rechter in hoger 
beroep zijn beslissing grondt op eigen 
redenen en op « de hiermee niet strijdige 
redenen van de eerste rechter », kan uit 
het zinsverband van de beslissing en 
uit de vergelijking ervan met het be
roepen vonnis volgen dat de rechter in 
hoger beroep aldus alle redenen van de 
eerste rechter heeft willen overnemen 
en vaststellen dat geen enkele daarvan 
in strijd was met zijn eigen redenen. 
(Grondwet, art. 97 .) 

18 februari 1974. 683 

17. - Stmfzaken. V aststellingen 

van de 1·echter. - Gevolgt1·ekking afgeleid 
uit deze vaststellingen onverenigbaa?' hier
mee. - Beslissing niet met 1·edenen om
kleed. - Niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing die steunt op 
een gevolgtrekking welke onverenigbaar 
is met de feitelijke vaststellingen waarop 
zij is gegrond. (Grondwet, art. 97.) 

25 februari 1974. 705 

18. - Bu?·gedijlce zaken. - Woo1·den 
« het schijnt "· - Dmagwijdte. - Me
ning waa1·uit twijfel of zekerheid blijkt. -
Naa1· gelang van de context. - De woor
den « het schijnt » in de redenen van een 
rechterlijke beslissing geven, naar gelang 
van de context, een mening weer die 
twijfel of zekerheid uitdrukt. 

27 februari 1974. 716 

19. - Stmfzaken.- Bu1·gm·lijke ?'echts
vo?·dm·ing. - Beslissing op deze ?'echts
vO?·dm·ing. - Geen ve1·plichting voo?' de 
?'echte?' de wettelijke bepaling te ve1·melden 
waa1·op deze ?'echtsvO?·de?·ing is geg1·ond. -
De beslissing op de burgerlijke rechts
vordering moet de wettelijk bepaling 
waarop deze rechtsvordering is gegrond . 
niet vermelden, als hierover geen be
twisting bestaat. 

ll maart 1974. 750 

20. - Stmfzaken. - Beslissing op de 
stmfvO?·de?·ing. - V e?·oo?·deling we gens 
als wanbed1·ijven gekwalificem·de feiten. -
Geen toepassing van m·tikel 84 van het 
Stmfwetboek. - Om in rechte met rede
nen te zijn omkleed moet een beslissing 
tot veroordeling op de strafvordering 
wegens feiten, die als wanbedrijven zijn 
gekwalificeerd, geen melding maken van 
artikel 84 van het Strafwetboek, dat 
slechts van toepassing is ingeval een 
criminele straf tot een gevangenisstraf 
wordt verminderd. 

11 maart 1974. 753 

21. - Bu?·ge1·Zijke zalcen. - Geen ver
plichting voo?' de ?'echte?' de 1·edenen van 
zijn beweeg1·edenen op te geven. - De 
rechter is niet verplicht de redenen van 
zijn beweegredenen op te geven. (Grand
wet, art. 97.) 

22 maart, 1974. 810 

22. - Bu1·gedijke zaken. - Echtschei
ding. - V aststelling doo?' het a1·1·est van 
het be8taan van de feiten welke ~tit de ve?·
kla?·ingen van de getuigen zijn gebleken. 
- An·est dat e1·aan toevoegt dat de hou
ding van de eiser « de1·halve zee1· beledi
gend " jegens de venvee1·ste1' voorkomt. -
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V aststelling waa1·uit moet woTden af geleid 
dat de jeiten welke ttit de ve?·kla1·ingen van 
de getuigen zijn geblelcen en aan de eism· 
wo1·den vm·weten aan deze moeten toege
sch?·even wo1·den. - Ret arrest dat, na 
het bestaan te hebben vastgesteld van 
de feiten welke aan de eiser worden ver
weten en gebleken zijn uit de verklaringen 
yan de getuigen tijdens de getuigenver
horen in een eis tot echtscheiding, eraan 
toevoegt dat de houding van de eiser 
« derhalve zeer beledigend » jegens ver
weerster voorkomt, stelt daardoor im
pliciet doch zeker vast dat deze feiten 
aan de eiser moeten toegeschreven wor
den. 

5 april 1974. 868 

23. - Btt?'ge?·lijlce zaken. - Uitleg
ging. - Redenen die elkam· moeten uit
leggen. - De redenen van een beslissing 
moeten elkaar uitleggen; er is noch 
tegenstrijdigheid noch dubbelzinnigheid 
wanneer ze, onderling vergeleken, de 
juiste gedachte van de rechter weergeven. 
(Grondwet, art. 97.) 

26 april 1974. 929 

24. - Stmjzalcen. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep die de be?·oepe'f!, beslissing beves
tigt. - Bevestiging hieTop geg1·oncl dat de 
ee1·ste ?'echte?' naa1· beho1·en over de eis 
heejt beslist. - Dmagwijdte van deze 1·eden. 
- De rechter in hoger beroep die de 
beroepen bevestiging bevestigt, op grond 
dat de eerste rechter naar behoren over 
de eis heeft beslist, maakt aldus impliciet 
de redenen van de bevestigde beslissing 
tot de zijne. (Grondwet, art. 97.) 

29 april 1974. 946 

25. - St1·ajzaken. - An·est dat ve?'
klam·t zijn beslissing te g1·onden op de 
vaststellingen, ove1·wegingen en besluiten 
van een deshtndige. - Deslcundigen
ve?·slag bij het dossie1· gevoegd. - Regel
matig met 1·eclenen omkleed a?Test. -
Regelmatig met redenen omkleed is het 
arrest dat, om te beslissen dat feitelijke 
omstandigheden van de telastlegging be
wezen zijn, verklaart de vaststellingen, 
overwegingen en besluiten over te nemen 
van een deskundige, wiens verslag bij het 
dossier is gevoegd, wat het toezicht van 
het Hof mogelijk maakt. (G.W., art. 97.) 

13 mei 1974. 1015 

26. - Btwge?·lijke zaken. - A1·1·est 
waa1·in ve1·klaanl wonlt dat de beslissing 
steunt op de vaststellingen, ove1·wegingen 
en besluiten van een deshtndige. - Ve?'
slag van de deslcundige bij het dossie1· 

gevoegd. - Regelmatig gemotiveenl a?'?'est. 
- Regelmatig gemotiveerd is het arrest 
dat, om het bestaan van schade te ver
werpen, verklaart de vaststellingen, over
wegingen en besluiten over te nemen 
vari een deskundige wiens verslag bij 
het dossier is gevoegd, zodat de redenen 
door het Hof kunnen onderzocht wor
den. (Grondwet, art. 97.) 

31 mei 1974. 1077 

27.- Stmfzaken.- Beklaagde in ee1·ste 
aanleg wegens oplichting ve?·om·deeld. -
Rechte1· in hoge1· be1·oep die de beklaagde 
uitnodigt om zich oak te ve1·dedigen op de 
sttbsidiai1·e telastlegging, misbntilc van 
ve?'t?'Ottwen. - A1'1'est dat de beklaagde 
ve1·om·deelt wegens de p1·imai1·e telastleg
ging. - Geen tegenst1·ijdigheid. - Niet 
tegenstrijdig is het arrest dat, na te 
hebben vastgesteld dat de beklaagde 
die wegens . oplichting wordt vervolgd, 
uitgenodigd is om zich ook te verdedigen 
op de subsidiaire telastlegging, misbruik 
van vertrouwen, hem vervolgens ver
oordeelt wegens de eerste telastlegging. 
(Grondwet, art. 97 .) 

4 j1.mi 1974. 1092 

28. - Stmjzalcen. Ve?'OO?'deling op 
de stmjvm·de1·ing. - Geen ve1·melding van 
een wettelijke bepaling clie een stmj stelt. 
- Niet met 1·edenen omklede beslissing.
Niet met redenen omkleed ;is de veroor
delende beslissing op de strafvordering 
waarin geen melding wordt gemaakt van 
een wettelijke bepaling, welke op het 
bewezen verklaarde misdrijf een straf 
stelt. 

10 juni 1974. 1116 

29. - Bu1·ge1'lijke zalcen. - Tegen
st?·ijdigheicl tussen een ?'eden en het be
schilckende gedeelte. - Niet ?'egelmatig 
gemotiveenle beslissing. - Niet regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing waarvan een 
reden het beschilill:ende gedeelte tegen
spreekt. (Grondwet, art. 97.) 

21 juni 1974. 1169 

30. - Stmfzalcen. Ve1·oonleling op 
de st?·ajvonle?·ing. - V m·melding van de 
toegepaste wettelijke bepalingen. - Rech
te?· in hoge1· be1·oep. - Venvijzing nam· 
het be1·oepen vonnis. - Wettelijkheicl. -
Regelmatig in rechte gemotiveercl is de 
beslissing van de rechter in hoger beroep 
die een veroordelend vonnis op de straf
vordering bevestigt met verwijzing naar 
de wettelijke bepalingen waarvan de 
eerste rechter m elding maakt en die 
de bestanddelen van het ten laste van 
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de beklaagde gelegde misdrijf opgeven 
en tevens een straf vaststellen. (Grand· 
wet, art. 97.) 

24 juni 1974. 1183 

31. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Vonnis 
dat verklaa1·t zijn beslissing te g1·onden 
op vaststellingen, ove1·wegingen en beslui
ten van een deskundige. - Deskundigen· 
verslag bij het dossie1· gevoegd. - Regel
matig met 1·edenen omkleed vonnis. -
Regelmatig met redenen omkleed is het 
vonnis dat, om de omvang van de schade 
ten gevolge van mijnarbeid te bepalen, 
verklaart de vaststellingen, overwegingen 
en besluiten over te nemen van een des
kundige wiens verslag bij het dossier is 
gevoegd, wat het toezicht van het Hof 
mogelijk maakt. (Grondwet, art. 97.) 

27 juni 1974. 1219 

TITEL II. - Toepassing van de 
al~emene regelen blj gebrek aan 
een conclusie. ' 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEN). 

32. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Geen con
clusie. - Geen ve1·plichting voo1· de 1'echte1· 
de stulcken van het dossim· of de gegevens 
van de zaak waa1·op hij zijn beslissing 
steunt, nattwkeu1·ig te vennelden. - Bij 
gebrek aan een conclusie dienaangaande, 
is de rechter niet verplicht de stukl{en 
van het dossier of de gegevens van de 
zaak waarop hij zijn beslissing grondt, 
nauwkeurig te vermelden. (Grondwet, 
art. 97.) 

7 februari 1974. 614 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

33. - Dienstplicht. - Raad van bm·oep 
bet?·effende gewetensbezwa1·en die acht dat 
sommige bewijsmiddelen mee1· ove1·tuigend 
zijn dan ande1·e. - Geen conclttsie. -
Rechte1· niet ve1·plicht deze beoo1·deling met 
1·edenen te omkleden. - Bij ontstentenis 
van een conclusie is de rechter niet ver
plicht de redenen op te geven waarom 
hij sommige bewijsmiddelen meer over
tuigend acht dan andere, zelfs indien deze 

onderling in tegenspraak zijn. (Grondwet, 
art. 97.) 

13 februari 1974. 651 

34. - Dienstplicht. Militiege1·echt 
dat bepaalde bewijsmiddelen ove1·tuigender 
vindt dan andere. - Geen ve1·wee1·. -
Geen ve1·plichting voo1· het 1·echtscollege 
om deze beoo1·deling te motive1·en. - Bij 
gebrek aan een betwisting dienaan
gaande, is het militiegerecht niet ver
plicht de redenen op te geven waarom het 
bepaalde· bewijsmiddelen overtuigender 
vindt dan andere, ook al zijn zij tegen
strijdig. (Grondwet, art. 97.) 

3 april 1974. · 857 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANE EN ACCIJNZEN I NBEGREPEN), 

35. - Stmfzaken. - Stmfvo?·dm·ing. 
- Vm·oordeling. - Geen conclusie. -
Feiten omsch?-even in de bewom·dingen van 
de wet en bewezen ve1·klaa1·d. - Regelmatig 
met 1·edenen omklede beslissing. - Bij 
ontstentenis van conclusie dienaangaande 
omkleedt de rechter de schuldigverkla
ring van de beklaagde regelmatig met 
red en en door vast te stellen dat de in de 
bewoordingen van de wet omschreven 
feiten bewezen zijn. (Grondwet, art. 97.) 

11 september 1973 en 22 januari 1974. 
32 en 567 

36. - Stmfzaken. - Geen conclusie. 
- Geen ve1-plichting voo1· de 1·echte1' de 
stukken van het dossie1· of de gegevens van 
de zaak, waa1·op hij zijn beslissing steunt, 
nade1· aan te duiden. - Bij ontstentenis 
van een conclusie, is de rechter niet 
verplicht de stukken van h et dossier of 
de gegevens van de zaak, waarop hij zijn 
beslissing steunt, nader aan te duiden. 
(Grondwet, art. 97.) 

8 oktober 1973 en 5 februari 1974. 
152 en 610 

37. - Stmfzaken. - Rechte1· die be
paalde bewijsmiddelen als ove1'ttdgende1· 
beschouwt dan andm·e. - Geen conclttsie. 
- Geen ve1·plichting voo1· de 1·echte1' deze 
beoordeling te motive1·en. - Bij gebrek 
aan een conclusie is de rechter niet ver
plicht de redenen op te geven waarom hij 
bepaalde bewijsmiddelen als overtui
gender beschouwt dan andere, ook al zijn 
zij tegenstrijdig. (Grondwet, art. 97 .) 

15 oktober 1973. 186 

38. - Wegvm·kee1·. V aststelling van 

T 
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een ove1·t1·eding doo1· een. agent van een 
gemeentepolitie in een ande1·e gemeente 
dan de zijne. - Gemeentewet, a1·tikel 128. 
- Geen conchtsie. - Rechte1· niet ve?'
plicht de naleving van de bij dit a1·tilcel 128 
voO?·gesch?-even jo1·maliteiten ~titdTulclcelijlc 
vast te stellen. - Bij ontstentenis van een 
desbetreffende conclusie, is de rechter 
niet verplicht uitdrukkelijk vast te stellen 
dat d e politieagent van een gemeente die 
op het grondgebied v an een andere .ge
meente een overtreding van de wet of 
van d e reglementen betreffende de politie 
over h et wegverkeer h eeft vastgesteld, 
d e hoedanigheid had om dit te doen op 
grand van een machtiging hem door de 
gouverneur van d e provincie verleend, 
overeenkomstig d e . bepalingen van arti
kel 128 van d e gemeentewet, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 25 jw1.i 1969. 
(Grondwet, art . 97; Gemeentewet, a rti
kel 128; wet betreffende d e politie over 
het wegverkeer, art. 62; wegverkeers
reglement, art . 3.) 

26 november 1973. 342 

39. - Stmjzalcen. StmjvoTde1·ing. 
- Schuldigvm·kla1·ing. - Feiten in de 
bewo01·dingen van de wet omsclweven en 
bewezen ve1·lclaanl. - Geen conclttsie. -
Regelmatig met 1·edenen omlclede beslissing .. 
- Bij ontstent enis van een desbetreffende 
conclusie, motiveert de r echter regelmatig 
de schuldigverklaring van de beklaagde 
door de vaststelling dat de feiten, als 
in de bewoordingen van d e wet omschre
ven, bewezen zijn ; hij is niet verplicht 
de gegevens waaruit hij de schuld v an de 
beklaagde afleidt, nader t e bepalen. 
(Grondwet, art. 97 .) 

7 januari en 5 maart 1974. 
500 en 735 

40.- Stmfzalcen.- Btt1·ge1'lijke ?'echts
vo1·de1·ing. - Beslissing dat deze ?'echts
vo?·deTing gegmnd is. - Beslissing hie1·op 
gesteund dat het miscl1·ijj de enige oo1·zaalc 
van de schacle is. - Geen conclttsie. -
R egelmatig met 1·edenen omlclede beslis
sing. - Bij gebrek aan conclusie om
ldeedt d e rechter regelmatig m et redenen 
de beslissing waarbij hij d e burgerlijke 
rechtsvordering gegrond verldaart, door 
vast te stellen dat het bewezen misdrijf 
de enige oorzaak van d e schade is. 
(Grondwet, art. 97 .) 

22 januari 1974. 567 

41. - Stmfzaken. Ve1·oo?·cleling 
wam·in het misd1·ijj in de bewoonlingen 
van de wet wonlt omsclw·even. - Geen 
conclusie. Regelmatig gemotivee1·de 

beslissing. - Bij ontstentenis van een 
desbetreffende conclusie, motiveert de 
feitenrechter regelmatig de schuldigver
klaring van de beklaagde door het in de 
b ewoordingen van de wet zelf omschre
ven misdrijf bewezen te verldaren, zelfs 
indien deze omschrijving alternatieve 
gegevens bevat. (Grondwet, art. 97 .) 

19 maart 1974. 797 

42. - Stmjzalcen . - Bu1·ge1'lijlce ?'echts
vonle?·ing. - Ontstentenis van een con
clttsie bet1·ejjende de g1·ondslag van clie 
1'echtsv01·dm·ing. - Rechtm· niet m·toe ge
hottden vast te stellen dat de btwge1·lijlce 
pa1·tij geen jottt heeft begaan. - Bij ont
stentenis van een conclusie betreffende 
de grondslag van d e burgerlijke rechts
vordering, is de rechter die deze rechts
vordering gegrond verklaart, niet ertoe 
gehouden uitdrukkelijk vast te stellen 
dat de burgerlijke partij geen font heeft 
b egaan die ertoe h eeft bijgedragen de 
schade teweeg te hrengen. · 

27 m ei 1974. 1070 

43. - Stmfzalcen.- Do01· de belclaagde 
nee1·gelegde niet onde1·telcende nota. -
Rechte1· niet ve1plicht e1·op te antwoonlen. 
- D e rechter is niet verplicht te ant
woorden op een door de beldaagqe neer
gelegde niet onclertekende nota. ((}rand
wet, art. 97.) 

10 juni 1974. 1116 

HOOFDSTUK V . 

VERKIEZINGSZAKEN. 

HOOFDSTUK VI. 

TUCHTZAKEN. 

TITEL III. - Toepassing van de 
algemene regelen bij neerleg1~ing 
van een conclusie. - Niet-beant~ 
woording van de conclusie. 
Impliciet antwoord. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

44. - Di1·ecte belastingen. - Hof van 
be1·oep dat op het doo1· de belastingschul
dige bij conclttsie aangevoe1·de middel pas
send heeft geantwoonl. - Geen ve1·plich
ting oolc te antwoonlen op de a1·gumenten 
tot staving. van dit midclel, die echte1· geen 
onde1·scheiden micldelen zijn. - H et Hof 
van b eroep dat passend ant>'voordt op 
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het middel bij conclusie aangevoerd door 
de belastingschuldige ten laste van wie 
de Staat vraagt aanslagen inzake directe 
belastingen geldig te verklaren, is niet 
verplicht ook te antwoorden op de argu
menten tot staving van dit middel, die 
echter geen onderscheiden middelen zijn. 
(Grondwet, art. 97.) 

22 november 1973. 331 

45. - Di1·ecte belastingen. - Bij con
clttsie VOO?"ged?·agen venvee?" dat tm· zake 
niet mee1· dienend is wegens de vaststel
lingen van de ?"echtm·. - Geen ve1·plichting 
voo1· hem hie?"Op te antwoo1·den. - De 
rechter is niet verplicht anders te ant
woorden op een bij conclusie voorgedra
gen verweer, dat niet meer ter zake 
dienend is wegens de vaststellingen van 
z,ijn beslissing. (Grondwet, art. 97 .) 

20 december -1973. 463 

46. - Di1·ecte belastingen. - Oonclttsie. 
- Beslissing die de bewijsvom·ing van de 
conclttsie wee1·legt en opgeeft om wellce 
1·eden ze deze ve1·we1-pt. - Regelmatig ge
motiveeTde beslissing. - Regelmatig ge
motiveerd is de beslissing die de in een 
conclusie voorgedragen bewijsvoering van 
een partij weerlegt en de reden opgeeft 
waarom ze deze verwerpt. (Grondwet, 
art. 97.) 

19 april 1974. 892 

47. -- DiTecte belastingen. - Oonclu
sies. - Beschouwing in de vo1·m van een 
loute1·e ve?·onde?·stelling. - Geen ve?·plich
ting voo1· de 1·echteT e?"Op te antwo01·den. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op beschouwingen die zijn gegeven 
in de vorm van een loutere veronder
stelling. (G.W., art. 97.) 

15 mei 1974. 1030 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEN). 

48. - Btwge1·lijke zaken. - Oonclusie 
van een aanneme1· ten betoge dat de op
d1·achtgeve1· niet te lclagen heejt ovm· ge
b?·eken, daaT hij geen m·chitect met de 
leiding van de we1·ken heejt belast. -
Rechte1· die beslist dat de fouten van de 
~annemm· niet wegvallen cloo1· de omstan
digheid dat het · toezicht van een a1·chitect 
hem zott belet hebben ze te begaan . -
Passend antwoo1·d. - De conclusie van 
een aannemer ten betoge dat de opdracht
gever niet. te klagen heeft over gebreken 

in de uitvoering van een aannemings
contract, daar hij geen architect met de 
leiding van en het toezicht op de werken 
heeft belast, wordt passend beantwoord 
door de rechter die daartegen opwerpt 
dat de door de aannemer begane fouten, 
waarvoor hij" aansprakelijk is, niet weg
vallen door de omstandigheid dat het 
toezicht van de door de opdrachtgever 
gekozen architect hem zou belet hebben 
ze te begaan. (Grondwet, art. 97 .) 

27 september 1973. 100 

49. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Oonclusie. 
- Beslissing die de Jeitelijke gegevens 
wam·op zij is geg1·ond, nauwkeu1·ig vm·
meldt. - Beslissing die aldus antwo01·dt 
op de conclusie waa1·in ande1·e of tegen
st?·ijdige jeitelijke gegevens wonlen uit
eengezet. - Regelmatig met redenen om
kleed is de beslissing die de feitelijke 
gegevens waarop zij is gegrond, nauw
keurig vermeldt en aldus antwoordt, 
door ze te verwerpen, op de conclusie 
waarin andere of tegenstrijdige feitelijke 
gegevens worden uiteengezet. (Grondwet, 
art. 97.) 

3 oktober 1973 en 13 februari 1974. 
130 en 648 

50. - Btt?·ge?"lijke zaken. - Eis om 
aan een ve1·bintenis van geldelijke bij
stand slechts het tijdelijk en p1·ecaiT kamk
te?· toe te kennen en niet dat van een lijf
?"ente. - Rechtm· die, om deze eis te ve?·
wm·pen, veTwijst naa1· bepaalde elementen 
van de cO?"?"espondentie tussen de pa1·tijen 
eri naa1· de goedkeu1·ing van de 1·ekeningen 
en balansen van de vennootschap in dienst 
waa1·van de pa1·tij was die op een lijj1·ente 
aanspmak maakte. - Regelmatig gemo
tivee?·de beslissing. - Regelmatig gemo
tiveerd is de beslissing van de rechter 
die, als antwoord op de regelmatige con
clusie waarbij betoogd werd dat een ver
bintenis van geldelijke bijstand slechts 
een tijdelijk en precair karakter had en 
niet met een verbintenis van lijfrente 
kon gelijkgesteld worden, zich niet ertoe 
beperkt te verwijzen naar "het geheel 
van de overgelegde elementen » om de 
aard van deze verbinterus te betwisten, 
doch de elementen, waarop deze betwis
ting berust, nauwkeurig bepaalt, door 
te verwijzen naar bepaalde brieven van 
de correspondentie van de partijen en 
naar de goedkeuring van de rekeningen 
en balansen van de vennootschap in 
dienst waarvan de partij was, die aan
spraak maakte op het recht op een lijf
rente. (Grondwet, art. 97.) 

18 oktober 1973. 207 
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51. - Btwge1·lijlce zalcen. - Conolttsie 
vooT de 1'eohte1· in hoge1· be1·oep. - Be
slissing van de ee1·ste 1·eohte1' die een pas
send antwoonl op deze oonolusie bevat. -
Reohte1· in hogm· bm·oep die naa1· de 1·edenen 
van de ee1·ste 1'eohte1· ve1·wijst. - Met 
1·edenen omlclede beslissing. - De rechter 
in hoger beroep, die verwijst naar de 
redenen van de eerste rechter, beant
woordt de voor hem genomen conclusie, 
wa1meer deze redenen een passend ant
woord bevatten op de in hoger beroep 
voorgedragen eisen of verweermiddelen. 

19 oktober 1973. 208 

52. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
waa1·bij een eis wo1·dt toegewezen. -Regel
matig voo1·gecl?·agen ve1·wee1'. Geen 
passencl antwoonl. - Niet met 1·edenen 
omlclede beslissing. - Niet regelmatig 
met redenen omldeed is de beslissing, 
die een eis toewijst zonder passend te 
antwoorden op de conclusie van de tegen
partij waarin een verweer wordt voor
gedragen. (Grondwet, art. 97.) 

19 oktober 1973. 208 

53. - Btt1·ge1·lijlce zalcen. - Conolusie. 
- Beslissing die de a1·gumentatie van de 
oonolttsie weedegt en opgeejt om wellce 
1·eden ze deze ve1·we1'Pt. - Regelmatig met 
1·edenen omlclede beslissing. - Regel
matig met redenen omkleed is de be
slissing die de argumentatie van de con
clusie van een partij weerlegt en opgeeft 
om welke reden ze deze verwerpt. 
(Grondwet, art. 97.) 

31 oktober 1973 en 28 maart 1974. 
258 en 833 

54. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Beslissing 
waa1·bij een v01·de1·ing wonlt ajgewezen 
zonde1· te antwo01·den op middelen waa1·op 
deze is geg1·ond. - Niet gemotivee1·de be
slissing. - Niet regelmatig gemotiveerd 
is de beslissing die afwijzend beschikt op 
de vordering, die voor het arbeidsgerecht 
is ingesteld door de werkloze aan wie het 
recht op werkloosheidsuitkering was ont
zegd, zonder passend te antwoorden op 
de coriclusie waarin deze werkloze deed 
gelden dat de weigering aileen zich voor 
een wervingsexamen van de Staat aan 
te melden, niet kon gelijkgesteld worden 
met de weigering een passencl dienst
betrekking te aanvaarden volgens de 
criteria van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964. (K.B., 20 december 1963, 
art. 124, 133, 134 en 138.) 

14 november 1973. 307 

55. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. A1·beids-

ove1·eenlcomst. - P1·emien en oommissie
lonen die volgens de we1·lcneme1· oont?·ao
tuele elementen van zijn bezoldiging zijn. 
- Reohte1· die e1·op wijst dat zij niet alge
meen, bestendig en vast zijn en beslist 
dat het gaat om gijten die geen deel uit
malcen van zijn bezoldiging. - Gemoti
vee?·de beslissing. - Op de conclusie ten 
betoge dat premien en gratificaties deel 
uitmaakten van de bezoldiging van een 
werlmemer omdat de werkgever deze 
altijd als dusdanig heeft beschouwd, 
onder andere voor de berekening van 
het vakantiegeld, worclt door de rechter 
passend gimritwoord dat deze premien 
en gratificaties niet algemeen, bestendig 
en vast waren zoals vereist is om begre
pen te zijn in de contractuele bezoldi
ging. (Grondwet; art. 97.) 

6 december 1973. 392 

56. - Btt1·ge1·lijlce zalcen. - A1·gttment. 
- Geen Ve?"Plichting voo1• de 1·eohte1' e1·op 
te antwo01·den. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op de gegevens van 
een verweer, die geen onderscheiden 
1niddelen zijn, doch loutere argumenten. 
(Grondwet, art. 97 .) 

6 december 1973 . 392 

57. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Ve1·wij
zing nam· een advies van de Raad van 
State. - Geen 1·edengeving. - Niet regel 
matig met redenen omldeecl is de beslis
sing waarbij, om een bij conclusie voor
gedragen verweer tegen te spreken, enkel 
verwezen wordt naar een advies van de 
Raad van State, zonder van antwoord 
te dienen op het omstandig betoog 
waarbij de conclusienemer het verweer 
rechtvaardigt. (Grondwet, art. 97.) 

4 januari 1974. 490 

58. - Btwgedijlce zalcen. - Conclusie. 
- V envee1· voo1·gecl1·agen in bewoonlingen 
waa1·uit twijjel blijlct. - Geen ve1·plioh
ting voo1· de 1·eohte1' eTop te antwoonlen. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een verweer clat in een conclusie 
is voorgedragen in bewoordingen waar
uit twijfel blijkt. (Grondwet, art. 97 .) 

10 januari 1974. 520 

59. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Conolusie. 
- Ove1·weging in de vo1·m van een loute1·e 
ve1·onde1·stelling. Geen ve1'Pliohting 
voo1· de 1·echte1· e1·op te antwoonlen. -
De rechter is niet verplicht te antwoorden 
op een overweging die bij conclusie 
wordt aangevoerd in de vorm van een 
loutere veronderstelling. (Gronclwet, arti
kel 97.) 

25 januari 1974. 582 
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60. - Btwge1·lijke zaken. - Bewe?·in
gen niet lange1· te1· zake dienende wegens 
een vaststelling van de 1·echte1·. - Rechtm· 
niet ve1·plicht op die bewe1·ingen te ant
woO?·den. - . De rechter is niet verplicht 
op beweringen van een conclusie te 
antwoorden, wanneer zij niet meer tar 
zake dienende zijn wegens een vaststel
ling van zijn beslissing. (Grondwet, 
art. 97.) 

7, 13, 14 februari en 19 april 1974. 
614, 653, 658 en 889 

61. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Betoog in 
onnauwkeu?'ige bewoo1·dingen. - Geen 
ve1-plichting voo1• de 1'echte1· e1·op te ant
woo?·den. - De rechter is niet verplicht 
te antwoorden op een conclusie waarin 
slechts gesproken wordt over aansprake
lijkheid ten gevolge « van hat gebrek van 
de zaak die partijen onder hun bewaring 
hadden " en die, omdat zij verder niets 
preciseert ·van de zaak, van het gebrek 
en de bewaarder, geen eis, verweer of 
exceptie oplevert. (Grondwet, art. 97 .) 

15 februari 1974. 661 

62. - Bu1·ge?·lijke zaken. - Beslissing 
die een eis toewijst. - Regelmatig vo01·ge
d1·agen ve1·wee1'. - Geen passend antwo01·d. 
- Beslissing niet met ndenen omkleed. -
Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die een eis toewijst zonder 
passend te antwoorden op een verweer 
dat de wederpartij regelmatig b ij con
clusie heeft voorgedragen. (Grondwet, 
art. 97.) 

22 februari 1974. 696 

63 . - Btwge1·lijke zaken. - Oonclusie. 
- M iddel dat geen 1·eden van bestaan 
mee1· heeft wegens de oplossing doo1· de 
1·echtm· aan het geschil gegeven. - Geen 
ve1·plichting voo1· de ?'echte?' op dit middel 
te antwoo1·den. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op een bij conclusie 
voorgedragen middel, wanneer dit middel 
geen redan van bestaan meer heeft 
wegens de oplossing welke door de rechter 
aan hat geschil is gegeven. 

27 februari 1974. 716 

64. - BuTge1·lijlce zalcen. - Vonnis 
tot belcmchtiging van het beshtit van een 
deskundigenondm·zoek. - Oonclusie van 
een paTtij waa1·in tegen het ve1·slag wel 
bepaalcle g1·ieven wo1·den opgew01-pen. -
Niet 1·egelmatig gemotivee1·d vonnis. -
Niet regelmatig gemotiveerd is hat vonnis 
dat, als een partij in een conclusie wel 
bepaalde grieven tegen hat desln1ndigen
verslag heeft opgeworpen, zich ertoe 

beperkt het besluit van dat verslag te 
bekrachtigen. (Grondwet, art. 97 .) 

8 maart 1974. 746 

65. - Bu?·ge?'lijlce zaken. - Middel 
aangevoe1·d in het ve?·zoeksclwijt tot hoge1· 
beToep. -Appellant die is ve1·schenen en 
geen afstand heejt gedaan van dit middel. 
- Rechte1· in hoge1· be1·oep ve1·plicht e1·op 
te antwoo1·den. - Wanneer de appellant 
voor de rechter in hoger beroep is ver
schenen en uit de stukken van de rechts
pleging niet blijkt dat hij afstand heeft 
gedaan van een middel aangevoerd in 
zijn verzoekschrift .tot hoger beroep, is 
de rechter verplicht op dat middel te 
antwoorden. (Grondwet, art. 97 .) (Impli
ciete oplossing.) 

2 mei 1974. 965 

66. - Bu1·ge?·lijlce zalcen. - ·Beslissing 
van de 1·echte1· in hogm· be1·oep wam·in 
de feitelijke gegevens waa1·op zij be1·ust 
wo1·den opgegeven. - Beslissing die aldus 
antwoo1·dt op een in het ve1·zoeksch?·ijt tot 
hoge1· be1·oep aangevoe1·d middel geg1·ond 
op ande1·e of tegenst1·1jdige 'jeitelijlce ge
gevens. - Regelmatig gemotivee1·de be
slissing. - De rechter in hoger beroep 
die opgeeft op welke feitelijke gegevens 
hij zijn beslissing grondt, beantwoordt 
aldus, door het te verwerpen, een middel 
gegrond op andere of tegenstrijdige fei
telijke gegevens dat de appellant in zijn 
verzoekschrift tot hoger Beroep heeft 
aangevoerd. (G.W., art. 97.) 

2 mei 1974. 965 

67 . - Bm·gm·lijlce zalcen. ·- Aanspm
lcelijkheid geg1·ond op het geb1·elc van de 
zaalc die men onde1· zijn bewa1·ing heejt. -
Regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
van de rechter die hat verweer van een 
gemeente, gegrond hierop dat hat uit
vallen van een verkeerslicht, dat had 
moeten branden, te wijten was ofwel aan 
een uitwendige oorzaak ofwel aan nor
male slijtage, verwerpt enerzijds door 
vast te stellen dat hat licht defect was 
en kort daarop door de bevoegde gemeen
tedienst hersteld werd en anderzijds door 
te beslissen dat de betwiste installatie 
was aangetast door een gebrek van de 
zaak zelf, welke de gemeente onder haar 
bewaring had, en waardoor daze zaak 
ongeschikt was voor hat normaal ge
bruik waarvoor zij bestemd was . (Grand
wet, art. 97.) 

3 mei 1974. 989 

68 . - Btwge?'lijke zalcen. - Middelen 
aangevoe1·d in de alcte van hoge1· be1·oep 
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en behouden voo1· de 1·echte1· in hager 
be1·oep. - Middelen niet mem· te1· zake 
dienend wegens vaststellingen vq,n de 
1·echte1·. - Geen ve1-plichting voo1· hem 
hie1·op te antwom·den. - De rechter in 
hoger beroep is niet verplicht te ant
woorden op rniddelen welke in de alde 
van hoger beroep zijn aangevoerd en 
voor hem werden behouden, wanneer 
deze rniddelen niet meer ter zake dienend 
zijn wegens vaststellingen van zijn be
slissing. (Grondwet, art. 97.) 

9 mei 1974. 1010 

69. - Bu1·gm·lijlce zaken. - Aanspm
kelijkheid van de dokte1·. - Vaststelling 
van een onvoo1·zichtigheid welke de schade 
heeft vm·ooTzaakt. - Regelmatig gemoti
vee?·de beslissing. - Regelmatig gemoti
veerd is het arrest dat als antwoord op 
de conclusie van een partij, chirurg
dienstoverste, ten betoge dat hij zelf niet 
kon aansprakelijk zijn om een delicate 
operatie, waardoor de patient schade 
heeft geleden, te hebben toevertrouwd, 
aan een jong wetenschappelijk gediplo
meerde en onervaren chil·m·g, als on
voorzichtigheid welke de schade heeft 
veroorzaakt in aanmerking neemt het 
feit dat h;j deze operatie heeft laten uit
voeren in omstandigheden waardoor hij 
een eventuele onhandigheid niet kon 
voorkomen van degene die in feite slechts 
een gewoon assistent was en onder de 
verantwoordelijkheid van zijn dienst
hoofd werkte. (G.W., art. 97.) 

16 mei 1974. 1038 

70. - Bu1·ge1·lijlce zaken. - Oonclusie. 
- Impliciet antwoo1·d. - Gemotivem·de 
beslissing. - Overeenkomstig artikel 97 
van de Grondwet gemotiveerd is de 
beslissing die een passend, al was het een 
impliciet antwoord op de conclusie ver
strekt. 

31 mei 1974. 1077 

71. - Bu1·gm·lijke zaken. - V m·wee1· 
dat bij conclusie is voo1·gedTagen en tm· 
zake niet mem· dienende is wegens de 
vaststellingen van de 1·echtm·. - Geen 
ve1-plichting voo1· deze e1·op te antwom·den. 
- De rechter is niet verplicht anclers te 
antwoorden op een bij conclusie voor
gedragen verweer clat ter zake niet meer 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing. (Grondwet, art. 97 .) 

6 juni 1974. 1102 

72. - Btwgedijlce zaken. - A1·1·est 

een vo1'de1·ing. - Niet 1·egelmatig gemoti
vee?·de beslissing. - Niet regelmatig ge
motiveerd is het arrest waaruit niet kan 
worden opgemaakt op welke reden het 
steunt om een vordering aan te nemen 
en een partij te veroordelen. (Grondwet, 
art. 97.) 

13 juni 1974. 1131 

73. - Bu1·ge1'lijke zalcen. - Pacht. -
Opzegging doo1· de ve1·pachter om het goed 
pe1·soonlijk te exploiteTen. - Oonclusie 
van de pachtm· wam·in deze zich m·op be-
1'oept dat de vm·wijde1·ing van het ve1•blijj 
van de ve1·pachte1· een hinde1·paal is voo1· 
de pe1·soonlijke exploitatie van het goed. -
Beslissing waa1·in deze bewe1·ing wo1·dt 
tegengesp1'0ken op basis van feitelijke 
elementen waa1·op zij wijst. - Passend 
antwoo1·d. - De conclusie waarbij de 
pachter van een landeigendom de geldig
heid van de opzegging, welke de ver
pachter h em heeft gegeven voor persoon
lijke exploitatie van het pachtgoed, 
betwist omdat, rekening houdende met 
de verwijdering van het verblijf van de 
verpachter, deze geen persoonlijke, wer
kelijke en voortgezette exploitatie kan 
uitbaten, wordt passend beantwoord 
door de beslissing die op grond van feite
lijke gegevens waarop zij wijst, vaststelt 
dat de afstand tussen het verblijf van de 
verpachter en het pachtgoed geen hinder
paal is voor de persoonlijke exploitatie 
in de huidige zin van het woord. (Grond
'wet, art. 97.) 

20 juni 1974. 1165 

74. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
die in het onzeke1·e laat om welke 1·eden zij 
een bij conclusie voo1·ged1·agen vo1·dm·ing 
afwijst. - Niet 1·egelmatig gemotiveercle 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing die in het onzekere 
laat om welke reden zij een door een 
partij bij conclusie voorgedragen vorde
ring afwijst. (Grondwet, art. 97.) 

21 juni 1974. 1169 

75. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Beslissing 
waa1·bij een vo1·de1·ing wo1·dt afgewezen 
zonde1· te antwoo1·den op een middel waa1'op 
deze is gegrond. - Niet gemotivee1·de be
slissing. - Niet gemotiveerd is de be
slissing waarbij een vordering wordt 
afgewezen zonder te antwoorden op een 
middel waarop deze is gegrond. (Grond
wet, art. 97.) 

21 juni 1974. 1176 

waa1·uit niet kan wo1·den opgemaakt op 76. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Oonclusie. 
welke 1·eden het stetmt voo1· aanneming van ' - Betoog tm· zake niet mem· dienend 
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wegens de oplossing doo1· de rechte1· aan 
het geschil gegeven. - Geen verplichting 
voor de 1·echte1' te antwo01·den op de con
clusie waa1'in dit betoog voo1·komt. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een bij conclusie voorgedragen 
betoog, wanneer dit niet meer ter zake 
dienend is wegens de oplossing die hij 
aan het geschil geeft. (Grondwet, art. 97 .) 

28 juni 1974. 1227 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANE EN ACCIJNZEN I NBEGREPEN) . 

77. - St1'14zaken.- In concl"usie voo1·
ged1·agen ve1·wee1· dat te1· zake niet mem· 
dienend is wegens de vaststellingen van 
de 1·echte1'. - Geen ve1plichting mee1· voo1· 
de 1'echte1· hie1·op te antwoorden. - De 
rechter is niet verplicht anders te ant
woorden op een in conclusie voorge
dragen verweer dat ter zake niet meer 
dienend is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing. 

4 september, I oktober I973, 2 april 
en 6 mei I974. 8, I03 , 846 en 997 

78. - Stmjzaken. - Conclusie met 
ve1·melding van een gemotivee1·d ve1·wee1·. 
- Beslissing die zich e1·toe bepeTkt dit 
ve1·wee1· tegen te sp1·eken, zondm· de 1·edenen 
waa1·op het be1·ust te beantwo01·den. -
Niet 1·egelmatig gemotivee1·de beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die zich ertoe beperkt een 
verweer tegen te spreken, zonder passend 
te antwoorden op de redenen waardoor 
de conclusienemer dit verweer recht
vaardigt. (Grondwet, art. 97.) 

4 september I973. IO 

79. - Stmjzaken. - Beslissing van 
het onde1·zoeksge1·echt waw·bij een ve1'
dachte naa1· de co1'1'ectionele 1·echtbank 
wo1·dt ve1·wezen. - Conclusie waa1·bij de 
aanwezigheid van bezww·en wo1·dt be
twist. - Redengeving van de beslissing. 
- De beschikking van de raadkamer of 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling, waarbij een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen; antwoordt passend op een 
conclusie waarin enkel de aanwezigheid 
van voldoende bezwaren tot verwijzing 
wordt betwist do~r vast te stellen dat 
die bezwaren bestaan. (Enig artikel, 

§ XV, wet van 25 oktober I9I9; Sv., 
art. 233.) 

I oktober I973. I05 

80. - Stmjzaken. V e1·plichting op 
de middelen te antwoo1·den. - Geen ver
plichting op de a1·gumenten te antwo01·den. 
- De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden en te ant
woorden op de regelmatig voorgedragen 
middelen, sluit niet de verplichting in te 
antwoorden op de argumenten welke tot 
staving van die middelen zijn aangevoerd 
en die geen afzonderlijke middelen uit
maken. (Grondwet, art. 97.) 

2 oktober I973 en 2I augustus I974. 
I23 en I236 

81. - Stmjzaken. - Ve1'001'deling 
wegens diejstal van titels. - Titels waa1·
voo1· aan de beklaagde een volmacht is 
ve1·leend. - Dmagwijdte van de volmacht 
niet nauwkeu1·ig bepaald. - Beslissing 
niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed. -
Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat de beklaagde veroordeelt 
wegens diefstal van titels en vaststelt dat 
hun eigenaar hiervoor aan de beklaagde 
een volmacht had verleend, zonder de 
draagwijdte van deze volmacht nauw
keurig te bepalen, zodat het aldus in het 
onzekere laat of de feiten het misdrijf 
bedrieglijke wegneming opleveren 
(Grondwet, art. 97.) 

2 oktober I973. liS 

82. - Stmfzaken. - Feitem·echte1· die 
een ve1·weer afwijst. - Ajwijzing die de 
ve1·we1·ping implicee1·t van de gevolgtrek
king die de beklaagde ttit dit ve1·wee1· heejt 
ajgeleid. - Door afwijzing van de gege
vens tot staving van een door de be
ldaagde voorgedragen verweer, verwerpt 
de feitenrechter en antwoordt hij der~ 
halve op d e gevolgtrekking die de be
ldaagde uit dit verweer afgeleid heeft. 
(Grondwet, art. 95:) 

8 oktober I973. I 52 

83.- Stmjzaken. - Onduidelijke con
clusie. - Geen vm·plichting m·op te ant
woorden. - D e rechter is niet verplicht 
een onduidelijke conclusie te beant
woorden. 

30 oktober I973. 25I 

84. - St?·ajzaken. - Ve1·zoek om een 
onde1·zoeksmaat1·egel. - Rechtm· die de 
1·edenen opgeejt waa1·om hij oo1·deelt vol
doende ingelicht te zijn. Ve1·we1ping 
met 1·edenen omkleed. - De rechter die 
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de redenen opgeeft waarom hij oordeelt 
voldoende ingelicht te zijn, verwerpt 
door een gemotiveerde beslissing een ver
weer waarbij om een onderzoeksmaat
regel wordt verzocht. 

30 oktober 1973. 255 

85. - Stmjzaken. - Ve1·wee1· geg?"Ond 
op ve1·moedens. - Beslissing waa1·bij dit 
vm·wem· wm·dt afgewezen op g1·ond van 
ande1·e ve1·moedens. - Ajwijzing 1·egel
matig met 1·edenen omkleed. - Regel
matig met redenen omkleed is de be
slissing die een op vermoedens gegrond 
verweer afwijst, door andere vermoedens 
naar voren te brengen. (Grondwet, arti
kel 97.) 

5 november 1973. 261 

86.- Stmfzaken.- Bu1·gm·lijke ?'echts
vonle?·ing. - Nadeel dat voo1· de ?'echt
hebbenclen van het slachtoffer voo1·tvloeit 
uit het ve1·lies van zijn inkomsten. - Be
klaagde betoogt dat van deze inkomsten 
de pe1·soonlijke lcosten van het slachtoffe?' 
moeten worden ajget1·okken en dat moet 
1·ekening wm·den gehouden met de ve?' · 
v?·oegde betaling van een vm·goeding voo1· 
het ve1·lies van inkomsten van na de pen
sione1·ing van het slachtoffe?'. - Beslis
sing die het bedmg van de schadeve1·goeding 
vaststelt zondm· op dit ve1·wee1· te antwoor
den. - Niet gemotivee1·de beslissing. -
Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die het bedrag vaststelt van 
d e schadevergoeding welke aan de recht
h ebbenden van het slachtoffer wegens 
h et verlies van zijn inkomsten wordt toe
gekend, zonder te antwoorden op de con
clusie van d e beklaagde waarbij deze 
betoogt dat bij de berekening van dit 
bedrag de persoonlijke kosten van het 
slachtoffer moeten worden afgetrokken 
en dat rekening moet gehouden wor
den met de vervroegde b etaling van een 
vergoeding voor het verlies van inkom
stan van na de pensionering van het 
slachtoffer. (Grondwet, art. 97.) 

6 november 1973. 268 

87. - Stmjzalcen. - B~t?'gm·lijke ?'echts
vonle1'ing. - Ee1·ste beslissing wam·bij 
de beklaagde aanspmkelijk wo1·dt ve?'· 
lclaanl voo1· de gevolgen van een ongeval 
en een deslcundigenonde?"Zoek wo1·dt be
volen teneinde de omvang van de doo1· de 
b~wge1·lijlce pa1·tij geleden schade te bepa
len. - Beklaagde die na het deshtndigen
onde?·zoek opnie~tw zijn aanspmkelijlc
heicl betwist. - Tweede beslissing waa1·bij 
dit venvee1· wm·dt ve?·wo1-pen doo1· e?"Op te 
wijzen dat het em·ste vonnis 1·eeds beslist 

heeft dat de 1'echtsvm·de1·ing van de bu1·ge1·· 
lijke pa1·tij gegrond was. - Regelmatig 
met 1·edenen omklede beslissing. - Wan
neer een eerste beslissing de beklaagde 
aansprakelijk heeft verklaard voor de 
gevolgen van een ongeval en een des
kundigenonderzoek heeft bevolen ten
einde de omvang van de door de burger
lijke partij geleden schade vast te stellen, 
en de beklaagde, na het desktmdigen
onderzoek, zijn aansprakelijkheid op
nieuw betwist, omkleedt de rechter de 
verwerping van dit verweer regelmatig 
door erop te wijzen dat, daar het eerste 
vonnis reeds beslist had dat de rechtsvor
dering van de burgerlijke partij gegrond 
was, slechts uitspraak kan worden ge
daan over de omvang van de schade. 
(Grondwet, art. 97.) 

6 november 1973 . 279 

88. - Stmfzalcen. Stmjvo1·de1·ing. 
- V e1·oonleling. - V envem· van de be
klaagcle onbeantwoonl gebleven. - Niet 
gemotivee1·de beslissing. - Niet gemoti
veerd is de beslissing die de beldaagde 
op de strafvordering veroordeelt, zonder 
te antwoorden op een door hem regel
matig bij conclusie voorgedragen ver
weer. (Grondwet, art. 9.) 

12 november en 11 december 1973, 
21 januari, 13 mei en 18 jtmi 1974. 

294, 411,557, 1017 en 1142 

89. - Stmfzaken. - Beschouwing 
waa1·uit de conclusieneme1· geen ?'echtsge
volg ajleidt. - Geen vm-plichting voo1· de 
1'echte1· e?"Op te antwom·den. - De rechter 
is niet verplicht te antwoorden op een 
beschouwing waaruit de conclusienemer 
geen rechtsgevolg afleidt. (Grondwet, 
art. 97.) 

3 december 1973. 376 

90. - Stmfzalcen. - B~wge1·lijlce 1'echts
vorde?·ing. - Ee1·ste beslissing wam·bij 
de beklaagde aanspmkelijk wm·dt ve1·klaa1·d 
voo1· de gevolgen van een ongeval en een 
deslcundigenondm·zoelc wo1·dt bevolen ten
einde de omvang van de dom· de b~wge1'· 
lijlce pa1·tij geleden schade te bepalen. -
Belclaagde die na het deskttndigenonde?'· 
zoek opnie~tw zijn aanspmkelijlcheid be
twist. - T weede beslissing waa1·bij dit 
ve1·wee1· wonlt ve1·wo1-pen doo1' e1·op te 
wijzen dat het ee1·ste vonnis 1·eeds beslist 
heeft dat de ?'echtsvm·de?·ing van de b~wge1'· 
lijke pm·tij geg?"Ond was. - Regelmatige 
1·edengeving. _:_ Wanneer een eerst e be
slissing de beldaagde aansprakelijk heeft 
verklaard voor de gevolgen van een 
ongeval en een deskundigenonderzoek 
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heeft bevolen teneinde de omvang van 
de door de burgerlijke partij geleden 
schade vast te stellen, en de beklaagde, 

· na het deskundigenonderzoek, zijn aan
sprakelijkheid opnieuw betwist, omkleedt 
de rechter de verwerping van dit ver
weer regelmatig met redenim door erop 
te wijzep_ dat, nadat het eerste vonnis 
reeds beslist heeft dat de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij gegrond was, 
slechts uitspraak kan gedaan worden 
over de omvang van de schade. (Grand
wet, art. 97.) 

11 december 1973. 419 

9L - Stmfzalcen. - Oonclusie van 
de belclaagde waa1·bij om ve1·zachting van 
de doo1· de ee1·ste ?'echte?' uitgesp1·olcen stmf 
w01·dt ve1·zocht. - Rechte1· in hoge1· bm·oep 
die beslist dat de tenuitvoe1·legging van 
de gevangenisstmf zal w01·den uitgesteld. 
- Regelmatig gemotivee1·de beslissing. -
Door te beslissen dat de tenuitvoerleg
ging van de door de eerste rechter uit
gesproken gevangenisstraf zal worden 
uitgesteld, beantwoordt de rechter in 
hager beroep de conclusie van de be
ldaagde die, onder aanvoering van zijn 
gezondheidstoestand en de geringe ernst 
van d e feiten, vroeg dat de strafwet min
der streng zou worden toegepast. (Grand
wet, art. 97.) 

18 december 1973. 446 

92. - Stmfzalcen. Oonclusie. -
Beslissing die de feitelijlce gegevens waa1·op 
zij is geg1·ond, nauwlceu1·ig ve1·meldt. -
Beslissing die aldus antwo01·dt op de con
clusie wam·in ande1·e of tegenst1·ijdige 
feitelijlce gegevens w01·den u,iteengezet. -
Regelmatig met ?'edenen omlclede beslissing. 
- Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die de feitelijke gegevens 
waarop zij is gegrond, nauwkeurig ver
meldt en aldus antwoordt op de conclusie 
waarin andere of tegenstrijdige feitelijke 
gegevens worden uiteengezet. (Grand
wet, art. 97.) 

7 januari, 12 februari, 25 maart, 
30 april, 6 mei en ll juni 1974. 

496, 636, 8ll, 954, 997 en ll25 

93 . - Stmfzalcen. - Oonclusie waa1·in 
de onvolledigheid van een opnieuw samen
gesteld dossieT w01·dt aangevoe1·d. - Be
slissing die zegt wellce stttlclcen niet lconden 
w01·den opgenomen en de 1·edenen ttiteen
zet waa1·om de belclaagde gemalclcelijlc af
sch?·ijten m·van had lcunnen ove?'leggen. -
Beslissing 1·egelmatig met 1·edenen om
lcleed. - Op de conclusie van de be -

klaagde waarin wordt aangevoerd dat 
een opnieuw samengesteld dossier on
volledig is, wordt passend geantwoord 
door de beslissing, die derhalve regel
matig met redenen is omldeed, waarin 
de stukken worden vermeld die niet 
konden worden opgenomen, en de rede
nen worden uiteengezet waarom de be
ldaagde gemakkelijk afschriften ervan 
had kunnen overleggen. (Grondwet, arti
kel 97.) 

7 januari 1974. 500 

94. - Stmfzalcen. - Oonclusie van 
de belclaagde die de bewijswaa1·de van een 
getttigenis betwist. - Betwisting geg1·ond 
op nauwlceu1·ige, bepaalde en omstandige 
gegevens. - V m·ooTdeling gesteund op dit 
getuigenis zonde1· die gegevens te beant
woO?·den. - Niet met 1·edenen omlclede 
beslissing. - W anneer de beldaagde de 
bewijswaarde van een getuigenis op grand 
van nauwkeurige en omstandige gegevens 
heeft betwist, is niet regelmatig met 
redenen omkleed de veroordelingsb!'l
slissing die op het getuigenis steunt en 
deze gegevens niet beantwoordt. (Grand
wet, art. 97.) 

'22 januari 1974. 565 

95.- Stmfzalcen.- Bu1·ge1'lijlce ?'echts
voTde?·ing. - Oonclusie van de belclaagde 
waa1·in vm·meld wo1·dt dat de aan de bu?'
geTlijlce pa1·tij toe te lcennen ve1·goeding 
moet be1·elcend woden op basis van het 
nettoloon. - Beslissing die het b1·utoloon 
als basis voo1· de be1·elcening neemt, op 
g1·ond dat het nettoloon niet is opgegeven. 
- Regelmatig gemotivee1·de beslissing. -
Regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
dat h et brutoloon als basis wordt gena
men voor d e berekening van de aan de 
burgerlijke partij toe te kennen vergoe
ding wegens loonderving tijdens de_ tij
delijke werkongeschiktheid, wanneer de 
rechter, als antwoord op de conclusie 
van de beldaagde waarin vermeld wordt 
dat de vergoeding moet berekend worden 
op basis van het nettoloon, erop wijst 
dat het nettoloon niet is opgegeven. 
(Grondwet, art. 97.) 

5 februari 1974. 608 

96.- Stmfzalcen.- Bu?·ge?'lijlce ?'echts
voTde?·ing. - V e1·wee1' van de belclaagde 
onbeantwo01·d gebleven. - Niet gemoti
vee?·de beslissing. - Niet gemotiveerd is 
de beslissing die de beklaagde veroor
deelt om de burgerlijke partij schadeloos 
te stellen, zonder een antwoord te geven 
op een door hem regelmatig bij conclusie 
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voorgedragen verweer. (Grondwet, arti
kel 97.) 

11 februari 1974. 631 

97. - 8tmjzaken. 8tmjvonle1·ing. 
Oonclusie waa1·in slechts sommige 

bestanddelen van het misd1·ijj wonlen vast
gesteld . ----, Ve1·oo1·delende beslissing die 
op dit vm·wee1· antwo01·dt en de in de be
wo01·dingen van de wet omsclweven telast
legging bewezen vm·klaa1·t. - Regelmatig 
gemotivee1·de beslissing . . - · W anneer de 
beklaagde zich in zijn conclusie ertoe 
beperkt sommige bestanddelen van h et 
m isdrijf te betwisten, is regelmatig ge
motiveerd de beslissing die, na op dit 
verweer te hebben geantwoord, het in 
de bewoordingen van de wet omschreven 
misdrijf bewezen verklaart. (Grondwet, 
art. 97 .) 

12 februari 1974. 636 

98. - 8tmjzaken. Oonclusie. -
Bewe1·ing in de vo1·m van een loute1·e on
de?·stelling. - Geen ve1plichting voo1· de 
1·echte1· hieTop te antwoo1·den. - De rech
ter is niet verplicht te antwoorden op 
een bewering welke in de conclusie is 
aangevoerd in de vorm van een loutere 
onderstelling. (Grondwet, art. 97 .) 

25 maart en 22 april 1974. 
816 en 903 

99. - 8tmjzaken. - Oonclusie. -
Beslissing die de bewijsvoe1·ing van de 
concl~tsie wee1'legt en de 1·eden opgeejt 
waa1·om ze deze ve1·we1pt. - Regelmatig 
gemotivee1·de beslissing. - R egelmatig 
gemotiveerd is de beslissing die de in een 
conclusie voorgedragen bewijsvoering van 
een partij weerlegt en de reden opgeeft 
waarom zij deze bewijsvoering verwerpt. 
(Grondwet, art. 97.) 

8 april 1974. 869 

100. - 8t1·ajzaken. - VeTzoelc om een 
bijkomende ondeTzoeksmaat1·egel. - Rech
te1· clie nauwke~wig de 1·edenen opgeejt 
waanloo1· hij tot zijn ove1·tuiging is ge
komen. - Ve1·we1ping van de maat1·egel 
1·egelmatig gemotivee1·d. - De rechter 
motiveert regelmatig de verwerping van 
een verzoek om een bijkomende onder
zoeksmaatregel, als hij nauwkeurig de 
gegevens van d e zaak vermeldt waardoor 
hij tot zijn overtuiging is gekomen en 
zodoende impliciet vaststelt dat de ge
vraagde onderzoeksmaatregel nutteloos 
is. (Grondwet, art. 97 .) 

29 april 1974. 939 

101. - 8tmjzaken. - Oonclusie vooT 

de 1·echte1· in hoge1· be1·oep . - Beslissing 
van de ee1·ste 1·echte1· die een pa8send ant
woo1·d bevat op deze conclusie. - Rechter 
in hoge1· be1·oep die vei·wijst naa1· de 1·ede
nen van de em·ste 1·echte1·. - Regelmatig 
met 1·edenen omklede beslissing. - De 
rechter in hoger b eroep die verwijst naar 
de redenen van de eerste rechter, beant
woordt de voor hem genomen conclusie, 
wanneer deze redenen een passend ant
woord bevatten op de in hoger beroep 
voorgelegde eisen of verweermiddelen. 
(Gri::mdwet, art. 97.) 

29 april en 13 mei 1974. 946 en 1015 

102. - 8tmfzalcen. - Oonclusie ten 
betoge dat de beklaagde die wenl veTvolgd 
om te hebben geweigenl zich te onde1·we1pen 
aan de volkstellingsjo1·maliteiten, gehan
deld had onde1· invloed van een onweer
staanbai·e macht. - Beslissing dat de 
beweeg1·eden van het misd1·ijj van poli
tieke aa1·d was en dat bij de beo01·deling 
van de st1·aj daaTmee Tekening moest 
wo1·den gehottden. - Impliciet antwoord. 
- D e conclusie ten betoge dat de be
klaagde die wordt vervolgd om te hebben 
geweigerd zich te onderwerpen aan de 
tellingsformaliteiten, gehandeld had on
der invloed van een onweerstaanbare 
macht, wordt passend beantwoord door 
de b eslissing dat d e beweegreden van 
het misdrijf van politieke aard was en 
dat bij de beoordeling van de straf 
daarmee moest rekening gehouden wor
den. 

6 mei 1974. 997 

103. - 8tmfzaken. B~t1·ge1'lijke 
1'echtsvonle1'ing. Beslissing waa1·bij 
ve1·goeclende inte1·esten zonde1· tijdsbepe1·
king wonlen toegekend. - Beklaagde die 
betoogd heeft dat de inte1·esten moesten be
pe1·kt wo1·den tot de normale tennijn van 
een jaa1·, wegens ve1·t1·aging van de bena
deelde om zijn eisen te doen gelden. -
Oonclusie onbeantwoonl. - Niet met 
1·edenen omlclede beslissing. - Niet regel
matig met redenen omkleed is de be
slissing waarbij vergoedende interesten 
zonder tijdsbeperking worden toegekend 
en geen antwoord wordt verstrekt op de 
conclusie van de beklaagde t en betoge 
dat de interesten niet !anger moesten 
lopen dan de normale termijn van een 
jaar, wegens vertraging van de bena
d eelde om zijn eisen te doen gelden. 
(Grondwet, art. 97.) 

13 mei 1974. 1016 

104. - 8tmfzaken . Bu1·ge1·lijlce 
1'echtsvo1'de1'ing. - Oonclusie. - Beslis-
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-sing die de feitelijke gegevens nattwkeu1·ig 
ve1·meldt waa1·op zij is geg1·ond. - Be
slissing\die aldus antwo01·dt op de conclusie 
waa1·in ande1·e of hie1·mee st1·ijdige f eite
lijke gegevens w01·den ttiteengezet. 
Regelmatig gemotivee1·de beslissing. 
Regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die de feitelijke gegevens nauwkeurig 
vermeldt waarop zij is gegrond en aldus 
antwoordt op de conclusie waarin andere 
of hiermee strijdige feitelijke gegevens 
worden uiteengezet. (Grondwet, art. 97 .) 

14 mei 1974. 1020 

105. - Stmjzaken. - Venvee1· voo1·ge
d1·agen in een b1·iej welke na het sluiten 
van de debatten aan de ?'echte1· is ge1·icht. 
- Geen ve1·plichting e1·op te antwoonlen. 
- D e rechter is niet verplicht te ant-
woorden op een verweer dat is voorge 
dragen in een brief welke na het sluiten 
van de debatten aan hem is gericht. 

20 mei 1974. 1049 

106 - Stmfzaken. Stmjvo?·de1·ing. 
- V e?·oo?·deling. - V e1·oonleling geg1·ond 
op de besluiten van een deskundigenve?'
slag. - Beslissing die niet antwo01·dt op 
de g1·ieven van de belclaagde tegen dit ve?'
slag. - Niet 1·egelmatig gemotivee1·de be
slissing. - Niet regelmatig gemotiveerd 
is de beslissing waarbij de beklaagde op 
de strafvordering veroordeeld wordt op 
grond van de besluiten van een deskun
digenverslag, zonder te antwoorden op de 
grieven van de beklaagde tegen dit ver
slag. (Grondwet, art. 97.) 

28 mei 1974. 1071 

107. - Stmfzaken. Btt1·ge1·lijke 
?'echtsvo1·de1'ing. - An·est waa1·bij een 
v01·de1·ing afgewezen wo1·dt zonde1· te ant
woo?'den op middelen wam·op deze is ge
g?·ond. - Nie~ gemotivee1·d a?'?'est.- Niet 
regelmatig gemotiveerd is het arrest 
waarbij een vordering van de burgerlijke 
partij wordt verworpen, zonder te ant
woorden op de conclusie waarop deze 
vordering is gegrond. (Grondwet, arti
kel 97.) 

4 juni 1974. 1094 

108. - Stmjzaken. - ·Middelen in een 
b1·iej aangevoenl. - Middelen aan de 
?'echte?' niet voo1·gelegd tijdens de debatten 
tm· tm·echtzitting. - Rechte1· niet e1·toe 
gehouden e1·op te antwoonlen. - De 
rechter is niet ertoe gehouden middelen 
te beantwoorden di e in eei-1 brief werden 
aangevoerd en die hem tijdens de debat-

ten ter zitting niet regelmatig zijn onder
worpen. (Grondwet, art. 97.) 

11 juni 1974. 1125 

109. - Stmfzaken. Handhaving 
van de voo?'lopige hechtenis. - Wet van 
20 ap1·il 1874, a1·tikel 5. - Conclusie. -
M otive?'ing. - A:rtikel 5 van de wet van 
20 april 1874, zoals het is gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973, 
schrijft voor dat het onderzoeksgerecht, 
als het beslist dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaaft, de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken en de hand
having vereisen, nauwkeurig moet om
schrijven onder vermelding van de ge
gevens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, zodat dit 
gerecht moet antwoorden, zoniet wordt 
genoemd artikel 5 geschonden, op de 
conclusie waa:rin o.a. het bestaan wordt 
betwist van ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden welke hetzij in de be
schikking van de raadkamer nauwkeu:rig 
zijn omschreven, hetzij door het open
baar ministerie worden aangevoerd. 

27 juni 1974. 1224 

HOOFDSTUK V. 

TUCHTZAKEN. 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

1. - Stmjzaken. - Beschikking van 
de madlcamm· waa1·bij een ve1·dachte naa1· 
de C01'1'ectionele ?'echtbank wo1·dt ve1·wezen. 
- V onnisge1·echt dat zich onbevoegd ve?'
klaa?'t omda{ de ve1·dachte niet de valle 
leejtijd van achttien jaa1· had be1·eikt op 
het tijdstip van de te zijnen laste gelegde 
jeiten. - Beslissingen in kmcht van ge
wijsde gegaan. - V emietiging van de 
beschikking. :-- V m·wijzing naa1· de p?·o
cu?'etw des Konings.- Wanneer een be
schikking van de raadkamer een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen en het hof van beroep, 
op h et hoger ber6ep tegen het vonnis 
van de correctionele rechtbank, zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat d1 
ve:rdachte niet de volle leeftijd van acht
tien jaar had bereikt op het tijdstip van 
de te zijnen laste gelegde feiten, regelt 
het Hof het rechtsgebied en gaat na of 
beide beslissingen in kracht van gew:ijsde 
zijn gegaan en of de vaststelling van de 
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feitenrechter juist blijkt te zijn ; zo ja, 
vernietigt h et de beschikking van de 
raadkamer ,en verwij st de zaak naar de 
bevoegde procureur des Konings. 

10 september 1973. 26 

2. - Stmfzaken. - Beschikking tot 
ve?·wijzing naa?' de co?'?'ectionele ?'echtbank 
wegens een misclaacl. - Geen opgave van 
ve?·zachtencle omstancligheclen. - Beslis
sing wam·bij de ?'echtbank zich onbevoegd 
veTklaa?'t. - Ve1·nietiging van de beschik
king en ve1·wijzing nam· de kame?' van 
inbeschuldigingstelling. - Wanneer de 
raadkamer een verdachte wegens een 
misdaad naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen, zonder opgave van ver
zachtende omstandigheden, het vonnis
gerecht 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. 

10 september 1973 en 29 april 1974. 
27 en 954 

3. - Stmfzaken. - Beschikking tot 
vm·wijzing naa1· de politie1·echtbank wegens 
onopzettelijlc toeb1·engen van slagen of 
veTwonclingen, met inaohtneming van ve?'
zaohtende omstancligheclen. Rechts
benaming clam· het openbaa?' ministe1·ie 
aangevulcl cloo?' te wijzen op een ove?'t?'e
cling van a?·tikel 556, 2° en 3°, van het 
Stmfwetboek. - Vonnis wam·bij de ?'echt
bank zich onbevoegcl heeft vm·lclaanl, hie?'
op geg?·ond clat het feit van onopzettelijke 
venvonclingen ttit onvoo?·ziohtigheicl het 
gevolg is van een hondsbeet. - Beslis
singen in lcmcht van gewijsde gegaan. -
Toetsing doo?' het H of. - V emietiging 
van het vonnis en venvijzing naa?' clezelfcle 
politie?'echtbanlc, ande?'s samengesteld. -
W anneer de raadkamer een verdachte 
naar de politierechtbank heeft verwezen 
wegens onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen, met inachtne
ming van verzachtende omstandigheden, 
het openbaar ministerie de rechts
benaming heeft aangevuld door te wijzen 
op een overtreding van artikel 556, 2° 
en 3°, van het Strafwetboek en de poli
tierechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat h et feit van verwondingen 
uit onvoorzichtigheid het gevolg is van 
een hondsbeet, gaat het Hof, waarbij een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied 
aanhangig is, na of beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en of 
de politierechtbank bevoegd was om 

kennis te nemen van het gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf en van het ermee 
samenhangend misdrijf; zo ja, vernie
tigt het het vonnis en verwijst de zaak 
naar dezelfde politierechtbank, anders 
samengesteld. 

10 september 1973. 28 

4 . - Stmfzaken. - Besohilclcing van 
de ?'aacllcame?· wam·bij een ve1·daohte naa?' 
de cO?'?'ectionele ?'echtbank wonlt vm·wezen, 
wegens een misdaad, zonde?' opgave van 
ve1·zachtencle omstancligheclen, en wegens 
een wanbeclTijf. - Vonnisge?·eoht dat zich 
voo?' de misdaacl onbevoegd ve?·klam·t, 
vaststelt dat het wanbecl?·ijf hie1·mee samen
hangt en de zaak voo?' onbepaalcle tijd uit
stelt om ave?' clit wanbecl1·ijf te beslissen. -
Ve1·nietiging van de besohikking en van 
het besohilclcencle gecleelte van het vonnis 
volgens hetwelk ave?' het wanbe<J,Tijf zal 
beslist wm·clen. - VeTwijzing naa?' de . 
kame?' van inbesohulcligingstelling. 
W anneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank heeft 
v erwezen wegens een misdaad, zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den, en wegens een wanbedrijf, de cor
rectionele rechtbank zich voor de mis
daad onbevoegd heeft verklaard, vast
gesteld heeft dat het wanbedrijf hiermee 
samenhangt en de zaak voor onbepaalde 
tijd heeft uitgesteld om over dit wanbe
drijf te beslissen, en beide beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, ver
nietigt het Hof, dat het rechtsgebied 
regelt, de beschikking van de raadkamer, 
alsmede het beschikkende gedeelte van 
het vonnis volgens hetwelk over het 
wanbedrijf zal worden beslist, en ver
wijst de gehele zaak naar d e kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

15 oktober 1973. 185 

5. - Stmfzalcen. Vonnisge?"echt 
wam·bij · een miscl?·ijf aanhangig is ge
maakt clo01· een besohilcking van de macl
lcame?'. - V onnisgeTecht clat zich ratione 
loci onbevoegcl ve?·lclaa?·t. - Miscl?·ijf ge
pleegcl buiten het a?'?'onclissement. - Be
lclaagcle die zijn veTblijfplaats niet in het 
a?'?'onclissement heeft en claa?' niet is ge
vonclen. - Regeling van ?'echtsgebiecl. -
Besohiklcing teniet geclaan. - V e1·wijzing 
van de zaak naa?' de bevoegcle p?·ocu?'eU?' 
des Konings. - Wanneer het vonnisge
recht, waarbij een misdrijf aanhangig is 
gemaakt door een beschikking van de 
raaclkamer, zich ?'atione loci onbevoegd 
verklaart en de raaclkamer zelf ?'atione 
loci onbevoegd was, doet het Hof, clat 
het rechtsgebiecl regelt, de beschikking 
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teniet en verwijst de zaak naar de be
voegde procureur des Konings. 

30 oktober 1973. 249 

6. - St1·ajzaken. Beschikking tot 
·vm·wijzing naa1· de co?Tectionele ?'echt
bank wegens een geco?'?'ectionalisee?·de mis
daad en wanbed1·ijven. - Rechtst1·eekse 
dagvaanling van een ande1·e ve1·dachte 
voo1· de co?'?'ectionele ?'echtbank wegens een 
misdaad. - Oo?'?'ectionele ?'echtbanlc die de 
zaak voo1· onbepaalde tijd uitstelt. - P?·o
·CU?'eU?' des Konings die aan de madkame1· 
vmagt deze andeTe vm·dachte naa1· cle co?'
?'ectionele 1·echtbank te venuijzen wegens de 
geco?'?'ectionalisee?·de misdaad. - Raad
kame?' die zich onbevoegd veTklaa1·t. -
Oon·ectionele ?'echtbank die zich onbevoegd 
ve1·klam·t om van de gehele zaak kennis te 
nemen. - V e1·we1-ping doo1· het Hoj van 
het ve1·zoek tot 1·egeling van ?'echtsgebied 
voo1· zove1· het st1·ekt tot vm·nietiging van 
de tweede beschikking. ·_ V emietiging 
van de ee1·ste beschikking, behoudens in 
zove1·1·e zij ten gttnste van cle ee1·ste ve?'
dachte ve1·zachtencle omstancligheden aan
neemt. - V e1·wijzing nam· de kame?' van 
inbeschuldigingstelling. - Wanneer een 
eerste beschikking van de raadkamer een 
verdachte wegens een gecorrectionali
seerde misdaad en wanbedrijven naar 
de correctionele rechtbank verwezen 
heeft, de procureur des Konings een 
andere verdachte wegens een misdaad 
rechtstreeks voor de correctionele recht
bank heeft gedagvaard, deze rechtbank 
de zaak voor onbepaalde tijd heeft uit
gesteld, de raadkamer zich, daar de zaak 
bij het vonnisgerecht aanhangig was, 
bij een tweede beschikking onbevoegd 
heeft verklaard om uitspraak te doen 
over het verzoek van de procureur des 
Konings om de tweede verdachte wegens 
de gecorrectionaliseerde misdaad naar 
de correctionele rechtbank te verwijzen 
en de correctionele rechtbank, tenslotte, 
zich ook onbevoegd heeft verldaard om 
kennis te nemen van de gehele zaak, op 
grond dat de telastlegging waarvoor de 
tweede verdachte wordt vervolgd tot 
de bevoegdheid behoort van het hof van 
assisen en dat er tussen deze telastleg
ging en de andere tegen de eerste ver
dachte ingebrachte telastlegging samen
hang bestaat, onderzoekt het Hof, waar
bij een verzoek tot regeling van rechts
gebied aanhangig is, of de beschildcingen 
van de raadkamer en het vonnis van de 
correctionele rechtbank in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, of het ten laste 
van de tweede verdachte gelegde feit een 
misdaad schijnt te zijn en of de misdrij-

ven samenhangend schijnen te zijn. Zo ja, 
verwerpt het Hof het verzoek, in zoverre 
het strekt tot vernietiging van de tweede 
beschikking, en, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt het de eerste beschik
king, behoudens in zoverre deze ten 
gunste van de eerste verdachte verzach
tende omstandigheden heeft aangenomen, 
en verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling. 

6 november 1973. 274 

7. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de madkame1· clie, bij aanneming van ve?' 
zachtende omstandigheclen, een ve1·clachte 
naa1· cle co?'?'ectionele 1·echtbank ve1·wijst 
wegens een misclaad die cloo1· het onde?·
zoeksgeTecht niet lean geco?'?'ectionalisee?·d 
wm·den. - V onnis waa1·bij cle 1·echtbanlc 
zich onbevoegcl ve1·klam·t. - Beslissingen 
in kmcht van gewijscle gegaan. - Rege
ling van ?'echtsgebiecl. - Nietigve1·kla1·ing 
van de beschikking en venuijzing naa1· een 
kame1· van inbeschulcligi.ngstelling. 
Wanneer een beschildcing van de raad
kamer, bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden, iemand naar de correc
tionele rechtbank heeft verwezen die 
onder meer verdacht wordt van een mis
daad die door het onderzoeksgerecht 
niet kan worden gecorrectionaliseerd, 
en de correctionele rechtbank zich wegens 
samenhang voor het geheel onbevoegd 
heeft verldaard, en de beide beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, ver
nietigt het Hof, dat het rechtsgebied 
regelt, de beschild{ing en verwijst de 
zaak naar een kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

20 november 1973. 326 

8. - Stmfzaken. - Beschikking van 
cle madkamm· waa1·bij een wanbed1·ijj 
gecontTaventionalisee?·cl worclt. - V onnis 
tot onbevoegclve1·kla1·ing van de 1·echtbank 
geg1·oncl op een omstandigheid clie zich 
na de beschilcking heejt voo1·gedaan en 
waanloo1· het jeit met een zwaanle1·e co?'
?'ectionele stmj wordt gestmjt. - Beslis
singen in kmcht van gewijsde gegaan. -
Regeling van 1·echtsgebiecl. - Ve?·nieti
ging van de beschilcking. - Ve1·wijzing 
van de zaak naa1· dezeljcle 1·aadkame1·, 
ancle1·s samengestelcl. - W anneer de 
raadkamer met aanneming van verzach
tende omstandigheden de beldaagde 
wegens een wanbedrijf naar de politie
rechtbank heeft verwezen en een vonnis 
wordt uitgesproken tot onbevoegdver
klaring van de rechtbank op grond dat 
zich na de verwijzende beschikking een 
omstandigheid heeft voorgedaan, waar
door het feit door de wet met een zwaar-
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dere correctionele straf wordt gestraft, 
onderzoekt het Hof, waarbij een ver
zoekschrift tot regeling van rechtsge
bied aanhangig is, of beide beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en 
of de vaststellingen van de feitenrechter 
jwst blijkt ; zo ja, dan vernietigt het 
Hof de beschikking en verwijst de zaak 
naar dezelfde, anders samengestelde 
raadkamer. 

26 november 1973. 345 

9. - Stmfzaken. - Beschi.kking van 
de ?"aadkamer waa?·bij ve?·dachten naa?· de 
co?;?·ectionele ?"echtbank wonlen verwezen 
wegens misd?·ijven gepleegd bttiten het 
a?Tondissement op g?·ond dat e?" tttssen deze 
misd?·ijven en miscl?·ijven, die in het a?"
?"ondissement zijn gepleegd, samenhang 
bestaat. - Samenhang venvO?-pen doO?· 
het vonnisgm·echt. - W egens de samen
hang venvezen beklaagden die Jmn ve?"
blijjplaats niet in het a?"?"ondissement 
hebben en dam· niet zijn gevonden. -
V onnisge?·echt dat zich ratione loci onbe
voegd ve?·klaa?·t t.a.v. deze beklaagden. -
Regeling van ?"echtsgebied. - Ve?·nieti
ging van de beschikking in zove?"?"e zij de 
misd?·ijven ve?·wijst waa?"VOO?" de samen
hang is ve?·wo?-pen. - Ve1·wijzing van 
deze zaken naa?" de bevoegde p?·ocu?·eu?" des 
Konings. - Wanneer het vonnisgerecht 
door een beschikking van de raadkamer 
van misdrijven, die buiten het arrondisse
ment zijn gepleegd, kennis neemt wegens 
hun samenhang met rnisdrijven die in het 
arrondissement zijn gepleegd, de samen
hang verwerpt en zich ?"atione loci onbe
voegd verldaart voor de misdrijven die 
wegens samenhang naar dit gerecht zijn 
verwezen, vernietigt het Hof, dat het 
rechtsgebied regelt, de beschikking in 
zoverre het deze misdrijven bij het von
nisgerecht aanhangig maakt en verwijst 
deze zaken naar de bevoegde procureur 
des Konings. 

11 december 1973. 411 

10. - Stmjzaken. - Beschikking van 
de ?"aadkame?· clie een ve?·dachte naa?" de ' 
politie?·echtbank venvijst. - V onnisge
?"echt dat zich onbevoegd ve?·klaa?·t omdat de 
ve?·daohte op het ogenblik van de hem ten 
laste gelegde feiten niet de valle aohttien 
jaa?" had be?·eikt. - Beslissingen in 
kmcht van gewijsde gegaan. - V e?·nieti
ging van de beschiklcing. - Venvijzing 
nam· de p?·ocu?·et£?" des Konings. - Wan-· 
neer een beschildcing van de raadkamer 
een verdachte naar de politierechtbank 
heeft verwezen en deze rechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat de 

verdachte niet de voile achttien jaar had 
bereikt op het ogenblik van de hem ten 
laste gelegde feiten, regelt het Hof het 
rechtsgebied en gaat na of beide beslis
singen in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en of de vaststelling van de feiten
rechter juist is ; zo ja, vernietigt het de 
beschikking van de raadkamer en ver
wijst de zaak naar de bevoegde procu
reur des Konings. (Sv., art. 441 ; art. 36, 
4°, en 36bis, wet van 8 april 1965, ge
wijzigd bij die van 9 mei 1972.) 

11 febrU:ari 197 4. 634 

11 . - Stmfzaken. - Beschikking van 
de raadkame?· waa?·bij een ve?·dachte nam· 
de co?"?"ectionele ?"echtbank vm·wezen wO?·dt 
uit hoofde van een ?"egelmatig gecon·eo
tionalisee?·de misdaad en van als wanbe
d?·ijj omsclweven jeiten. - V onnisge?·eoht 
ve?·klaa?·t zich onbevoegd voo?" de gehele 
zaak, omdat een van deals wanbeclrijj om
sch?·even feiten een misdaad oplevert en 
de misd?·ijven samenhangend zijn. -
Beslissingen in kmcht van gewijsde ge
gaan.- Onde?·zoek van het Hof.- Gedeel
telijke vemietiging van de beschikking. -
V e?·wijzing naa?" de kame?" van inbeschul
digingstelling. __:_ Wanneer de raadkamer 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen uit hoofde van 
een regelmatig gecorrectionaliseerde mis
daad en van als ·wanbedrijf omschreven 
feiten en het vonnisgerecht zich voor 
de gehele zaak onbevoegd verklaard 
heeft, omdat een van d e als wanbedrijf 
omschreven feiten in werkelijkheid een 
misdaad oplevert en de misdrijven samen
hangend zijn, gaat het Hof, · waarbij een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied 
aanhangig is, na of de twee beslissingen 
in luacht van gewijsde gegaan zijn, of 
een van de als wanbedrijf omschreven 
feiten een misdaad blijkt te zijn en of 
de misdrijven samenhangend schijnend 
te zijn ; zo ja, vernietigt het de be
schiklcing van de raadkamer, behalve in 
zoverre deze de aanwezigheid van ver
zachtende omstandigheden voor het 
eerste feit heeft aangenomen, en ver
wijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
25 februari en 21 augustus 1974. 

703 en 1242 

12 . - Stmfzaken. Beschikking 
wam·bij een ve?·dachte wegens heling naa?" 
de co?"?"ectionele ?"echtbank wO?·dt ve?·wezen. 
- V e?"Oonlelencl vonnis. - Tweede be
schikking waa?·bij dezeljde ve?·dachte, met 
aanneming van ve?·zachtencle omstandig
heden, naa?" de co?Tectionele ?"echtbank 
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wo1·dt verwezen wegens diefstal onde1• ve?'· 
zwa?·ende omstandigheden van de voo?'
we?·pen waarvoo1· hij 1·eeds naa1· de cor
?'ectionele 1·echtbank ve1·wezen en ve?'OO?'
deeld was. - Tweede vonnis van de co?·
?'ectionele 1·echtbank waa1·bij de vm·volging 
wegens hetzelfde Jeit niet ontvankelijk ve?'· 
klaanl w01·dt. - Hof van be1·oep, waa1·bij 
de hoge1·e be?'oepen tegen de twee vonnissen 
aanhangig zijn, dat de zaken samenvoegt 
en ve1·klaa1·t niet bevoegd te zijn om kennis 
te nemen van het feit dat aanleiding gaf 
tot de ee1·ste ve1·wijzingsbeschikking en op 
ongeldige wijze van de zaak kennis ge
k?·egen te hebben doo1· de tweede beschik
king. - Beschikkingen en a?Test in kmcht 
van gewijsde gegaan. - Regeling van 
Techtsgebied. - B eslissing van het hof 
van be1·oep ·blijkbaa1· ge1·echtvaa?·digd. -
Nietigvetkla1·ing van de twee beschikkin
gen. - V e1·wijzing naa1· de kame1· van 
inbeschuldigingstelling. - Wanneer een 
eerste beschikking van de raadkamer 
een verdachte wegens heling naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen, 
de rechtbank hem hiervoor heeft ver
oordeeld, een tweede beschikking hem, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, naar dezelfde rechtbank 
heeft verwezen wegens diefstal onder 
verzwarende omstandigh(lden van de 
voorwerpen waarvoor hij reeds wegens 
heling verwezen was, een tweede vonnis 
deze tweede vervolging wegens h etzelfde 
feit niet ontvankelijk heeft verklaard en 
het hof van beroep, waarbij de hogere 
beroepen tegen de twee vonnissen aan
hangig zijn, de zaken samengevoegd en 
verklaard heeft niet bevoegd te zijn om 
kennis te nemen van het feit dat aan
leiding gaf tot de eerste beschikking en 
op ongeldige wijze van de zaak kennis 
genomen te hebben door de tweede 
beschikking, gaat het Hof, waarbij een 
verzoekschrift tot regeling van rechts 
gebied aanhangig is, na of de beschik
kingen en het arrest in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of het aan de 
verdachte ten laste gelegde feit blijkt 
een misdaad te zijn en, zo ja, verldaart 
het beide beschikkingen nietig en ver
wijst de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 

12 maart en 8 april 1974. 774 en 871 

het wegve1·keers1·eglement en bovendien, een. 
van beiden, van een vluchtmisd1·ijj. -
Vonnis, waa1·bij deze 1·echtbank zich onbe
voegd ve1·klaa1·d heejt, geg1·ond op het j eit 
dat het vluchtmisd1·ijj niet tot de bevoegd
heid van de politie1·echtbanlc beho01·t en 
dat de misd1·ijven samenhangend zijn. -
Beslissingen in k?-acht van gewijsde ge
gaan. - Regeling van ?'echtsgebied. -
Beslissing tot onbevoegdve?·kla1·ing die 
ge1·echtvam·digd blijkt te zijn. - Nietig
ve1·kla1·ing van de beschikking. - G?·en
zen. - V envijzing nam· de C01'1'ection'ele. 

, ?'echtbank, in ee1·ste aanleg zitting hou
dende. - W anneer de raadkamer twee 
beldaagden, die beschuldigd worden van 
onopzettelijk toebrengen van verwondin
gen en van overtredingen van het weg
verkeersreglement en een van beiden. 
bovendien beschuldigd wordt van een. 
vluchtmisdrijf, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden voor het. 
eerste misdrijf naar de politierechtbank 

· heeft verwezen, en deze rechtbank zich_ 
onbevoegd heeft verklaard omdat h et 
vluchtmisdrijf naar aanleiding van een. 
ongeval dat voor een ander onopzette
lijke slagen of verwondingen heeft ten. 
gevolge gehad, ingevolge artike1 138, 6°, 
van het W etboek van strafvordering aan 
de bevoegdheid van deze rechtbank is 
onttrokk:en, en de verscheidene misdrij
ven onderling samenhangend zijn, gaat 
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, na of de 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn. 
gegaan en of het von.nis, waarbij de 
rechtbank: zich onbevoegd verk:laart. 
schijnt gerechtvaardigd te zijn ; zo ja, 
vernietigt h et de beschikking van de 
raadkamer, in zoverre zij de politie
rechtbank heeft aangewezen als zijnde 
de rechtbank die bevoegd is om kennis 
te nemen van de verscheidene misdrijven 
en verwijst de zaak naar de correctionele 
rechtbank:, in eerste aanleg zitting hou
den,de. 

29 april 1974. 950· 

13. - Beschikking van de madlcame1· 
tot ve1·wijzing nam· de politie1·echtbanlc van 
twee beklaagden die beschttldigd zijn van 
onopzettelijk toeb1·engen van ve1·wondingen, 
welk wanbed1·ijj met aanneming van ve?'
zachtende omstandigheden we1·d gecont?·a
ventionalissenl, en van ove?'tTeding van 1 

14. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de madlcame1· die een ?'egelmatig geco?'· 
?'ectionalisee?·de misdaad en een misdaad, 
die niet geco?'?'ectionalisem·d we1·d, doch 
die het kon wonlen, naa1· de co?'?'ectionele 
?'echtbank ve1·wijst. - OoT?'ectionele ?'echt
bank en hof van be1·oep die zich wegenl't 
de onsplitsbam·heid van de Jeiten voo1· de 
gehele zaak onbevoegd veTkla1·en. - Be
slissingen in kmcht van gewijsde gegaan. 
- Regeling van ?'echtsgebied. - Beslis
singen tot onbevoegdve?·kla1·ing die blijken 
geTechtvaa?·digd te zijn. - Nietigve1·kla-
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a·ing van de beschikking. - G1·ens. -
V m·wijzing nam· de kame?' van inbeschul
digingstelling. - Wanneer de raadkamer 
-een regelmatig gecorrectionaliseerde mis 
·daad en een andere misdaad die · niet 
gecorrectionaliseerd wercl, doch die het 
kon worden, naar de correctionele r echt
bank heeft verwezen en deze rechtbank 
alsmede het hof van beroep zich wegens 
d e onsplitsbaarheid van de feiten voor 
de gehele zaak onbevoegd hebben v er
klaard, gaat het Hof, waarbij een ver-

SAMENHANG. 

1 . - Stmfzaken. - Gevallen opgesomd 
-in a1·tikel 227 van het Wetboek van stmf-
1JOnle?·ing.- Niet bepm·kende opsomming. 
- De samenhang tussen verschillende 
misdrijven bestaat niet alleen in de 
gevallen van artikel227 van het Wetboek 
van strafvordering waarvan d e bewoor
·dingen slechts een aanwijzing zijn. 

18 september 1973. 53 

2 . - Stmfzaken. - Samenvoeging of 
.splitsing van p1·ocessen . - Noodzaalc van 
een goede ?'echtsbedeling. - Beom·delings
·macht van de feitem·echte?'. - G1·enzen. -
De feitenrechter beoordeelt soeverein, 
onder voorbehoud van de eerbiediging 
-van de rechten van de verdediging, of, 
voor het vereiste van een goede rechts 
bedeling, procedures al dan niet samen
:gevoegd of gesplitst moeten worden. 

18 september 1973. 53 

.SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 

1 . - Een enkel stmfbam· opzet. -
.Soevm·eine beoonleling dom· de feitem·ech
;te?'. - De feitenrechter beoordeelt soe
-verein of verscheidene feiten, wegens de 
eenheid van opzet, een enkel strafbaar 
:feit opleveren. (S.W., art. 65.) 

8 januari en 19 maart 1974. 
510 en 799 

2. - Eendaadse samenloop. - Ove?'
.t?·eding van m·tikel 342 van het W etboek 
·van de inkomstenbelastingen en van a?·ti 
kel 206 van het W etboek van de ?'egist?'a
.tie-, hypotheek- en g1·ijfie?·echten. - Ve?· 
om·deling tot de zwaa1·ste stmf bij de ee1·ste 
en tot een gelclboete bij de tweede van cleze 
bepalingen opgelegd. - W anneer een en 
h etzelfde feit tegelijkertijd een overtre-

s 

zoek tot regeling van rechtsgebied aan
hangig is, na of de beschikking en het 
arrest van het hof van beroep in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en of de mis
drijven schijnen samenhangend te zijn ; 
zo ja, vernietigt h et Hof de beschikking 
van de .raadkamer, behoudens in zoverre 
zij voor de ee:rste misdaad verzachtende 
omstandigheden heeft aangenomen, en 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

29 april 1974. 952 

ding van artil~el 342 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen en een 
overtreding van artikel 2Q6 van het 
Wetboek van de r egistratie-, hypotheek
en griffierechten oplevert, moet de r ech
ter de zwaarste straf uitspreken welke 
bij de eerste van deze b epalingen gesteld 
wordt en een geldboete opleggen, zoals 
in · de tweed e bepaling is vastgesteld. 
(S .W., art. 65 en 100, lid 1 en 2.) 

29 april 1974. 939 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. 

1. - Gift. - Beg1·ip. - E en liberali
t eit kan een van haar redenen of zelfs 
haar oorzaak vinden in een door de 
begiftigde gepresteerde arbeid ; zij ver
liest haar karakter niet door het feit 
dat zij, na te zijn aangekondigd, werd 
uitgevoerd. 

16 januari 1974. 544 

2. - Aanwijzing van een legata1·is. -
Algemeen legaat ten gunste van degene van 
de cl1·ie clam·in aangewezen pm·sonen « die 
dat het meest nodig heeft ». - Rechtsvo?'
de?·ing van de wettelijlce. mjgenamen tot 
nietigve1·klm·ing. - A1Test dat het legaat 
geldig veTklaa1·t. - An·est dat eTuit af
leidt dat de eise1·s van de nalatenschap zijn 
uitgesloten en de1·halve dat niet moet be
paald wonlen wie het legaat zal ontvangen . 
- Wettelijkheid. - Het arrest clat, op de 
rechtsvordering van d e wettelijke erfge 
namen van de erflater tot nietigverhla
ring van diens algemeen legaat ten gtmste 
van d egen e van de drie person en -
niet de eiE;ers - die daarin genoemd 
worden en « die (het) h et meest nodig 
heeft >>, beslist dat het legaat gelclig is 
op grond dat de enige met dit legaat 
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begunstigde persoon bepaalbaar is, leidt 
daaruit wettelijke af dat de eisers, die 
geen reservataire erfgenamen zijn, van 
de nalatenschap zijn uitgesloten en dat 
derhalve, aangezien zij er geen belang 
bij hebben en er geen geschil bestaat 
tussen de drie potentiele gerechtigden, 
niet moet worden bepaald wie van dezen 
het legaat zal ontvangen. 

29 maart 1974. 841 

3. - Beschikbam· gedeelte tussen echt
genoten. - Gebruikmaking van een tus
senpe?·soon. - A1·tikel 1100 van het Bu?'
ge?'lijk W etboek. - V e1·moeden van toe
passing op de legaten en op de schenkingen 
onde1· de levenden. - Het vermoeden 
van gebruikmaking van een tussenper
soon, ingevoerd bij artikel 1100 van het 
Burgerlijk Wetboek, is van toepassing 
op de legaten en op de schenkingen 
onder de levenden. 

4 april 1974. 859 

4. - Beschikbaa?' gedeelte tussen echt
genoten. - Geb1·uikmaking van een tus
senpe?·soon. - V e1·moeden van a1·tikel 1100 
van het Bu1·ge?·lijlc Wetboek. - Inte?'P1'e
tatim·egels. - De beperkende uitlegging 
die moet worden gegeven aan het ver
moeden van gebruikmaking van een 
tussenpersoon, ingevoerd bij artikel 1100 
van het Burgerlijk W etboek, verhindert 
niet dat het toepasselijk is op een niet 
uitdrukkelijk voorzien geval, wanneer 
de hierdoor beoogde rechtstoestand zich 
voordoet. 

4 april 1974. 859 

5. - Beschilcbaa?' gedeelte tussen echt
genoten. - Geb1·uikmaking van een tus
senpe?·soon. - V m·moeden van a?·tikel11 00 
van het Bu1·ge?·lijlc W etboelc. - Doo1· dit 
ve1·moeden beoogde 1·echtstoestand. 
Krachtens het vermoeden van gebruik
making van een tussenpersobn waarvan 
sprake in artikel 1100 van het Burgerlijk 
W etboek worden de aan de schenker of 
erflater vreemde kinderen en afstamme
lingen als tussenpersoon beschouwd. 

4 april 1974. 859 

6. - Beschikbaa1· gedeelte tussen echt
genoten. Geb1·uikmaking van een 
tussenpe1·soon. - Ve1·moeden van m·ti
kel 1100 van het B~wge?'lijk Wetboek. -
K inde1·en waa1·op dit ve1·moeden doelt. -
Het vermoeden van gebruikmaking van 
een tussenpersoon waarvan sprake in 
artikel 1100 van het Burgerlijk Wetboek 
is niet aileen van toepassing op de 
wettige kinderen en afstammelingen van 

de echtgenoot van de schenker of van de 
erflater die uit een ander huwelijk zijn 
geboren, maar ook op de natuurlijke 
kinderen en adoptieve lrinderen van dia. 
echtgenoot ; zulks is echter niet het geval 
wanneer de schenlring of het legaat 
gedaan is aan een adoptief kind dat 
tegelijk een afstammeling van de schen
ker 0f erflater is. 

4 april 1974. 859· 

SCHIP. - SCHEEPVAART. 

1. - Zeevaa1·t. - Rechtsvo1·dm·ing van. 
de inlade1· tegen de stuwadoo?' door wie 
de 1·edm·ij zich liet ve1·vangen vom· het 
laden van de goede1·en. - Beslissinrr 
waa1·bij deze vordm·ing, gegmnd op de 
aanspmlcelijkheid b~titen ove1·eenlcomst, 
ontvankelijk wm·dt ve?·lclaa1·d. - Geen 
vaststelling dat de ten laste gelegde jout 
de schending ~titmaakt van een ve?·bin
tenis die aan de ~titvoe1·ing van het ve?·voe?'
contmct m·eemd is en dat zij schade heejt 
ve?·oo?·zaakt die m·eemd is aan de ~tit
voe?·ing van dit contmct. - Onwettelijk
heid. - Onwettelijk is de beslissing 
waarbij ontvankelijk wordt verklaard de 
vordering die op de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst gegrond en inge-
steld is door de inlader tegen de stuwa
door door wie d e rederij zich heeft laten 
vervangen voor het laden van de goe
deren, zonder vast te stellen dat de fout 
welke aan de agent van de rederij wordt. 
ten laste gelegd, de schending uitmaakt 
van een verplichting die aan iedereen is. 
opgelegd en niet van een contractuele 
verbintenis noch dat deze fout andere dan 
aan de slechte uitvoering van h et ver
voercontract te wijten schade heeft ver
oorzaakt. 

7 december 1973. 395· 

2.- Ve1·vom· ovm· zee. - Gla~tsule van
het cognossement volgens welke cle agent 
van de vm·voe1·dm· diegene moet aanstellen 
die de goede1·en zal ajladen vom· 1·ekening· 
van de ontvange1· van de ve1·voe?·de goede
?'en. - Rechter die het bestaan entit af
leidt van een aannemingscont?·act tussen
degene die zodoende is aangesteld en de 
ontvange1·. - W ettelijkheid. - W anneer 
een clausule van het cognossement vast
stelt dat de agent van de zeevervoerder· 
in de plaats van de ontvanger van de· 
goederen diegene aanstelt, die de ver
voerde goederen in ontvangst zal nemen,. 
ze zal afladen en zorg ervoor dragen,. 
leidt de rechter wettelijk eruit af dat 
deze aanstelling een aannemingscontract. 
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heeft doen ontstaan tussen degene, die 
aldus met die opdracht is b elast en ze 
heeft aangenomen, en de ontvanger. 

15 februari 1974. 661 

SCHULDVERGELIJKING. 

Wijze wam·op de ve1·bintenissen teniet
gaan. - Beg1·ip ondm·scheiden van de 
exceptie van niet-uitvoe1·ing. - De e:iwep
tie van niet-uitvoering en die welke ge
grond is op de f?Chuldvergelijking zijn 
onderscheiden, aangezien de schuldver
gelijking een wijze is waarop wederkerige 
verbintenissen geheel of ten dele teniet
gaan, terwijl de exceptie van niet-uit
voering geen ander gevolg heeft dan de 
schorsing van de uitvoering van d e ver
bintenissen van degene die zich erop be
roept. (B.W., art. 1102, 1134, 1184, 1289 
·en 1290.) 

13 september 1973. 36 

SOCIALE ZEKERHEID. 

RooFDSTUK I. - Algernene beg1·ippen. 

RooFDSTUK II. - W eTlcloo8heidsve1·zeke-
1'ing. 

RooFDSTUK II. - Zielcte- en invalidi
teitsve1·zekm·ing. 

RooFDSTUK IV. - Ve1·zeke1·ing tegen de 
oudeTdom en de v1·oegtijdige dood. 

A. Bedienden. 
B. W erklieden. 
0. Mijnwerkers. 

RooFDSTUK V. - Jaa1·lijkse vakantie. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Bijdmgen dooT de we1·kgeve1· niet 
.binnen cle wettelijke tennijnen betaald. -
Bijdmgeopslag en venvijlint1·est dam· de 
we1·kgeve1· ve1·sclmldigd. - Bevoegdheid 
van cle Rijksdienst voo1· JJ1aatschappelijke 
Zelce1·heid orn geheel of gedeeltelijk e1·van 
-af te zien de betaling van deze bijdmgeop
slag of deze int1·est te vonle1·en. - Rechte1· 
·die zich voo1· de uitoefening van dit 1·echt 
niet in de plaats van de Rijksdienst mag 
.stellen. - Naar luid van de artikelen 28, 
§ 2, van de wet van 27 juni 1969 en 55 
van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 vermag de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid in bepaalde 
gevallen en onder bepaalde voorwaarden 

SOCIALE . ZEKERHEID. 

geheel of gedeeltelijk ervan af te zien van 
de werkgever die de betaling van de 
bijdragen binnen de wettelijke termijnen 
niet gedaan heeft, de betaling van de 
bijdrageopslag en de verwijlintrest te 
vorderen ; de rechter mag zich voor de 
uitoefening van dit recht niet in de 
plaats van de Rijksdienst stellen. 

19 december 1973. ' 453 

2. - Besluitwet van 28 decembm· 1944 
bet1·effende de rnaatschappelijke zeke1·heid 
de1· m·beide1·s, a1·tilcel 3 . - Besluit van de 
Regent van 16 jamtaTi 1945 bet1·ejJende 
de we1·king van de Rijksdienst voo1· maat
schappelijke zeke1·heid, a1·tikel 1 en 2. -
Aanrnoedigings- en ancienniteitsp1·ernies 
dam· de we1·kgeve1· v1·ij toegekend. - P1·e
mies die libemliteiten zijn en geen lonen 
waa1·op bijd1·agen voo1· de maatschappe
lijke zelce1·heid wm·den geheven. - Aan
moedigings- of ancienniteitspremies door 
de werkgever vrij toegekend aan de 
werknemers, zonder dat deze ertoe ge
rechtigd zijn de betaling ervan in rechte 
te eisen, dragen het karakter van libe
raliteiten en niet van lonen waarop bij
dragen voor de maatschappelijke zeker
heid worden geheven. (Art. 3, besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheicl cler arbei
ders ; art. l en 2, besluit van de Regent 
van 16 januari 1945 betreffende de wer
king van de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid.) 

16 januari 1974. 544 

HOOFDSTUK II. 

WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 

3. - We1·lcloosheidsvm·zekm·ing.- Recht 
op we1·lcloosheidsuitke1·ing. - V e1·lies van 
het 1·echt op deze ~titke1·ingen wegens m·
beidsongeschiktheid. - V oo1·waanlen. -
De werknemer verliest zijn ·recht op 
werhloosheidsuitkering wegens arbeids
ongeschiktheid, indien hij een uitkering 
ingevolge een ziekte- of invaliditeitsver
zekering ontvangt of inclien hij door de 
directeur van het gewestelijk bureau 
van de Rijksdienst voor ATbeidsvoorzie
ning wordt beschouwcl als ongeschikt 
tot wel'ken in de zin van de wetgeving 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering; hij verliest dit recht niet 
om de enige reden dat hij aanspraak kan 
maken op een uitkering ingevolge een 
ziekte- of invaliditeitsverzekering. (K.B., 
van 20 december 1963, art 141 en 142, 
§ l.) 

24 oktober 1973. 229 
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4.- We1·kloosheidsve1·zeke1·ing.- Recht 
op de we1·kloosheidsuitkeTing. - Ontzeg
ging wegens weige1·ing een passende 
dienstbet1·ekking te aanvaa1·den. __:___ Vo1·
de1·ing voo1· het aTbeidsgeTecht ingesteld. -
Oonclusie waa1·in het passend ka1·akte1· van 
de dienstbetTekking wo1·dt betwist. - Be
slissing waaTbij de vonle1·ing wonlt afge
wezen zonde1" op de conclusie passend te 
antwoo1·den. - Niet gemotiveeTde beslis
sing. - Niet regelmatig gemotiveerd is 
de beslissing die afwijzend beschikt op 
de vordering die voor het arbeidsgerecht 
is ingesteld door de werkloze aan wie het 
recht op werldoosheidsuitkering was ont
zegd, zonder passend te antwoorden op 
de conclusie waarin deze werkloze deed 
gelden dat de weigering alleen .zich voor 
een wervingsexamen van de Staat aan 
te melden, niet kon gelijkgesteld worden 
met de weigering een passende · dienst
betrekking te aanvaarden volgens de 
criteria van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964. (K.B., 20 december 1963, 
art. 124, 133, 134 en 138.) 

14 november 1973. 307 

5.- WeTkloosheidsve1·zeke1·ing.- We1·k
loosheid doo1" eigen toedoen. - W e1·kneme1· 
weigm·t de in de ove1·eenkomst met zijn 
we1·lcgeve1· bepaalde we1·lctijdsve1·k01·ting. -
W e1·lcgeve1· danlct deze weTkneme1· af met 
opzegging. - RechtM· beslist dat deze 
we1·kneme1· we1·lcloos is do01· eigen toedoen. 
- Onwettelijkheid. - V\T anneer een werk
nemer de in de overeenkomst met zijn 
werkgever bepaalde werktijdsverkorting 
heeft geweigerd en de werkgever, ten 
gevolge van die weigering, de werknemer 
heeft afgedankt, met, opzegging, kan de 
rechter wettelijk niet beslissen dat die 
werknemer door eigen toedoen werldoos 
is geworden. (K.B., 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid.) 

28 november 1973. · 362 

6. - We1"lcloosheidsve1·zelce1·ing. - Te-
1·ugvonle1·ing van om·echtmatig ontvangen 
we1·lcloosheidsuitlce1·ing. - V e1ja1·ing van 
de ve1·volging doo1· het Bestutt1" van 1'egis
t1"atie en domeinen . - Hoofdstulc XVI van 
het W etboek elm· 1"egistmtie-, hypotheelc- en 
g1·ijfie1·echten niet toepasselijlc. - De 
bepalingen van hoofdstuk XIV van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten betreffende de verjaring 
zijn niet toepasselijk op ·de vervolging 
door het Bestnnr van registratie- en 
domeinen van de terugbetaling van on
rechtmatig ontvangen werkloosheidsnit-

kering. (Beslnit van de Regent van 
26 mei 1945, art. 106bis.) 

5 december 1973. 388 

7.- We1·lcloosheidsve1·zelce1·ing.- Oom
missie van be1·oep. - Aa1·d van haa1· be
slissingen. - De uitspraken van de com
missie van beroep inzake werldoosheid 
over een geschil betreffende de rechten 
ontstaan nit de werkloosheidsregeling, 
zijn sedert de oprichting van de com
missie beslissingen die gezag van ge
wijsde hebben. (Wet van 14 maart 1960, 
art. 1.) 

5 december 1973. 388 

8. - We1·lcloosheidsvm·zelcm·ing. ~Recht 
op we1·kloosheidsuitke1·ing. - Dienstbe
t1·ekking met ve1·ko1·te wm·ktijd. - Te~Ve1·k
stelling van ten minste 20 u1·en pe1· week. 
- W ijze van be1·ekening. - Voor de 
berekening van het totaal van 20 nren 
per week gednrende welke een werknemer 
nit eigen wil in een dienstbetekking met 
verkorte werktijd tewerkgesteld moet 
geweest zijn om met toepassing van arti
kel 130, § 2bis, van het koninldijk besluit 
van 20 december 1963 recht op werk
loosheidsuitkering te hebben, komen 
alleen de nren in aanmerking gedurende 
welke arbeid werd verricht tijdens ar
beidsda.gen van ten minste 4 nren: 

6 februari 1974. 610 

9. - W e1·kloosheid!ive1·zekm·ing. - Recht 
op uitkm·ingen. - Passende dienstbe
t?·ekking. - Aangeboden dienstbet1·ekking 
niet in ove1·eenstemming met het no1"1naal 
be1·oep van de we1"kloze of met een ve1·want 
be1·oep. - Aanbod voo1· een passende 
dienstbet1·ekking. - V o01·waa1"den. - De 
regel volgens welke de aan een volledig 
werkloze aangeboden dienstbetrekking in 
beginsel moet overeenstemmen met zijn 
normaal beroep of met een verwant 
beroep, is slechts van· toepassing op een 
geoefende of een geschoolde werlmemer . 
(Ministerieel besluit van 4 jnni 1964 
betreffende de werldoosheid, art. 34.) 

13 februari 1974. 647 

10. W m·lcloosheidsve1·zeke1"ing. 
Recht op uitlcm·ingen. - A1·beide1· niet 
geoefend of niet geschoold. - A1·beide1· 
die de aangeboden dienstbet1·ekking wei
gm·t omdat zij niet ·ove1·eenstemt met zijn 
no1·maal be1"Dep of met een venvant be1"oep. 
- Rechte1· beslist dat het beg1·ijpelijk is 
dat de a1·beide1· wenst voo1·t te we1·ken in 
dezelfde bed1·ijfstak en dat zijn gedmging 
niet lean w01·den beschouwd als een wei
ge1·ing van een dienstbet1·eklcing. - On-
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wettelijke beslissing. - De rechter die, 
zonder te betwisten dat de dienstbetrek
king aan een werkloze aangeboden in 
een beroep dat niet zijn normaal beroep 
was, passend was in de zin van artikel 34 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964, beslist dat het begrijpelijk was 
da.t die werkloze, hoewel niet geoefend 
of niet geschoold, wenste voort te werken 
in de bedrijfstak die hij had gekozen 
en dat zijn gedraging niet kon worden 
beschouwd als een werkelijke weigering 
van een dienstbetrekking, verantwoordt 
niet op wettelijke wijze zijn beslissing. 
(Koninklijk besluit van 4 juni 1964, 
art. 133 en 134.) 

13 februari 1974. 647 

HOOFDSTUK III. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 

11 . - Ziekte- en invaliditeitsvm·zekedng. 
---:- Geneeskttndige verzo1·ging. - Revali
dat.ie. - Beslissing van het college van 
geneeshe?·en-di?·ecte~t?'S wam·bij wm·dt ge
weigm·cl een he?·scholingsp?·og?·amma ten 
laste te laten nemen doo1· de ve1·zekedng. 
- Betwisting. - Bevoegde a?·beids?·echt
bank. - De arbeidsrechtbank is be
voegd om k ennis te nemen van de be
twisting inzakEl het recht van een recht
hebbende van de verzekering voor ge
neeskundige verzorging om een revali
datieprogramma ten laste te laten nemen 
door de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring. (G.W., art. 5SO, 2°; wet van 9 au
gustus 1963, art. 19 en 23, S0 .) (Impli
ciete oplossing.) 

5 september 1973. 12 

12. - Ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing. 
- Geneeskunclige verz01·ging. - Revali
datie. - Beg1·ip. - Ingevolge artikel 23, 
S0 , van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering is revalidatie niet be
p erkt tot de hulp of de behandeling om 
een vroeger bestaande gezondh eidstoe
stand terug te verluijgen, met uitsluiting 
van de hulp of de behandeling om de 
gevolgen van een congenitale stoornis 
te verhelpen. (Wet van 9 augustus 1963, 
art. 19 en 23, so.) 

5 septe1nber 1973. 12 

13. - Ziekte- en invalicliteitsvetzeke1·ing. 
- A?·beidsongeschiktheidsuitlce?·ing.- Be
wijs van de a1·beidsongeschiktheicl 1·ust op 
de ge1·echtigcle. - Hij die aanspraak op 
arbeidsongeschiktheidsuitkering maakt, 

moet bewijzen dat hij arbeidsongeschikt 
is in de zin van artikel 56, § 1, van de 
wet -van 9 augustus 1963. (B.W., arti
kel 1315.) 

24 oktober 1973. 227 

14.- Ziekte- en invaliditeitsve?·zekm·ing. 
- Pm·soon benacleeld cloo1· het gebntik 
van een moto?'1'ijtuig dat niet ge~dentifi
cem·d is of waa1·van de b~t1·ge1'1'echtelijke 
aanspmkelijkheid waa1·toe het aanleicling 
geejt, niet cloo1· een ve1·zekm·ing is gedekt. -
Benadeelde die de ziekte- en invaliditeits
vm·zeke?·ing geniet. - Eigen 1·echt van 
de ve?·zeke1·ingsinstelling die aan deze pm·
soon p1·estaties heeft ve1·leencl, tegen het 
Gemeenschappelijk M oto?'Wam·bO?·gjonds. 
- Aangijte van het ongeval clie bij ge
noemd Fonds moet wo1·den gedaan, op 
st1·ajje van ve1·val van dit 1·echt. - Ko
ninklijk besluit vim 5 janua1·i 1957, 
a1·tikel 5. - Aangijte hetzij do01· de bend
cleelde, hetzij doo1· cle ve1·zekm·ingsinstelling 
zelj. - De aangifte van het ongeval die, 
naar luid van artikel 5 van het konink
lijk besluit van 5 januari 1957 , bij 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds binnen de termijn van een jaar 
van dat ongeval moet worden gedaan, 
op straffe van verval van het recht dat, 
met toepassing van artikel 70, § 2, lid 3, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, aan de verzekeringsinstel
ling toebehoort teneinde terugbetaling 
te verkrijgen van de prestaties die zij 
verleend heeft aan een persoon die is 
benadeeld door het gebruik van een 
motorrijtuig dat niet gei:dentificeerd is 
of dat niet door een verzekering tegen 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid is ge
dekt, is de aangifte welke is gedaan hetzij 
door die benadeelde, hetzij door de 
verzekeringsinstelling zelf. (Wet van 
1 juli 1956, art. 4 en 16; wet van 9 au
gustus 1963, art. 70, § 2, lid 3 en K.B., 
5 januari 1957, art. 5.) 

10 december 1973. 405 

15.- Zielcte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing. 
Uitke1·ingen. - A?·beiclsongeschikt

heid. - W e1·kneemste1' die ham· be?'oeps
a?·beid we1·kelijk heeft ondm·b1·oken. -
Beg1·ip. - De werkneemster die verder 
heeft gearbeid tot op de dag van de be
valling, heeft haar beroepsarbeid ge
durende de zes weken v66r de bevalling 
niet werkelijk onderbroken in de zin 
van artikel 56, § 5, van de wet van 
9 augustus 1963, zelfs inc;lien zij gedu
rende die periode wf;'lrkloosheidsuitke-
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ringen wegens gedeeltelijke werkloosheid 
heeft ontvangen. 

4 januari 1974. 493 

16.- Ziekte- en invaliditeitsvm·zeke1·ing. 
- Ongeval. - Samenlopende jottten van 
de get1·ojfene en van een de1·de. - V e?'
zeke?·ingsinstelling die aan de get?·offene 
de geneeskundige en hospitalisatielcosten 
heeft betaald. - Indeplaatsstelling van 
genoemde instelling in de 1·echten van de 
get?·offene tegen . de cle1·de. - Omvang. -
Als de schade ten gevolge van een onge
val is veroorzaakt door de samenlo
pende fouten van de getroffene en van 
een derde, treedt de verzekeringsinstel
ling die, met toepassing van de wet van 
9 augustus 1963 tot installing en orga
nisatie van een regaling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan 
de getroffene zijn geneeskundige en 
hospitalisatiekosten heeft betaald, slechts 
naar evenredigheid van het deel van de 
aansprakelijkheid van de getroffene voor 
het ongeval van rechtswege in diens 
rechten tegen genoemde derde voor de 
terugbetaling van deze kosten. (B.W., 
art. 1251, en wet van 9 augustus 1963, 
art. 70, § 2.) 

28 januari 1974. 582 

17.- Ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing. 
- Indeplaatsstelling van de ve?"zekm·ings
instelling in de 1·echten van de vm·zeke1·de. 
- Gedeeltelijlce aanspmkelijkheid van een 
de1·de. - G?·enzen van de indeplaatsstel
ling. - Wanneer h et slachtoffer van een 
ongeval, waarvoor een derde gedeeltelijk 
aansprakelijk is, recht heeft op uitke
ringen met toepassing van de wetgeving 
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
mag de verzekeringsinstelling welke die 
uitkeringen heeft betaald, van de derde 
nooit meer terugvorderen dan een bedrag 
dat evenredig is met het gedeelte waar
voor deze aansprakelijk is. (Wet van 
9 augustus 1963, art. 7, § 2.) 

11 juni 1974. 1119 

HOOFDSTUK IV. 

VERZEKERING TEGEN DE OUDERDOJ\'I 
EN DE VROEGTIJDIGE DOOD. 

A. Bedienden. 
B. Werklieden. 

18. - Rust- en ove1·levingspensioen 
voo1· weTkneme?"s. - V aststelling van de 
loopbaan. - Jaa1· v661· 1 janum·i 1955.
W e1·knemm· die gedu1·ende 185 dagen pe1· 
jaa?' is te we1·k gesteld. - Gevolgen. -

Wanneer een werknemer tijdens een 
jaar v66r 1 januari 1955 gedurende 
185 dagen van vier uur minstens is te 
werk gesteld, wordt beschouwd dat hij 
gewoonlijk en hoofdzakelijk gedurende 
het hele jaar is te werk gesteld geweest en 
komt dit jaar in aanmerking voor de 
vaststelling van de loopbaan, alsmede 
voor de berekening van zijn pensioen. 
(K.B., nr. 50 van 24 oktober 1967 be
treffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, art. 9, § 1 ; 
K.B. van 21 december 1967, art. 29.) 

27 februari 1974. 719 

0. Mijnwerkers. 

19. - Vm·7,ekm·ing tegen de oudm·dom 
en de V?'oegtijdige dood. - Pensioenstelsel 
van de mijnwe?·lcm·s. - Besluitwet van 
25 jeb?·ua1·i 1947, a1·tikel 80, lid 1 en 3. -
Te1·uggave van de ten om·echte ontvangen 
bed1·agen. - Pe1·sonen ten laste van wie 
dit mag w01·den bevolen. - De werkgever 
die veroordeeld wordt omdat hij willens 
en wetens valse aangiften heeft gedaan 
teneinde een werknemer ten onrechte te 
laten genieten van de besluitwet van 
25 februari 1947 betreffende het pen
sioenstelsel voor de mijnwerkers, kan 
niet persoonlijk veroordeeld worden tot 
teruggave van de bedragen die ten on
rechte en niet door hem, maar wel door 
deze werknemer warden ontvangen ; hij 
kan slechts tot de ten laste van die 
werknemer bevolen teruggave hoofdelijk 
gehouden zijn wanneer hij veroordeeld 
wordt als dader of medeplichtige aan 
het door deze gepleegde misdrijf. (Be
sluitwet van 25 februari 1947, art. 80, 
lid 1 en 3; S.W., art. 50, lid 1.) 

12 november 1973. 295 

20. -Rust- en ove1·levingspensioen. -
Mijnwe1·ke1'S. - Koninklijk besluit van 
28 mei 1958, a1·tikel 14 , gewijzigd bij 
a1·tikel 2 van het koninklijk besluit van 
31 juli 1967. - Gedeelte van het ntst- of 
invaliditeitspensioen waa1·op de jeitelijk 
gescheiden echtgenote ?'echt heeft. - Te?'
mijnen vallen in de gemeenschap. -
Hoewel in een wettelijke gemeenschap 
het rust- of invaliditeitspensioen van 
een mijnwerker hem eigen is, vallen 
nochtans in de gemeenschap de termijnen 
van dit pensioen waarvan een gedeelte, 
in geval van feitelijke scheiding, recht
streeks door de vrouw kan worden ont
vangen. ·(B.W., art. 1401 ;· koninkl. besl. 
van 28 mei l ~58 tot vaststelling van het 
statuut van het N ationaal Pensioenfonds 
voor mijnwerkers inzake inrichting van 
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de rust- en weduwenpensioenregeling, 
.art. 14, gewijzigd bij konink. besl. van 
31 juli 1967, art. 2.) 

22 mei 1974. 1016 

21. - Rust- en ove1·levingspensioen. -
Mijnwe1'lcm·s. - Koninklijk besltdt van 
28 mei 1958, a1·tikel 14, gewijzigd bij 
a1·tikel 2 van het lconinklijk besluit van 
31 juli 1967. - Feitelijk gescheiden echt
genoten die elk ten om·echte de te1·mijnen 
van het 1'ttst- of invaliditeitspensioen ont
vangen. - Wettelijke gemeenschap. -
V e1-plichte tentggave ten laste van de ge
meenschap.- Wanneer in een wettelijke 
gemeenschap elk der feitelijk gescheiden 
echtgenoten ten onrechte termijnen van 
een rust- of invaliditeitspensioen voor 
mijnwerkers heeft ontvangen, vallen deze 
termijnen in de gemeenschap ; deze is 
•bijgevolg verplicht ze terug te betalen, 
ongeacht de verdeling ervan tussen de 
echtgenoten. (B.W., art. 1376, 1401, 
1409 en 1419 ; koninkl. besl. van 28 mei 
1958 tot vaststelling van het statuut 
van het N ationaal Pensioenfonds voor 
mijnwerke~s inzake inrichting van de 
rust- en weduwe!ipensioenregeling, arti 
kel 14, gewijzigd bij koninkl. besl. van 
31 juli 1967, art. 2.) 

22 mei 1974. 1061 

HOOF!)STUK V. 

J AARLIJKSE V AKANTIE. 

SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

1. - Stmfzaken. - N oodzaak of ge
pastheid van een onde1'zoeksmaat1·egel. -
Soeve1·eine beo01·deling. - De feitenrech
ter beoordeelt soeverein de noodzaak of 
de gepastheid van ee;n onderzoeksmaat
regel en onder meer van het verhoor van 
getuigen ter terechtzitting. 

8 januari en 6 mei 1974. 511 en 997 

2. - Stmfzaken. - Een enkel stmf
baa1· opzet. - Feitelijke en soeve1·eine 
beoonleling. - De feitenrechter beoor
deelt soeverein of verscheidene feiten, 
wegens de eenheid van opzet, een en.kel 
strafbaar feit opleveren. (S.W., art. 65.) 

8 januari, 19 maart en 7 mei 1974. 
510, 799 en 1005 

3. - Ove1·eenkomst. - Geen of geb?·ek
kige toestemming. - Bed1·og. - Kunst
g1·epen clie tot doel hebben gehad de pa1·
tijen e1·toe te b1·engen cle ove1·eenkomst te 

sluiten. - Feitelijke en clm·halve soeve
?'eing beoo1·deling. - De feitenrechter 
stelt in feite en derhalve soeverein het 
b estaan vast van het bedrog en van de 
handelingen welke bedrog opleveren, 
alsmede van de invloed van deze hande
lingen op de wil van de persoon Wiens 
toestemming ongeldig was. 

24 mei 1974. 1063 

· 4. - Stmfzaken. - N oodzaak of gepast
heicl van een oncle1·zoeksmaat1·egel. 
SoeveTeine beo01·deling. - De feiten
rechter beoordeelt soeverein de noodzaak 
of de gepastheid van een onderzoeks
maatregel. 

22 juli 1974. 1233 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 

1. - Exploitatie van lcansspelen. -
Bestanddelen van het miscl1·ijf. - De 
daadwerkelijke uitbetaling van een prijs 
is geenszins een bestanddeel van het 
misdrijf exploitatie van kansspelen ; het 
volstaat dat de spelers, door · aan het 
spel deel te nemen, een bepaald voordeel 
in specien of in natura kunnen beko
men ander dan het enkel voordeel om te 
mogen voortspelen. (Wet van 24 okto
ber 1902, art. 1; wet van 19 april 1963, 
enig artikel.) 

13 november 1973. 304 

2. - Gemeenteve1·o1·clening waa1·bij de 
aanwezigheid van speelappm·aten van een 
bepaald type ve1·boclen w01·clt op cle voo1· 
het publiek toegankelijke plaatsen en op 
de plaatsen welke onde1· bepaalde voo1·
waa1·clen toegankelijk zijn. - Ve1'0?'clening 
die binnen de politiebevoegclheden van cle 
gemeentemacl blijft, zeljs indien zij, buiten 
de openbm·e veiligheicl en 1·ust, de gezins
v1·ede wil beschennen. - Binnen de gren
zen van de politiebevoegdheden van de 
gemeenteraad, zelfs indien zij, buiten de 
openbare veiligheid en rust, de gezins
vrede wil beschermen, blijft de gemeente
verordening waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald 
type verboden wordt op de voor het 
publiek toegankelijke plaatsen alsmede 
op de plaatsen welke onder bepaalde 
voorwaarden toegankelijk zijn, op grand 
dat het voorkomen van talrijke appa
raten van dat type, waardoor op een 
ongezonde wijze speelzucht wordt opge
weld, aangeklaagcl wordt door verschil
lende ln·ingen die zich bekommeren om 
de bescherming van de openbare orde 
en zedelijkheid en een plaag is waardoor 
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-de openbare rust en veiligheid alsmede 
·de gezinsvrede kan worden verstoord. 

4 maart 1974. 726 

3. - Rechte1· die de toepassing weigm·t 
·van een gemeenteve?'O?'dening waa1·bij de 
.aanwezigheid van speelappa1·aten van een 
bepaald type op zeke1·e plaatsen ve1·boden 
wonlt. - W eige1·ing hie1·op geg1·ond dat 
de gemeenteove1·heid de bedoeling heejt ge
.had de openba1·e zedelijkheid en de gezins
V?'ede en niet de openba1·e 01·de te besche?'
men. - Bedoeling hie1·uit ajgeleid dat het 
niet algemeen bekend. is dat de speelappa-
1'aten de openbare 01·de ve1·sto1·en en hieruit 
.dat de jeiten, nl. de wan01·de welke do01· 
.deze appamten we1·d veroo1·zaakt, niet bij 
de p1·ocureu1· des Konings aanhangig zijn 
gemaakt. - Toezicht op de gepastheid van 
de vero1·dening. - Machtsove1·sch1·ijdiny 
-van de rechte1· . - De rechter beperkt zich 
niet tot het toezicht op de overeen
stemming met de wet van een gemeente
verordening waarbij de aanwezigheid van 
speelapparaten van een bepaald typ:e op 
zekere plaatsen verboden wordt, doch 
beoordeelt of zij geraden is en hij over
schrijdt dus zijn bevoegdheid wanneer 
hij de toepassing van een dergelijke ver 
ordening weigert door erop te wijzen 
dat de gemeenteoverheid, hoewel zij zich 
beroept op de openbare orde, in werke
lijkheid de openbare zedelijkheid en de 
gezinsvrede heeft willen beschermen, en 
deze bedoeling hieruit af te leiden dat 
het niet algemeen bekend is dat de in de 
verordening bedoelde apparaten de open
bare orde verstoren en hieruit dat de 
feiten, nl. de wanorde well(e door deze 
apparaten werd veroorzaakt, niet bij 
d e procureur des Konings aanhangig zijn 
gemaakt. 

4 maart 1974. 726 

4 . - Gemeenteve?'O?'dening wam·bij de 
aanwezigheid van speelappa1·aten van een 
bepaald type ve1·boden woTdt op de voo1· 
het publiek toegankelijke plaatsen en op 
de plaatsen welke onde1· bepaalde voo?·
waa?·den toeganlcelijk zijn. - Ve?'O?'de
ning die binnen de politiebevoegdheden 
van de gemeentemad blijjt, zelfs indien zij, 
buiten de openba1·e veiligheid en 1·ust, de 

. openbm·e zeclelijkheid en de gezinsm·ede 
wil beschennen. - Binnen de grenzen van 
de politiebevoegdheden van de gemeen
teraad, zelfs indian zij, buiten de open
bare veiligheid en rust, de openbare zede
lijkheid en de gezinsvrede · wil bescher
men, blijft de gemeenteverordening waar
bij de aanvvezigheid van speelapparaten 
van een bepaald type verboden wordt 

op de voor het publiek toegankelijke 
p laatsen alsmede op de plaatsen welke 
onder bepaalde voorwaarden toeganke
lijk zijn, op grond dat het voorkomen 
van talrijke apparaten van dat type, 
waardoor op een ongezonde wijze speel
zucht wordt opgewekt, aangeklaagd 
wordt door verschillende kringen die zich 
bekommeren om de bescherming van de 
openbare orde en zedelijkheid en een 
plaag is waardoor de openbare rust en 
veiligheid alsmede de gezinsvrede kan 
worden verstoord. (Eerste zaak.) 

17 juni 1974 (drie arresten). 1134 

5. - Rechte1· die de toepassing weige1·t 
van een gemeenteve?'o?·dening waa1·bij de 
aanwezigheid van speelappamten van een 
bepaald type op zeke1·e plaatsen vm·boden 
wordt. - W eige1·ing hie1·op geg1·ond dat 
de gemeenteove1·heid de bedoeling heeft 
gehad de openba1·e zedelijkheid en de 
gezinsv1·ede en niet de openbm·e o?"de te 
besche1·men. - Bedoeling him·uit ajgeleid 
dat de conclusies van het openbaa1· minis
te?·ie waa1·h~ een samenvatting w01·dt ge
geven van de dossie1·s ove1· wano?·delijk
heden ten gevolge van de appa1·aten, be
wijzen dat deze de o?"de niet ve?·sto?·en. -
Toezicht op de gepastheid van de ve?'O?'
dening. - Machtsove?·sclwijding van de 
?'echte?'. - De rechter beperkt zich niet 
tot het toezicht op de overeenstemming 
met de wet van een gemeenteverordening 
waarbij de aanwezigheid van speel
apparaten van een bepaald type op 
zekere plaa.tsen verboden wordt, doch 
beoordeelt of zij geraden is en over
schrijdt dus zijn bevoegdheid wanneer 
hij de toepassing van een dergelijke 
verordening weigert door erop te wijzen 
dat de gemeenteoverheid, hoewel zij zich 
beroept op de openbare rust en veilig
heid, in werkelijkheid slechts de open
bare zedelijkheid en de gezinsvrede heeft 
willen beschermen, en deze bedoeling 
hieruit af te leiden dat de conclusie van 
het openbaar ministerie waarin een 
samenvatting wordt gegeven van de dos
siers over wanordelijkheden ten gevolge 
van die apparaten, bewijzen dat deze de 
orde niet verstoren. (Eerste zaak.) 

17 juni 1974 (drie arresten). 1134 

6 . - Gemeenteve?'o?·dening waa1·bij de 
aanwezigheid van speelappa1·aten van een 
bepaald type ve1·boden wo1·dt op de voo1· 
het pttbliek toeganlcelijke plaatsen en op 
de plaatsen welke ondm· bepaalde voo?'
waa?·den toeganlcelijk zijn. - Ve?'o?·de
ning die binnen de politiebevoegdheden van 
de gemeentemad blijjt, zeljs indien zij, 
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buiten de openba1·e veiligheid en 1·ust, de 
openba1·e zedelijlcheid wil besche1·men. -
Binnen de grenzen van de politiebe
voegdheden van de gemeenteraad, zelfs 
indien zij, buiten de openbare veilig
heid en rust, de openbare zedelijkheid 
wil beschermen, blijft de gemeentever
ordening waarbij de aanwezigheid van 
speelapparaten van een bepaald type 
verboden wordt op de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen alsmede op de 
plaatsen welke onder bepaalde voorwaar
den toegankelijk zijn, op grand dat het 
stijgend aantal apparaten van dat type, 
waardoor op een ongezonde wijze speel
zucht wordt opgewekt, aangeklaagd 
wordt door verschillende kringen die zich 
bekommeren om de bescherming van de 
openbare zedelijkheid en een sociale 
plaag is die wanordelijkheden kan te
weegbrengen waardoor de openbare rust 
en veiligheid worden verstoord. (Tweede 

· en derde zaak.) 

17 juni 1974. 1134 

7 . - Rechte?' die de toepassing weige1·t 
van een gemeenteve1·onlening waa1·bij de 
aanwezigheid van speelappa1·aten van een 
bepaald type op zekm·e plciatsen ve1·boden 
wonlt. - W eige1·ing hie1·op geg1·ond dat 
de gemeenteove1·heid de bedoeling heejt ge
had de openba1·e zedelijkheid en niet de 
openba1·e 01·de te bescheTmen. - Bedoe
ling hie1·uit ajgeleid dat de conclttsies clie 
doo1· het openbaa1· ministe1·ie in gelijkaa?'
dige zalcen zijn genomen en waa1·in een 
samenvatting w01·dt gegeven van de clos
sie1·s ove1· wanonlelijkheden ten gevolge 
van de appm·aten, bewijzen dat deze de 
o1·de niet ve1·sto1'en en hie?·ttit dat die con
clttsies in openbm·e te1·echtzitting we1·den 
uiteengezet, het voo1·wm-p wa1·en van de
batten en gevolgd we1·den doo1· gemoti
veenle vonnissen die te1· kennis van het 
publiek wenlen gebmcht. - Toezicht op 
de gepastheicl van de ve1·01'dening. -
Machtsove1·sch1·ijding van de ?'echte1·. -
De rechter beperkt zich niet tot het toe
zicht op de overeenstemming met de 
wet van een gemeenteverordeni.IJ.g waar
bij de aanwezigheicl van speelappara.ten 
van een bepaald type op zekere plaatsen 
verboden wordt, doch beoordeelt of zij 
geraden is en overschrijdt dus zijn be
voegclheid wanneer hij de toepassing van 
een dergelijke verordening weigert door 
erop te wijzen dat de gemeenteoverheid, 
hoewel zi.j zich beroept op de openbare 
rust en veiligheid, in werkelijkheid de 
openbare zedelijkheid heeft willen be
schermen, en deze bedoeling hieruit af 
te leiden dat de conclusies die door het 

openbaar ministerie in gelijkaardige za
ken zijn genomen en waarin een samen
vatting wordt gegeven van de dossiers. 
over wanordelijkheden ten gevolge van 
die apparaten, bewijzen dat deze de· 
orde niet verstoren en hieruit dat die 
conclusie in openbare terechtzitting wer
den uiteengezet, het voorwerp waren van 
debatten en gevolgd werden door gemo
tiveerde vonnissen die ter kennis van het. 
publiek werden gebracht. (Tweede zaak.) 

17 juni 1974 (clrie arresten). 1134 

8. - Wet van 24 oktobe1· 1902 op het 
spel. - Heeft noch opheffing noch bepe1'
lcing tot gevolg van de bevoegdheid de1• 
gemeenteove1·heicl om te1· zake politieve1'-
01'deningen te nemen. - De wet van 
24 oktober 1902 op het spel, aangevulcl 
bij die van 19 april 1963, heeft noch 
opheffing noch beperk:ing tot gevolg van 
de bevoegclheid der gemeenteoverheid 
om ter zake gemeenteverordeningen t e 
nemen. (Derde zaak.) 
· 17 juni 1974 (drie arresten). 1134 

SPORTWEDSTRIJDEN. 

Doping. - V m·boden voo1• eeniede?' die 
« zich voo1·be1·eidt " op een spo1·tcompetitie 
of bij de « vo01·be1·eiding " op een de1·gelijke 
competitie. - Betekenis van de wo01·den 
"zich voo1·be1·eidt '' en " voo1·be1·eiding "· -
De betekenis van de woorden « zich voor
bereidt "op een sportcompetitie en cc voor
bereiding " hierop is niet omschreven 
door de wet van 2 april 1965 waarbij 
de dopingpraktijk verboden wordt bij 
sportcompetities, zodat die woorden moe
ten worden verstaan in hm1 gewone bete
kenis van « zich in staat of in de positie 
te brengen " om aan een sportcompetitie 
deel te nemen. 

22 april 1974. 901 

STAAT. 

Een enkel pat1·imonium. - Pat?·imo
nium niettemin do01· cle wet op de Rijks
comptabiliteit onde1·wo1pen aan bijzondm·e 
1·egels. - Hoewel de Staat slechts een 
enkel patrimonium bezit, is dit niette
min door de wetgeving op de Rijkscomp
tabiliteit onderworpen aan bijzondere 
regels waardoor iedere dubbele boeking 
en compensatie tussen de diverse minis
teriele departementen uitgesloten zijn. 
(Wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomp
tabiliteit, art. 15 tot 17 ; wet van 28 j1.mi 
1963 tot wijziging en aanvulling van de 



STEDEBOUW. 1403 

wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 2, 
3 en 11.) 

17 december 1973. 438 

STEDEBOUW. 

1. - Op1·ichten van een gebouw zonde1· 
-ve1·gunning.- He1·stellen van de plaats in 
de vo1·ige staat bevolen aan de dade~· van 
de ove1·t?·edingen. - V oo1·ziening in cas
.satie van een de1·de tegen wie geen ve?"OO?"· 
deling of maat1·egel is uitgesp1·oken. -
De1·de, hutwde?" van het gebouw, die belang 
heeft bij het behoud e1·van. - Voo1·ziening 
niet ontvankelijk omdat de eise1· niet be
voegd is . - Wanneer aan een beklaagde, 
die veroordeeld is wegens de oprichting 
van een gebouw zonder de vergunning 
van het college van burgemeester en 
schepenen, bevolen werd de plaats iil de 
vorige staat te herstellen, is een derde 
tegen wie geen veroordeling of maatregel 
is uitgesproken, niet bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien tegen het beschik
kende gedeelte waarbij dat bevolen werd, 
·zelfs indien hij de huurder was van het 
gebouw en belang erbij had dat dit 
behouden werd. (Wet van 29 maart 1962, 
art. 64 en 65, gewijzigd bij de wet van 
22 december 1970.) 

15 oktober 1973. 179 

2. - Wet van 29 maa1·t 1962. - Ve1·
kavelingsve1·gunning. - V estiging van 
een e1jdienstbaa1·heid van ove1·gang. -
V estiging op zichzelf v1·eemd aan het 

voO?·we?"p van de ve?"kavelingsve?·gunning. 
- De vestiging van een erfdienstbaar
h eid van overgang is op zichzelf vreemd 
aan het voorwerp van een verkavelings
vergunning. 

21 december 1973 . 473 

3. - Wet van 29 maa1·t 1962. - Ve?"· 
kavelingsve?·gunning. - Vestiging van 
een e1jdienstbaa1·heid van ove1·gang waa?"· 
van geen spmke is in de ve?·kavelings
ve?·gunning. - Vestiging die geen wij
ziging van de ve1·kavelingsvm·gunning im
plicee?·t. - De enkele omstandigheid dat 
over percelen waarvoor een verkavelings
vergunning is verleend een weg loopt die 
noodzakelijk is voor de vestiging van een 
erfdienstbaarheid van overgang waarvan 
de v~rkavelingsvergunning geen melding 
maakt, impliceert geen wijziging van de 
ver ka velingsvergunning. 

21 deceinber 1973. 473 

4.- Wet van 29 maa1·t 1962, a?·tikel44. 
- Ontbossing zonde1· voomfgaande sch?-if-

telijke en uitd1·ukkelijke ve1·gunning van 
het college van bu1·gemeeste1· en schepenen. 
- Beg1·ip. ~ Hoewel het hakken van 
een bep aald aantal bomen in een bos, 
indien daardoor een gedeelte van dat 
bos definitief verdwijnt en aan de grond 
een and ere besteinining wordt gegeven, 
een ontbossing is die, krachtens arti
kel 44 van de wet van 29 maart 1962, 
niet zonder vergunning mag gebeuren, 
kan het hald{en van enkele gei:soleerde 
bomen in een bos ten einde de aanleg 
van een uitweg mogelijk te maken, geen 
ontbossing zijn en kan derhalve zonder 
vergunning gebeuren. 

21 december 1973. 473 

5. - Uitvoe1·ing van w·m·ken zonde1· 
inachtneming van een bouw- of vm·kave
lingsve?·gunning. - He1·stel van de plaats 
in de vo1·ige staat bevolen doo1· een uit
voe1·baa1· vonnis of an·est van v661· de 
inwm·kingt1·eding van de wet van 22. decem
be?" 1970. - De bevoegde instanties kun
nen een niettwe beslissing v01·dm·en of van 
de tenuitvoe1·legging afzien, onde1· be
paalde voo?·waa?·den. - Uitoefening van 
deze bevoegdheid onde1·wo1·pen aan de toe
stemming van de de1·de benadeelde. -
Ingeval, na de uitvoering van werken 
zonder inachtnemingvan een bouw- of 
verkavelingsvergunning, het herstel van 
de plaats in de vorige staat bevolen werd 
door een uitvoerbaar vonnis of arrest 
van v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 22 december 1970, kunnen de 
bevoegde instanties, met de toestemming 
van de benadeelde derde, hetzij een 
nieuwe beslissing vorderen hetzij van 
de tenuitvoerlegging van dit vonnis of 
arrest afzien, onder bepaalde omstandig
heden ; zij kunnen zich dus niet ertegen 
verzetten dat deze benadeelde derde de 
tenuitvoerlegging vordert van een derge
lijk arrest dat v66r de inwerkingtreding 
van de wet in kracht van gewijsde is 
gegaan. (Wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, art. 76bis.) 

'17 januari 1974. 551 

6 . - Wet van 29 maa1·t 1962 houdende 
o1·ganisatie van de 1·uimtelijke 01·dening en 
van de stedebouw, a?"tikel 44. - Bottwen. 
- BegTip. - Onder het woord « bou
wen », in de zin van artikel 44 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende orga
nisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, wordt verstaan d e 
handeling welke erin bestaat een bouw
werk op te rich t en bestemd om ter plaatse 
te blijven en waarvan de steun op de 
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grond zorgt voor de stabiliteit, afgezien 
van elk permanent karakter en van de 
theoretische mogelijkheid het te ver 
plaatsen_ 

8 april 1974. 869 

7 . . - ·Uitvoe1·ing van . we1·ken zonder 
ve1·gunning. - He1·stel van de plaats in 
de vo1·ige staat. - Oassatiebe1·oep van de 
beklaagde tegen de beslissing wam·bij hij 
wm·dt vm·oo1·deeld omdat . hij zonde1· ve1'
gunning we1·lcen heeft uitgevoe1·d en waa?'
bij wordt bevolen de plaats in de vo1·ige 
staat te he1·stellen. - V e1·we1·ping van het 
cassatiebe1·oep tegen de beslissing op de 
stmfvm·de1·ing. - Middel ge?'icht tegen de 
beslissing op de bu1·ge1'lijke 1'echtsvm·de-
1'ing waa1·in hitiek wordt geoefencl op 
de beslissing waa1·bij wonlt bevolen de 
plaats in de vm·ige staat te he1·stellen. -
Niet-ontvankelijkheid. - vVegens ver
werping van het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen de b eslissing waarbij 
hij, op de strafvordering, wordt veroor
deeld omdat hij zonder vergunning 
werken heeft uitgevoerd en waarbij wordt 
bevolen de plaats in de vorige staat te 
herstellen, is ·niet ontvankelijk, bij ge
brek aan belang, het middel dat gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering en dus enkel kritiek 
oefent op de beslissing waarbij die maat
regel wordt bevolen. 

14 mei 1974. 1020 

STRAF. 

1. - Ve1·beunlvm·kla1·ing. - Stmfwet
boek, a1·tikel 42, 1°. - Ve?·beunlve1·kla-
1'ing van een zakelijk 1·oe1·end goecl dat 
deel uitmaakt van een . in panel gegeven 
handelszaak. Wettelijkheicl. - De 
inpachtgeving van een handelszaak, met 
toepassing van de wet van 25 oktober 
1919, ontneemt aan de pandschuldenaar 
de eigendom van de handelszaak niet ; 
zij belet dus geenszins de v erbeurdver
klaring van een zakelijk roerend goed, 
dat deel uitmaakt van de in panel ge
geven handelszaak, die ten laste van de 
pandschulclenaar worclt uitgesproken 
krachtens a rtikel 42, 1°, van het Straf
wetboek. 

4 september 1973. 7 

2. - Vm·betwdve1·klm·ing. Zaken 
bestemd tot het plegen van het misd?'ijf 
en wam,van cle eigendom aan de verom·
deelde toebehom·t. - Soeve1·eine beom·de
ling van de feitem·echte1·. - De feiten
rechter beoorcleelt soeverein of de zaken, 

die hij verbeurd verklaart, bestemd 
waren tot h et plegen van het misdrijf 
en of de eigendom ervan aan de veroor
deelde toebehoort. (S.W., art. 42.) 

2 oktober 1973. 123 

3. - V e1·zachtende omstandigheden. -
Soeve1·eine beom·deling doo1· de feiten-
1'echte1'. - Ret aannemen van verzach
tende omstandigheden, wanneer deze 
wettelijk aanvaardbaar zijn, behoort tot 
de soevereine beoordeling van de feiten
rechter. (S.W., art. 85.) 

9 oktober 1973. 158 

4. - Gevangenisst1·af van een maand .. 
- Duu1·. - De duur van een maand 
gevangenisstraf is dertig dagen. (S.W., 
art. 25.) 

22 oktober 1973. 211 

5. - V e1·vallenve?·kla1·ing van het 1·echt 
een voe1·tuig of een luchtschip te bestu1·en 
of een 1·ijdie1· te geleiden als stmf uitge
sp1'0lcen. - Bestandcleel van de straf en 
geen afzonde1·lijke stmf. - D e vervallen
verklaring van het recht een voertuig 
of een luchtschip te besturen of een rij
clier te geleiden, die met toepassing van 
artikel 38 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer wordt uit
gesproken, is een bestanddeel van de 
straf opgelegd wegens een van de in 
genoemd artikel bedoelde misdrijven 
en geen afzonderlijke straf. 

1 en 23 oktober 1973 112 en 217 

6 . - Beklaagde wegens een miscl?·ijf 
naa1· cle politim·echtbank ve1·wezen. -
Aanneming van ve1·zachtende omstandig
heden. - Oo?'?'ectionele st?·af. - Onwette
lijkheid.- Wanneer de beklaagde wegens 
elm wanbedrijf naar de politierechtbank 
worclt verwezen bij een beschikking van 
de raadkamer waarin ve:rzachtende om
standigheclen worden aangegeven, mag 
de politierechtbank of de correctionele 
rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, 
hem voor dit misdrijf geen correctionele 
straf opleggen. (Wet van 4 oktober 1867, 
art. 4 en 5.) 

29 oktober 1973. 241 

7 .· - Geldboete. Opcleciemen. -
Wet van 22 decembe1· 1969 wad1·bij het 
bedmg van cle stmf1·echtelijke gelclboeten 
met 290 deciemen wm·dt ve1·hoogd. -
Wet van toepassing op de misd1·ijven ge
pleegcl sincls de JOe jamta1·i 1970. - De 
wet van 22 december 1969 tot wijziging 
van de wet van 5 maart 1952 waarbij 
de strafrechtelijke geldboeten met 290 de-



STRAF. 1405 

ciemen worden verhoogd, is van toepas
sing op de geldboeten die zijn uitgespro
ken wegens d e misdrijven die sinds en 
met inbegrip van d e 10e januari 1970 
zijn gepleegd. (Wet van 31 m ei 1961, 
art. 4.) 

12 november 1973. 297 

8. ~ Samenloop van misd1·ijven. -
Stm:fwetboek, a1·tilcel 65. - Zwaa1·de1·e 
stmj. - Niet gecont1·aventionaliseenl on
opzettelijk toeb1·engen van slagen of vm·
wondingen. - Ovm·t1·eding van het weg
ve?·kee?'S?'eglement. - Stmj gesteld bij 
a1·ti kel 420 van het Stmfwetboek die alleen 
moet wo1·den ttitgesp1·oken. - W anneer 
een niet gecontraventionaliseerd w anbe 
drijf onopzett elijk toebrengen van slagen 
verwondingen en een overtrading van 
h et wegverkee1;sreglement een enkel mis
drijf vormen, is de zwaarst e straf die 
welke bij artikel 420 van het Strafwet
boek wordt gesteld. (S.W., art. 65.) 

26 november 1973. 344 

9. - Opdeciem en. - F eiten v661J 10 ja
nua?·i 1970 gepleegd. - Geldboete ve?· 
hoogd met 290 deciemen. - Onwettelijk
lwid. - Onwettelijk is de beslissing die 
de geldboete wegens een misdrijf dat 
v66r 10 januari 1970 is gepleegd, met 
290 deciem en verhoogt. (Wet van 5 maart 
1952, gewijzigd bij die van 22 d ecem
ber 1969.) 

26 november 1973. 348 

10. - Geldboete. __: Opdeciemen. -
Wet van 22 decembe?·1969. - Onzeke1·heid 
omt1·ent het f eit of het misd1·ijf v661· of na 
de inwm·kin gt1·eding van cleze wet is ge
p leegd. - Niet wettelijlc ge1·echtvam·digde 
toepassing van deze wet. - Niet wettelijk 
gerechtvaardigd is de toepassing op een 
geldboete van de verh oging met 290 d e
ciemen, ingevoerd bij d e wet van 22 de
cember 1969, watmeer de vaststellingen 
van d e beslissing in het onzekere laten 
of het misdrijf gepleegd is v66r of na 
10 januari 1970, dag waarop deze wet 
in werking getreden is. 

13 en 27 november 1973 en 19 maart 
1974. 306, 354 en 790 

11. - Opzettelijk toebTengen van slagen 
of ve1·wondingen zondm· het oogme1·lc om te 
doden, die tach de dood hebben ve?·oo?·zaakt. 
- B eschikking tot C01'1'ectionalise?·ing bij 
aanneming van ve1·zachtencle omstandig
heden. - T1 e1·schoning doo1· het vonnis
ge?·echt aangenomen. T1 enninde1·ing 
van cle stmf als bij een wanbed1·ijf. -
W anneer, gezien d e verzachtende om-

CASSATIE, 1974. - 45 

standigheden, de raadkamer de dader 
van de slagen of verwondingen zonder 
het oogmerk om te doden, maar die toch 
de dood hebben veroorzaakt, naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen 
en het vonnisgerecht beslist dat deze 
slagen of verwondingen verschoonbaar 
zijn, wordt de straf verminderd als be
paald voor het geval dat het om een wan
bedrijf gaat. (S.W., art. 393, 401, lid 1, 
411 tot 414.) 

10 december 1973. 407 

12. - A1·tikel 59 en 60 van het Stmfwet
boek. - Rechte1· die wegens ve1·scheidene 
miscl1·ijven vm·schillencle st?·affen ttitsp1·eekt. 
- B eslissing die implicee1·t dat cleze mis
d?·ijven doo1· afzonde?·lijke f eiten w01·den 
opgelevenl . - D e rechter die wegens 
verscheidene misdrijven verschillende 
straffen uitspreekt, beslist dat deze mis
drijven door afzoncl erlijke feiten worden 
opgeleverd. (S.W., art. 59 en 60.) 

5 maart 1974. 737 

13. - A1·tikel 59 en 60 van het Stmf
wetboelc. R echte1· die ve1·schillende 
st?·affen ttitsp1·eelct . wegens ve1·scheidene 
misd1·ijven. - Beslissing slttit in dat deze 
misd1·ijven doo1· vm·schillencle f eiten W01'
clen opgelevenl. - D e rechter die wegens 
verscheidene misclrijven verschillende 
straffen uitspreekt, beslist dat deze 
misdrijven door onderscheiden feiten 
worden opgeleverd. (S.W., art. 59 en 60.) 

7 maart 1974. 744 

14. - A1·tikel 65 van het Stmfwetboek. 
- B epaling volgens welke de 1·echte1' ve?'
plicht is rnaa1· een enkele st1·af uit te sp1·e
lcen indien eenzeljcle f eit vm·scheidene mis 
cl?·ijven opleveTt. __:_ D e rechter is verplicht 
maar een enkele straf uit te spreken, 
niet aileen wamteer een misdrijf een 
bestanddeel van een ander misdrijf op
levert, doch ook wanneer eenzelfde feit 
verscheidene misdrijven oplevert. (S.W., 
art. 65.) 

7 m aart 1974. 744 

15. - Ove1't1·eding van a1·tikel 39, 
§ 2-4, van het lconinklijk besluit van 
15 1~taa1·t 1968 houdende algemeen ?'egle
ment op cle technische eisen waa1·aan' 
motonvagens en hun aanhangwagens moe
ten voldoen. - Jill isd1·ijf gestmft met de 
stmffen bepaald bij de wet bet?·effend e de 
politie op het wegve1·kee1·. - D e overtra
ding van artikel 39, § 2-4, van het konink
lijk b esluit v an 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op d e t echnische 
eisen waaraan tnotorwagens en htm aan-
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hangwagens moeten voldoen, wordt ge
straft met de straffen bepaald bij de 
wet betreffende de politie op het weg
verkeer. 

7 januari en 11 maart 1974. 
496 en 757 

16. - Vm·beunlve1·kla1·ing. - Geen 
vaststelling van cle bij cle wet veTeiste 
voonvaanlen. - Beslissing niet met ?'e
clenen omkleecl. - Niet met redenen 
omkleed is de beslissing waarbij in 
strafzaken een verbeurdverklaring wordt 
uitgesproken zonder vast te stellen dat 
de bij de wet vereiste voorwaarden aan
wezig zijn. (Grondwet, art. 97; S.W., 
art. 42.) 

14 januari, 18 februari en 8 april 1974. 
537, 687 en 870 

17. - Ve1·be~wclve1·klm·ing. - Vals 
gesclwift. - Geheel en al valselijlc opge
maakt stuk. - T' oo?"tlcomencl ttit het mis
cl?·ijf valsheicl in geschTijten. - V e?·beunl
vm·klm·ing zelfs inclien het gesch1·ijt geen 
eigenclom van cle vm·oonleelcle is. - V er
beurdverklaring van een vals geschrift 
kan, wanneer dit stuk geen eigendom van 
de veroordeelde is, s1echts worden be
volen als het geheel en al valselijk is 
opgeinaakt en aldus een zaak is die uit 
hE-t misdrijf voortkomt. (S.W., art. 42.) 

8 april 1974. 870 

18. - Paging tot cliejstal oncle1· ve1· 
zwa1·encle omstancligheden. - Pogin.g tot 
diefstal door middel van braak, inklim
ming of valse sleutels is slechts strafbaar 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). 

l. - Stmfzaken. - Vo1·cle1'ing tot ve?'
wijzing van een 1·echtbank nam· een ancle1·e 
wegens gewettigcle venlenking . - Gesch?"ift 
ingecliencl tot staving van cle vonle1·ing. -
Gesclwijt clat moet wonlen gestelcl in cle 
taal van cle 1·echtspleging. - Ret Hof 
houdt geen rekening met een geschrift 
dat is ingediend tot staving van een 
vordering tot verwijzing van een recht
bank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking en dat is gesteld in een andere 
taal clan die van de rechtspleging. 
(Wet van 15 juni 1935, art. 27.) 

4 septeinber 1973. 5 

2. - Stmfzalcen. - Stttlcken in het 

T 

met gevangenisstraf; daarenboven mag 
geen geldboete worden opgelegd. (S.W., 
art. 467, 52 en 80.) 

21 mei 1974. 1051 

19. - Ve1·vangencle gevangenisst1·aj. -
Oo?'?'ectionele gelclboete. - JJIIinimum van 
cle gevangenisst1·aj. - D e vervangende 
gevangenisstraf voor een correctionele 
geldboete mag niet minder bedragen dan 
acht dagen. (S.W., art. 40.) 

27 mei 1974. 1067 

STRAFVORDERING. 

Beschikking van cle ?'aacllcarne?' waa?'
cloo?' een geco?'?'ectionaliseenle misclaacl bij 
cle co?Tectionele ?'echtbanlc aanhangig wonlt 
gemaalct, zoncle1· te beslissen ove1· ancle1·e 
miscl1·~jven clie oncleT cle bevoegclheicl van 
cleze 1·echtbank vallen. - V m·volging van 
arnbtswege van cleze miscl?·ijven clo01· cle 
p1'DC~w·ett1' cles Konings. - }Vettelijlcheicl. 
- Wanneer, op een tot dit misdrijf 
beperkte vordering, een beschikking van 
de raadkamer een gecorrectionaliseerde 
misdaad bij de correctionele rechtbank 
aanhangig heeft gemaakt, kan de pro
cureur des Konings van ambtswege, voor 
deze rechtbank, de onder haar bevoegd
heid vallende misclrijven vervolgen, die 
al dan niet met deze gecorrectionaliseerde 
misdaad samenhangen en waarover de 
raadkamer niet heeft moeten beslissen. 
(Sv., art. 22 en 182; wet van 4 oktober 
1867, art . 2.) (Impliciete oplossing.) 

20 november 1973. 319 

Necle1·lancls opgemaakt. - Bijvoeging van 
een F1·anse vm·taling bij het clossim·. -
V oo1·waanle. - Van de in het N eder
lands gestelde - stukken moet bij het 
d ossier slechts een Franse vertaling ge
voegd worden als de verdachte, die euke1 
Frans verstaat, daartoe een verzoek heeft 
ingediencl overeenkomstig artike1 22, 
lid 2 en 3, van de wet van 15 jtmi 1935. 

12 november 1973. 297 

3. - V onle1·ing tot ve?'W'LJZtng van cle 
zaak van een ?'echtbanlc nam· een anclen 
wegens wettige venlenking. - Ee1·ste 
vonle?"ing ve?'W01pen. - Tweecle vonle1·ing 
op clezelfcle jeiten geg?"Oncl. - Ee1·ste voT
cleTing clo01· geen ancleTe nietigheicl aan
getast clan clie welke voo1·tvloeit ~tit een 
ove1't1·ecling van cle wet op het gebntilc elm· 
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talen. - Ontvankelijkheid van de tweede 
vo1·de1·ing.- Uit de opzet van artikel 40, 
lid 4, van d e wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, welke 
wettelijke bepaling is aangevuld bij 
artikel 1 van d e wet van 8 maart 1948, 
moet worden afgeleid dat zowel een vor
dering tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere, o.m. wegens wettige 
verdenking, als een cassatieberoep ont
vankelijk zijn wanneer zij zijn ingesteld 
na d e verwerping, naar gelang van 
het geval, van een eerste vordering of van 
een eerste cassatieberoep, die door geen 
andere nietigheid zijn aangetast dan die 
welke voortvloeit uit een overtreding van 
die wet; de ontvankelijkheid van een 
vordering tot verwijzing van een recht
bank naar een andere is aan geen ter
mijnvoorschrift onderworpen, zodat . de 
bepalingen van het laatste lid van ge
noemd artikel 40 op de tweede vordering 
geen toepassing vinden. (Impliciete op
lossing.) 

26 november 1974. 349 

4 . - Stmfzalcen. - Nietigheid ten 
gevolge van een schending van de wet van 
15 jttni 1935. - Late1·e, niet loute1· voo1·
be1·eidende beslissing op tegenspmak. -
Nietigheid gedekt. - D e nietigheid ten 
gevolge van een schending van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik d er talen 
in gerechtszaken wordt gedekt door de 
latere, niet louter voorbereidende b eslis 
sing op tegenspraak die zelf door geen 
uit een schending van deze wet voort
vloeiende nietigheid is aangetast. (Wet 
van 15 juni 1935, art. 40, lid 2.) 

5 maart en 24 juni 1974. 732 en 1183 

5. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Ge1·echt van 
eeTste aanleg wam·van de zetel in het 
an·ondissement B1·ussel is gevestigd. -
V e1·scheidene ve1·wee1·de1·s. - Kettze van 
de taal de1· 1·echtspleging behooTt aan de 
ve1·weenle1·. - J!V eige1·ing van de 1'echte1• 
in te gaan op de m·aag van de meenledteicl 
cle1· ve1·wee1·de1·s om de 1·echtspleging in de 
andeTe taal voo1·t te zetten. - JYI otive1·ing 
van de beslissing. - Dmagwijdte. -
Wanneer bij een gerecht van eerste aan
leg, waarvan d e zetel in het arrondisse
ment Brussel is gevestigd, een vordering 
tegen verscheidene verweerders is inge
steld en de k euze van de taal der rechts
plcging aan de verweerder b ehoort, moet 
de rechter die weigert in te gaan op 
de vraag van de m eerderheid d er ver
weerders om de rechtspleging in de 
andere taal voort te zetten, de elementen 
van de zaak waaruit hij afleidt dat zij 

de taal van de akte van rechtsingang 
voldoende kennen, in zijn beslissing ver
m elden. (Wet van 15 juni 1935, art. 6, 
§ 2, lid 2.) 

3 april 1974. 856 

6. - Vm·zoek aan het Hof van cassatie 
ge1·icht teneinde de ve1·wijzing van een 
1·echtbank naa1· een ande1·e te belcomen om 
de vemnde1·ing van de p1·ocedu1·etaal moge
lijk te maken. - Niet-ontvanlcelijlcheid . -
Geen enkele wettelijke bepaling verleent 
aan het Hof van cassatie bevoegdheid 
teneinde de verwijzing van een rechtbank 
n aar een andere te bevelen 0111 de ver
andering van de proceduretaal mogelijk 
te maken . 

22 april 1974. 904 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 

V m·plichting voo1· de ve1·kope1·s van toe
stellen vom· het ontvangen van klankuit
zendingen van de mdio-om1·oep of voo1· het 
ontvangen van omge1·oepen televisieuit
zendingen om elke vm·koop aan te geven aan 
de ministm· die met de inning van de 
taksen belast is. - V e1·kope1·s.- Beg1·ip. 
- D e verplichting, voor de verkopers 
v an toestellen voor h et ontvangen van 
klankuitzendingen van de radio -omroep 
of voor het ontvangen van omgeroepen 
t elevisieuitzendingen, elke verkoop aan 
t e geven aan d e minister die m et de 
inning van de taksen b elast is, dringt 
zich op aan allen die handel drijven in 
d eze toestellen, ongeacht of d eze al dan 
niet toestellen in htm werkplaatsen of 
rnagazijnen hebben, ja zelfs of ze werk
plaatsen of magazijnen bezitten. (Wet 
van 26 januari 1960, art. 9.) 

25 september 1973. 81 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD 
DE. 

BETAAL-

Wettelijke g·emeenschap. - Feitelijk 
gescheiden echtgenoten die elk ten om·echte 
cle te1·mijnen van een 1'ttst- of invalidi
teitspensioen voo1· mijnwe1·ke1·s ontvangen. 
- Ve1·plichte tentggave ten laste van de 
gemeenschap. - Wanneer in een wette
lijke gemeenschap elk der feitelijk ge
scheiden echtgenoten ten onrechte ter
mijnen van een rust- of invaliditeits
pensioen voor mijnwerkers heeft ont
vangen, vallen deze termijnen in de 
gemeenschap ; deze is bijgevolg verplicht 
ze terug te betalen, ongeacht d e verdeling 
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ervan · tussen de echtgenoten. (B.vV.,, 
art. 1376, 1401, 1409 en 1419; koninkl. 
pesl. van 28 mei 1958 tot vaststelli:ng 
van het statuut van het Nationaal Pen
sioenfonds voor mijnwerkers inzake in
richting van de rust- en · weduwenpen
sioenregeling, art . 14, gewijzigd bij 
koninkl. b esl. van .31 juli 1967, art. 2.) 

22 mei 1974. 1061 

TUSSENKOMST. 

1. - B~wgm·lijke zaken. - Oassatie
gecling. - Eis tot binclenclve?·kla?·ing van 
het a?"?"est · cloo1· cle eise1· tot cassatie inge
stelcl . - Ontvanlcelijlcheicl. - T1 oo1·waanle. 
- De eis tot bindendverklaring van het 
arrest door de eiser tot cassatie ingesteld, 

·is niet ontvankelijk, wan:neer deze niet 
doet blijken van een belang om het 
arrest bindend te doen verklaren voor de 
in t.ussenkomst opgeroepen partijen. 

4 oktober 1973 en 27 juni 1974. 
135 en 1219 

2. - B~wge1·lijke zaken. - Oassatie
gecling. - Eis tot binclenclve?·kla?"ing van 
het an·est cloo1· cle eise1· tot cassatie inge
stelcl. - T1 envmping van het cassatiebe
?"oep. - Eis zoncle?" belang. - De ver
werpi..ng van het cassatieberoep ontneemt 
aile belang aan de eis tot bindendver
ldari:ng van het arrest, welke de eiser in 
cassatie heeft i:ngestelcl. 

16 nove1nber en 21 decemb er 1973, 
18 april, 10 en 24 m ei 1974. 

309, 473, 520, 885 en 1063 

UITLEVERING. 

1. - Bevel tot aanho~tcling · cloo1· cle 
v1·eemcle ove1·heicl vedeencl. - Exeq~tat~w·. 
- T1 oonvactnlen. - On1 een door de 
vreemde ove1·heid verleend bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar te verklaren 
moet de raadkamer of, in geval van hoger 
beroep, de kamer van inbeschuldigi:ng
stelling, uitgaan van h et feit zoals het 
is beschreven in de processtuld;:en welke 
bij het verzoek tot uitlevering zijn ge
voegd en niet van d e kwalificering welke 
door de vreemde overheid hieraan is 
gegeven ; het onderzoeksgerecht gaat na 
of het feit waarvoor het bevel tot aan
houding is verleend een misdrijf is voor 
de Belgische wet en of dit misclrijf tege-

u 

3. - B~t?·geTlijlce zalcen. - Oassatie
gecling. - Hoge1· bemep tot binclenclve?·
kla?·ing van het an·est.- Vo1·m.- Wan
neer een voorziening is ingesteld tegen 
een partij tegen wie de eiser voor de 
feitenrechter geen geding had aange
spannen, kan het iri-het-geding-betrek
ken van deze partij gelden als een oproe
ping tot bindendverklaring van het 
arrest. 

10 januari 1974. 520 

4. - T1 m·plichte aanspmlcelijlcheiclsve?·
zeke?·ing inzalce moton·ijt~dgen . - Hoge1· 
bemep. - T11·ijwillige t~tssenkom8t van 
cle ve?·zeke1·act1" van cle b~wgm·1•echtelijke 
aanspmkelijlcheicl van cle · beklaagcle. -
Doel en bepe1·lcing van cleze tussenlcomst . 
- De verzekeraar van de bm·gerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beklaagde 
die pas in hoger beroep vrijwillig in de 
zaak is tussengekomen, 1mn te zijnen 
voordele en ten laste van een van de 
b etrokken partijen geen veroordeling 
b ek01n en en evenn1in ten aanzien van een 
van d eze partijen wo~·clen veroorcleelcl. 
(Wet van 1 juli 1956, art. 9, lid 4.) 

ll februari 1974. 626 

5. - Di1·ecte belastingen. Oassatie-
gecling. - T1 onle1·ing tot binclenclve?-lcla
?"ing van het a?"?"est cloo1· cle eise1· tot cas
satie inrtestelcl. - T1 e1·wmping van cle 
voo1·ziening. - T1 onle1·ing zoncle1· belang. 
- De verwerping van d e voorziening 
ontneemt aile belang aan de vordering 
tot bindendverldaring van het arrest die 
de eiser tot cassatie h eeft ingesteld. 

19 april 1974. 892 

lijkertijd is omschreven in artikel 1 van 
d e wet van 15 maart 1874 op de uit
leveringen en in het v erdrag tussen 
B elgie en h et land dat om de uitlevering 
verzoekt. 

22 april 1974. 905 

2. - T1enl1·ag t~tssen Belgie en cle Tle?·e
nigcle Staten van Amm·ilca, a1·tilcel 1. -
Vaststelling van het bestaan van het mis
cl?·ijj. - Beg1·i1J. - Door te bepalen dat 
d e uitlevering slechts zal plaatshebben 
als h et bestaan van h et misclrijf op zo
danige wijze zal zijn vastgesteld (~tpon 
s~teh evidence of e1·iminality) dat de wetten 
van h et land waar de vluchteling of de 
vervolgde p ersoon wordt gevonden zijn 
inhechtenisneming en zijn vervolging 
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voor · een rechtbank zouden rechtvaar
digen, indien h et feit aldaar zou zijn 
gepl!Jegd , vereist artikel 1 van het Ver
drag tussen Belgie en de Ver enigde 
Staten van Amerika voor de uitlevering 
van misdadige vluchtelingen aileen dat 
het geheel van het overgelegde bewijs
materiaal voldoende bezwaren oplevert 
en niet dat h et misdrijf bewezen is. 

22 april 197 4. 905 

3. - Advies van de kame?· van inbe
sclntlcligingstelling van een hof van be
?"oep. - Oassatiebe1·oep. - Niet -ontvan
kelijlcheicl . - H et advies door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van een hof 
van beroep inzake uitlevering gegeven is 
geen beslissing waartegen cassatiebe
roep openstaat. (Wet van 15 maart 1874; 
art. 3; G.W., art. 609 .) 

22 januari en 23 april 1974. 
571 en 912 

4 . - Venl1·ag aangaancle de ttitleve1·ing 
en cle ?"echtshttlp in st?·ajzalcen in het 
Koninlc?·ijk Belgie, het (]1-oothe?·togdom 
Lttxembtt?·g en het Konink1·ijk cle1· Necle?· 
lanclen, te B?·ttssel getekencl op 27 jtmi 
1962 en goedgelcettnl bij akte van de tvet
gevencle macht van 1 jtmi 1964. - Bene
lttx-venlmg ove1· de ttitleve1·ing van 27 jttni 
1962, a?·tikel 13, § 3. - Dmagwijclte. -
Krachtens artikel 13, § 3, van h et Ver
drag aangaande de uitlevering en de 
rechtshulp in strafzaken in het Konink
rij k Belgie, h et Groothertogdom Luxem
burg en het Koni:t1.krijk der N ederlanden, 
mogen de rechtbanken van het verzoe
kende land, zonder dat de uitdrukkelijke 
toesternming van het verzochte land 
nodig is, aan het feit dat in h et u it
leveringsverzoek uiteengezet is zijn juiste 
rech tsbenaming geven, in zoverre dit 
feit onder de nieuwe benaming een in 
h et verdrag vermeld misdrijf oplevert. 

10jtmi1974. 1117 

UITVINDINGSOCTROOI. 

1. - Nietigve?·lcla1·ing van een octmoi. 
- ·w et van 24 mei 1854, a?·tilcel 25, lid 1. 
- Toepassingsvoonvaanle . - Een uit-
vmdingsoctrooi kan slechts nietig v er
ldaard worden, op grond van artikel 25, 
lid 1, van d e wet van 24 mei 1854, 
ingeval het voorwerp waarvoor het werd 
verleend voorafgaandelijk " geoctrooi
eercl >> werd in Belgie of in het buiten
land ; het volstaat niet dat voor dit 

vom;werp vroeger een octrooiaanvraag 
is gedeponeerd. 

10 januari 1974. 517 

2. - Unievenlmg van Pa1·ijs tot be
schm·ming van cle nijvm·heiclseigenclom. -
Recht van voo?Tang bij m·tikel 4 toegekencl 
aan hem die een aanvmag om een ttit
vindingsoct?·ooi in een van de landen van 
de Unie heeft gedeponeenl. - Aanl van 
dit 1·echt. - H et recht van voorrang dat 
bij artikel 4 van het Unieverd rag van 
Parijs tot bescherming van de nijver
heiclseigendom, goedgekeurd b ij d e wet 
van 2 jtmi 1939, is toegekend aan de 
uitvi:t1der die in een van de landen van 
de Unie een aanvraag om een uitvindings
octrooi heeft gedeponeercl, geeft een 
wettelijke verdediging tegen het krachte
loos maken van het i:t1 een ander land 
van d e Unie bekomen octrooi, door fei
t en die i:t1 de tussenperiode van voorrang 
hebben plaatsgehad; het verleent de 
d eposant niet, gedurende de voorrangs 
termijn, het genot van de aan het octrooi 
verbonden rech ten. 

10 januari 1974. 517 

3. - Unievenlmg van Pm·ijs tot be
sche?·ming van de nijve1·heidseigendom. 
Recht van voo?Tang bij a?·tikel 4 toegekend 
aan hem die een aanm·aag om een uit
vindingsoct?·ooi in een van de landen van 
de Unie heeft gedeponee1·d. - Aanvang 
van de voo?Tangste?·mijn. - D e termijn 
van voorrang die bij artikel 4 van het 
Unieverdrag van Parijs tot b esch erming 
van de nijverheidseigendom, goedge
keurd bij de wet van 2 jtmi 1939, is 
toegekend aan de uitvinder die i:t1 een 
van de landen van de Unie een aanvraag 
om een uitvi:t1dingsoctrooi heeft gedepo
neerd, begint eerst te lopen van de datum 
af van de deponering van d e aanvraag 
met een nauwkeurige weergave van 
zekere bestanddelen van d e uitvinding 
d ie niet zijn opgenomen in de aanspraken 
van de oorspronkelijke aanvraag dan 
wanneer deze de bescherming ervan wil 
bekomen. 

10 januari 1974. 517 

4. - Unievr:,Tdmg van Pa1·ijs tot be
sche?·ming van de nijvm·heidseigendom. 
- Recht van eigendom bij a1·tikel 4 toe
gelcencl aan hem die een aanm·aag om een 
ttitvinclingsoct?·ooi in een van cle landen 
van cle Unie he~ft gecleponeenl. - OveT
eenstemming tttssen de oo?·sp?·onlcelijlce 
aanm·aag en d.e aanm·aag rnet voo?Tang . 
- Beoonleling cloo?" de jeite?wechte?·. -
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De feitenrechter beoordeelt soeverein in 
feite de overeenstemming tussen de oor
spronkelijke octrooi-aanvraag in een VaJ.l. 
de landen van de Unie tot bescherming 
van de nijverheidseigendom en de aan
vraag waarvoor een voorrecht is toege
kend bij artikel 4 van het Unieverdrag 
van Parijs tot bescherming van de nij
verheidseigendom, goedgekeurd bij de 
wet van 2 juni 1939. 

10 januari 1974. 517 

UITVOERENDE MACHT. 

1. - Koning. - Bevoegdheclen van de 
Koning. - G<ronclwet, m·tikel 78. - Be
voegclheden aan de Koning toegekencl clam· 
bijzondeTe wetten, kmchtens de Gi·onclwet 
zelf uitgevaanligd. - Uitoefening van de 
vemnlenencle macht van de Koning kan 
buiten de clam· a?·tikel 6 7 van de G1·onclwet 
gestelcle g1·enzen wo1·den ttitgeb?·eicl. -
Ingevolge artikel 78 van de Grondwet 
kan een bijzondere wet, krachtens de 
Grondwet zelf 'uitgevaardigd, de uit
oefening van de verordenende macht van 
de Koning buiten de door artikel 67 van 
de Grondwet gestelde grenzen uitbrei
den. 

3 mei en 25 j1.mi 1974. 967 en 1196 

2. - Toepassing van de wet van 27 de
cembeT 1961 houclencle statuut van de 
onde?·o_tficie?·en van het kade?' dm· land- , 
lttcht- en zeemacht. - F'mtt waanloo?' een 
nacleel is be?·okkencl. - V e?plichting tot 
ve1·goeding. - Geen enkele grondwette
lijke of vvettelijke bepaling ontheft de 
uitvoerende macht, bij het uitoefenen 
van de bevoegdheden haar toegekend 
door de wet van 27 december 1961 hou
dende statuut van de onderofficieren van 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

1. - V e1·valsing van de chassisnmnme?'s 
van een moton·ijtttig. - Geen valsheid in 
gesch1·ijten. - De verandering van de 
nmnmers die op het chassis van een 
motorrijtuig aangebracht zijn met het 
oog op de iclentificatie ervan kan de 
aanwijzing zijn van valsbeicl in geschrif
ten of van het gebruik hiervaJ.l. in authen
tieke en operibare, hanclels- of bank
geschriften of in prive-geschriften, straf
baar gestelcl bij de artikelen 193 tot 197 

v 

bet kader der land-, lucht- en zeemacht, 
van de verplichting, voortvloeiencl uit 
de artikelen 138.2 en 1383 van het Bm·
gerlijk Wetboek, het nadeel dat zij aan 
een ander veroorzaakt door haar schuld, 
met name door haar onvoorzichtigheid 
of door haar nalatigheid, te vergoeden. 

20 j1.mi 1974. 1162 
I 

3. - Dienst van het ministe1·ie van 
landsvenlediging. - Algemeen oTcle?· in
zake vacante bet?·ekkingen waa?·doo?' mili
tai?·en voo?' wie zij bestemd is, misleicl 
wo1·den. - Feit dat een fout kan opleve1·en. 
- N adeel ten gevolge van cleze jottt. -
Feit waantit een vmplichting tot ve1·goecling 
kan voo?·tvloeien. - Een fout waaruit, 
met toepassing van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
een verplicbting tot vergoeding VaJ.l een 
nadeel kan voortvloeien is het feit, voor 
een dienst van het nrinisterie van lands
verdediging, inzake vacante betrekkin
gen een algemene order uit te vaardigen 
die zowel door de vermelclingen ervan 
als door het weglaten VaJ.l. enig voorbe
boud, de militairen voor wie zij bestemd 
is, misleidt nopens de voordelen van 
deze betrekkingen. 

· 20 juni 1974. 1162 

4. - Koning. Bevoegdheclen van 
de Koning. - Koning oveTeenkomstig 
a?·tikel 78 van de G?'Ondwet gemachtigd 
om de wet van 25 juli 1938 op te heffen.
Overeenkomstig artikel 78 van de Grand
wet bij de wet van 31 maart 1967 daar
toe gemachtigd, heeft de Koning inge
volge bet koninldijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 de wet van 25 juli 
1938 op geldige wijze kunnen opheffen . 

3 mei en 25 juni 1974. 967 en 1196 

van het Strafwetboek, doch is op zich
zelf geen feit bij deze wettelijke bepa
lingen strafbaar gesteld. 

16 oktober 1973. 192 

2. - Boeclelbesch?-ijving voo1· de ve?'
effening en de venleling van een nalaten
schap. - Pa1·tij bij cle boedelbesch?-ijving 
die wetens nalaat een schenking oncle1· de 
levenclen, die zij ontvangen hee,ft, aan te 
geven. - Boeclelbesch?·ijving die een vals
heicl in openbm·e gescl~?·iften is. - Wan
neer een partij bij de boedelbeschrijving 
door een notaris opgemaakt voor de 
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vereffening en de verdeling van een 
nalatenschap of van een andere onver
deeldheid, wetens nalaab een schenking 
onder de levenden aan te geven, die zij 
vanwege de erflater ontvangen heeft, is 
de boedelbeschrijving een valsheid in 
geschriften. (S.W., art. 196.) 

29 oktober 1973. 237 

3. - Bed1·ieglijk opzet. - Beg1·ip. -
Het bedrieglijk opzet v ereist voor het 
bestaan van valsheid of van het gebruik 
van valse stukken is het opzet om zich
zelf of een ander een onrechtmatig 
voordeel te bezorgen. (S.W., art. 193 
en 213.) 

20 november 1973. 325 

4. - T1 alsheid in gesch?-iften. JJ!Io -
?'eel bestanddeel van het misdTijj. - Be
d?·ieglijk opzet of oogme1'lc om te schaden. 
- T elast.legging van valsheid in geschrif
ten en gebruik van valse stukken ver
eist niet dat de dader tegelijkertijd met 
bedrieglijk opzet en met !1.et oogmerk om 
te schaden h eeft gehandeld . (S.W., 
art . 193, 196, 197 en 213.) 

3 december 1973. 376 

5. - Valsheid in gesch1·iften. - Be
d?·ieglijk opzet of oogme1·k om te schaden. 
- T1e1·bintenis het be1·okkende nadeel te 
he1·stellen implicee1·t niet dat dit opzet of 
dit oogme1·k niet bestond. - De verbin
tenis tot herstel van h et nadeel t en 
gevolge van valsheid in geschrift·en of 
van het gebruik van valse stukken im
pliceert niet dat het misdrijf zonder be
drieglijk opzet of bet oogmerk om te 
schaden is gepleegd. (S.W., art. 193, · 
1!!6, 197 en 213.) 

3 december 1973. 376 

6. - Valsheid in gesch?-iften. - ./lllo
?'eel bestanddeel van het misd1·ijj. - Aan
wezigheicl van bed1·ieglijk opzet. - Im. 
plicee1·t het bestaan van algemeen opzet. -
Het vonnis dat, ter veroordeling wegens 
valsheid in gesC'hriften en gebruik van 
valse stukken, d e aanwezigheid vast
stelt van opzet dat voor de beklaagde 
bijzonder opzet is, stelt daardoor vast 
dat d eze willens en wetens h eeft gehan
deld, hetgeen vereist is voor het bestaan 
van algemeen opzet·. (S.W., art. 193, 196, 
197 en 213.) 

3 december 1973 . 376 

7. - Valsheid in gesclwiften. - JJ!Io 
gelij k nadeel. - JJ!I ate?'ieel bestanclcleel 
van het miscl?·ijj. - Om valsheid in 
geschriften te kunnen straffen, wordt 

niet vereist dat de valsheid werkelijk 
een nadeel berokkent ; het volstaat dat 
hieruit schade kan voortvloeien wanneer 
zij wordt gepleegd, zelfs indien er later 
geen schade ontstaat. (S.W., art. 195 
en 196.) 

3 december 1973. 376 

8. - Valsheid in gesch?-ijten. - Ge
bntik doo1· de ve1·valse1·. - Gebntik dat cle 
vom·tzetting is van de misdaad van vals
lwid. - Feiten die een enkel misd1·ijf, als 
bepaald in cle a1·tikelen 193 en 196 van 
het Stmfwetboek, opleve1·en. - Een en 
hetzelfde misdrijf dat bij de artikelen 193 
en 196 van het Strafwetboek bepaald 
en strafbaar gesteld is, leveren de in die 
artikelen bedoelde valsheid in geschrif
ten en het gebruik van bet valse stuk 
door de vervalser op, wanneer dat ge
bruik door de vervalser is geschied met 
hetzelfde bedrieglijk opzet of met het
zelfde oogmerk om te schaden als de 
vervalsing; het gebruik is clan slechts 
de voortzetting van de valsheicl. 

18 februari 1974. 683 

9. - T1 alsheid in gesclwiften. - Ge
bntik van valse stttlcken. - Tijdstip 
waa?'Op dat geb?'ttik eindigt. - H et ge
bruik van valse stukken cluurt voort, 
zelfs zonder een nieuw feit van de dacler 
van de valsheicl en zoncler herhaalde 
tussenkomst van zijp.entwege, zolang het 
door hem beoogde cloel niet volkomen 
bereikt is en zolang de hem verweten 
beginhandeling verder te zijnen voordele 
het nuttig gevolg heeft, clat hij ervan 
verwachtte . (S.W., art. 193, 196 en 197.) 

18 februari 1974. 683 

10. - T1 alsheicl in gesch?-iften. - Deel
neming aan misd1·ijven. - BegTiJJ. -
Deelnemen, zoals in artikel 66 van het 
Strafwetboek worclt bedoeld, aan het 
vervaardigen en het gebruik van een 
vervalst stuk onclerstelt niet dat de 
beklaagde clit stuk persoonlijk heeft 
opgemaakt. 

2 april 1974. 853 

11 . - T1 e?'Oo?·deling. Beslissing tot 
vaststelling van de mate1·iele valsheicl ge
pleegd in dokte?·svom·sch?-iften en facttwen 
en die e?'Op wijst dat deze stttkken als 
bewijs zouden clienen tegenove1· de1·den, httn 
hebben benacleelcl of lmn konden bena
delen, en dat de dadm· cle bedoeling had 
zichzelf of een anclm· een om·echtmatig 
voo1·deel of p1·ojijt te bezorgen. - Wette
lij/c ge1·echtvaa1·digde beslissing. - vVet
telijk gerechtvaarcligd is de beslissing 
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die, ter veroordeling van_ degenen die 
valse doktersvoorscbriften en valse fac
turen hebben opgemaakt, vastste1t waar
in de verdraaiing van de waarbeid be
staat en erop wijst dat deze stukken als 
bewijs zouden dienen tegenover derden, 
hun hebben benadeeld of h tm konden be
nadelen, en dat de daders de bedoeling 
hadden zicbzelf of een ander een onrecht
matig voordeel of profijt te bezorgen. 
(S .W., art. 193, 196, 197, 213 en 214.) 

22 april 1974. 896 

12. - V alsheicl en gebi ·~tik van valse 
st~tkken met het oogme1·k om cle inkomsten
belastingen te ontcl~tileen. - Ve1·volging 
cloo1· het openbaa1· ministe1'ie alleen. -
W ettelij kheicl van cle ve1'001'cleling tot een 
hoofclgevangenisstmf. - Onwettelijkheicl 
van cle ve1'0onleling tot een gelclboete. -
Wanneer door het openbaar ministerie 
bij b et strafgerecbt de r echtsvordering 
wettelijk aanhangig gernaakt wordt ten 
einde een hoofdgevangenisstraf toe t e 
passen wegens valsbeid en gebruik van 
valse stukken gepleegd met het oogmerk 
om de inkomstenbelastingen te ontdui
k en , kan dat gerecbt even:wel, bij gebrek 
aan vervolgi~<g door de administratie der 
clirecte b elastingen, de beklaagde niet 
veroordelen tot een gelclboete. (W.I.B ., 
art. 342 en 350.) 

29 april 1974. 939 

VENNOOTSCHAPPEN. 

1. - H anclelsvennootschap]Jen. - V en
nootschap in ve1·ejjening. - Niet-bevoo1'-
1'echte sch~tlcleise?'S wie1· sch~llclvonle?·ing 
v661· cle ve1·ejjening is ontstaan. - Ge
lij leheicl in cle venleling van het maat
schappelijk vennogen. - Artikel 184 van 
de gecoordin_eercle wetten op de handels
v ennootscbappen shut in dat, in geval 
van vereffening van een b andelsvennoot
scbap, er gelijkheid moet zijn in de ver
deling van het maatschappelijk vermogen 
tussen de niet-bevoorrecbte schuldeisers 
wier schuldvordering v66r de vereffening 
is ontstaan. 

19 jtmi 1974. 1154 

2. - Hanclelsvennootscha]Jpen. - ·Ven
nootschap in ve1·ejjening. - Niet-bevoo1'-
1·echte schtllcleise1·s wie1· schulclvonle1·ing 
v661· cle ve1·ejjening is ontstaan. - Ge
lij /cheicl in cle venleling van het maat
schappelijk vennogen. - Beginsel ve?'
hincleTt niet clat een sclmlcleise?' zijn sclmlcl
vo?·cleTing cloo1· cle 1·echte1' laat vaststellen. 
- Hoewel het beginsel van de gelijk-

heid tussen de niet-bevoorrechte schuld
eisers van een vennootscbap, wier schu1d
vordering v66r haar vereffening is ont
staan, de uitvoering belet van handelin
gen waarcloor het recht van de andere 
schulcleisers worclt benadeeld, verbindert 
het echter niet clat een van de schuld
eisers zijn schulclvordering door de rech
ter laat vaststellen. (Gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
art. 184.) 

19 juni 1974. 1154 

3.- Hanclelsvennootschappen. ~ Ven
nootschap in ve1·ejjening. - Niet-bevoo1'-
1'echte sclndcleiseTs wie1· sclmlclvonle1·ing 
v661· cle ve1·ejjening is ontstctan . - Ge
lij kheicl in cle venleling van het maat
schappelijk vennogen. - Beginsel belet 
cle ~titvoe1·ing van hanclelingen waanloo1· 
cle ancle·re sclndcleise?'S wm·clen benacleelcl. 
- Hoewel het beginsel van de gelijk
heid tussen de niet-bevoorrechte schuld
eisers van een vennootschap, wier schuld
vorclering v66r haar vereffening is ont
staan, de uitvoering belet van hande
lingen waardoor het recbt van de andere 
schuldeisers wordt benadeeld, verhindert 
het echter niet dat een van de schuld
eisers zijn schuldvordering door de recb
ter laat vaststellen. (Gecoordineercle 
wet ten op de bandelsvennootscbappen, 
art. 184.) 

19 jtmi 1974. 1154 

4. - Hanclelsvennootschap]Jen . - Ven
nootschap in ve1·ejjening. - Niet-bevoo1'-
1'echte sch1dcleism·s wie1· sclmlclvonle1·ing 
v661· cle venffening is ontstaan. - Rech
te?' clie het becl1·ag van een schtdclvonlm·ing 
vaststelt. - RechteT lean clat beclntg niet 
bepe1·ken naa1· 1·ato van het na ve1·ejjening 
ove1·blijvencl actief. - De rechter die 
het bedrag vaststelt van de scbuldvor
dering, die v66r d e vereffening van een 
banclelsvennootschap is ontstaan en die 
toebehoort a an een niet-bevoorrechte 
scbuldeiser van de v enootscbap, kan bet 
bedrag van di'e scbuldvordering niet 
beperken naar rato v:an het na vereffe 
ning overblijv end actief. 

19 jtmi 1974. 1154 

VERBINTENIS. 

1. - Betaling. - Btwgedijk Wetboek, 
m·tikel 1236. Ve1·bintenis clie lean 
wonlen volclaan cloo1· een clenle clie clctm· bij 
geen belang heeft. - Voo-rwam·cle . -
Een verbintenis kan voldaan worden 
door een derde, die daarbij geen belang 
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heeft, mits die derde o.a. in naam en 
tot kwijting van de schuldenaar h andelt. 
(B.W., art. 1236.) 

28 september 1973. 101 

2 . - Betaling. - Btwge1-lijlc Wetboelc, 
a1·tilcel 1236 en 1237. - Aanbod een ve?·
bintenis te volcloen vanwege een cle1·cle 
die claa1·bij geen belang heejt. - Recht 
van de schttldeise1· zich e?"tegen te ve?' 
zetten, inclien hij zich op een belang lean 
be1·oepen. - Beg1·ip. - D e schulcleiser 
heeft het recht te weigeren clat de ver
bintenis door een derde zou ;vorden 
voldaan, door zich te beroepen op een 
belang dat hij erbij heeft dat zij door 
de schuldenaar zelf wordt voldaan, niet 
alleen wanneer h et gaat 0111 een verbin
tenis iets te doen, doch ook, o.a., om een 
verbintenis iets te geven ; het belang 
waardoor cleze weigering kan gerecht
vaardigd worden is derhalve elk wettig 
belang en niet alleen h et belang dat de 
schuldenaar, wegens de aard van de 
verbintenis, o.a. van die welke w erd 
bedongen in een overeenkomst intttittt 
pe?'SO?ta.e , persoonli jk de verbintenis uit
voert. (B.W. , art. 1236 en 1237.) 

28 september 1973. 101 

3. - B etaling. - Recht van cle sch~tlcl
eise?· zich e1·tegen te ve1·zetten clat een 
cle1·cle, clie claa1·bij geen belang heejt, cle 
vm·bintenis volcloet. - W ettig belang clat 
cle sclmlcleise1· aanvoe1·t. - Beg1·ip . -
Dat een verzekeraar een wettige reden 
had waardoor hij mocht weigeren dat een 
door een verzekerde v erschuldigde ver
zeke1'ingspre1nie, in naan1 en ten voor
dele van deze verzekerde door een derde 
werd betaald en da t deze verzekercle dus 
moet v eroorcleeld worden om dit bedrag 
zelf te b etalen, wordt wettelijk b eslist 
door de rechter die vaststelt dat deze 
derde een vroegere makelaar is van de 
verzekeraar in wie deze geen v ertrouwen 
meer had en dat de aanvaarding van 
dergelijke door deze derde gedane b eta
lingen v erkeerdelijk en ten naclele van 
de v erzekeraar zou doen geloven d a t deze 
makelaar nog steeds bevoegd was om de 
door de verzekerde verschuldigde pre
mien te ontvangen. (B.w·., art. 1236 en 
1237.) 

28 september 1973. 101 

VERHAAL OP DE RECHTER. 

N ooclzalcelijlce tttssenlcomst van een acl
vocaat bij het Hoj van cassatie. - Daar 
h et verhaal op de rechter een burger-

rechtelijk geding is, is het enkel ontvan 
kelijk indien het wordt ingeleid door een 
verzoekschrift ondertekend door een ad
vocaat bij het Hof van cassatie. (G.W., 
art. 478, 1080, 1140 en 1147 .) 

ll jtmi 1974. 1128 

VERJARING. 

HoOFDSTUK I. - Belastingzalcen. 

HooFDSTUK II. - BU1·ge1·lijlce zalcen. 

HooFDSTUK III. - Stmfzalcen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II . 

BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Btwgm·lijlce zalcen . - We?·lcloos
heiclsve?·zelce?·ing. - Te1·ugvonle1·ing van 
om·echtmatig ontvangen we?·kloosheiclsttit
lce?·ing . - T1 mjan:ng van cle ve1·volging 
cloo1· het Besttttt?' van 1·egist1·atie en clo
meinen. - Hoojclstttlc XIV van het Wet 
boelc cle1· ?'egistm.tie-, llypotheelc- en g?·iffie 
?'echten niet toepasselijk. - D e bepalingen 
van hoofdstuk X IV van het vVetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffie
rechten betreffende d e verjari:ng zijn 
niet toepasselijk op d e vervolging door 
h et B estuur van registratie- en domeinen 
van de t erugbetaling van onrechtmatig 
ontvangen werldoosheidsuit k ering. (B e
sluit van de Regent van 26 mei 1945, 
art . 106bis. ) 

5 d ecember 1973. 388 

HOOFDSTUK III. 

STRAFZAKEN. 

2. - StmjzaJcen. - T1 e?·oo?·cleling. 
JJ!I isclrijven gepleegcl t~tssen twee data, 
zoncle1· nacle1·e p1·ecise1·ing. - Onmogelijlc
heicl voo1· het Hoj na. te gaan of cle st?·aj
vonlm·ing al clan niet ve1jaanl was.· -
Cassatie met venvijzing. - Indien de 
bestreden beslissing d e beklaagd e v er
oordeelt wegens feiten die uit een enk el 
strafbaar opzet voortvloeien en gepleegd 
zijn tussen een bepaalde datum en een 
andere datum, zonder nadere precisering, 
en aan de h and van de vaststellingen 
van d e beslissing noch van de proces
stukken waarop het Hof v ermag acht 
te slaan, door het H of kan worden nage
gaan of de strafvordering al dan niet 
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verjaa.rd was, vernietigt· het Hof de ver
oordelende beslissing met verwijzing. 
(Grondwet, art. 97 ; wet van 17 april 
1878, art. 21, 22 en 2.3.) 

18 september 1973. 52 

3. - Stmfzaken. - B~tTge1·lijke 1'echts
V01'de?·ing. - Oassatie van de beslissing 
op de stmfv01·dm·ing wegens de onmogelijk 
heicl om na te gaan of deze ?'echtsvonlm·ing 
al dan niet ve1jaanl was . - Gevolg be
t?·ekkelijk de beslissing op · cle bu1·ge1·lijke 
1'echtsvonle1·ing. - De vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering omdat 
h et Hof niet kan nagaan of deze rechts
vordering al dan n iet verjaard was, 
brengt de vernietiging m ed e van d e 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde 
ring, wanneer niet kan worden nagegaan 
of deze tijdig is ingesteld. (Wet van 
17 april 1878.) 

18 september 1973. 52 

4. - St?·afzaken. - Ve1·scheidene mis
d?·ijven die de uitvoe1·ing van een enlcel 
stmfbaa?· opzet zijn. - TT e1jaTing gaat 
pas in vanaf het laatste stmfbaa?' jeit. -
Wanneer verscheidene misdrijven de 
uitvoering zijn van eenzelfde strafbaar 
opzet en als zodanig slechts een enkel 
misdrijf vormen, gaat de verjaring van 
de strafvordering t.a.v. de gezamenlijke 
feiten pas in vanaf het laatste feit. 

29 oktober 1973. 24.5 

5. - Stmjzaken. - Stmfvo1·de1·ing. -
Misd1·ijf onopzettelijk toeb1·engen van sla
gen of ve1·wondingen. - T e1·mijn. -
De strafvordering wegens onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen 
verjaart, bij gebrek aan oorzaken tot 
schorsing van de verjaring, door verloop 
van drie jaren vanaf de dag waarop d e 
laatste daad van onderzoek of van ver
volging is verricht binnen drie jaar te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd. (S.W., art. 418 en 420 ; 
wet van 17 april 1878, art. 21 tot 23.) 

12 november 1973. 299 

6. - Stmfzaken. - B~wge1·lijke 1'echts
V01'de?·ing. - TTm·nietiging van de be
slissing op de st1·ajvo1·de1·ing wegens vm·
ja?·ing van deze 1'echtsvonle1·ing. - TT e?'
nietiging zoncleT gevolg t.a.v. de bu1·ge1'
lijke 1'echtsvonleTing die v661· de vmja1·ing 
van de st1·ajvo1·de1'ing is ingesteld. -
H et verval van de strafvordering door 
verjaring en de vernietiging die het 
medebrengt hebben geen gevolg t.a.v. de 
burgerlijke rechtsvordering die v66r d e 

verjaring van de strafvordering is inge
steld. (Wet van 17 april 1878, art. 26 
en 27.) 

12 november 1973. 299 

7. - Stmfzaken. - W anbed1·ijj. -
Stmfvonle?·ing. - Stuitingsdaacl ve1'1'icht 
minde1· dan d1·ie jam· naclat het misd1·ijf 
wenl gepleegd en minde1· dan d1·ie jam· 
v661· de eindbeslissing. - Geen vmja1·ing 
van de st1·afvo1·de1·ing. - De strafvor
dering uit hoofde van een wanbedrijf is 
niet verjaard, wmmeer een stuitings
daad werd verricht mi.nder dan drie jaar 
nadat het misdrijf werd gepleegd en 
minder dan drie jaar v66r de eindbeslis
sing. (Wet van 17 april 1878, art. 21 
tot 23, gewijzigd bij de wet van 30 mei 
1961, art. 1.) 

4 december 1973. 382 

8. - Stmfzaken. - Stmfvo1'de?·ing . -
Stuiting van de ve1ja1·ing. - Onde?'Zoeks
daad. - Beg1·ip. - Een daad van onder
zoek, waardoor de verjaring van de 
strafvordering wordt gestuit, vormt elke 
daad van een daartoe bevoegde overheid 
om bewijzen t e verzamelen of de zaak 
in staat van wijzen te brengen. (Wet van 
17 april 1878, art. 22.) 

4 december 1973. 385· 

9. - Stmfzaken. - Stmfvo1·de1·ing. -
Kantsclwift doo1· cle ondm·zoeks1·echte1' aan 
de hoofclgTij]ie?' van de 1'echtbank ge1·icht 
en st1·eklcende tot de besclwijving van de 
van valsheid betichte stukken. - Daad 
wam·doo1· de ve1ja1·ing wo1·dt gestuit . -
E en daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit, is het kantschrift dat de onder
zoeksrechter tot de hoofdgriffier van de 
rechtbank van eerste aanleg richt en 
strekkende tot de beschrijving van de 
van valsheid betichte stukken. (Wet van 
17 april 1878, art. 22; Sv., art. 448.) 

4 december 1973. 385 

10. - Stmfzalcen. Stmfvo1·de1·ing. 
- Scho1·sing van de ve1ja1·ing. - Uitstel 
bevolen ten einde een onde1·zoek wegens 
vals getuigenis mogelijk te maken. -
Oo1·zaak van scho1·sing. - Uitstel ten 
einde een onderzoek wegens vals getui
genis mogelijk te maken is een wettige 
oorzaak van schorsing van de strafvor
dering. (Wet van 17 april 1878, art. 24.) 

4 december 1973. 385 

12. - Stmfzaken. - Stmfvo1·de1·ing.
Scho1·sing van de vmja1·ing. - Uitstel 
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bevolen ten einde een onde1·zoek wegens 
vals getuigenis mogelijk te maken.- Duu?' 
van de schm·sing. - Wanneer uitstel 
wordt bevolen ten einde een onderzoek 
wegens vals getuigenis mogelijk te maken, 
is de verj aring van de strafvordering 
geschorst vanaf de dag van het vonnis 
of van h et arrest, waarbij uitstel wordt 
bevolen, tot de dag van de beslissing 
over het vals getui.genis. (Wet van 17 april 
1878, art. 24.) 

4 december 1973. 385 

12. - Stmfzaken. StmjvonleTing. 
- Ove?'t?·eding van a1·tikel 39, § 2-4, van 
het lconinklijk besluit van 15 maa?'t 1968 
hottdende algemeen 1·eglement op cle tech
nische eisen waa1·aan moto1·wagens en 
hun aanhangwagens moeten volcloen. -
V e?jaTingste?·mijn. - D e strafvordering 
wegens overtrading van artikel 39, 
§ 2-4, van h et koninkli.jk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen re
glement op de eisen waaraan motor
wagens en hun aanhangwagens moeten 
voldoen, verjaart door verloop van een 
jaar, te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd. 

7 januari 1974. 496 

13 . - Stmfzalcen. Stmjvo?·de1·ing. 
- Ove?'tTecling van een algemeen ?'egle
ment vastgestelcl tm· ttitvoe1·ing van de wet 
bet?·effencle de politie op het wegve1·kee?', 
- Geen oo1·zaak tot scho1·sing van de 
ve?jm·ing. - Ve1jaTing nooclzakelijk in
get?·eclen na vm·loop van twee· jaa?'. -
De strafvordering volgend uit een over
treding van een algemeen reglement ter 
uitvoering van de wet betreffende de 
politie op het wegverkeer, verjaart nood
zakelijk, bij ontstentenis van een oorzaak 
tot schorsing van de verjaring, door ver
loop van twee jaren sinds de feiten. 
(Wet betreffende de politie op het weg
verkeer, art. 22, 24 en 25; wet van 
17 april 1878.) 

7 januari en 11 maart 1974. 
496 en 757 

14. - Stmfzaken. - Stmfvo?·cle?·ing. 
- Stttitingsdaad. - Niettwe te1·mijn. -
Aanvang.- De dag waarop de daad tot 
stuiting van de verjaring van de straf
vordering heeft plaatsgehad, is begrepen 
in de nieuwe verjaringstermijn die vanaf 
d eze dag is beginnen te !open. (Wet van 
17 april 1878, art. 23.) 

4 februari 1974. 605 

15. - Stmjzalcen. Stmjvm·de1·ing. 
- Ove?'t?"eding van de wet bet1·ejfende de 

politie ovm· het wegve?·kee?' of van het 
wegve?·kee?'s?·eglement. - Te1·mijn. - De 
strafvordering volgend uit een over
trading van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer of van het wegver
keersreglement verjaart, bij ontstentenis 
van een oorzaak van schorsing van de 
verjaring, door verloop van een jaar 
sinds de laatst e daad van onderzoek of 
van vervolging, verricht gedurende het 
jaar te rekenen van de dag waarop de 
overtreding is gepleegd. (Wet betreffende 
de politie over h et wegverkeer, art. 68; 
wet van 17 april 1878, art. 22, 23 en 25 .) 

4 februari 1974. 605 

16. - Stmjzaken. Stmjvm·cle?·ing . 
- Ovm·t1·eding van het koninklijk besluit 
van 31 decembm· 1965 bet1·ejfende de vei
ligheidsimichtingen en de signalisatie 
van ovm·wegen en gelijkgmnclse lc?·uisingen 
en bet?·effende het vm·kem· op spoo1·wegen 
en aanho1·igheclen. - T e1·mijn. - D e 
strafvordering volgend uit een over
treding van het koninklijk besluit van 
31 december 1965 betreffende de veilig
heidsinrichtingen en de signalisatie van 
overwegen en gelijkgrondse kruisingen 
en betreffende h et verkeer op spoorwegen 
en aanhorigheden verjaart, bij ontsten
tenis van een oorzaak tot schorsing van 
de verjaring, door verloop van een jaar 
sinds de laatste daad van onderzoek 
of van vervolging verricht binnen het 
jaar, te rekenen van de dag waarop de 
overtrading is gepleegd. (Wet betref
fende de politie over het wegverkeer, 
art. 68; wet van 17 april 1878, art. 22, 
23 en 25.) 

11 maart 1974. 755 

17. - Stmjzalcen. Stmfvonlm·ing. 
- Gecont1·aventionaliseenl wanbecl1·ijj. -
Te1·mijn. - D e strafvordering volgend 
uit een gecontraventionaliseerd wanbe
drijf verjaart, bij ontstentenis van een 
oorzaak tot schol'sing van de verjaring, 
door verloop van een jaar sinds de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen het jaar , te rekenen van 
de dag waarop d e overtrading is ge
pleegd. (Wet van 17 april 1878, art. 21 
en 22.) 

11 maart 1974. 755 

18. - Stmfzalcen. Stmjvo?'de?·ing. 
- Ove?'t?·eding van a1·tilcel 39, § 2-4, van 
het lconinlclij lc beslttit van 15 mam·t 1968 
houdende algemeen ?'eglement op de tech
nische eisen waa1·aan motm·wagens en hun 
aanhangwagens moeten voldoen. - Ve?'
ja?·ingstm·mijn. - De strafvordering we-
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gens overtreding van artikel 39, § 2-4, 
van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968 houdencle algemeen reglement op 
de eisen waaraan nwtorwagens en hun 
aanhangwagens 1noeten voldoen, v er
jaart door verloop van een jaar, te reke
nen van de dag waarop het misdrijf is 
gepleegcl, tenzij de verj aring tijclig is 
gestuit of geschorst. 

11 maart 1974. 757 

VERLA TING VAN F AMILIE. 

1. - Tweede ve?"Oonleling wegens een mis
d?·ijj geJJleegcl binnen een te1·mijn van v~jj 
jaa1· te 1·ekenen van de ee1·ste ve1·oonleling. 
ll!laximum gevangenisst·raf. - R et mis
drijf verlating van familie, gepleegd bin
nen de t ermijn van vijf jaar te rekenen 
van een eerste veroorcleling w egens h et
zelfde feit, m ag niet worden gestraft m et 
een gevangenisstraf van een jaar, clit wil 
zeggen met een straf van rneer dan twaalf" 
maanclen gevangenis . (S.\iV. , art. 25 en 
391bis.) · 

22 oktober 1973. 211 

2 . - Echtgenoot ve?'OO?'deeld tot betaling 
van een ttitke1·ing tot ondedwud met toeJJas
sing van m·tikel 221 van het Btt?'gedijk 
W etboek. - Dading tttssen de echtgenoten. 
- Niet-betaling van de ttitke?'ing gedtt?'ende 
de pe1·iode v661· de dading. - Stmj?'echtelij ke 
ve?"Oonleling van de schttldenam·. - Wette
lijkheid. - Ret feit dat echtgenoten na de 
v eroorcleling van de ene om aan de andere 
een uitkering tot onclerhoucl te betalen, 
een clading hebben aangegaan, is geen 
beletsel voor d e veroorcleling, wegens 
overtrecling van artikel 391bis van het 
Strafwetboek, van de uitkeringsschuldige 
echtgenoot die gechu·ende twee maanclen 
v66r deze dading deze uitkering niet heeft 
betaald. 

21 januari 1974. 561 

VERNIELING VAN VOORWERPEN 
DIE TOT ALGEMEEN NUT OF 
TOT OPENBARE VERSIERING 
BESTEMD ZIJN. 

1. - Stmjwetboek, m·tikel 526, lid 3. 
Beg1·ip. - Daar artikel 526, lid 3, van het 
Strafwetboek in algemene bewoorclingen 
is gesteld en geen onclerscheicl maakt, o.m. 
n aar de plaats, binnen of buiten gebouwen, 
waar zich monmnenten, stanclbeelden of 
andere daarin bedoelde voorwerpen be
vinden, is schulclig aan een bij d eze 
wettelijke bepaling omschreven misdrijf, 

hij clie tot algen1een nut bestemde voor
werpen die door de gemeenteoverheid 
in de openbare lokalen van haar bestum· 
geplaatst zijn, vernielt, neerhaalt, ver
minkt of beschacligt. 

16 oktober 1973. 189 

2. - Ve1·nieling van voo1·we1pen die in 
ke1·ken, tempels of a1ule1·e openbcvre gebottwen 
zijn geplaatst. - Stmjwetboek, a1·tikel 526, 
lid 4. - Begrip . - Artikel 526, lid 4, 
van het Strafwetboek straft clegene die 
monmnenten , stanclbeelden, schilclerijen of 
welke lumstvoorwerpen ook die in kerhen 
of andere openbare gebouwen zijn ge
plaatst, zelfs inclien zij aan particulieren 
toebehoren, vernielt, neerhaalt, verminkt 
of beschacligt. 

16 oktober 1973. 189 

3 . - Strajwetboek, m·tikel 526, lid 3. -
JJ!lonwmenten die tot algemeen nut bestemd 
zijn. - Beg1·ip. - Artilml 526, lid 3, 
van bet Strafwetboek beoogt de monu
menten die tot algemeen nut bestemcl zij 
en is o.m. van toepassing op universiteits
gebouwen. 

22 juli 1974. 1229 

4.- Stmjwetboek, m·ti/cel 526, lid 3 . -
Draagwijdte van deze bepaling. - Arti
kel 526, lid 3, van het Strafwetboek is in 
algemene bewoorclingen gestelcl en beoogt, 
zonder onclerscheid, alle monmnenten of 
voorwerpen die tot algemeen nut of tot 
open bare versiering bestemcl zijn, ongeacht 
of hm1 ligging ze al clan niet voor het 
publiek gemakkelijk toegankelijk maakt. 

22 juli 1974. 1229 

5. - Stmfwetboe/c, m·tilcel 526, lid 3. -
Bestandclelen van het miscl1·~jj. - Aan 
overtrecling van artilml 526, lid 3, van het 
Strafwetboek is schulclig hij die vrijwillig 
een monument beschacligt wetende clat het 
tot algemeen nut is b estemcl en door de 
bevoegcle overheid of rnet haar toestem
ming is opgericht, welke ook zijn beweeg
rerlenen waren . 

22 juli 1974. 

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING. 

1229 

UITSTEL 
VAN DE 

RoOFDSTUK I. - Gewoon ttitstel. 

RoOFDSTUK II. - P1·obatiettitstel. 

RoOFDSTUK III. - Gewone opschorting. 
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.HooFDSTUK IV.- P1·obatieopscho1'ting. 

HOOFDSTUK I. 

GEWOON UITSTEL. 

1. - Uitstel van de temtitvoe1·legging van 
de stmffen. - Wet van 29 juni _196~, 
a1·tikel 8 . - Rechtscolleges kunnen dtt tttt
stel gelasten bij de ve1·oo1·deling tot een of 
mee1· st?·affen van niet mee1· dan d1·ie jam·. -
Ve1·oo1'deling tot· een of mee1· stmfj'en. -
Begrip. - Wanneer de vonnisgerechten 
>vegens een misdrijf of een enkel strafbaar 
feit tot een hoofdgevangemsstraf van met 
meer dan drie jaar veroordelen, lumnen 
zij, indian de veroordeelde nog geen veroor
deling heeft ondergaan tot een crunmele 
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden, gelasten dat, 
voor een termijn die niet minder dan een 
jaar en niet meer dan. vijf jaar m11g be
dragen, de tenuitvoerleggmg, hetzlJ van 
het geheel dan wel va11. een gedeelte van 
deze straf of van de andere straffen die zij 
zouden uitgesproken hebben, hetzij van de 
gezamenlijke veroordeling, uitgesteld 
wordt ; zelfs indien de beslissing ook, 
weo·ens een ander misdrijf of een ander 
ander strafbaar feit, een hoofdgevangenis
straf van meer dan drie jaar uitspreekt 
of een gevangenisstraf die, samen met clie 
welke voor h et eerste misdrijf wordt opge
legd, meer dan drie jaar bedraagt, kunnen 
deze gerechten gelasten dat de tenmtvoer
legging van de straffen ·wegens cht laatste 
1 nisdrijf wordt uitgesteld. (Art. 8 wet vun 
29 jtmi 1964.) 

19 maart 3974 794 

HOOFDSTUK II 

PROBATIEUITSTEL. 

2.- P1·~batiettitstel. - Vm·bintenis van 
de ve?'oonleelde om de p1·obatievoonvaanlen 
na te leven. - Wezenlijlw voo1·waa?·de. -
De verbintenis van de veroordeelde om 
de probatievoorwaarden, die het gerecht 
bepaalt, na te leven is een wezenlijke 
voorwaarde om het probatieuitstel wette
hjk te kunnen bevelen. (Art. I en 8 yan 
29 juni 1964.) 

7 januari 1974. 502 

HOOFDSTUK III 

GEWONE OPSOHORTING. 

3. - Opscho1·ting van de uitspmak van 
de ve1·oonleling. - Ve1'0onlelingen welke 
niettemin ten laste van de venlachte kunnen 
wo1·den ttitgesp1'01cen. - In de gevallen 

waarin wordt bevolen de uitspraak van de 
veroordeling op te schorten, kan de ver
dachte slechts worden veroordeeld in de 
kosten, tot bijzondere verbeurdverldaring 
en, zo daartoe aanleicling bestaat, tot terug
gave. (Art. 6, lid 2 wet van 29 juni 1964.) 

22 april 1974. 903 

HOOFDSTUK IV 

PROBATIEOPSOHORTING. 

VERWIJZING NA CAS SA TIE. 

1. - Stmfzaken. - V1·ijspmak hiemp 
geg1'01ul dat de telastlegging niet onde1·. _de 
toeJJassing valt van de opgegeven wetteltJ lce 
bepaling. - Oassatie omdat de 1·echte1· niet 
he~ft nagegaan of geen .mule1·e wettelij!~e 
beJJaling dit feit stmfbam· stelde. - Ve?"WtJ
zing. - Uitzo1ule1·ing. - Wanneer een 
vrijsprekende ·beslissing, hierop 15egrond 
dat het feit niet onder de toepassmg valt 
van de opgegeven wettelijke bepaling, 
vernietigd wordt omdat de rechter niet 
heeft. nagegaan of geen andere wettel~jke 
bepaling dit feit straf_~aar stelde, gescluedt 
de cassatie met verWlJZlllg, behalve md1en 
het Hof in staat is vast te stellen dat, in 
deze hypothese, de strafvordering_ op de 
dag van deze beslissing door verjarmg was 
vervallen. 

15 oktober 1973. 180 

2. - Ttwhtzaken. - Oassatie van de 
beslissing van een ttwhtmad van bemep. -
Venvijzing naa1· dezelfde, ande1·s samenge
stelde ttwhtmail . - vV rumeer het Hof de 
beslissing van een tuchtraad vru1. beroep 
van de balie vernietigt, verwijst b et de 
zaak naar dezelfde, a.nders samengestelde 
raad. (G.W., art. 477.) 

25 oktober 1973. 232 

3. - Stmfzaken. Oassatie wegens 
ve1·val van de st1·afvo1·de1·ing. - Kosten van 
deze ?"echtsvo?'dm·ing blijven ten laste van de 
Staat. - Oassatie zoncle1· venvijzing. -
W atmeer de beslissing op de strafvordering 
vernietigcl wordt wegens verval van deze 
rechtsvordering en de kosten van deze 
rechtsvordering ten laste van de Staat 
moeten blijven, geschiedt de cassatl6 
zoncler verwijzing. 

12 november 1973, 7 januari en ll maart 
1974. · 299, 496 en 757. 

4.- Stmfzaken. - Oassatie omdat de 
geldboete onwettelijlc met 290 cleciemen we1·d 
ve1·hoogd. - Gedeeltelijlce cassatie met ve?·
wijzing. - De vernietiging op grand dat 
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de geldboete met 290 deciemen is ver
hoogd, hoewel dit slecbts met 190 deciemen 
mocht zijn, is tot dit beschikkende ge
deelte beperkt, docb geschiedt met ver
wijzing. 

26 november 1973. 348 

5.- Btt?·ge?·lijke zaken. - Vemietiging 
van een vonnis van de a?'?'O?ulissements
?'echtbank inzake bevoegdheid. - Ve1·wijzing 
naa1· het doo1· .het Hof bevoegd ve1·kla.arde 
ge1·echt. - W anneer bet Hof van cassatie 
een vonnis van de arronclissementsrecbt
bank inzake bevoegcll1eid vernietigt, ver
wijst bet de zaak naar de bevoegcle 
rechter clie het aanwijst. 

29 november 1973, 8 maart, 18 april, 
17 en 30 mei 1974. 

366, 749, 887, 1047 en 1076 

6.- Bm·gm·lijke zaken. - Vemietiging 
van een vonnis van de 1·echtbank van em·ste 
aanleg inzake a1·beidsongevallen. - Recht
bank tm· zake niet mee1· bevoegd op het ogen
blik van de vemietiging. - V envijzing nam· 
het a1·beidshoj. - Wanneer een vonnis 
inzake arbeidsongevallen van de recbt
bank van eerste aanleg wordt vernietigd 
na d e inwerkingtreding van artikel 579 
van h et Gerechtelijk W etboek, kracbtens 
hetwelk de arbeidsgerechten ter zake be
voegd zijn, wordt de zaak verwezen naar 
het arbeidshof. (G.W., art. 3 en 1110.) 

19 december 1973. 448 

7. - Stmfzaken. - Vonnis vemietigd 
in zove?"?"e het de beklaagde onwettelijk ve?' 
oo?·deeld heeft in de kosten van het hoge1· 
bemep van de st?·ajvO?·dering. - Kosten die 
ten laste van de Staat moeten blijven. -
Vemietiging zonde1· verwijzing. - Wan
near een vonnis enkel vernietigd wordt 
wegens onwettelijkheid van de veroor
deling van de beklaagde in de kosten van 
het hoger beroep t egen de strafvordering, 
omdat deze ten laste van de Staat moesten 
blijven, geschiedt de vernietiging zonder 
verwijzing. 

26 1naart 1974. 823 

8. - Btwge?"lijke zaken. - Gebmik de?' 
talen in gm·echtszaken. - Gerecht van ee1·ste 
aanleg wam·van de zetel in het a?Tonclisse
ment Bntssel is gevestigd . - Vemietiging 
van een vonnis wam·bij cle ?'echte?· weigert 
in te gaan op een vmag tot wijziging van cle 
taal cle1· ?'echtspleging. - Venvijzing naa1· 
hetzelfcle, a1ule1·s samengestelcle ge1·echt. -
W anneer h et Hof een vonnis vernietigt, 
waarbij een ander gerecht van eerste 
aanleg dan de vrederechter, waarvan de 
zetel in het arrondissement Brussel is 
gelegeri, 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.) 

3 april 1974. 856 

9. - Stmfzaken. - V alsheid en gebntik 
van valse stukken gepleegd met het oogmm·k 
om de inkomstenbelastingen te ontdttiken 
( ove?'t?·ecling van a1·tikel 342 van het W etboek 
van cle inkomstenbelastingen). - Ve?·oo?· 
cleling, OJJ cle enkele ve1·volging van het open- · 
baa?' ministe?"ie alleen, tot een hoofclge
vangenisst?·af en een gelclboete. - Voo?·zie
ning van cle beklaagcle. - Vm·nietiging 
van cle ve?·oo?·deling tot een gelclboete. -
Geen venvijzing. - W'anneer , op het 
cassatieberoep van de beklaagde, een 
arrest tot veroordeling wegens valsheid en 
gebruik van valse stu.kken gepleegd met 
h et oogmerk om de inkomstenbelastingen 
te ontduil{en (overtrading van artilrel 342 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen) vernietigd wordt omdat, op ver
volging van het. op eribaar ministerie 
aileen, een gelclboete is opgelegcl, geschiedt 
de vernietiging, welke tot d e veroorcleling 
tot de geldboete is beperkt, zonder ver
wijzing. 

29 april 1974. 939 

10.- Stmfzaken. - Aangifte cloo1· cle 
p1·octweu?·-gene1·aal in het Hof van cassatie 
met toepassing van artikel 441 van het Wet
boek van Sti·ajvO?·cle?'ing. - V onnis van cle 
co?'?'ectionele ?'echtbank, in ee1·ste aanleg 
?'echtcloe?ule, tenietgeclaan in zoven ·e het een 
beklaagcle wegens cl?·onkenschap in een open
ba?'e plaats, ee1·ste ove?'t?·ecling, tot een gelcl
boete van 50 fmnk ve1·oonleelt. - Venvij
zing nam· een ancle1·e CO?'?'ectionale ?'echtbank. 
- Wannee1·, op aangifte van cle JJ?'octwetu·
genemal in het Hof van cassatie, met toe
passing van a1·tikel 441 van het W etboek van 
st?·afvonle?·ing, het Hof een vonnis van cle 
co?"?"ectionele ?'echtbank, in ee1·ste aanleg 
·?·echtdoencle, teniet cloet in zove?Te het een 
beklaagcle wegens cl?·onkenschap in een 
openba1·e plaats, eerste ove1·trecling, tot een 
gelclboete van mee1· clan 25 fmnk heeft 
ve?'Donleelcl, ve1·wijst het de zaak naa?" een 
ancle1·e co?"?"ectionele ?'echtbank. (S.W., arti
kel 427.) 

21 mei 1974. 1052 

11. - Stmfzaken. - Ove1·spel en mecle
plichtigheicl. - Cassatie van het a1·1·est clat 
het ve1·zet tegen een ve?·oo?·clelend ve?·stek
a?"?"est ongeclaan ve?·klaa1·t. - Ove1·sch1·ijving 
tijdens het cassatiegeding van het beschik
kencle gedeelte van het vonnis waa1·bij echt
scheiding wo1·dt toegestaan. - Stmj?·echte
lijke en civiel?·echtelijke ve?'OO?'delingen zan-
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de1· bestaans1·eden. - Oassatie zonde1· ve1·
wijzing. - Wanneer het Hof een arrest 
vernietigt dat het verzet tegen een veroor
delend verstekarrest inzake overspel en 
medeplichtigheid hieraan onwettelijk onge
daan heeft v erklaard en het beschikkende 
gedeelte van het vonnis waarbij tussen 
de beledigde echtgenoot en de andere 
echtscheiding wordt toegestaan tijdens 
het cassatiegeding in de registers van de 
btiTgerlijke stand is overgeschreven, ge
schiedt de cassatie zonder verwijzing. 

4 juni 1974. 1090 

12.- Stmfzaken. - Ve1·stekvonnis tot 
ve1'vallenve1·kla1·ing van het 1·echt een voe?·
tttig te bestu1·en. - Beslissing wam·bij het 
ve1·zet van de beklaagde tegen dit vonnis ont
vankelijk we1·d ve1·klaa1·d. - Oassatie van 
het vonnis wam·bij de beklaagde late1· w01·dt 
ve?'OO?'deeld omdat hij een voe1'tuig hee,ft be
sttttwd niettegenstaande vm·vallenve1·kla1'ing 
doo1· het ve1·stekvonnis. - Oassatie zonde1· 
vm·wijzing. - Wanneer een vonnis ver
nietigd wordt wegens veroordeling van de 
beldaagde omdat hij een voertuig heeft 
bestuurd niettegenstaande zijn vervallen
verklaring door een verstekvonnis, hoewel 
het verzet tegen dit laatste vonnis ont
vankelijk was verldaard, geschiedt de cas
satie :~Conder verwijzing. 

24 juni 1974. 1186 

13.- Stmjzaken. - Bu1·gm·lijke 1'echts
V01'de1'ing. - Vonnis in hoge1· be?"Oep ve?'
nietigd omdat de 1·echte1' beslist heejt ove1· 
een bu1·ge1'lijke ?'echtsvo?"de?·ing zonde1· dat 
deze voo1· hem was gebmcht. - V e1·nietiging 
zonde1' ve1·wijzing. - Wanneer een beslis
sing in hoger beroep vernietigd wordt in 
zoverre de appelrechter beslist heeft over 
een burgerlijke rechtsvordering, die niet 
voor hem was gebracht, geschiedt de ver
nietiging zonder verwijzing. 

25 juni 1974. 1190 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. 

1. - Stmjzaken. - Gewettigde ve?·
denking. - Ve1·zoek van de beklaagde. 
- Geen ve1'Plichting een be?"Oep te doen 
op een advocaat bij het Hoj van cassatie. 
- Het verzoek van de beldaagde tot 
verwijzing van. een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking is 
ontvankelijk, zelfs indien het niet is 
ondertekend door een advocaat bij het 
Hof van cassatie. (Sv., art. 542, lid 2.) 
(Impliciete oplossing.) 

4 september 1973, 22 januari en 
22 april 1974. 5, 570 en 904 

2. - Stmfzaken. - Gewettigde ve1' 
denking. - V e1·zoek ge1·icht tegen een 
ondm·zoeks1·echte1· aan wie de zaak is ont
t?·okken. - V e1·zoek zonde1· bestaans1·eden. 
- Het verzoek tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, wegens feiten 
die aan een onderzoeksrechter worden 
ten laste gelegd, heeft geen bestaans
reden wanneer deze niet meer met de 
behandeling der zaak is belast. 

4 september 1973. 5 

3 . - Stmjzaken. - Gewettigde ve?·
denking. - Ve1·zoek ge1·icht tegen een 
ge1·echt waaman de zaak is ontt1·okken. -
Ve1·zoek zonde1· bestaans1·eden. - Het 
verzoek tot verwijzing van een recht
bank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, wegens feiten 
die worden ten laste gelegd aan een 
gerecht waaraan de zaak is onttrokken, 
heeft geen bestaansreden . 

4 september 1973. 5 

4. - Stmjzaken. - Gewettigde ve?'
denking. - Gesclwijt ingediend tot staving 
van een V01'de1·ing tot ve1·wijzing. - Ge
sch?·ijt gesteld in een ande1·e taal dan die 
van de 1·echtspleging. - Het Hof houdt 
e1· geen 1·ekening mee. - Het Hof houdt 
geen rekening met een geschrift dat is 
ingediend tot staving van een vordering 
tot verwijzing van een rechtbank naar 
een andere wegens gewettigde verden
king en dat is gesteld in een andere taal 
dan die van de rechtspleging. (Wet van 
15 juni 1935, art. 27 .) 

4 september 1973. 5 

5.- Wettige ve1·denking.- Ee1·ste vo?·
de?·ing ve1'W01'pen. - Tweede vo1·de1·ing 
op dezeljde jeiten geg?"Ond. - Ee1·ste V01'
de?·ing doo1· geen ande1·e nietigheid aange
tast dan die welke voo1·tvloeit uit een 
ove1·t1·eding van de wet op het geb?"uik de1· 
talen. - Ontvankelijkheid van de tweede 
v01·de1'ing.- Uit de opzet van artikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, welke 
wettelijke bepaling is aangevuld bij 
artikel 1 van de wet van 8 maart 1948, 
moet worden afgeleid dat zowel een vor
dering tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere, o .m. wegens wettige 
verdenking, als een cassatieberoep ont 
vankelijk zijn wanneer zij zijn ingesteld 
na de verwerping, naar gelang van het 
geval, van een eerste vordering of van 
een eerste cassatieberoep, die door geen 
andere nietigheid zijn aangetast dan die 
welke voortvloeit nit een overtrading van 
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die wet ; de ontvankelijkheid van een 
vordering tot verwijzi:ng van een recbt
bank naar een andere is aan geen ter
mijnvoorscbrift onderworpen, zodat de 
bepalingen van het laatste lid van ge
noemd artikel 40 op de tweede vorderi:ng 
geen toepassi:ng vinden. (Impliciete op
lossing.) 

26 november 1973. 349 

6. - St?·ajzaken. - Ve1·zoek van cle 
p?·octt?'ett?' cles Konings . - Ve1·zoek clat 
zich e?'OJJ be1·oept clat cle co?'?'ectionele ?'echt
bank onmogelijk lean wonlen samengestelcl. 
- V aststelling van cleze onmogel~j kheicl 
cloo1· het Hoj van cassatie. - Venvijzing 
naa1· een ande1·e co?'?'ectionele ?'echtbank. -
Wanneer h et Hof van cassatie, op verzoek 
van de procm·eur des Konings, vaststelt 
dat d e voorzitter, de ondervoorzitter en 
alle rechters van de rechtbank van eerste 
aanJeg waarbij de vervolging aan.h angig 
is gemaakt, rechtmatige redenen van 
verbi:nderi:ng of ontboucling h ebben doen 
gelden en de correctionele recbtbank 
derhalve niet kan worden samengesteld, 
verwijst het de zaak n aar een andere 
correctionele rechtbank. (Sv., art . 542, 
544 en 545.) 

7 januari 1974. 503 

7. - Stmf zalcen. - Gewettigde ve1·-
. clenking. - V m·zoek van cle beklaagcle 

geg1·ond op de n·iet-ontvankelijkheicl van 
de ve1·volging. - Geen g?·ond tot venlen
king. - Geen grond voor een verzoek 
van de b eklaagcle tot verwijzi!lg van een 
r echtbank naar een and13re wegens ge
wettigde v erdenkin.g, vonnt de omstan
digheid d at de voor die rechtbank inge
stelde vervolging niet ontvankelijk zou 
zijn. (Sv., art . 542 en 545 .) 

22 januari 1974. 570 

8. - St1·ajzaken. - Gewettigde ve?'
denking. - Ve1·zoek geg1'0ncl op feiten 
die aan het openbaa?' ministe1·ie wonlen 
ten laste gelegd. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Niet ontvan.kelijk is het verzoek van 
een behlaagde tot verwij zing van een 
rechtbank naar een andere wegens ge

·wettigde verd enki11.g, gegrond op feiten 
die aan b et openbaar ministerie worden 
ten laste gelegd. (Sv., art. 542.) 

22 januari 1974. 570 

. 9. - St1·ajzaken. - Gewettigcle ve?'
denking. - Ve1·zoek geg1·oncl OJJ onnattw
kett?'ige g1·ieven. - Venve1ping. - Het 
Hof verwerpt een verzoek tot wijzi
ging van een recbtbank naar een andere 
wegens gewettigde verdenki:ng, wanneer 

de aangevoerde grief te onnauwkeurig is 
om een grond tot verdenking te ktmnen 
opleveren. (Sv., art. 542, 545 en 546.) 

22 januari 197 4. 570 

10 . - Stmjzaken. - Wettige ve?·clen
ki?~g. - Ee1·ste vm·zoek vm·wo?pen. -
Tweecle ve1·zoek geg1·oncl op clezeifcle feiten 
zoncle1· dat zich secle1·t het ve?·we?·pingsa?'
?'est een niemv jeit heejt voo1·geclaan. -
Niet-ontvankelijkheid. - Een nieuw ver
zoek tot verwijzing van een recbtbank 
naar een andere wegens wettige verden
king is ni et ontvankelijk als het niet 
gegrond is op feiten die zicb bebben 
voorgedaan si:nds bet a rrest tot verwer
ping van het vorige verzoek. (Sv., arti
kel 552.) 

22 april en 2.2 juli 1974. 904 en 1.231 

11. - Stmfzaken. - Ve?'Zoek geg1·oncl 
op het feit clat de eism· slechts een geb?·ek
lcige lcennis van de p1·ocedtt?"etaal heeft. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. Geen enkele 
wettelijke bepaling verleent aan het Hof 
van cass.atie bevoegcU1eid teneinde de 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere te bevelen om de veranderi:ng 
van d e procecluretaal mogelijk te maken. 

22 april 1974. 904 

12. - Stmj zaken. - Gewettigcle ve?'
clenlcing. - Aanvmag van een btt?'ge?'lijke 
pa1·tij. - Ve1·plichting een be1·oep te doen 
OJJ een aclvocaat bij het Hof van cassatie. 
- De aanvraag tot verwijzing van een 

·recbtbanJc naar een and ere wegens ge 
wettigcle verclenki:ng, door een burger-

' lijke p artij geclaart, is maar ontvankelijk 
wanneer het verzoekschrift door een acl
vocaat bij h et Hof van cassatie is oncler
tekend. (Sv., art. 542, lid 2.) 

ll jtmi 1974. 1127 

13 . - Stmfzaken. Gewettigcle vm·-
denking. - V e?"Zoeksch?·ijt van cle JJ? 'OCt~
?'ew· des Konings. - Ve?·zoelcsch?-ijt waa?'
in wonlt gewezen op cle naztwe banden 
tussen alle magist1·aten van cle ?'echtbank 
van ee1·ste aanleg wam·van cle oncle?·zoelcs
?'echte?' vm·zocht wonlt een onclm·zoek in te 
stellen ten lctste van cle zoon van een van 
hen.- Vaststelling do01· het Hof van ccts 
satie clat het aangevoenle jeit een volcloende 
g?·ond is tot gewettigde ve1·denking van de 
onde?·zoelcs?·echte?' bij wie de zaalc aanhan
gig is. - Ve1·w~jzing naa?' de ondm·zoeks
?'echte?· van een ande1·e ?'echtbank van 
ee?'ste aanleg. - Wmm.eer het Hof van 
cassatie vaststelt dat het feit dat in h et 
verzoeksrbrift van d e procurem· . des 
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Konings wordt aangevoerd, nl. het be
staan van n auwe banden tussen alle 
rnagistraten van de rechtbank van eerste 
aanleg waarvan de onderzoeksrechter 
verzocht wordt een onderzoek in te 
stellen ten laste van de zoon van een 
van hen, een voldoende grond is tot 
gewettigde verdenking van de onder
zoeksrechter bij wie de zaak aanhangig 
is, verwijst het d e zaak n aar de onder
zoeksrechter van een andere rechtbank 
van eerste aanleg die hiervan verslag 
zal doen aan de raadkamer van die recht
bank. (Sv., art. 542, 544 en 545 .) 

17 juni 1974. 11 33 

14. - Stmfzalcen . Gewettigde ve?'-
denlcing. - Ve1·zoelc van de belclaagde. 
V e?·zoelcsclwijt zonde1· handtekening. -
Niet-ontvanlcelijlcheid . - Niet ontvanke
lijk is het verzoekschrifb van de be
klaagde tot verwijzing van een recht
bank n aar een andere, wegens gewettigde 
verdenking, dat geen handtekening 
draagt. (Sv ., art. 542.) 

18 juni 1974. 1152 

15. - St1·ajzaken. Oon·ectionele . 
?'echtbank. - Onthouding van een aantal 
?'echte?'s zodctt het onmo gel~i lc is een 1·echts
college samen te stellen om de zaak te 
be1·echten zonde1· gewettigcle venlenking te 
doen ontstaan . - Ve1·zoelcsch?·ijt van de 
p?·octt?'ett?' des I-(onings tot venvijzing nam· 
een ancle1·e ?·echtban);:. - T1 aststelling van 
deze onmogelijlcheicl do01· het Hoj van cas
satie. - Ve1 ·wijzing nam· een ande1·e co?'
?'ectionele 1·echtbank. - vVanneer op het 
verzoekschrift van de procureur des 
Konings tot verwijzing n aar een andere 
rechtban.k van een zaak, welke aanhan
gig is bij de correctionele rechtbank, 
kamer met drie rechters, het Hof van 
cassatie vaststelt dat de rneeste rechters 
van de rechtbank van eerste aanleg 
verklaard hebben dat er voor h en een 
grond van. gewettigde verdenking bestaat 
of dat zij de zaak niet met d e vereiste 
vrije geestesgesteldheid kunnen berech
ten, zodat blijkt dat het onmogelijk is 
binnen d eze rechtbank een rechtscollege 
van drie rechters te vormen , die in de 
zaak uitspraak zouden kunnen doen, 
zonder bij de partijen en derden rn.b.t. de 
onpartijdigheid en de objectiviteit van 
de beslissing gewettigde verdenk:ing te 
doen ontstaan, verwijst het de zaak naar 
een andere correctionele rechtbank. (Sv., 
art. 542, 544 en 545.) 

24 j tmi 1974. 1185 

16. - Stmjzalcen . - vVettige venlen-

Icing. - V m·zoeksch?-~ft geg1·oncl op cle 
te1Tito1·iale onbevoegclheid van cle co?'?·ec
tionele 1·echtbank. - Geen g?'Oncl tot wet
tige ve1·denlcing.- Geen grond tot wettige 
verdenking ter verantwoording van een 
verzoek tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere is het feit dat de correc
tionele rechtbank territoriaal n iet be
voegd zou zijn. (Sv., art. 552.) 

22 juli 1974. 1231 

VERZEKERINGEN. 

1. - Lanclve?·zeke1·ingen. - V e?·zelce
?'ing inzake btwge?Techtelijke aansp?·ake
lijkheid. - Ve1·zekemm· die betwist dat de 
schacle te wijten was aan een ve1·zeke1·baa1' 
1·isico. - Dttbbelzinnig antwoo1·cl . - Niet 
1·egelmatig gemotivee1·cle beslissing. 
·vvanneer de verzekeraar van d e burger 
rechtelijke aansprakelijkh eid van een 
aannemer betoogt dat h et risico van de 
b erokkende schade niet verzekerbaar was 
omdat cleze schade onverrnijdelij k en niet 
toevallig was, zijn dubbelzlimig de rede
nen van de beslissing, die de verzekeraar 
veroordeelt en in h et onzekere laat of 
deze schade afhing van toevallige om
standigheden die zich tijdens d e uitvoe
ring van de aangenmnen >verken konden 
voordoen dan wel of d e schade onvermij
delijk was zodra het contract zou worden 
uitgevoerd. (Grondwet, art .. 97.) 

4 oktober 1973. 135 

2. - V m·plichte aanspmlcelij kheidsve1·
zelce1·ing inzalce moto?Tijtttigen. - Excep
ties die doo1· de ve?·zelce?·aa·r aan de bena
cleelcle niet kttnnen wo1·den tegengewo1·pen. 
- Beg1·ip.- De uit de verzekeringsover 
eenkomst voortvloeiende excepties die, 
ingevolge artikel 11 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen , door de verzekeraar aan de 
benadeelde niet kunnen worden tegenge
worpen, zijn de excepties die d e verze 
k eraar op een overeenkomst kan gronden 
om ontslagen te worden van zijn verplich
tingen jegens de verzekeru1.gnemer en 
niet die welke het b estaan zelf van cl.e 
overeenkomst, haar draagwijdte en dek 
king van het risico betreffen. 

9 oktober 1973 en 18 juni 1974. 
157 en 11 45 

3. - V m·plichte aanspmlcelij kheidsve1·
zelce1·ing inzake moton·ijtttigen. - Eigen 
?'echt van de benadeelde tegen de ve?·zeke
ma?'. - Voonvaanle . - Ontbinding of 
scho?'sing van de ve?·zelcm·ingsove?·eenlcomst 
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v661· he( ongeval. - Gevolg op de ?'echt
stTeekse vo1·de1'ing van de benadeelde tegen 
de veTzeke1·am·. - Het eigen recht tegen 
de verzekeraar, ten voordele van de be
nadeelde ingevoerd door artikel 6 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, is afhankelijk van 
het bestaan van een verzekering ten 
tijde van het ongeval ; zolang artikel 13 
van deze wet niet van. kracht is kan de 
verzekeraar aan de benadeelde, die een 
rechtstreekse vordering instelt, de ant
binding of de schorsing van de overeen
komst van v66r het ongeval- tegenwer
pen, indien deze ontbinding ·of schorsing 
blijkt hetzij uit een akkoord met de 
verzekerde hetzij uit een rechterlijke 
beslissing ; bet akkoord met de verze
kerde kan blijken uit een bepaling van 
de verzekeringsovereenkomst en moet 
niet noodzakelijk worden vastgesteld in 
een door de verzekerde ondertekend aan-
hangsel. · 

15 oktober 1973. 183 

4. - Landve1·zekei·ingen. - D1·ieja1'ige 
vmjaTing vastgesteld bij m·tikel 32 van de 
wet van 11 jtmi 1874. - Rechtsv01·deTing 
van de vm·zekm·aa1· tegen de ve1·zekenle tot 
tentgbetaling van de aan het slachtoffm· 
van een ongeval betaalde becl?·agen. -
Aanvang van de ve1ja1·ing. - De gebeur
tenis naar aanleiding waarvan de ver
zekeraar, op grond van een in de ver
zekeringspolis bepaalde oorzaak van 
verval, tegen de verzekerde een rechts
vordering mag instellen tot terugbetaling 
van de aan het slachtoffer van een onge
val betaalde bedragen en te rekenen 
waarvan de driej arige verj aring van 
artikel 32 van de wet van ll juni 1874 
begint te lopen, is de betaling door de 
verzekeraar, nadat is komen vast te 
staan dat deze wettelijk ertoe gehouden 
is de benadeelde te vergoeden. 

9 november 1973. 289 

5. - Ve1']Jlichte aanspmkelij kheidsve?·
zekm·ing inzake moto1'Tijtuigen. - Aan
spmkelijkheid waa1·toe een moto?Tijtuig 
aanleiding kan geven die niet doo1· een 
ve1·zekeTing is gedekt. - Wet van 1 juli 
1956, a1·tikel 18, § 1. - Ove1·t1·eding. -
V ooTwam·den. - De bestuurder van een 
voertuig, wiens burgerrechtelijke aan- 
sprakelijkheid niet door een verzekering 
is gedekt, begaat de overtreding van arti
kel 18, § 1, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
slechts indien hij dit voertuig bestuurt 

op de openbare weg, op voor het open
bare verkeer toegankelijke terreinen of 
op de niet openbare terreinen die voor 
een zeker aantal personen toegankelijk 
zijn. 

26 novem.ber 1973. 346 

6. - V e1·plichte aanspmkelij kheidsve1·
zekm·ing inzake moton·ijtttigen. - Schade 
veToo?·zaakt doo1· een moto?Tijtttig dat niet 
ge'identificem·d is of waa1·van de bw·gm·
?'echtelij ke aansp1·akelij kheid waa1·toe het 
aanleiding geejt, niet do01· een ve1·zeke1·ing 
is gedekt. - Benacleelde die de ziekte- en 
invalicliteitsve?·zeke1·ing geniet. - Eigen 
1·echt van de vm·zeke1·ingsinstelling die 
aan cleze _JJe?'soon p1·estaties heejt ve1·leend, 
tegen het Gemeenschappelijk Moto1·waaT
b01·gjonds. - Aangijte van het ongeval 
die bij genoemd Fonds moet gedaan wo?·
den, op st1·ajJe van ve1·val van dit 1·echt. -
Koninklijk beslttit pan 5 jamtm·i 1957, 
a1·tikel 5. - Aangijte hetzij clo01· de be
nadeelcle, hetzij cloo1· de ve?'Zekm·ingsin
stelling zelj. - De aangifte van het onge
val die, naar luid van artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957, bij 
het Gemeenschappelijk _ Motorwaarborg
fonds binnen de termijn van een jaar 
van dat ongeval moet worden gedaan, 
op straffe van verval vaTJ. het recht dat, 
met toepassing van artikel 70, § 2, lid 3, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, aan de verzekeringsinstel
ling toebehoort teneinde terugbetaling 
te verkrijgen van de prestaties die zij 
verleend heeft aan een persoon die is 
benadeeld door het gebruik van een 
motorrijtuig dat niet ge!dentificeerd is of 
dat niet door een verzekering tegen 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid is ge
dekt, is de aangifte welke is gedaan 
hetzij door die benadeelde, hetzij door 
de verzekeringsinstelling zelf. (Wet van 
1 juli 1956, art. 4 en 16; wet van 9 augus
tus 1963, art . 70, § 2, lid 3, en K.B., 
5 januari 1957, art. 5.) 

10 december 1973. 405 

7. - V e?']Jlichte aanspmkelij kheidsve1·
zeke1·ing inzake moto?Tijtttigen. - V?'ij
willige tussenkomst van de ve1·zekemm· in 
hoge1· be1·oep. - Tttssenkomst toegelaten 
tot bindenclvm·kla1·ing_ van het an·est. -
Tttssenkomst niet ontvankelijk ve1·klam·cl 
in zove?'?'e deze st1·ekt tot vaststelling van 
de scho1·sing van de dekking op het ogen
blik van het ongeval, wegens niet-betaling 
van de p1·emies. - Beslissing geg1·ond op 
de onbevoegdve1·kla1·ing van het st1·ajge-
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1·echt om uitsp1·aak te doen ove1· de 1·echten 
van de ve1·zekeTam· tegen de ve1·zeke1·de. -
Vom·ziening onmiddellijk ontvanleelijk . 
De verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde in
zake motorrijtuigen, wiens vrijwillige 
tussenkomst in boger beroep is toegelaten 
tot bindendverklaring van het arrest, 
doch niet ontvankelijk is verklaard in 
zoverre zij ertoe strekt om t.a.v. de 
burgerlijke partij en van de beklaagde 
te doen beslissen dat op het ogenblik van 
het ongeval de aan deze verschuldigde 
dekking geschorst was, wegens niet
betaling van de premies, kan zich on 
middellijk in cassatie-voorzien tegen deze 
beslissing, welke gegrond is op de onbe
voegdverldaring van het strafgerecht om 
uitspraak te doen over de rechten die de 
verzekeraar kan doen gelden tegenover 
de verzekerde of de verzekeringnemer. 
(Sv., art. 416; wet van 1 juli 1956, art. 9.) 

14 januari 1974. 537 

8. - Ve1·plichte aanspmleelijleheidsvm·
zelee1·ing inzake moto1Tijtttigen. - V1·ij
willige tussenkomst van de ve1·zeleeTaa1· 
voo1· het st1·ajge1·echt. - Rechten van de 
ve1·zeke1·aa1· tegen de ve1·zelee1·de, waa1·van 
dit ge1·echt geen kennis lean nemen. -
Beg1·ip . - De verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde inzake motorrijtuigen die, 
zonder het bestaan of de draagwijdte te 
betwisten van de verzekeringsovereen
komst die hem verbond met zijn ver
zekerde, vrijwillig tussenkomt om t.a.v. 
de burgerlijke partij en de beldaagde te 
doen beslissen dat deze op het ogen blik 
van het ongeval geen recht meer had op 
de dekking, wegens niet-betaling van de 
premies, doet aldus tegen zijn verzekerde 
een recht gelden waarover het strafge
recht geen uitspraak kan doen . (Wet van 
1 juli 1956, art. 9.) 

14 januari 1974. 537 

9 . - Ve1·plichte aanspmkelijleheidsve1·
zeke1·ing inzake moton·ijtttigen. - Hoge1· 
beroep. - Vdjwillige tussenkomst van 
de ve1·zeke1·aa1· van de btwge1Techtelijke 
aanspmkelijkheid van de belelaagde. -
Doel en bepe1·leing van deze tussenleomst. -
De verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde die 
pas in boger beroep vrijwillig in de zaak 
is tussengekomen, kan te zijnen voordele 
en ten laste van een van de betrokken 
partijen geen veroordeling bekomen en 
evenmin ten aanzien van een van deze 
partijen worden veroordeeld. (Wet van 
1 juli 1956, art. 9, lid 4.) 

11 februari 1974. 626 

10. - Bu1·ge1Techtelijke aanspmkelijle
heid inzake moton·ijtttigen. - In het 
ve1·keeT b1·engen van een ve1·vangingsvoe1·
tuig. - V eTplichting voo1· de eigenaa1· zijn 
btwgm·1·echtelijke aanspmkelijkheid te dele 
ken dom· een ve1·zelee1·ing wellee beantwooTdt 
aan de vooTschTijten van de wet van 1 jttli 
1956. - De eigenaar van een vervan
gingsvoertuig die clit voertuig in het ver 
keer brengt of laat brengen, is verplicht 
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
te deklcen door een verzekering welke 
beantwoordt aan de voorschriften van 
de wet van 1 jul i 1956. (Wet van 1 juli 
1956, art . 2 en 3.) 

11 februari 1974. 632 

11 . - Btwgen·echtelijke aanspmkelijle
heid inzake motoT1'ijtttigen. - Ve1·zeke-
1·ingneme1· die een ancle1· voe1·tttig in het 
ve1·leee1· b1·engt dan het in zijn ve1·zeke1·ings 
cont1·act omsclweven voe1·tttig. - Vom·tuig 
clat aan een cle1·de toebehoMt. - Btwge1·-
1·echtelijke aanspmleelijkheid van de deTde 
voo1· clit voe1·tttig moet clam· een ve1·zelee1·ing 
wo1·den gedekt ove1·eenkomstig de vooT
sch1-iften van de wet van 1 jttli 1956. -
De eigenaar van een motorrijtuig wiens 
eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
door een contract betreffende dit voer
tuig is verzekerd, mag een aan een derde 
toebehorend voertuig niet in bet verkeer 
brengen, indien laatstgenoemde zijn bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid v:oor dit 
voertuig niet gedekt heeft door een ver
zekering welke beantwoordt aan de 
voorschriften van de wet van 1 juli 1956. 
(Wet van 1 juli 1956, art. 2 en 3.) 

11 februari 1974. 632 

12. - V m·plichte aanspi·akelijleheiclsve1·
zelee1·ing inzalee moton·ijtuigen. - Toe 
passingsgebied van a1·tikel 23 van de wet 
van 1 juli 1956. - Beslissing waa1·bij 
het Gemeenschappelijle 111oto1·wam·bm·g
jonds wo1·dt ve1·oo1·deeld tot schadeloos
stelling van de benadeelde pm·sonen op 
g1·ond dat alleen de eigenaa1· van het 
moto1Tijtuig zich op dit a1·tikel kan be-
1'oepen. - Onwettelijke beslissing. -
Artikel 23 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
volgens hetwellc, tijdens een overgangs
periode, de eigenaar van een inotor
rijtuig wordt geacht een verzekerings
overeenkomst te hebben gesloten met een 
toegelaten verzekeraar, indien hij het 
bestaan bewijst van een verzekerings
polis die aan bepaalde voorwaarden vol
doet, is van toepassing op alle uit. be
doelde wet en de uitvoeringsbesluiten 
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ontstane rechtsverhouclingen, inzoncler
heicl op de rechten die de benacleelden 
tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfoncls kunnen cloen gelclen; 
clerhalve worclt voormelcl artikel geschon
clen door de b eslissing waarbij dit Fonds 
wordt veroordeelcl tot schadeloosstelling 
van d e benacleelde personen, op grand 
clat de bepalingen van clit artikel aileen 
kunnen worden aangevoerd door de 
eigenaar van het motorrijtuig, doch niet 
door genoemcl Fonds. 

26 februari 1974. 711 

13. - Ve1·plichte aanspmkel~jlcheidsve1·
zeke1·ing inzake moto1·1·ijtuigen. - Wet 
van 1 j ttli 1956, a1·tikel 4 , § 1, 1°.- Uit
slu.iting van de ve1·zeke1·ing. - GTenzen. 
- Artikel4, § 1, 1°, van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de bmgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
moet alclus :worden verstaan clat, bene
vans de eigenaar·of de verzekeringne1ner, 
slechts ieclere houcler of iedere bestuurder 
van h et verzekerde 1notorrijtuig van het 
recht op uitkering kunnen uitgesloten 
worden. 

25 april 1974. 922 

14. - Ve1·plichte aanszJmkelijlcheidsve1'
zelce1·ing inzake moto1'1'ijtttigen. - Clatt
s·ule van een cont1·act waanloo1·, ene1'Zijds, 
cle dekking van de ve1'zeke1·ing wonlt ttit
ge b1·eid tot de bestttttnle1· die occasioneel 
een voe1·tttig sleept om het te dez1anne1·en 
en, ande1·zijds, van de ve1·zeke1·ing wonlt 
ttitgesloten eeniede1· wiens bw·gen·echte
lij ke aanspmkelij kheicl do01· het contmct 
gedekt is. - Clattsules welke de aanspTalce
lij kheid van de besttttwde1· slechts delcken 
vooT zove1· hij het mateTieel voo1· het depan
ne1·en heejt gelevenl en een jottt heejt be
gaan « in de leve1·ing " van dit matm·ieel. 
- Clattsttles waanlooT de 1·echthebbende 
de hoedanigheid van de1·de t.a.v. de veTze
ke1·aa1· van het gesleezJte voe1·tuig niet kan 
ve1'liezen . - De rechter die vaststelt, 
zoncler miskenning van de bewoorclingen 
ervan, clat d e clausules van een contract 
·waarbij, enerzijds, de dekking van de 
verzekering voor de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
worclt uitgebreid tot d e bestmu·cler die 
occasioneel een voertuig sleept om het te 
d epanneren en, anclerzijcls, van d e ver
zekering worclt uitgesloten eeniecler wiens 
burgerrechtelijke aansprakelijkheicl door 
h et contract geclekt is, mag eruit afleiden 
clat cleze clausules de aan.sprakelijkheid 
van deze bestm.u-cler slechts clekken voor 
zover hij dat n1.aterieel voor h et clepan
n eren h eeft gelevercl 6).1 een fout h eeft 

begaan « in deze levering " en aan de 
rechthebbencle de hoeclanigheicl van clerde 
t.a.v de verzekeraar van het gesleepte 
voertuig niet cloen verliezen. (Wet van 
1 juli 1956, art. 3 e11 4, § l.) 

25 april 1974. 922 

15. - Landve1·zeke1·ingen. - AanspTa
kelij lcheidsve1·zeke1'ing . - V m·zekema1· die 
het slachtojje1· van een ongeval schadeloos 
heejt gesteld . - Indeplaatsstelling krach
tens ove1·eenkomst in de 1'echten van het 
slachtoffm· tegen de voo1· het ongeval aan
spmkelijlce dm·de . - Dmagw~jdte en om
vang van deze indeplaatsstelling. - De 
verzekeraar van de bm·gerrechtelijke 
aansprakelijkheid, die het slachtoffer van 
een ongeval schadeloos heeft gest eld en 
die krachtens overeenkomst in de rechten 
is getreden van het slachtoffer tegen de 
voor het ongeval aansprakelijke dercla, 
kan geen andere rechten uitoefen en clan 
die well{e dit slachtoffer zelf wegens die 
schade tegen d e aansprakelijke clerd e 
had k1.mnen doen gelclen; d eze laatste 
kan clerha1ve tegen de rechtsvordering 
van de in d e rechten getreden verzeke
raar d e verweermiddelen en excepties, 
met inbegrip van de exceptie van het 
gewijscle, aanvoeren die hij aan de rechts
vordering van h et slachtoffer had kunnen 
tegenwerpen . (B.vV., art . 1250, 1°; G.vV., 
art. 23.) 

26 april 1974. 926 

16. - Ve1·plichte aanspmkelijkheidsve1·
zeke1·ing inzake moto1'1'ijtttigen. - Aan
SJJmlcelijkheid van het GemeenschapJJelijk 
JYiotonvaa1·bo1·gjonds. - Aangijte van het ' 
ongeval b~i het Fonds en ingeb1·elcestelling 
van clit Fonds . - Wijze waa1·op clit ge, 
schiedt. - Ret koninklijk besluit van 
5 januari 1957 tot bepaling van de toe
k eml.ingsvoorwaarden en van de 01nvang 
van de rechten van de benadeelden tegen
over het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds bepaalt wei d e t ermijn waar
binnen het ongeval bij clit Fonds rnoet 
worden aangegeven en het in gebreke 
moet worden gesteld tot uitvoering van 
zijn verplichtingen, doch stelt de vorm 
van deze verklaring en van cleze inge
brekestelling niet vast. 

26 april 1974.. 932 

17. - Landve1·zeke1·ingen. Inde-
plaatsstelling van de ve1·zekema1· in de 
1·echten van de ve1·zeke1·de. - V oo1·wactnle. 
- D e verzekeraar treedt in de rechten 
van d e verzekerde wanneer hij de door de 
verzekercle geleden schade heeft b e 
taald, ongeacht of hij daartoe al clan niet 
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gehouden was. (\'Vet 'zan 11 jcmi 1874, 
art. 22.) 

26 april 1974. 932 

18. ~ V e?']Jlichte ve1·zeke1·ing bet?·ef
fencle de bu1·gmTechtelijke aanspmkelijk
heicl inzake moton·ijtttigen. ~ 1\!Ioclel-con
t?·act aa:ngevulcl cloo1· bepalingen waa1·cloo1· 
de ve1·zekm·ing wo1·clt ttitge b1·eicl. ~ Aan
vullencle ve1·zeke1·ing onclm·w01·pen aan cle 
1·echtsregeling van cle wet van 1 jttli 1956. 
~ De pai'tijen van een contract betref
fende de verplichte verzekering ll1Zake 
Inotorrij tuigen kunnen overeenkomen dat 
dezelfde rechtsregelin.g van toepassing is 
op een aanvullende verzekering waarbij 
de dekking vail. de verzekeraar wordt mt
gebr.eid " tot de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de_ verzekermgneme~-~ 
zijn echtgenoot en ZIJn lm~deren che biJ 
hem inwonen, in hem hoedamghmd van 
bestcim·der of van burgerrechtelijk aan
sprakelijke voor de bestuurder van een 
rijtuig dat aan een derde toebehoort en 
dat occasioneel bestuurd wordt, zelfs 
indien het aangeduide rijtuig in gebruik 
zou zijn ». (vVet van 1 juli 1956, art. 3, 
4 en 21.) 

10 juni 1974. 1114 

19 . ~ V e1·plichte aanspmkelij kheiclsve1·
zeke1·ing inzake moton·ijtuigen . ~ Ge
meenschapJJelij k JJI[ oto1·wam· bo1·gjoncls. 
Bevoegclheicl. ~ Voodopige ttitb1·eiding. 
~ Doel. ~ De wet van 24 december 1968 
tot voorlopige uitbreiding van de b~
voegcU).eid van het GemeenschappehJk 
Motorwaarborgfonds, toegelaten bij ko
ninldijk besluit van 31 januari 1957, en 
de wet van 6 november 1970 houdende 
uitbreiding van het stelsel dat ingevoerd 
werd door de eerstvernoe1nde wet, heb
ben uitsluitend tot doe! de nadelen te 
vermijden of te verminderen die, ten 
gevolge van het faillissement van ver
zekeringsmaatschappiJen d1e de burger
rechtelijke aansprakelijld~eid inzake mo
torrijtuigen dekken, worden ondergaan 
door de verzekerden bij die maatschap
p ij en en door de benadeelde clerden, 
slachtoffers van een verkeersongeval 
waaraan de verzekerden schuld hebben. 

18 juni 1974. 1145 

20: ~ Ve1·plichte aanspmkelijkheidsve1·
zeke1·ing inzake moton·ijtttigen. ~ Schade 
clo01· een voe1·t'l-tig ve?'001'zaakt. ~ Bu1'
ge?Techtelij ke aansprakel~i kheicl voo1· die 
schacle teTzelfclm·tijcl geclekt cloo1· een ve1:-. 
zeke1·ing bij een ve·rzeke?·ingsmaatschapptJ 
welke enkele clagen na het ongeval jailliet 

ve1·klaa1·cl is en doo1· een ande1·e ve1·zeke1·ing 
enkele dagen v661· het ongeval bij een 
andm·e maatschappij aangegaan wegens de 
jeitelijke staat van jaillissement van de 
eeTste maatschappij. ~ Btwgen·echtelijke 
veToonlelingen ten laste van de beklaagde 
en ten gtmste van de benacleelde clerden 
gemeen ve1'1dam·cl aan de ve1·zekm·aa·r die 
niet in staat van faillissement ve1·kee1·t en 
aan het Gemeenschappelijk JJ!foto?·waw·
bO?·gjonds, V?'ijwillig tttssengekomen_ Pf!'1'
tij. ~ Onwettelij kheicl van de besltsstng 
die cleze vm·oo1·clelingen oo/c aan het Fonds 
gemeen Ve1·klctanl. ~ De rechter die vast
stelt dat de bestuurder van een motor
hjtuig, die wegens een verkeersongeval 
is veroordeeld, v66r het ongeval een ver
zekeringscontract had gesloten overeen
komstig de wettelijke bepalingen over 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtui~en en een tweede 
bij een andere verzekermgsmaatschapplJ, 
omdat de eerste maatschappij in feite
lijke staat van faillis~ement verkeercle, 
kan de burgerrechtehJke veroordelmgen 
ten laste van deze bestum·der en ten 
g Lmste van de benadeelcle derden niet 
tegelijkertijd gemeen verklaren aan de 
verzekeringsmaatschappiJ welke n1et fail
liet verldaard is en aan het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tus
sengekomelJ. p artij. (Wet van 24 december 
1968, art. 1, § 1, en wet van 6 november 
1970, art . 1.) 

18 juni 1974. 1145 

21. ~ V e1-plichte aansprakelij kheidsve1·
zeke1·ing inzake moton·ijtttigen. ~ Ve1· 
zekm·aa1· voo1· de st1·aj1·echtm· in de zaak 
opgm·oepen cloo1· de eige1~1J:a1·! hottcle?' of 
besttttwde1· vcm een moto1'1't,7ttttg . ~ St1·aj
?'echte1· bevoegcl om te beslissen of de ve1'
zekeram·, die bewee?·t dat hij cle bu1·ge1·-
1'echtelijke aanspmkelij/cheicl niet mee1· 
clekt al clan niet in de zaak lean wo1·clen 
opg~1·oepen doo1· die pm·sonen tegen wie ~en 
btwgedijke 1·echtsvonlm·ing tot ve1·goecltng 
van de schacle is ingestelcl. ~ Ret straf
gerecht is bevoegd om te beslissen of 
een verzekeraar die beweert dat hij de 
burgerrechtelijke aansprakelijld~eicl van 
de verzekerde niet meer clekt, met toe
passing van artikel 9 van de wet. van 
1 juli 195? betreffende -de _verphchte 
aansprakehjld1e1clsverzekenng mzak~ mo
torrijtuigen, al clan niet in de zaak kan 
worden opgeroepen door de e1genaar, 
houcler of bestuurcler van een motor
rijtuig, tegen wie een burgerlijke rechts
vorclering tot vergoecling van de schade 
is ingestelcl . 

18 juni 1974. 1145 
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VERZET. 

1. - Stmjzaken. - Ve7'007'deling bij 
ve1·stek. - Betekening van het ve1·zet aan 
het openbam· ministe1·ie. - Beg1·ip. -
V erzet tegen een verstekvonnis op de 
strafvordering moet worden betekend aan 
l1et openbaar ministerie, dit wil zeggen 
aan de persoon van de procureur des 
Konings of aan een van zijn substitu
ten. (Sv., art. 187; G.W., art. 150 en 151.) 

14 mei 1974. 1022 

2. - St1·ajzaken. Ve1·oonlelend vm·-
.steka7'7'est. - Beklaagde die vm·zet doet en 
ve1·schenen is te1· te1·echtzitting waa1·van 
·melding gemaakt wonlt in de akte van 
ve1·zet. - Zaak op een lateTe datttm ve1·
. daagd. - Beklaagde op deze tm·echtzitting 
niet ve1·schenen. - A1Test dat het ve1·zet 
ongedaan vm·klaa1·t. - Onwettelijke be
.slissing. - Het gerecht waarbij aanhan
gig is een verzet tegen een verstekbe
slissing kan dit verzet niet ongedaan 
verklaren, wanneer de eiser in verzet, 
die op de eerste dienende terechtzitting 
is verschenen, niet meer verschijnt op 
een latere zitting waarop de zaak is 
verdaagd. (Sv., art. 151, 188 en 208.) 

4 juni 1974. 1090 

3.- StTajzaken.- A7'7'est dat het ve1·zet 
ongedaan ve1·klam·t. - A1Test dat de 
ontvankelijkheid van clit 1·echtsmiddel. im
pliciet aanneemt. - Het arrest dat een 
verzet ongedaan verldaart, beslist im
pliciet dat dit rechtsmiddel ontvankelijk 
was. (Sv., art. 151, 188 en 208.) 

4 j1.mi 1974. 1090 

4. - St1·ajzaken. VeTzet van de be-
klaagde tegen een vemonleling bij ve7' 
stek . - Ve1·zet ontvankelijk vm· /claaTd. -
Gevolgen. - Het verzet van de beldaagde 
tegen een veroordeling bij verstek brengt 
1nee dat, wanneer het ontvankelijk ver
klaard wordt en binnen de grenzen van 
dit rechtsmiddel, de veroordeling met 
terugwerking niet bestaanqe gemaakt 
wordt. (Sv., art. 187.) 

24 juni 1974. 1186 

5. - Stmfzaken. Ve1·ooTdeling bij 
vm·stek. - VeTzet van de beklaagde. -
Ve1·zet ontvankelijk vm·klaa1·d. - Relet 
een lateTe vem01·deling welke geg1·ond is op 
de beslissing bij vm·stek. - Het verzet 
van de beklaagde tegen een veroordelings
beslissing bij verstek is, wanneer het 
ontvankelijk verldaard wordt, een belet
sel voor een latere veroordeling op grond 

van deze veroordelingsbeslissing. (Sv., 
art. 187 .) 

24 j1.mi 1974. 1186 

6. - Stm:fzaken. - Vonnis wam·bij 
. het ve1·zet ongedaan we1·d ve1·klam·d. -
Hoge1· bemeJJ. - G1·ond van de zaak am~
hangig bij de 7'echte7' in hogm· bm·oep. -
Het hoger beroep van een beklaagde 
tegen een vonnis waarbij zijn verzet 
tegen een verstekvonnis ongedaan werd 
verklaard, maakt de grand van de zaak 
aanhangig bij de rechter in hager be
roep. (Sv., art. 188, 202 en 203.) 

25 juni 1974. 1195 

VOLKSTELLING . 

1. - Algemene volkstelling en nijvm·
heids- en handelstelling. - Koninklijk 
besluit van 5 augusttts 1970. - Weigm·ing 
zich aan de volkstelling te onde1'tve1·pen 
kan slechts on1·echtst1·eeks ajb1·euk doen aan 
de JJolitieke instellingen. - Gemeem·ech
telijk rnisd1·ijj zelfs indien hij die weige1·t 
gehandeld heejt met de bedoeling de goede 
we1·king van de politieke instellingen te 
belemme1·en. - De weigering om zich 
aan de volkstelling te onderwerpen kan 
slechts onrechtstreeks politieke gevolgen 
hebben, daar de bevoegde ambtenaren 
het recht hebben van ambtswege de 
voorschriften van het koninklijk besluit 
van 5 augustus 1970 uit te voeren en 
de practische onmogelijld1eid waarin 2-ij 
zich zouden bevonden hebben om de 
veralgemeende weigering van een ver
klaring te herstellen, niet kan volstaan 
om aan het misdrijf een politiek karakter 
te verstrekken ; het is derhalve een ge
meenrechtelijk misdrijf, zelfs i.J.1.dien hij 
die geweigerd heeft, dit heeft gedaan 
met de bedoeling de werking van de 
politieke Ul.stellingen te belemmeren. 

17 september 1973. 46 

2. - Algemene volkstelling en nijve7'
heids - en handelstelling. - Koninklijk 
besluit van 5 augttsttts 1970.- Weige1·ing 
zich te ondenve?'JJen aan de volkstellings
fonnaliteiten. - Oonchtsie ten betoge dat 
de beklaagde gehandelcl had onde1· invloed 
van een onwee1·staanba1'e macht. - Be
slissing dat de beweeg1·eden van het rnis
d7·ijf van politieke aa1·d was en dat bij de 
beoonleling van de st1·aj daa1·mee 1·ekening 
moest woTden gehouden. - I mpliciet ant
woo7·d. - De conclusie ten betoge dat 
de beklaagde die wordt vervolgd om te 
h ebben geweigerd zich te onderwerpen 
aan de tellingsformaliteiten, gehandeld 
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had onder invloed van een onweerstaan
bare macht, wordt passencl beantwoord 
door de beslissing dat de beweegreden 
van het misclrijf van politieke aard was 
en dat bij de beoorcleling van de st.raf 
daarmee moest rekening gehouclen wor
den. 

6 mei 1974. 997 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 

1. - Stmjzaken. - Getuigen. - V e1" 
plichting tot eedajlegging, behmtdens in de 
gevallen bij de wet op bepe1·kende wijze. 
bepaald. - De getuigen die door een 
strafgerecht worden gehoord, moeten op 
straffe van nietigheid van de rechtsple
ging de bij de wet voorgeschreven eed 
afleggen, behoudens in de gevallen bij 
de wet op beperkende wijze bepaald. 
(Sv., art. 155, 189 en 317.) 

10 september 1973 en ll februari 1974. 
24 en 627 

2.- Stmfzaken. - Vonnis van de 
politie1·echtbank nietig wegens het on1·egel
matig vm·hoo1· van een getuige. - Oon·ec· 
tionele 1·echtbank heeft dit getuigenis niet 
gewem·d. - Nietigheid van het vonnis 
op het hoge1· bm·oep. - Wanneer een 
vonnis van de politierechtbank nietig is 
wegens het verhoor buiten ede van een 
getuige, is zelf nietig het vonnis op het 
hoger beroep, dat nietigheid overneemt 
door het onregelmatig ontvangen ge
tuigenis niet te weren. (Sv., art. 155, 
189 en 211.) 

lO september 1973. ·24 

3. - Btwge1·lijke zaken. Afwijzing 
van de vo1·de1·ing geg1·ond op een exceptie 
die de pa1·tijen niet hadden inge1·oepen, 
zondm· he1·opening van de debatten. -
GeTechtelijk Wetboek, aTtikel 774, lid 2. 
- Bepaling van toepassing op de 1·echtm· 
in hoge1· be1·oep. -De bepaling van arti
kel 774, lid 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, luidens welke de rechter de herope
ning van de debatten moet bevelen 
alvorens de vordering geheel of gedeelte
lijk afte wijzen, op grond van een excep
tie die de partijen voor hem niet hadden 
ingeroepen, is van toepassing op de 
rechter in hoger beroep. (G.W., arti
kel 1042.) 

21 september 1973 en 4 april 1974. 
70 en 863 

4.- Stmfzaken. - Bu1·ge1·lijke 1"echts
voTdm·ing.- Beslissing waaTbij het aan {le 
beklaagde ten laste gelegde misd1·ijj niet 

bewezen wo1·dt ve1·klaa1·d. - Beslissing die 
ve1·volgens op dit misd1·~jj gestetmde 1·echts
vo1·dm·ing van de bu1·gedijke pa1·tij afwijst. 
- Dmagwijdte van deze beslissing. - De 
beslissing van de strafrechter die, na de 
ten laste van de beklaagde gelegde telast
legging niet bewezen te hebben verklaard 
en deze te hebben vrijgesproken, dien 
tengevolge de op diezelfde telastlegging 
gestetmde rechtsvordering van de burger
lijke partij afwijst, beslist daardoor niet 
op een rechtsvordering die de burger
lijke partij zou gegrond hebben op een 
andere oorzaak dan de als misdrijf 
omschreven. 

25 september 1973. 81 

5.- Stmfzaken. - Vonnis van de 
1·echtm· in hoge1· bemep dat het be1·oepen 
vonnis bevestigt. - BeToepen vonnis 
waa1·bij twee stmffen zijn uitgespToken. 
- P'I"Dces-ve1·baal van de tm·echtzitting 
van de em·ste 1·echte1· waa1·in woTdt vastge 
steld dat de voo1·zitte1· een gemotivee1·d 
vonnis uitspTeekt waa1·van het beschikkende 
gedeelte de beklaagde tot een st1·aj ve1·oo1·
deelt. - Be1·oepen vonnis niet tegen
st1·ijdig. - Niet tegenstrijdig is het 
vonnis van de rechter in ·hoger beroep, 
dat het beroepen vonnis waarbij twee 
straffen zijn uitgesproken bevestigt, als 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
tijdens welke het beroepen vonnis werd 
uitgesproken, vaststelt dat de voorzitter 
een gemotiveerd vonnis uitspreekt, 
waarvan het beschikkende gedeelte de 
beklaagde tot een straf veroordeelt. 
(Grondwet, art. 97.) 

1 oktober 1973. Ill 

6.- St1·ajzaken. - PToces-ve1·baal van 
een te1·echtzitting tijdens welke de zaak be
handeld weTd, niet voo1·zien van de hand
tekening van de voo1·zitte1· of van de g1·iffie1·. 
- An·est waa1·in niet alle ve1·eiste vast
stellingen vo01·komen om de 1·egelmatigheid 
van de 1·echtspleging te bewijzen. - Nietig
heid. - Nietig is het arrest van een hof 
van beroep, indian het proces-verbaal 
van een terechtzitting tijdens welke de 
zaak behandeld werd, niet voorzien is 
van de handtekening van de voorzitter 
of vaa de griffier en in het arrest niet alle 
vereiste vaststellingen voorkomen om de 
regelmatigheid van de rechtspleging te 
bewijzen. (Sv., art. 155 en 189 ; art. 10 
wet van 1 mei 1849.) 

8 oktober 1973. i46 

7. - Stmfzaken. - Deskttndige doo1· de 
p1·ocu1·ett1" des Konings belast met een 
inj01·matieopdmcht. - V m·hoo1· dooT het 
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vonnisge1·echt. Deskttnd·ige die enlcel 
ve1·slag t~itb1·engt ovm· het ?'esultaat van 
zijn V?'oege?·e opd1·acht. - Get·t~igeneed 
alleen ve1·eist. - De d eslmndige die door 
de procurem· des Konings met een infor
matieopdracht belast werd en die tijdens 
h et verhoor voor h et vonnisgerecht enkel 
verslag u:itbrengt over zijn vroegere op
dracht, moet er slech ts d e getu:igeneed 
afleggen. (Sv. , art. 155.). 

23 oktober 1973. 219 

8. - Oo?'?'ectionele en politiezaken. -
Aantekening van ve1·lclm·ingen van een 
JJi:wtij. - Geen ve1·plichting. - Geen 
enkele wetsbepaling verplicht in corTec
t ionele en p olitiezaken aantekenu'lg te 
houden van de ter zitting door een p art.ij 
afgelegde verldaringen. 

23 oktober 1973. 225 

9 . - Strajzaken. - - Sh~iten de?' detwen. 
- Openbac~?' belang. - Belang van de be 
klaagde. - Daar de behandeling van een 
zaak met gesloten dem·en die door de 
hoven en rechtbanken in het open baar 
belang kan worden uitgesproken, over
eenkomstig artikel 96 van de Grondwet, 
slechts de waarborgen vermindert, die de 
openbaarheid der debatten aan de be
luaagde biedt, heeft cleze er geen belang 
bij erover te klagen dat h et sluiten der 
d em·en niet werd bevolen. 

29 oktober 1973. 2'15 

10. - Tenuitvoe?'legging. Vonle1·ing 
tot schacleve·rgoeding wegens ?'oekeloze en 
te1·gende tent~itvoe?'legging van een vonnis. 
- Revoegdhe·id vctn de ?'echtbank van ee1·ste 
aanleg. - De rechtbank van eerste 
aanleg neemt kennis van een vordering 
tot schadevergoeding wegens roekeloze 
en tergende tenuitvoerlegging van een 
vonnis. (G.vV., art. 569, so.) 

16 november 1973. 311 

11. - Stn~fzaken. - Rechtm· in hoge?' 
be1'0ep bij wie cle stmj'vonle1·ing aanhangig 
is . - T ·ussen/wmst van het OJJenbacw minis
te?·ie. - Doel en vaststelling. - Wanneer 
de strafvordering bij de rechter in hoger 
beroep aanh angig is, is he~ horen van het 
openbaar ministerie U'l zijn v orderingen 
een substantiele rechtsvorm, die in het 
proces -verbaal van de "terechtzittu'lg of 
in de beslissing moet worden vastgesteld ; 
de wet schrijft n iet voor dat het openbaar 
1ninisterie d e zaak moet samenvatten. 
(Sv., art . 2 10 en 234 .) 

27 november 1973. 350 

12. - St1·ajzaken. - Oo?'?'ectionele ?'echt-

bank. - P1'Dces-ve?·baal van een te?·echt
zitting tijdens welke de zaak behandelcl 
wenl, niet voo?·zien van de handtekening 
van de voo1·zitte?' of van de g?·iffim·. -
V onnis waa1·in niet alle ve1·eiste vaststel
lingen voo1·komen om de ?'egelmat~gheicl 
van de 1·echtspleging te bewijzen. - Nietig
heid. - Nietig is h et vonnis van de cor
rectionele rechtbank, il'ldien het p roces
verbaal van de t erechtzitting, tijdens 
welke de zaak is behandeld, niet voorzien 
is v an de handtekening van de voorzitter 
van dit gerecht . (Sv., art. 155 en 189; 
art. 10 wet van 1 mei 1849 .) 

4 december 1973. 384 

13.- Aa1·Cl. ---;- Stmjzaken. - B e
klaagde aanwezig op een ee1·ste te1·echtzitting 
tijdens welke de zaak behctndeld en in 
be1·aacl gehouden we1·cl. - He?'OJJening 
van de clebatten om een aanm~llencl O?ule?'
zoek doo?' het OJJenbaa-r ministe1·ie mogelijk 
te maken. - Voeging bij het dossie1· van de 
stttkken inza./ce het aanmtllend onde1·zoelc 
en venle1·e behandeling van cle z~ak. -
Beklaagde noch aanwezig noch ve?·tegen
woo?·cligcl te?' tm·echtzitting tijdens wellce cle 
zaak venle1· wenl belwndeld en het vonnis 
u.itgesp1'Dken. Ve1·ste /cbeslissing. 
Een beslissing is u'l strafzaken bij verstek 
gewezen wa.nneer de beJdaagde, nadat hij 
aanwezig was op een eerste terechtz itting 
tijdens welke de zaak behandeld e1'l in 
beraad gehouden werd, noch aa.nwezig 
was noch vertegenwoordigd werd op de 
terechtzitting tijdens welke, na de her 
opening van d e debatten om een aan
vuUend onderzoek door het openbaar 
ministerie mogelijk te maken, de stuldzen 
u1Zake dit aanvulle1'ld onderzoek bij h et 
dossier werden gevoegd, de zaak vercler 
wercl behandelcl en het vonnis werd uit
gesproken. 

ll december 1973. 410 

14. - Strajzaken . Eecl. D es-
kttndige doo1· een ?'echte?·-commissm·is van 
de ?'echtbank vctn lwophandel aangesteld.:._ 
V m·hoo?' te1· te1·echtzitting van de con·ec
tionele ?'echtbank. - Deskw~dige die alleen 
vm·slag uitb1·engt ove1· zijn V?'oege?·e op
d?·acht zonde1· voo?' · deze ?'echtbank als des
kttndige op te t?'eclen. - Getttigeneecl 
alleen vm·e·ist. - De deskundige die in een 
faillissementsrechtspleging is aangesteld 
door een rechter-cornn'lissa!'is van de 
rechtbank van koophanclel en die ter 
terechtzitting van de correctionele recht
bank, waarbij een vervolging wegens 
hankbreuk aanhangig is, enkel verslag 
uij;brengt over de uitslagen van zijn 
vroegere opdracht, zoncler opnieuw als 
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deskundige op te treden, moet slechts d e 
getuigeneed afleggen. (Sv. , art. 155.) 

18 december 1973. 444 

'15. - Stmfzaken. - Openbaa1·heid van 
de te?·echtzitting. - Ve1·volgingen wegens 
ove?·t?·edingen van de wetten en ve?'O?'denin
gen bet?'effende de politie ove1· het wegve?'
kee?' ten laste van mem·de?ja?·igen en van 
minde1ja1·igen van mee?' dan zestien jaa?' 
en minde?' dan valle achttien jaa?' . - Toe te 
passen 1·egels. - Het onclerzoek van de 
vervolgingen ten laste van minderj arigen 
van m eer dan zestien jaar en minder clan 
voile achttien jaar voor de krachtens h et 
gemeen recht bevoegde gerechten in
gestelcl in de gevallen bij artikel 36bis 
van d e wet van 8 april 1965 bepaalcl, 
onder meer in geval van overtreclingen 
van de wetten en verorcleningen betref
fen cle de politie over bet wegverkeer, 
h eeft plaats u1. raadkamer ; cleze rechts
plegi.ng mag niet worden uitgebreicl tot 
andere personen die t egelijkertijcl voor 
clatzelfcle gerecht worden gebracht, zelfs 
al zijn d e laatstgenoemden en d e minrler
jarigen bij h etzelfde exploot gedagvaarcl. 
(Grondwet, art . 96; art. 36bis wet van 
8 april 1965 gewijzigcl bij die van 
9 mei 1972.) 

24 december 1973. 477 

16. - Btwge?'lijke zaken en zaken van 
kooJJhandel.- Vonnis inzakefaillissement. 
- B eg?'iJJ. - Vonnissen « gewezen in 
:mken van faillissement » zijn d e vonnis
sen die uitspraak doen over betwistingen 
die voortspruiten uit het faillissement of 
waarvan d e oorzaak inherent is aan het 
faillissement. E en clergelijk karakter 
vertoont een vonnis rechtcloende over 
een vordering die ertoe strekt vast te 
stellen of een inschrijving van wettelijke 
hypotheek, die werd genomen v66r de 
faillietverklaring, cloch na het indienen 
van het verzoek tot gerechtelijk akkoorcl 
en tijdens d e periocle van staking van 
betalingen, al clan niet nietig is t en aan
zien van d e massa. (W.K., art. 465 
[wet van 18 april 1851].) 

18 januari 1974. 553 

17. - Stmfzaken. MindmjaTige be-
neden de leeftijd van vijftien jaa?' onde1· ede 
doo1· de co?'?'ectionele ?'echtbank geho01·d. -
V e?·oo?'delend a?'?·est dat deze getttigenis 
niet wee?'t. - Nietigheid . - Het verhoor 
onder ecle door de correctionele recht
bank van een minclerjarige beneclen de 
leeftijcl van vijftien jaar maakt nie+ig 
h et arrest van het hof van beroep, clat 
d e beklaagcle veroorcleelt zonder de alclus 

onwettelijk afgenomen getuigenis te we
ren. (Sv., art. 79.) 

29 januari en 5 maart 1974. 
593 en 739 

18. - Stmfzaken.- P?·oces-ve?·baal van 
de te?'echtzitting. - Getttigen. - Geen ve?'
melding van hun leeftijd. - Geen nietig
lwid. - D e aan de griffier opgelegcle ver
plichting in het proces-verbaal van een 
terechtzitting van een strafgerecht d e 
leeftijd van de gehoorcle getuigen te ver
melclen, is niet voorgeschreven op straffe 
van nietigheicl. (Sv., art. 155.). 

ll februari 1974. 627 

19.- Btwge?'lijke zaken. - Vonnis of 
a?'?'est waa1·bij cle echtscheiding of de schei
ding van tajel en bed wo1·dt toegestaan. -
Gevolgen t.a .v. de1·clen bet?·effende cle goe
cle?·en van de echtgenoten. - Ogenbli k 
waa1·op cleze gevalgen ontstaan. - In 
zoverre zij betrekking hebben op de 
goecleren van de echtgenoten, hebben d e 
vom1issen of arresten, \ovaarbij d e echt
scheicling of de scheiding van tafel en b ed 
wordt toegestaan, slechts gevolg t.a.v. 
derclen, waaroncler de fiscus, vanaf de 
dag waarop zij worden overgeschreven. 
(B .W., art. 266bis, 294bis en 307 ; 
W.I.B., art. 75.) 

21 februari 1974. 691 

20. - Di1·ecte belastingen. - V onnis of 
a?'?'est waa?·bij cle echtscheiding van tafel 
en becl wonlt toegestaan. - Gevolgen t.a .v. 
cle fiscus bet?·effencle de goecle1·en van cle 
echtgenoten. - Ogenblik waa?'Op cleze ge
volgen ontstaan. ~ In zoverre zij be
trekking hebben op de goecleren van de 
echtgenoten, hebben de voru1.issen of 
arresten, waarbij de echtscheicling of 
de scheicling ·van tafel en bed worclt toe
gestaan, slechts gevolg t.a.v. clerclen, 
waaronder de fiscus, vanaf de dag 
waarop zij worden overgeschreven. (B.W. 
art. 266bis, 294bis en 307; W.I.B., 
art. 75 .) 

21 februari 1974. 691 

21. - VeTbete?·encl vonnis.- Voonve?'P 
van de vm·bete1·ing. - D e rechter k an de 
verschrijvingen of misrekeningen die in 
een door hem gewezen beslissing voor
komen, verbeteren zonder evenwel de 
daarin bevestigde rechten uit te breiden, 
te beperken of te wijzigen. (G.W., 
art. 794.) 

25 februari 1974. 697 

22. - Vo1'cle?·ing tot ve1·bete1·ing. 
Vo?'?n. - Een vorclering tot verbetering 
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van een rechterlijke beslissing wordt, 
ingeval de partij en het eens zijn, ingeleid 
volgens de regels van d e vrijwillige ver
schijning, of anders in d e gewone vorm 
van de dagvaardingen, behoudens de 
overeenkomst van partij en, zij kan niet 
incidenteel bij conclusie ingeleid worden. 
(G.W., art. 796.) 

25 februari 1974. 697 

23. - V01·dm·ing tot ve1·bete1'ing. 
Best1·eden beslissing.- Voo1·waanlen voo1· 
de ontvankelij kheicl van de vo1'de1·ing. -
D e rechter mag een beslissing enkel ver
beteren in zover zij niet is bestreden ; hij 
m ag een bestreden beslissing evenwel 
v erbeteren wanneer de gevorderde ver
betering h aar belang niet inboet ten 
gevolge van de in hcger b eroep of cassatie 
gewezen beslissing. (G.W., art. 799.) 
(Impliciete oplossing.) 

25 februari 1974. 697 

24.- Btwge1'lijke zaken. ___:_ Ge1·echte
lijk Wetboek, a1·tikell066. -Dmagwijdte. 
- Hoewel artikel 1066 van het. Gerechte
lijk Wet boek bepaalt dat, indien d e 
dagvaarcling tegen een bepaalde dag is 
nitgebracht, het gerecht de zaak aan zich 
houdt en erover gepleit wordt binnen t en 
hoogste drie maanden na de inleicling 
ervan, verplicht bet d e r echter evenwel 
niet binnen deze termijn 1.litspraak te 
doen. 

14 maart 1974. 782 

25 . - Stmfzaken. - Kind beneden de 
leejtijd van vijjtien jam· onde1· ede gehoonl 
doo1' de politim·echtbank. - Ve1'001'delencl 
vonnis, in hoge1· be?'OeJJ gewezen doo1· de 
co1'1'ectionele 1·echtbank, hetwellc clit gettti
genis niet wee1't. - Nietigheid. - Wan
neer de politierechtbank een kind bene
den de leeftijd van vijftien jaar onder ede 
heeft gehoord, is door niet.igheid aange
tast het vonnis van d e correctionele 
rechtbank dat, in hoger beroep recht
doende, d e beklaagde v eroordeelt, zonder 
het onwettelijk afgenomen gettugenis te 
weren. (Sv., art. 79.) 

25 maart 1974. 813 

26.- Btwge1·lijke zaken. - JJIIedede
ling van de zaak aan het openbaa1· minis
te1·ie. - V o1·de1·ing tot betwisting van de 
m·kenning van een nahttwlijk kind. -
Mededeling op stmffe van nietigheicl. -
D e vordering tot betwisting van de er
kenning van een n a tuurlijk kind, waar
van sprake in artikel 339 van h et Burger
lijk Wetboek, moet op straffe van nietig
h eid van h et vonnis aan het openbaar 

ministerie worden medegedeeld. (G.W., 
art. 764, 10.) 

28 maart 1974. 829 

27. - Stmjzaken. - Rechte1· in hoge1• 
beToep bij wie de stmjv01·de1·ing aanhangig 
is. - H01·en van het openbaa1· ministe1·ie. 
- Voo1· de ttiteenzetting van het openbaa1· 
ministe1·ie w01·dt geen vo1·m opgelegcl of 
geen geijkte benaming geb?'ttikt. - Wan
n eer de strafvordering aanhangig is bij 
de rechter· in hoger beroep, is het horen 
van het openbaar ministerie in zijn 
grieven tegen het beroepen vonnis een 
substantiele formaliteit welke moet wor
den vastgesteld in de beslissing of in het 
proces-verbaal van de terechtzitting; de 
wet legt echter geen vorm op voor de 
niteenzetting van het openbaar minis 
terie. (Sv., jl,rt. 153, 190 . en 210.) 

2 april 1974. 849 

28.- Btwge1·lijke zaken. - Ge1·echte
lijk Wetboek, a1·tikel 774, licl 2 . - Ve1'
plichting voo1· de 1·echte1' de he1'0JJening 
van de clebatten te bevelen. - V e1'JJlichting 
geldt niet voo1· de 1·echte1· wannee1· hij de 
vo1·de1·ing toewijst. - D e regel volgens 
welke de r ech ter, krachtens artilrel 774, 
lid 2, van h et Gerechtelijk Wetboek de 
heropening van de debatten ambtshalve 
moet bevelen, cloelt slechts op het geval 
clat d e rechter de vorclering geheel of 
gedeeltelijk afwijst op grond van een 
exceptie die de part.ijen voor h em niet 
hadden ingeroepen en geldt niet voor de 
rechter wanneer hij de vorclering toe
wijst. 

4 april 1974. 863 

29. - Btwge1'lijke zaken. - Vonnis 
waaTbij een getttige die niet ve?'schijnt 
wonlt ve1·oo1·deeld tot een geldboete en oak 
tot opdeciemen en een ve1·vangende ge
vangenisstmj. - Onwettelijkheicl. - R et 
vonnis dat, in burgerlijke zaken, een 
gelclboete oplegt aan een getuige die niet 
verschijnt mag op deze gelclboete geen 
opdeciemen toepassen en ook niet nog 
een vervangende gevangenisstraf uit
sp:reken. (G.W., art. 926.) 

26 april 1974. 937 

30. - Btwge1·lijke zaken. - Vonnis clat 
nalaat .een niettwe gelclboete op te leggen 
aan een getttige die blijvencl vm·stek laat 
gaan na opnietttv te zijn gedagvaanl. -
Onwettelijkheicl . - 'Vanneer, in burger
lijke zalren, een opnieuw geclagvaarcle 
gettuge blijvencl verstek laat gaan is de 
rechter gehouden h em een nieuwe geld-
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boete op t e leggen. (G.W., art . 926 
en 927.) 

26 april 1974. 937 

31. - Btwge1·lijke zaken.-He1·opening 
van de debatten. - Gm·echtelijk Wetboek, 
m·tikel 775. - Rechte1· moet het onderwe1·p 
bepalen waa1·ove1· de JJa?·tijen zttllen w01·den 
gehoord. - Beg1·ip . - Niet ontvankelijk 
is het middel hieruit afgeleid dat het 
arrest waarbij de heropening van de 
debatten wordt bevolen, niet overeen
komstig artikel 775, eerste lid, van het 
Gerechtelijk W etboek het onderwerp 
heeft bepaald waarover de partij en zullen 
gehoord worden, wann eer deze in !llm 
middelen en uitleg zijn gehoord na deze 
heropening en vooral de eiser tot cassatie 
niet heeft d oen gelden dat zijn recht van 
verdediging zou geschonden zijn, omdat 
het arrest niet met redenen was omkleed, 
zoals zulks door genoemde wettelijke 
bepaling is voorgeschreven. 

10 mei 1974. lOll 

32.- Btt1·gedijke zaken. - Pe1·soon
lijke ve1·schijning van de pa1·tijen. -
Ge1·echtelijk Wetboek, a1·tikel 992 tot 1004. 

Ve1·plichting pmces -ve1·baal op te 
maken van de ve1·kla1·ingen de1· pa1·tijen. 
Beg1·ip. - Wanneer de persoonlijke ver
schijning der partijen plaatsheeft voor 
het gehele rechtscollege waarbij de zaak 
aanhangig is, wordt door de wet niet 
voorgeschreven dat proces-verbaal wordt 
opgemaakt tot vaststelling van de ver
klaringen der partijen. (G.W., art. 948 
en 992 tot 1004.) 

10 mei 1974. lOll 

33.- Bu1·ge1·lijke zaken. - Eis aan
gaande de staat van de pe1·sonen.- Advies 
van het openbaa1· ministe1·ie. - Advies 
noodzakelijk ove1· de vmag betreffende de 
staat en niet ove1· de bij komende V?·agen 
zondm· enig ve1·bancl met de staat van de 
pm·sonen. - Het advies van het openbaar 
ministerie dat krachtens artikel 764-1° 
van het Gerechtelijk Wetboek moet 
worden gegeven over de vorderingen 
betreffende de staat van de personen, 
moet noodzakelijk worden uitgebracht 
over de vraag betreffende de staat, doch 
niet over de bijkomende vragen zonder 
enig verband met de staat van de per-
sonen. 

31 mei 1974. 1080 

34.- Bu1·gedijke zaken. - Mede te 
delen zaken. - Advies van het openbaa1· 
rniniste1·ie. - Vo1·rn. - Artikel 766 van 
het Gerechtelijk Wetboek, luidens bet-

welk het advies van het openbaar minis
terie schriftelijk moet worden gegeven, 
tenzij het wegens de omstandigheden 
van de zaak terstond op de zitting monde
ling geschiedt, bepaalt niet dat in het 
vonnis of het arrest moet worden vermeld 
dat het advies wegens de omstandigheden 
van de zaak terstond is uitgebracht en 
verplicht evenmin dat deze omstandig
heden worden vermeld. 

31 mei 1974. 1080 

35.- Btwge1·lijke zaken. - Beslissing 
ove1· een voTde1·ing welke aan het openbaa1· 
ministe1·ie rnoet worden medegedeeld. -
V aststelling do01· deze beslissing dat het 
openbaa1· rniniste1·ie zijn advies heeft ge
geven. - Vaststelling volstaat. - Arti
kel 766 van h et Gerecbtelijk Wetboek, 
luideHs hetwelk h et advies van bet open
baar ministerie scbriftelijk moet worden 
gegeven, tenzij bet wegens de omstan
digheden van de zaak terstond op de 
zitting mondeling geschiedt, bepaalt niet 
dat in het vonnis of h et arrest moet 
worden vermeld dat het advies wegens 
de omstandigheden van _ de zaak ter
stond is uitgebracht en verplicht even
min dat deze omstandigheden worden 
vermeld. 

31 mei 1974. 1080 

36. - Stmfzaken.- Nietigheid van het 
be1·oepen vonnis . - Beslissing van de 
1·echte1· in hoge1· be1·oep die bij wege van 
nieuwe beschikking ttitspmak doet op 
g1·ond van eigen 1·edenen. - Nietigheiil 
van het bemepen vonnis zonde1· invloed op 
cle wettelijkheid van de beslissing in hoge1· 
be1·oep. -De nietigheid van het beroepen 
vonnis is zonder invloed op de wettelijk
heid van de beslissing van de rechter in 
hoger beroep, wanneer deze · bij wege 
van nieuwe beschikking uitspraak doet. 
op grond van eigen redenen. 

4 juni 1974. 1092 

37. - Stmfzaken. - Stmjvonle1·ing. - 
Hoge1· be1·oep. - Beklaagrle die slechts 
het laatste woo1·d moet hebben wannee1·· 
hij het vmagt. - V oor de rechter in hoger 
beroep moet de beklaagde slechts bet 
laatste woord hebben wanneer hij h et 
vraagt. (Sv., art. 210.) 

24 juni 1974. ll83 

38.- Stmfzaken. - Wetboek van stmj
vo1·de1·ing, m·tikel 153. - Heeft slechts 
bet?·ekking op de p1·ocedu1·e voo1· de politie- . 
1·echtm·. - Artikel 153 van het vVetboek 
van strafvordering h eeft slechts betrek--
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king op de procedure voor de politie
rechtbank. 

24 juni 1974. 1183 

39.- Stmfzaken.- Openbaa1·heid van 
de te?'echtzitting. - Ve1·volgingen wegens 
ove?'t?·eclingen van de wetten en ve?'o?·cle
ningen bet?'effencle de JJolitie ave?' het weg
ve?'!cee?' ten laste van cle mincle1jm·igen 
van mee1· dan zestien jam· en minde1· clan 
valle achttien jam· . - Toe te passen 1·egels. 
- H et onclerzoek van de vervolgingen 
ten laste v an minclerjarigen van meer-clan 
zestien jaar en minder clan voile achttien 
jaar voor de luachtens het gen1een r echt 
bevoegde gerechten ingesteld in de ge
vallen bij artikel 36bis van de wet van 
8 april 1965 bepaalcl, onder meer in geval 
van overtredin ge{~ van de wetten en 
verordeningen betreffende de politie over 
b et wegverkeer, heeft plaats in raad
kamer. (Gronclwet, art. 96; art. 36bis 
wet van 8 april 1965 gewijzigd bij die van 
9 mei 1972.) 

22 juli 1974. 1235 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1. - Wet van 20 ap1·il 1874, lid 2 , 
ve1·vangen bij m·tikel 2 van de wet van 
13 maa?'t 1973: - Bevel tot aanho~tding. 
- Venlachte die zijn vm· blijf in Belgie 
heeft. - Feit waa?'OJJ geen dwanga?'beid 
van vijftien tot twintig jam· of een zwam·
de?·e st?·af staat.- Redengeving. - Buiten 
het geval van het feit dat aanleiding 
k an geven tot dwangarbeicl van vijftien 
tot twintig jaar of tot een zwaarclere 
straf moet het bevel tot aanhouding 
clat is uitgevaarcligd tegen een verdacbte 
clie zijn verblijf in B elgie beeft, t egelijker 
tijcl de gegevens over de zaak of de 
persoonlijkbeid van de verdacbte om
schrijven die ernstige en uitzonderlijke 
omstancli.gbeden opleveren en vermelden 
dat daard oor d e voorlopige hecbtenis in 
het belang van de openbare veiligheid 
vereist is. (v'iTet van 20 april 1874, art . 2, 
vervangen bij artikel 2 van d e wet van 
13 maart 1973.) 

5 maart 1974. 740 

2. - Bevel tot aanhouding. ~ Bevest·i
gin g binnen vijf dagen. - Venlachte die 
zijn ve1·blijf in Belgie heeft. - Feit 
wa.a?"OJJ geen clwangm·beid van vijftien tot 
twintig ja.a1· of een zwa.a.nle1·e st?·af staat. 
- Redengeving. - Beg1·ip. - D e b e
schikking of het arrest tot bevestiging 
binnen vijf clagen van een bevel tot 
aanhoucling dat ·buiten bet geval van 

artil,el l, lid 3, van de wet van 20 april 
1874 is verleend t en laste van een ver
cl acbte die zijn verblijf in B elgie heeft, 
waarbij wordt aangevoerd dat de gedra
ging van c1e verdacbte doet blijken van 
een gevaarlijke geestestoestand, dat del!"e 
gedraging op zichzelf een gevaar voor 
h erh aling insluit, dat b et onderzoek 
daarenboven slechts in een beginstadimu 
is en dat te vrezen valt dat de verdachte 
d e goede gang erva.n belet, is onwettelijk 
daar niet wordt vermeld dat de aange
h aalde omstancligheden ernstig en uit
zonclerlijk zij~~ en dermate de op enbare 
veiligheid raken dat de voorlopige herh 
t enis vereist wordt . (Wet van 20 april 
J 874, art. 2, vervangen bij artikel 2 
van de wet van 13 maart 1973.) 

5 maart 1974. 740 

3. - Handhaving van de hechtenis na 
een maand. - Wet van 20 ap1·il 1874, 
m·tilcel 5 gewijzigd bij m·tikel 3 van de 
wet van 13 mam·t 1973. - Redengeving. 
- D e b eslissing van het onderzoeksge
r echt dat de voorlopige b ecbt enis na een 
maancl gehancU~aafcl worclt moet nanw
keurig m elding maken van de gegevens 
eigen aan de zaak of de p ersoonlijkheid 
van de verclachte die ernstige en uit
zonderlijke omstancligheclen opleveren 
en dermate de openbare veiligheid raken 
clat de hechtenis moet worde~~ gehand
b aafcl . (Wet van 20 april 1874, art. 5, 
gewijzigd bij artikel 3 van d e wet van 
13 maart 1973.) 

ll maart en 7 mei 1974. 757 en 1008 

4. - Onde?·zoeksge?·echt.- Handhaving 
van cle vo01·lopige hechtenis. - l'V et van 
20 ap1·il 1874, a1·tikel 5. - Conchtsie. -
JJ!I otive1·ing. - Artikel 5 v an de wet van 
20 april 1874, zoals het is gewijzigcl bij 
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973, 
schrijft voor clat het onderzoeksgerecht, 
als b et beslist clat de voorlopige becbtenis 
moet worden gehandhaafd, de ernstige 
en uitzonderlijke omstandigbeden die de 
openbare veiligheicl raken en de band
h avillg v ereisen, nauwketuig moet om
schrijven onder vermelding van de ge
gevens eigen aan d e zaak of de per
soonlijkbeicl van de verdacbte, zodat dit 
gerecbt moet antwoorclen, zoniet wordt 
genoemcl artikel 5 geschonden, op de 
conclusie waarin o.a. het bestaan wordt 
betwist va~1 ernstige en uitzonclerlijke 
omstandigheden welke hetzij in d e be 
schikking van de raacUmm er n auwkem·ig 
zijn.01uschreven, h etzij door het openbaar 
ministerie worden aangevot;Jrd . 

27 jtmi 1974. 1224 
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5. - H andhaving van de hechtenis na 
een maand. - Motive1·ing. - Toepassing 
van a1·tikel 5 van cle wet van 20 ap1·il 
1874, gewijzigd bij m·tikel 3 va1i de wet 
van 13 maart 1973. - D e verplichting 
tot motivering van de beschikkingen en 
arresten waarbij worclt bevolen dat de 
voorlopige hechtenis na een maand wordt 
gehanclhaafcl, wordt geregelcl door arti
kel 5 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, gewijzigd bij arti
kel 3 van de wet van 13 maart 1973, 
en niet door artikel 2 van de wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van 13 maart 1973. 

22 juli 1974. 1232 

6. - Handhaving van de hechtenis na 
een maand. - Wet van 20 ap1·il 1874, 
m·tikel 5, gewijzigd bij a1·tikel 3 van de 
wet van 13 maa1·t 1973.- 111otive1·ing. -
Door vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of d e persoonlijkheid van de 
verdachte worden de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken en de handhaving 
van de voorlopige hechtenis na een maand 
vereisen, nauwkeurig omschreven door 
het arrest volgens hetwelk deze omstan
digheden b estonden « in h et belangrijk 
bedrag van de ontv:reemde som en de 
noodzakelijkheicl het onde:rzoek te lHten 
voortgaan zonder de mogelijkheid voor 
de verdachte dit onde:rzoek te dwa:rs
bomen "· (Wet van 20 april 1874, art .. 5, 
gewijzigd bij a:rtikel 3 van de wet van 
13 mei 1973.) 

22 juli 1974. 1232 

7. - Handhaving van de voodopige 
hechtenis na een maand. - 1-V et van 
20 apTil 1874, a1·tikel 5, gewijzigd bij 
a?·ti/cel3 van de wet van 13 maa1·t 1973.-
111otive?·ing. - Door vermelcling van de 
gegevens eigen aan d e zaak of de p er
soonlijkheicl van de verdachte worden de 
ernstige en uitzonderlijh:e omstandig
heden die de openbare veiligheid raken 
en de handhaving van. de voorlopige 
hechtenis na een maand vereisen, nauw 
ketuig omschreven door het arrest, dat 
erop wijst dat de feiten bijzonder ernstig 
zijn, daar de benadeling verschillende 
miljoenen bedraagt t.a.v. van talrijke 
slachtoffers, dat de verdachte systema
tisch belangrijke bearagen heeft ver
duisterd en daartoe talrijke schriftver
valsin.gen heeft gepleegd dat hij zich door 
middel van wisselruiterij een ingebeeld 
1uediet heeft verschaft, dat de wijze 
waarop hij h eeft gehandeld getuigt van 
een zeer gevaarlijke geestesgesteldheicl 

en dat zijn gecl:raging doet vrezen dat 
hij, eenmaal in vrijheid, deze gedragingen 
zal h ervatten. (Wet van 20 april 1874, 
art. 5, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 13 maart 1973.) 

22 juli 1974. 1232 

8. - Handhaving van de voo1·lopige 
hechtenis na een maand. - T¥ et van 
20 ap1·il 1874, m·tikel 5, gewijzigd bij 
m·tikel 3 van de wet van 13 maa1·t 1973. 
- 111otive1·ing. - Door vermelding van 
de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte worden 
de ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die de openbare veiligheicl raken 
en de handhaving van de voorlopige 
hechtenis na een maand vereisen, nauw
keurig omschreven door het arrest, dat 
erop wijst dat de feiten bijzonder ernstig 
zijn, gelet op de hoge bedragen die 
verduisterd zijn en op de. hoge rang van 
de verdachte in het bestuur, en dat zijn 
invrijheidstelling een ongelukkig voor 
beeld zou zijn voor d e ondergeschikten 
van deze hoge ambtenaar wiens · gedra
gi:ngen de openbare opinie ernstig hebben 
geschokt. (Wet van 20 april 1874, art . 5, 
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 
13 maart 1973.) 

21 augustus 1974. 1240 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

Voo?Techten. - Voo?Techt van de we?"!c
neme7· wie1· loon beschennd is. - Aan
vulling van het wettelij k pensioen doo1· de 
we1·kgeve1· vm·schuldigd. - Niet -bevoo?·
?"echte sclmlclvo?·de?·ing. - D e schuldvor
dering van een bediende tegen zijn werk
gever die een aanvulling van het wette
lijk p ensioen vertegenwoordigt, is niet 
bevoorrecht. (Hypotheekwet van 16 d e 
cember 1851, art. 19, lid 1, 3°bis, ge 
wijzigd bij de wet van 12 april 1965, 
en artikel 2 van de wet :va.n. 12 april 
1965 .) 

19 jtmi 1974. ll 54 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 

INLEIDING . - Voo1·ziening in het · belang 
van cle wet. (Zie CASSATIE.) 

HooFDSTUK I. - Pe1·sonen bevoegd om 
zich in cassatie te voo1·zien of tegen 
wie een cassatiebe1·oep kan of moet 
wonlen ingesteld. - Gevolgen van de 
niet-ontvankelijkheid van de voo1·zie-
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ning van een van de eise?'S of tegen 
een van de Ve?·weenle?'S. 

HooFDSTUK II. - Te1·mijnen waa1·in een 
voo1·ziening moet w01·den ingesteld of 
betekend. - Beslissingen waa?·tegen 
onmiddellijk een cassatievoo1·ziening 
lean wonlen ingesteld. - Voo?·zienin
gen die niet ontvankelijle zijn, daa?' te 
v1·oeg ingestelcl. 

HooFDSTUK III. - V O?'m van de voo?·zie
ning. - Ve1·melding van de geschon
den wetten. - Opgave van het micldel. 
- Wan nee?' is e?' voo1·ziening ? -
D1·aagwijclte van de voo1·ziening. -
Bij te voegen stttkken. - Nee?'legging 
van mem01·ies. - G1·onden van niet
ontvankel~jleheid. - Onsplitsba?'e za
leen. - E1·kenning doo?' de pa1·tijen. 

1. - Algemene regel. 

2. - Belastingzaken. 

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

4. - Dienstplichtzaken. 

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

6. - Tuchtzaken. 

7. - Verkiezingszaken. 

HooFDSTUK IV. - Beslissingen waa?'
tegen een cassatiebe?'oep lean of wam·
tegen zttlk be?"Oep niet kan wo1·den 
ingesteld. - Beslissingen in feite. -
Beslissingen in ?'echte. - Toepassing 
van de ?'egel : " Na een ee?·ste voo?·
ziening wo1·dt geen ande?'e voo1·ziening 
toegelaten ».- Voo1·zieningen die niet 
ontvanleelijk zijn gewo1·den wegens 
gemis aan bestaans1·eden of belang. 

1. - Allerlei. 

2. - Belastingzaken. 

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

4 . - Dienstplichtzaken. 

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

6. - Tuchtzaken. 

7. - V erkiezingszaken. 

HooFDSTUK V. - Afstand. 

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

INLEIDING. 

VOORZIENING IN RET BELANG 
VAN DE WET . (Zie Oassatie.) 

HOOFDSTUK I. 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CAS
SATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN 
INGESTELD. - GEVOLGEN VAN I!E 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING VAN EEJN VAN DE EISERS 
OF TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS. 

1. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?·afzaken. - Voo?'
zirming van een belelaagde tegen de be
slissing op de stmfvo?·de?·ing tegen een 
medebeklaagde. - Niet-ontvanleelijkheid. 
- Een beklaagde is niet bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien tegen een 
beslissing op de strafvordering tegen een 
medebeklaagde. (Sv., .art . 216 .) 

4 september 1973 (twee arresten) en 
25 februari 1974. 6, 8 en 705 

2. - Pe?'sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?'afzaleen. - Be
slissing waa?·bij de st?·afvonle?·ing ve?'
jaanl woTdt ve?'lclaa?·d. - VooTziening van 
de beklaagde. - Niet-ontvanleelijlcheid. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belan.g, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waarbij 
de strafvordering verjaard wordt ver
klaard. 

11 september en 23 oktober 1973 en 
4 maart 1974. 31, 223 en 729 

3. - Pm·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te voo?·zien of tegen wie een cassatie
be?·oep lean wonlen ingestelcl. - St?·afzaken. 
- Voo?·ziening van de belelaagcle tegen cle 
beslissing t .a.v. de pm·tij, die als btt?'f!e?'
?'echtelij le aanspmkelij lc voo?' hem in de 
zaalc is bet?·olcleen. - Niet-ontvanleelijle
heid. - De beldaagde is niet bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing t.a.v. de partij, die als burger
rechtelijk aansprakelijk voor hem in de 
zaak is betrokken. 

24 september 1973. 76 

4. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?·afzaken. - V?·ij
sp?·aak van cle beklaagde. - Voo1·ziening 
van cle beklaagde niet ontvanlcelijle. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waarbij 
hij wordt vrijgesproken. 

24 en 25 september, 2 en 8 oktober 
1973 en 6 m ei 1974. 

77, 78, 115, 149 en 1000 

5. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te vooTzien of tegen wie een cassatie-
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be1·oep kan wo1·den ingesteld . - St1·ajzaleen . 
- Bt£1'gen·echtelijke 1'echtsvo1·de1'ing. -
Voo1·ziening van de beklaagde tegen de 
ve1·zeleema1· van zijn bu1·ge1'1'echtelijke aan
spTakelij kheid, v1·ijwillig tussengeleomen 
pa1·tij. - Geen geding tttssen hen of 
ve1·oo1·deling van de belelaagde ten gtmste 
van die ve1·zeke1·aa1·. - Niet ontvankelijke 
voo1·ziening. - De beldaagde is niet 
ontvankelijk om zich in cassatie te voor
zien tegen de verzekeraar van zijn bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid, die voor 
het strafgerecht vrijwillig is tussenge
komen, wanneer tussen hen geen geding 
is aangegaan en geen veroordeling van 
de beklaagde ten gunste van die verzeke
raar is uitgesproken. 

1 oktober 1973, 8 januari en 21 augus-
tus 1974. 112, 508 en 1239 

6. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas 
satie te voo1·zien. - St1·ajzaleen . - Be
slissing waa1·bij de btwge1Techtelijk aan
spmleelij lee pm·tij buiten het geding wonlt 
gesteld . - V oo1·ziening van deze pm·tij. 
- Niet-ontvanleelijkheid. - Niet ont
vankelijk, wegens het ontbreken va.n 
belang, is de voorziening in cassatie 
van de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij t egen een beslissing waarbij zij 
buiten het geding wordt gesteld. 

2 oktober 1973. 115 

7. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas 
satie te voo1·zien. - St1·ajzaken. - Bt£1'
gedijke 1·echtsvo1·dm·ing. - Beslissing dat 
de eis van de bt£1'gedijke pa1·tij geen be
staansTeden mem· heeft. - V oo1·ziening 
van de beklaagde, van de bt£1'ge1Techtelijle 
aanspmkelijke pm·tij en van de ve1·zelee-
1·aa1· van de btwge1Techtelijke aansp1·aJce
lij/cheid van de beldaagde, m·ijwillig tttssen
gekomen pa1·tij. - N iet ontvankelij ke 
voo1·zieningen. - Niet ontvankelijk, we
gens . h et ontbreken van belang, zijn de 
voorzieningen van de beklaagde, van de 
burgerrechtelijke aan sprakelijke partij 
en van d e verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de be
ldaagde, vrijwillig tussengekomen partij, 
tegen de beslissing dat de eis van de 
bm·gerlijke p artij geen bestaansreden 
meer h eeft en deze partij in de kosten 
veroord eelt. 

2 oktober 1973. 127 

8. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be1·oep lean wm·den ingesteld. - Btwge1'
lijke zaleen. - Geen geding voo1· de .feiten-
1'echte1' tt£8861~ de eism· en de venveenlm·. -
Geen ve1'001'deling van de ee1·stgenoemde 
ten gtmste van de tweede. - Niet ontvan
kelijke vooTziening. - Niet ontvankelijk 

is d e voorziening tegen een partij tegen 
wie de eiser voor de feitenrechter niet 
geconcludeerd heeft en ten gunste van 
wie de bestreden beslissing geen veroor
deling ten laste van de eiser uitspreekt. 

4 oktober en 16 november 1973. 
135 en 309 

9. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Stmfzaleen. - Be
slissing die de stmjvoTde1·ing ve1jaa1·d 
ve1·lelaa1·t. - V oo1·ziening van de belelaagde 
en van de vom· deze bu1·gmTechtelijle aan
spmleelijlee pa1·tij. - Niet-ontvankelijle 
heid. - Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbi:eken van belang, is de cassatie
voorziening van de beklaagde en van de 
voor deze burgerrechtelijk aansprake
lijke partij tegen een beslissing die de 
strafvordering wegens v.erjaring vervallen 
verklaart. 

8 oktober 1973. 146 

10. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te voo1·zien. - St1·ajzaleen. - Bt£1'
gedijlee Techtsvonle1·ing. Beslissing 
waa1·bij het sflrajge1·echt zich onbevoegd 
veTklaa1·t en geen ve1·oo1·deling van de 
beklaagde m.b.t. die 1'echtsvm·dm·ing uit
sp?·eelet. - V oo1·ziening van de beklaagde. 
- Niet -ontvanleelijleheid. - Niet ont
vankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is de voorziening van de be
ldaagde tegen een beslissing waarbij het 
strafgerecht zich onbevoegd verldaart 
om uitspraak te doen op d e burgerlijke 
rechtsvordering tegen de beldaagd e en te 
zijnen laste geen veroordeling m.b.t. die 
rechtsvorclering uitspreekt. 

8 oktober 1973 . 149 

11. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien . - S tmjzaleen. - Voo?'· 
ziening van een beklactgde tegen de beslis
singen op de st1·ajvonlm·ing en btwge?'
lijlee ?'echtsvo?·de?·ing tegen een medebe
klaagde ingesteld. - Niet ontvankelijk
heid. - Een beklaagde is niet bevoegcl 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissingen op de tegen een m eclebe
klaagcle ingestelde strafvordering en op 
d e bm·gerlijke rechtsvordering van een 
derde tegen deze medebeklaagde. (Sv., 
art. 216.) 

15 oktober 1973. 179 

12. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas 
·Satie te vooTzien. - Stmfzaken. - V 001'
ziening tegen een beslissing gewezen in 
een zaak waa1·in de eism· geen JJa?·tij was. 
- Beslissing die geen ttitspmalc doet ten 
opzichte van de eise1· . - Niet -ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is de voor-

T 
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ziening tegen een beslissing gewezen in 
een zaak waarin de eiser geen partij was 
en die te zijnen opzichte geen uitspraak 
doet. (Sv., art. 216.) 

15 oktober 1973. 179 

13. - PeTsonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?·afzaleen. - Bt£1'
ge?'lij lee 1'echtsvonle1·ing. B eslissing 
wam·bij het hoge1· be1·oep van een btt1·ge?·
lij lee pa1·tij niet ontvanleelij le wonlt ve1· 
klam·d. - Oassatiebe1·oep van de ve?·zeke
?'am· van de btt?'ge?'?'echtelijlee aansp1·alee
lijlcheicl van de belelaagcle, m·ijwillig ttts
sengeleomen pa1·tij. - Niet-ontvanlcelijk 
heid. - Niet ontvankelijk, wegens onbe
voegclheid va:n de eiser, is de voorziening 
van de verzekeraar van. d e btu·gerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beklaagde, 
die vrij ·willig is tussengekomen tegen een 
beslissing waarbij het hoger beroep van 
een burgerlijke partij niet' ontvankelijk 
wordt verklaard. 

29 oktober 1973. 242 

14. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Stmfzaleen. - Voo?'
ziening van de btwgeTlij lee JJa?'tij tegen cle 
beslissing op cle st?·afvo?'Cle?·ing. - Btt1' 
ge?·lij lee pa1·tij niet ve1'0onleeld in lwsten 
van cleze ?'echtsvo?·cle?·ing. - N iet ontvan
leelijlce voo1·ziening. - D e burgerlijke 
partij die niet in kosten van de straf
vordering is veroordeeld, is niet ontvan
kelijk om zich in cassatie t e voorzien 
t egen de beslissing op deze rechtsvorde 
ring. (Sv., art. 177 en 216.) 

5 november 1973 en 22 januari 1974. 
260 en 569 

15 . - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Stmfwken. - Voo1'
ziening van het OJJenbaa1' ministe1·ie tegen 
een beslissing OJJ de btw·ge?'lijlee ?'echtsvo?·
cle?·ing. - Niet-ontvanleelijleheicl. - H et 
openbaar ministerie is, in de regel, niet 
bevoegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen een beslissing op d e burgerlijke 
rechtsvordering. (Sv., -art. 177 en 216 .) 

5 november 1973 en 25 maart 1974. 
265 en 815 

16. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te voo1·zien. - Btt?·ge?'lijlee zalcen. -
V oo1·ziening do01· een eise1· clie geen pm·tij 
b~j de best?'eden beslissing is . - Niet 
ontvanleelijlce voorziening. - Niet ont
vankelijk is de voorziening ingesteld door 
een eiser die geen partij bij de bestreden 
beslissing is. 

9 ja:nuari 1974. 514 

17. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas-

satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be1'0ep lean w01·clen ingestelcl. - Btt?'gm· 
lijlee zaleen. - Geen geschil voo1· de feiten
?'echte?' tussen de eise1' en een ve1·wee?·cle1· 
of ve?'o01·deling van de eise1· ten voo1·dele 
van deze veTweenle?· . - Niet ontvanleelijlee 
voo1·ziening. - Niet ontva:nkelijk is de 
voorziening in. cassatie van een partij 
tegen een andere partij met wie zij geen 
geding had aangegaan en ten wier voor
dele de beslissing geen veroordeling tegen 
de eisende partij uitspreekt. 

10 ja:nuari 1974. 520 

18 - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien.- St?·afzaleen.- Jeugcl
beschem~ing. - A1·1·est wam·bij de geza
menlij lee conchtsie van cle eise1· en van zijn 
vader we1·cl ingewilligcl. - Voo1·ziening 
van cle mincleTjm·ige en van z~jn vacle1·. -
Niet-ontvankelijkheicl. - Niet ontva:nke
lijk wegens het ontbreken van belang 
is de voorziening va:n de min.derj arige 
en van zijn vader tegen een arrest waar
bij hun gezamenlijke conclusie werd in
gewilligd . 

15 januari 1974. 540 

19. - Pe1·sone?t tegen wie een cassatie
be1'0ep lean w01·clen ingestelcl. - St?·af
zaken. - Btwge1·lijke. 1'echtsvonle1·ing. -
Ve1·zelem·aa1· van cle bu1·ge1'1·echtel~jke aan
sp?·akelijleheicl van cle belelaagcle en van cle 
voo1· cleze btwge?Techtelijlc aansp1·aleelijlee 
JJa?·tij, clie v1·ijwillig is tttssengeleomen. -
Geen geschil tttssen cle ve1·zelem·aa1· en cle 
beklaagcle en cle bm·ge1'1'echtelijle aanspm
kelijlce JJa?'tij of ve?·oo1·cleling van hem ten 
voo1·clele van laatstgenoemcle JJa?·tijen. 
Voo1·ziening tegen cle belclaagde en de 
btwge?'?'echtelij k aansJJ?'alcelij lee JJa?·tij. -
Niet-ontvanlcelijkheicl. - De verzekeraar 
va:n de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid va:n de beklaagde en va:n de voor 
deze bmgerrechtelijk aansprakelijke par
tij, die vrijwillig is tussengekomen in 
de rechtsvordering van de bm·gerlijke 
partij, is niet ontvankelijk om zich in · 
cassatie te voorzien tegen de beldaagde 
en t egen de burgerrechtelijk aansprake 
lijke partij, warmeer tussen hen geen 
geschil bestaat en de bestreden beslissing 
te hmmen voordele geen veroordeling 
va:n de verzekeraar uitspreekt. 

4 februari 1974. 606 

20.- Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?·afzalcen. - Voo1'
ziening van een belelaagcle tegen de be
slissing op de ?'echtsv01·de1'ing van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen een medebe
lclaagcle en tegen de voo1· deze btt?'ge?Techte-
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lijle aansp1·aleelijlee paTtij. - Niet-ontvan
leelijleheid. - E en beldaagde is niet be
voegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen de oeslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen een 
medebeklaagde en tegen de voor daze 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij . 
(Sv., art. 216.) 

11 februari 1974. 629 

21 . - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be?·oep lean wm·den ingesteld. - Stmf
zaleen. - Ve?·zelce?·aa?· van de bu?·ge?'?'echte
lijlee aanspmleelijleheid van de belelaagde, 
v1·ijwillig tussengeleomen pa1·tij. - Voo?·
ziening tegen de belelaagde. - Geen ge
schil tussen hem en de belelaagde of ve?' · 
oo?'deling te zijnen laste ten voo1·dele van 
laatstgenoemde . Niet ontvanleelijlee 
vooTziening. - De verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beldaagde, die vrijwillig is tussenge 
komen in de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij, is niet ontvankelijk 
om zich tegen de beklaagde in cassatie 
te voorzien, wanneer tussen hen geen 
geschil b estaat en de beslissing geen ver
oordeling van de v erzekeraa r ten voor
dele van de beldaagde uitspreekt. 

12 februari en 1 april 1974. 
640 en 843 

22. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld. - Stmfzaleen. 
- Ve7·zeke1·aa?' van de btwge?'?'echtelijlee 
aansp?'aleelijkheid van de beklaagde, vTij
willig tussengeleomen pa1·tij. - Voo?·zie 
ning tegen het openbam· ministe1·ie. -
Geen vemm·deling in kosten van de st?·af
vm·de?·ing. - Niet ontvanleelijlee voo?·zie
niitg. - De verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de be
klaagde, die in de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij vrijwillig is tussen 
gekomen, is niet ontvankelijk om zich 
t egen het openbaar ministerie in cassatie 
t e voorzien, wanneer hij niet in kosten 
van de strafvordering is veroordeeld . 

12 februari en 1 april 1974. 
640 en 843 

23. - Pe1·sonen bevoegd' om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?·afzaken. - Bu?·
gel'lijke ?'echtsvm·dm·ing. - Beslissing die 
de bu7·ge1·lijke ?'echtsvm·de1·ing niet ontvan
kelijk ve1·klaa?'t . - Vom·ziening van be
klaagde.- Niet-ontvanleelijleheid.- Niet 
ontvankelijk wegens het ontbreken van 
belang is de voorziening van de b e
klaagde tegen de beslissing die de r echts-

CASSATIE, 1974. - 46 

vorderi.ng van de burgerlijke partij niet 
o.ntvankelijk verldaart en deze partij 
in de kosten veroordeelt. 

25 februari 1974. 700 

24.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St?'afzaleen. - Bu?'· 
gm·lijlee ?'echtsvm·de1·ing. Beslissing 
houdende vaststelling dat de bu1·gedijlee 
pa1·tij, eise1·es in hoge1· be1·oep, niet de 
veTandm·ing vo?'de?'t van het vonnis waarbij 
haa1· vo?'de1·ing afgewezen en geen ve?·om·
deling jegens die pa-r_tij uitgesp1·oken 
wm·dt. - Oassatiebe1·oep van de beklaagde 
of van zijn ve1·zekm·aa?'. - Niet-ontvanlee
lijleheid. - Niet o.ntvankelijk, wegens bet 
ontbreken van belang, is de voorziening 
van de beldaagde of van zijn verzekeraar 
tegen een beslissing houdende vaststelling 
dat de burgerlijke partij, eiseres in. hoger 
beroep, niet de verandering vordert van 
het vonnis waarbij haar vordering afg\'l· 
wezen wordt en die geen veroori::leling 
van beklaagde of van zijn verzekeraar ten 
gunste van die partij uitspreekt. 

25 februari 1974. 700 

25. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te vom·zien of tegen wie een cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld.- Stmfzaleen. 
- Voo1·ziening van het Gemeenschappelijle 
Motm·waa?·bm·gfonds, tegen het openbaa1· 
ministe1·ie. - Geen vm·om·deling in leosten 
van de st?·afvm·dm·ing. - Niet ontvanlee
lijlee voo1·ziening. - Ret Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, dat voor het 
strafgerecht in tussenkomst is opge
roepen, is niet bevoegd om zich tegen 
het openba.ar ministerie in cassatie te 
voorzien, wanneer het niet in kosten van 
de strafvordering is veroordeeld. 

26 februari 1974. 711 

26 - Pe1·sonen be_voegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Bu1·ge1'lijke 1'echtsvo7·de1·ing. -
Voo1·ziening van het in tussenkomst opge
?'oepen Gemeenschappelijk Moto?·waa?'bm·g
jonds tegen de beklaagde. - Geen geding 
met of ve?·om·deling ten gunste van deze 
laatste. - Niet ontvankelijke vom·ziening. 
- Ret Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, dat voor het strafgerecht 
in tussenkomst is opgeroepen, is niet 
ontvankelijk om zich tegen de beklaagde 
in cassatie te voorzien, wanneer tussen 
hen geen geding bestaat en ten gunste 
van daze laatste geen veroordeling van 
het Fonds is uitgesproken. 

26 februari 1974. 711 
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27.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be1·oep kan w01·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Btwge1·lijke 1·echtsvo1"dm·ing. -
V oo1·ziening van het Gemeenschappelij k 
Mot01·waa1·bo1·gfonds, in tttssenkomst opge-
1"oepen pm·tij, tegen de eveneens in tttss~n 
komst opge1·oepen ve1·zekm·aa1· van de bu1·
gm·1·echtelijke aanspmkelijkheicl van de 
beklaagde. - Geen· geding met of ve1"001"
deling ten gunste van de ve1·zekema1·. 
Niet ontvankelijke voo1·ziening . - Ret 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
voor het strafgerecht in tussenkomst 
opgeroepen partij, is niet ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
eveneens in tussenkomst opgeroepen 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, 
wanneer er tussen deze partijen geen 
geding bestaat en ten gunste van de 
verzekeraar geen veroordeling van het 
Fonds is uitgesproken. 

· 26 februari 1974. 711 

28.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1"zien of tegen wie een cassatie
be1·oep lean wo1·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Btwge1'lijke 1·echtsvo1·dm·ing. -
Voo1·ziening van de beklaagde tegen het 
Gemeenschappelij k JYI otonvam·bo1·gfonds 
dat in tussenkomst is opge1•oepen. - Geen 
geding tussen hen of ve1·oo1·deling van de 
beklaagde ·ten gunste van dit Fonds. -
Niet ontvankelijke voo1·ziening. - De 
beklaagde is niet ontvankelijk om zich 
in cassatie te voorzien tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, dat 
voor het strafgerecht in tussenkomst is 
opgeroepen, wanneer tussen ben geen 
geding is aangegaan en geen veroordeling 
van de beklaagde ten guaste van dit 
Fonds is uitgesproken. 

26 februari 1974. 711 

29.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be1·oep kan w01·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Btt1·ge1'lijke 1·echtsvo1·de1·ing. -
Voo1·ziening van de beklaagde tegen de 
ve1·zeke1·aa1· van zijn btwgen·echtelijke aan
sp1·akelijkheid, die in tttssenkomst is op
ge1·oepen. - Geen geding tussen hen of 
ve1·oo1·deling van de beklaagde ten gunste 
van de vm·zekema1·. - JViet ontvankelijke 
voo1·ziening. - De beklaagde is n iet 
ontvankelijk om zich in cassatie te voor
zi~n t egen de verzekeraar van zijn bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid, die voor 
het sttafgerecbt in tusseiikomst is opge
roepen, wanneer tmisen h en geen geding 
is aangegaan en geen veroordeling van de 

beklaagde ten gunste van de verzekeraar 
is uitgesproken. 

26 februari 1974. 711 

30. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Pe1·sonen 
tegen wie een cassatiebemep kan worden 
ingesteld. - Geen geding voo1· de feiten-
1'echte1' tussen eise1· en ve1"wee1·de1·. - Ve1·
oo1·deling van eism· tot de kosten van het 
hoge1· be1·oep do01· een ande1·e pa1"tij tegen 
ve1·wee1·de1· ingesteld. Ontvankelijke 
voo1·ziening. - Ontvankelijk is de voor
ziening gericht tegen een verweerder met 
wie eiser geen geding had a.angegaan, 
wanneer de bestreden beslissing eiser 
veroordeelt tot de kosten van bet boger 
beroep dat tegen die verweerder is inge
steld door een andere partij dan die tegen 
wie het hoger beroep van eise1; was ge
richt. 

22 maart 1974. 811 

31 . - Bu1·ge1'lijke zaken. - Pm·sonen 
bevoegd om zich in cassatie te voo1"zien 
of tegen wie een cassatiebe1·oep kan wo1"den 
ingesteld. - Vo01·ziening tegen beschik
kingen van een beslissing die v1·eemd zijn 
aan de eise1· . - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
belang is het middel dat opkomt tegen 
beschikkingen van de bestreden, beslis
sing die vreemd zijn aan de eiser. 

4 april 1974. 859 

32 . - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St1·afzaken. - Bu1'
ge?·lijke 1'echtsvo1;de1·ing. - Voo1·ziening 

. in naam van een kind do01· zijn vade1· en 
moede1·, als wettige behee1·de1·s, ingesteld. 
-Kind mee1·dmja1·ig bij de indiening van 
de voo1·ziening. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening 
welke in naam van een kind door zijn 
moeder en vader, als wettige beheerders, 
is ingesteld, als dit kind meerderjarig 
was geworden op de dag dat de voorzie
ning werd ingediend . . 

9 april 1974. 876 

33. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
bemep kan w01·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Onsplitsbam· geschil tttssen ve1'
scheidene pa1·tijen. - Voo1·ziening enkel 
ge1·icht tegen een van deze pa1·tijen. -
Ontvankelijkheid. - Zelfs wanneer het 
gescbil onsplitsbaar zou zijn, o.a. tussen 
cJ,e beklaagde, de burgerlijke partijen en 
de verzekeraars die voor de feitenrechter 
zijn tussengekomen, wordt in strafzaken 
de ontvankelijkl1eid van een cassatie
beroep door geen enkele wettelijke be-
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paling onderworpen aan de voorwaarde 
dat het gericht is tegen al deze partijen. 

23 april 1974. 909 

34. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas· 
satie te voorzien. - St1·afzaleen. - Voo1·· 
ziening van een belelaagde tegen de be
slissingen op de 1·echtsvm·de1·ingen van het 
openbaa1· ministm·ie tegen een medebe
lelaagde en tegen de voo1· deze bu1·gen·echte· 
lijle aanspmleelijlee pa1·tij en op de bu1·ge1·· 
lijlee 1·echtsvm·de1·ing van een de1·de tegen 
deze medebelelaagde. - Niet-ontvanleelijle
heid. - Een beklaagde is niet bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissingen op de rechtsv'ordering van 
het openbaar ministerie tegen een mede
beklaagde en tegen de voor deze bur· 
gerrechtelijk aansprakelijke partij en op 
de burgerlijke rechtsvordering van een 
derde tegen deze medebeldaagde. (Sv., 
art. 216.) 

30 april 1974. 960 

35.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be1·oep lean wm·den ingesteld. - Stmf· 
zaleen. - Voo1·ziening van een btt1·ge1·lijlee 
pa1·tij tegen een ande1·e btt1·ge1·lijlee pm·tij. 
- Geen geding tussen deze pa1·tijen of 
vemm·deling van de eerste ten voo1·dele van 
de arule1·e. - Niet oi~tvanleelijlee voo1·zie
ning. - Niet ontvankelijk is de voorzie
ning van een burgerlijke partij tegen een 
andere burgerlijke partij waartegen zij 
voor de feitenrechter geen geding had 
aangegaan en ten wier voordele de be
streden beslissing geen veroordeling van 
de eisende partij uitspreekt. 

6 mei 1974. 993 

36.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Stmfzalcen. - Btt1'· 
ge1'lijlee 1·echtsvorde1·ing. - Beslissing 
wellee aan de btwge1'lij lee pa1·tij haa1· 1'echts
vo1'de1'ing ontzegt. - Cassatiebe1·oep van 
de belelaagde niet ontvanleelijle. - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is . het cassatieberoep van de 
beldaagde tegen een beslissing welke aan 
de burgerlijke partij haar rechtsvordering 
ontzegt. 

6 mei 1974. 996 

37. - Personen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be7·oep lean wm·den ingesteld. - Stmf· 1 

zaleen. - Btt1·ge1·lijlce 1'echtsvm·de1·ing. -
Voo1·ziening van het Gemeenschappelijle 
M oto1·waa1·bm·gfonds, v1·ijwillig tussenge
leomen pa1·tij, tegen de belelaagde en tegen 
de ve1·zelce1·aa1· van diens btwge1·1·echtelijlee 

aanspmlcelijlcheid, die eveneens V1'ijwillig 
is tussengeleomen. - Geen geding tussen 
hen of ve1·oo1·deling ten gunste van laatst
genoemden , - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
~onds, dat voor het strafgerecht vrijwillig 
IS tussengekomen is niet ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beldaagde en tegen de verzekeraar aan 
diens burgerrechtelijke aansprakelijk· 
heid, die eveneens vrijwillig is tussen
gekomen, wanneer tussen deze partijen 
geen geding werd gevoerd en ten gunste 
van deze partijen geen veroordeling van 
het Fonds is uitgesproken. 

18 jtmi 1974. 1145 

38.- Pm·sonen bevoegd om zich in cas
satie te vom·zien of tegen wie een cassatie
bm·oep lean wm·den ingesteld. - Stmf
zalcen. - Bu1·ge1·lijlee 1·echtsvm·de1·ing. -
Ve1·zelee1·aa1· van de bu1·ge1'1'echtelijlce aan
spmleelijlcheid van de belelaagde, v1'ijwillig 
tussengelcomen pa1·tij. V oo1·ziening 
tegen de belelaagde en tegen het Gemeen
schappelijlc Motorwaa?·bm·gfonds, vrijwil
lig tussengeleomen pa1'tij. - Geen geschil 
tussen de ve1·zelem·aa1·, de belclaagde en het 
Gemeenschappelij k M oto1·waa1·bm·gfonds of 
ve1·oordeling ten gunste van laatstgenoem
den. - Niet-ontvanleelijleheid. - De 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, die 
vrijwillig is tussengekomen in de rechts
vordering van de burgerlijke partij, is 
niet ontvankelijk om zich tegen ·de 
beklaagde en tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds in cassatie te 
voorzien, wanneer tussen hen geen ge
ding werd gevoerd en ten gunste van 
deze partijen geen veroordeling van de 
verzekeraar is uitgesproken. 

18 juni 1974. 1145 

39. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Dienstplichtzaleen. -
Beslissing van de he1'lcett1·ingsmad. -
V oo1·ziening ingesteld doo1· een van de 
oude1·s van de dienstplichtige zonder bij
zonde7'e volmacht. - Niet-ontvanleelijk
heid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening welke door een van de ouders 
van de dienstplichtige zonder bijzondere 
volmacht ingesteld wordt tegen een be
slissing van de herkeuringsraad. (Ge
coiirdineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962, art. 50 en 51.) 

!9 juni 1974. 1160 

40.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. ----, St1·afzaleen. - Btt1'· 
ge1'lijlce 1·echtsvm·de1·ing. - Geen geding 

T 
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meer in hoge1· be1·oep tussen de eiser tot 
cassatie, beklaagde, en de ve1·wee?·de1', 
bu1·ge1·lijke pa1·tij. - Niet-ontvankelijk
heid. - Zonder reden van bestaan en 
derhalve niet ontvankelijk is de voor
ziening van een beklaagde tegen een 
burgerlijke partij tegen wie hij in hoger 
beroej:> geen geding meer voerde en ten 
gunste van wie de bestreden beslissing 
geen veroordeling tegen de eiser uit
spreekt. 

21 augustus 1974. 1241 

HOOFDSTUK II. 

TERMIJNEN WAARIN . EEN VOORZIENING 
MOET WORDEN INGESTELD OF BETE
KEND. - BESLISSINGEN WAARTEGEN 
ONMIDDELLIJK EEN CASSATIEVOORZIE
NING KAN WORDEN INGESTELD. -
VOORZIENINGEN DIE NIE:r ONTVANKE
LIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD. 

41. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - Bu?'
ge?·lijke ?'echtsvo1·de1'ing. - Beslissing die 
geen uitspmak doet ove1' een geschil inzake 
bevoegdheid, enkel een p1·ovisionele ve?·
goeding toekent en een onde?·zoeksmaat
regel beveelt. - .Vom·ziening v661· de eind
beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk in strafzaken is de 
voorziening v66r de eindbeslissing inge
steld tegen de beslissing die, op de 
burgerlijke rechtsvordering, geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
b evoegdheid, een provisionele vergoeding 
toekent en, voor het overige, een onder
zoeksmaatregel beveelt. (Sv., a.rt. 416.) 

4 en ll september, 8 oktober en 19 no
vember 1973, 25 februari, 20 mei en 
24 juni 1974. 

6, 30, 146, 315, 705, 1049 en 1183 

42. :.___ Te1·mijn. - Stmjzaken. - Bu?·
ge?·lijke ?'echtsvm·dm·ing. - An·est op 
tegenspmak waa1·bij de beklaagde wm·dt 
ve?·oo?·deeld om aan de bu?·ge1·lijke pa1·tij 
de dom· haa1• gevorde1·de bed1·agen te be
talen. - St?·aj?·echte?' wiens 1·echtsmacht is 
uitgeput, zelfs indien hij de ve?'oo?·deling 
als een vom·lopige beslissing kwalificee?·t. 
- Voo1·ziening onmiddellijk ontvankelijk. 
-De rechtsmacht van de strafrechter is 
uitgeput door een arrest ()p tegenspraak 
dat, na de eindbeslissing op de straf
vordering, de beklaagde veroordeelt om 
aan de burgerlijke partij de door h'aar 
gevorderde bedragen te betalen. Dit 
arrest is dus voor onmiddellijk cassatie
beroep vatbaar, zelfs indien de rechter 

de veroordeling als een voorlopige beslis
sing · kwalificeert. 

4 september 1973 en 2 april 1974. 
6 en 853 

43. - Tm·mijn. - Stmfzaken. - A?·
rest van de kame?' van inbeschuldiging
stelling waa1·bij niet ontvankelijk wm·dt 
ve1·klaa1·d het vm·zet van de ve1·dachte tegen 
de beschikking van de madkame1· die hem 
naa1· . de co?'?'ectionele 1·echtbank ve1·wijst. 
- Geen geschil inzake de bevoegdheid van 
de onde1·zoeksge?·echten. - Voo1·ziening 
van de ve1·dachte v661· de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening die de verdachte 
v66r de eindbeslissing heeft ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij, zonder 
beslechting van enig geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, 
niet ontvankelijk wordt verklaard het 
verzet van de verdachte tegeh de be
schikking van de raadkamer die hem 
wegens wanbedrijven naar de correc
tionele rechtbank verwijst. (Sv ., art. 416.) 

18 september 1973. 57 

44.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- Voo?'
ziening tegen een eindbeslissing op tegen
spmak. - Buiten · het geval van arti
kel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935 
is te laat ingediend de voorziening die 
in strafzaken tegen een eindbeslissing op 
tegenspraak wordt ingesteld, na het ver
strijken van de termijn bij artikel 373 
van het Wetboek van strafvordering 
bepaald. 

12 en 20 november 1973, 27 mei en 
4 juni 1974. 301, 321, 1066 en 1088 

45.- Te1·mijn. -Dienstplichtzaken.
Beslissing van de he1·keu1·ingsmad. --: 
Voo1·ziening van de dienstplichtige. -
M ee1· d,an vijjtien dagen na de ontvangst 
van de betekening. - Niet ontvankelijlce 
voo1·ziening. - Te laat en derhalve niet 
ontvankelijk is de voorziening, door de 
dienstplichtige tegen een beslissing van 
de herkeuringsraad ingesteld meer dan 
vijftien dagen na de ontvangst van de 
betekening van de beslissing. (Gecoiirdi
neerde dienstplichtwetten van 30 april 
1962, art. 51, §§ 2 en 4.) 

28 november 1973. 360 

46.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- Ve?'
oo?·deling bij ve1·stelc . - Voo?'Ziening van 
de belclaagde tijdens de gewone ve?·zet
tm·mijn. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening door de 
beklaagde tijdens de gewone verzet-
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termijn ingesteld tegen een arrest waar
bij hij bij verstek werd veroordeeld. 
(Sv., art. 413.) 

10 en 1.2 december 1973, 19 maart en 
18 juni 1974. 409, 410, 754 en 1141 

47 . - Te1·mijn. - Stmfzaken. - Be
schikking van de madkame1· in laatste 
aanleg gewezen waa1·bij de beklaagde naa1· 
de C01'1'ectionele 1·echtbank w01·dt veTwezen. 
- Voo1·ziening v661· de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening die v66r de eind
beslissing is ingesteld tegen een in 
laatste aanleg gewezen beschikking van 
de raadkamer, waarbij de beklaagde 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen. (Sv., art. 316.) 

17 en .24 december 1973, 9 april en 
11 juni 1974. 441, 481, 879 en 11.27 

48. - Te1·mijn. - Bu1·ge1'lijke zaken. 
,--- Vonnis dat een onde1·zoeksmaat1·egel 
beveelt. - Voo1·ziening v661· het eindvonnis 
niet ontvankelijk. - Niet ontvankelijk 
v66r h et eindvonnis is de voorziening 
tegen een vonnis dat zich ertoe beperkt, 
alvorens recht te doen, een onderzoeks
maatregel te bevelen. (G.W., art. 19 en 
1077.) 

19 december 1973. 448 

49. - TeTmijn. - Stmjzalcen.- Btt1'
ge1'lij lee 1'echtsv01·de1·ing. B eslissing 
waa1·bij de belclaagde tot schadeve1·goeding 
jegens de bU?·ge?·lijlce pa?·tij is ve1'001'deeld. 
- Voo1·ziening van de bU1·ge1·lijke pa1·tij 
tijdens de gewone ve1·zetteTmijn van de 
belclaagde. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Niet ontvankelijk is de voorziening van 
d e burgerlijke partij tegen de beldaagde 
die bij verstek tot schadevergoeding 
jegens haar is veroordeeld, wanneer zij 
is ingesteld tijdens de gewone verzet
termijn van de beklaagde. 

8 januari 1974. 504 

50. - Te1·mijn. - Stmjzalcen. - Bu1·
ge1·lij Tee ?'echtsvo?·deTing. - V e?·oo?·deling 
bij ve1·stelc van de belclaagde en ve1·oo1·deling 
op tegenspmalc van de voo1· deze belclaagde 
btt1'ge?Techtelij lc aanspmlcelij lee pa1·tij. -
Voo1·ziening van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij 
tijdens de gewone ve1·zette1·mijn van de 
belclaagde ingesteld zowel t.a.v. de bu?·ge1'-
1'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij als t.a.v. 
de belclaagde. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
D e voorziening van de burgerlijke partij 
tegen de beslissing tot veroordeling bij 
verstek van de beklaagde en tot veroor
deling op t egenspraak van de burger
r echtelijk aansprakelijke partij is niet 

ontvankelijk zowel t.a.v. de ene als van 
de andere partij, indien zij wordt inge
steld tijdens de gewone verzettermijn 
van de beklaagde. (Sv., art. 413, aange
vuld bij art. 8 van de wet van 9 maart 
1908.) 

8 januari 1974. 504 

51.- Te1·mijn.- Stmfzalcen. - Ve1·
zelce1·am· van de bu1·ge1'1'echtelijke aanspTa
Tcelijlcheid inzalce moto?Tijtuigen. - V?·ij
willige tussenkomst in hoge1' be1·oep. -
Tussenlcomst toegelaten tot bindendver
lcla?·ing van het a1'1·est. - Tussenlcomst 
niet ontvanlcelijlc ve1·klaa1·d in zove1·1·e deze 
st?·elct tot vaststelling van de scho1·sing van 
de delclcing op het ogenblilc van het ongeval, 
we gens niet- betaling van de p1·emies. -
Beslissing geg1·ond op de onbevoegdve1·
lcla1·ing van het stmjge1·echt om uitspmak 
te doen ove1· de 1·echten van de ve1·zeke1·aa1· 
tegen de ve1"zeke1·de. - VooTziening on
middellijlc ontvanlcelijk. - De verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van d e beklaagde inzake motor
rijtuigen, wiens vrijwillige tussenkomst 
in hoger beroep is toegelaten tot bindend
verklaring van het arrest, doch niet 
ontvankelijk is verklaard in zoverre zij 
ertoe~trekt om t.a.v. de burgerlijke partij 
en van de beklaagde te doen beslissen 
dat op het ogenblik van het ongeval de 
aan deze verschuldigde dekking geschorst 
was, wegens niet-betaling van de premiss, 
kan zich onmiddellijk in cassatie v_oor
zien tegen deze beslissing, welke gegrond 
is op de onbevoegdverldaring van het 
strafgerecht om uitspraak te doen over 
de rechten die de verzekeraar kan doen 
gelden tegenover de verzekerde of de 
verzekeringnemer. (Sv., art. 416; wet van 
1 juli 1956, art. 9.) 

14 januari 1974. 537 

52.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- Bu1·
ge1·lij ke 1·echtsvo?'de?·ing. Beslissing 
waa1·bij geen uitspmalc woTdt gedaan in
zalce een bevoegdh,eidsgeschil en slechts een 
voo1'lopige ve1·goeding w01·dt toegekend, 
te1·wijl de ttitspmalc ove1: de ande1·e pttnten 
van de eis ttitgesteld wo1·dt . - Niet-ont
vanlcelijkheid. - Niet otitvankelijk in 
strafzaken is het cassatieberoep dat v66r 
de eindbeslissing ingesteld is tegen de 
beslissing waarbij op de burgerlijke 
rechtsvordering geen uitspraak wordt 
gedaan inzake een bevoegdheiclsgeschil, 
een voorlopige vergoecling worclt toege
kend en voor het ·overige de uitspraak 
worclt uitgesteld. (Sv. , art. 416.) 

21 januari 1974. 557 
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53. - Tm·mijn. - Stmjzaken. - A1·-
1·est van de kame1· van inbeschuldiging
stelling waa1·bij niet ontvankelijk w01·dt 
ve1·klam·d het ve1·zet van de beklaagde tegen 
een beschikking van de madkarnm· die hem 
naa1· de co1'1'ectionele 1·echtbank ve1·wijst. 
- Geen betwisting inzake de bevoegdheid 
van de ondm·zoeksge1·echten. - Oassatie
bm·oep v661· de eindbeslissing. - Niet
ontvankelijkheid. - Wanneer de be
voegcll1eid van de onderzoeksgerechten 
noch voor de raadkamer noch voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling werd 
betwist, is niet ontvankelijk het cassatie
beroep, v66r de eindbeslissing ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling, · dat, zonder uit
spraak te doen over de bevoegcll1eid, 
niet ontvankelijk verklaart het verzet 
van de verdachte t egen de beschikking 
van de raadkamer die h em wegens gecor
rectionaliseerde misdaden naar de correc·
tionele rechtbank verwij'st. (Sv., art. 416.) 

22 januari, 19 februari, 4 en 12 maart 
1974. 569, 688, 731 en 776 

54.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- Ve1'
volging wegens oveTt1·edingen van een 
gemeenteve1't;n·dening tot invoe1·ing van een 
on1·echtst1·eekse belasting. - V onnis van 
de C01'1'ectionele Techtbank in hoge1· be1·oep 
gewezen, wam·bij de beklaagde schuldig 
wo1·dt veTklaaTd, voo1•lopig tot een deel van 
de ontdoken belasting woTdt ve1'001'deeld, 
een deskundigenonde1·zoek w01·dt bevolen 
teneinde het jttiste beclmg van de belasting 
vast te stellen en de kosten w01·den aange
houden. - Beslissing waa1·tegen niet 
dadelijk cassatiebe1'0ep kan woTden inge
steld. - Geen eindbeslissing in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en derhalve geen beslissing 
waartegen dadelijk cassatieberoep kan 
worden ingesteld is het vonnis waarbij 
de correctionele rechtbank, in hoger 
beroep rechtdoende over een vervolging 
wegens overtredingen van een gemeente
verordening tot invoering van een on
rechtstreekse belasting en vaststelling 
van een geldboete gelijk aan de ontdoken 
belasting, de beklaagde voorlopig ver
oordeelt tot het onbetwist.e deel van de 
belasting, een deskundigenonderzoek be
veelt teneinde het juiste bedrag van deze 
belasting vast te stellen, en de kosten 
voorbehoudt. 

29 januari 1974. 586 

55.- Te1·mijn.- Stmjzaken. - Von
nis waa1·bij een ve1·zoek ani ve1·wijzing nam· 
een 1·echtscollege met een ande1·e voe1·taal 
woTdt ajgewezen. - Oassatiebe1·oep v661· 

de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep die v66r de eindbeslissing is inge
steld tegen een vonnis dat zich ertoe 
beperkt het verzoek tot verwijzing naar 
een rechtscollege met een andere voer
taal te verwerpen ep. de zaak voor uit
spraak ten gronde uit te stellen. (Sv., 
art. 416, en wet van 15 juni 1935, art. 23.) 

26 februari 1974. 709 

56. - Te1·mijn. - Stmfzaken. - Be
klaagde bij ve1·stek ve1'001'deeld. - Bu1' 
ge1'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij op te
genspmak ve1·oordeeld. - Voo1·ziening van 
deze pa1·tij tijdens de gewone ve1·zette1·mijn 
voo1· de beklaagde.- Ontvankelijkheid.
In geval van veroordeling door een arrest 
dat t.a .v. de beklaagde bij verstek en 
t.a .v. de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij op tegenspraak is gewezen, is 
deze burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij ontvankelijk om zich onmiddellijk 
in cassatie te voorzien, hoewel de gewone 
verzettermijn voor de beklaagde niet 
verstreken is. (Impliciete oplossing.) 

11 maart 1974. 754 

57. - Tennijn. - Stmjzaken. - Btw
ge?·lijke 1'echtsv01·de1·ingen. - Schade die 
onde1·scheiden elementen omvat. - A1'1'est 
dat, zondm· inzake bevoegdheid te beslissen, 
deflnitiej ttitspmak cloet ove1· sommige ge
cleelten van de schade, cle ttitspmak aan
houclt m .b.t. een ande1· gedeelte en daa1·toe 
de zaak voo1' onbepaalde tijd venlaagt. -
Onmiclclellijk cassatiebe1·oep niet ontvanke
lijk . - Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep dat v66r de eindbeslissing is inge 
steld tegen een arrest clat, zonder inzake 
bevoegcll1eid te beslissen, definitief uit
spraak doet over sommige gedeelten ,tan 
de door de burgerlijke partij aangevoerde 
schade, de ui.tspraak aanhouclt m.b.t. 
een ander gecleelte en daartoe de zaak 
voor onbepaalde tijcl v erdaagt. (Sv., 
art. 416.) 

25 maart 1974. 812 

58.- Te1·mijn.- Stmfzaken.- Btw
ge1'lijke 1'echtsvo1'de1·ing. - Schade die 
onde1·scheiden bestancldelen omvat. - A1·-
1·est dat deflnitiej ttitspraak doet ove1· een 
van deze bestandclelen, voo1· het ove1·ige een 
voo1·lopi.ge ve1·goecling toekent en een on
dm·zoeksmaat?·egel beveelt. - Geen be
voegclheidsgeschil. - Voo1·ziening v661· de 
einclbeslissing. - Niet-ontvankelijkheicl. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld t egen 
een arrest dat, zonder over een bevoegd
heidsgeschil uitspraak te doen, definitief 
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uitspraall:: doet over een bestanddeel van 
de schade, voor de andere bestanddelen 
een voorlopige vergoeding toekent en 
een onderzoeksmaatregel beveelt. (Sv., 
art. 416 .) 

26 maart 1974. 822 

59,.- Te1·mijn .:- Stmjzaken. Be-
slissing die zich e1·toe bepm·kt de he1'ope
ning van de debatten te bevelen en de zaak 
voo1· onbepaalde tijd ttit te steUen. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk 
is de voorziening welke v66r de eind
beslissing is ingesteld tegen een beslissing . 
die, zonder te beslissen over een geschil 
inzake bevoegdheid, zich ertoe beperkt 
de heropening van de de batten te bevelen 
en de zaak voor onbepaalde tijd uit te 
stellen. (Sv., art. 416.) 

2 april 1974. 851 

60. - Tm·mijn. - Stmjzaken. - Be
klaagde bij ve1·stek ve1·oo1·deeld. - A1'1'est 
op tegensp1·aak t.a.v. de ve1·zeke1·aa1· van 
de bu1·ge1'1'echtelijke aanspmkelijkheid van 
de beklaagde inzake moto1'1·ijtttigen . -
Voo1·ziening van deze ve1·zekm·aa1· tijdens 
de gewone ve1·zettm·mijn van de beklaagde. 
- Ontvankelijkheid. - Wa1meer een 
beldaagde bij verstek wordt veroordeeld 
door een arrest dat op tegenspraak is 
gewezen t.a.v. de verzekeraar · van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake motorrijtuigen, is de verzekeraar 
ontvankelijk om zich dadelijk in cassatie 
te voorzien, hoewel de gewone verzet
termijn welke voor de beklaagde open
staat niet verstreken is. 

23 april 1974. 909 

61. - Te1·mijn. - Stmjzaken. A1·-
1·est van de kame1· van inbeschttldiging
steUing dat een beschikking tot buitenve1'
volgingsteUing vemnde1't en de ve1'dachte 
naa1· de C01'1'ectionele ?'echtbank ve1·wijst. 
- A1'1·est dat niet beslist ove1· een geschil 
inzake de bevoegdheid van de onde?"Zoeks
ge?·echten. - Voo1·ziening van de ve1·dachte 
v661· de eindbeslissing. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening van de verdaehte, welll::e v66r de 
eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat, zonder te beslissen over een geschil 
inzake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten, een beschikking tot bui
tenvervolgingstelling verandert en de 
verdachte naar de correctionele recht
bank v erwijst. (Sv., art. 416.) 

29 april 1974. 949 

62. - Te1·mijn . - Stmjzaken. - Be-

klaagde bij ve1·stek ve1·oo1'deeld. - V e1·zet. 
- A1'1·est dat het ve1·zet ongedaan ve1·lclam·t. 
- V oo1·ziening van de beklaagde tegen dit 
a1'1'est. - Aanvang van de te1·mijn. -
De termijn waarover de beklaagde be
schikt om zich in cassatie te voorzien 
tegen een beslissing die, wegens niet 
verschijning, ongedaan verldaart het door 
h em gedane verzet tegen een arrest dat 
hem bij verstek veroordeelt, begint te 
lopen de dag na de betekening van de 
bestreden beslissing. (Sv., art. 373.) 

4 juni 1974. 1090 

63 . - Te1·mijn.- Stmjzaken.- A1·-
1·est doet enkel uitspmak op een W1"akings
eis. - Voo1'ziening ingesteld v661· de 
eindbeslissing. - Niet ontvankelijk. -
Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie die, v66r de eindbeslissing, in
gesteld is tegen een arrest waarbij enkel 
een wrakingseis wordt verwoi'pen. (Sv., 
art. 416.) 

4 juni 1974. 1098 

HOOFDSTUK III. 

VORM VAN DE VOORZIENING.- VERMEL
DING VAN DE GESCHONDEN WETTEN. 
- 0PGAVE VAN RET MIDDEL. -
W ANNEER IS ER VOORZIENING ? -
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. 
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - NEER·
LEGGING VAN MEMORIES.- GRONDEN 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID . - 0N
SPLITSBARE ZAKEN ." - ERKENNING 
DOOR DE PARTIJEN . . 

§ 1. - Algemene regel. 

§ 2. - Belastingzaken. 

,64 . - Vonn. - Di1·ecte belastingen. -
Voo1·ziening doo1· een gemachtigde inge
steld. - Bijzonde1·e volmacht vm·eist . -
Elke gemachtigde die zich inzake directe 
belastingen in cassatie voorziet, moet 
daartoe in het bezit zijn van een bijzon
dere volmacht. (W.I.K., art. 289.) 

12 oktober 1973. 175 

65. - Vonn . - Di1·ecte gemeentelijke 
belastingen. - Voo1·ziening tegen een 
beshtit van de bestendige deputatie. -
Betekening van de ve1'kla1·ing van V001'
ziening. - Bewijs van deze betekening 
niet 1·egelmatig ove1·gelegd . - N iet ont
vankelijk is de voorziening in cassatie 
tegen een besluit van de bestendige de 
putatie van de provincieraad, waarbij 
beslist wordt over een reclamatie tegen 
een aanslag in een directe gemeentelijke 
belasting, wanneer uit de regelmatig 
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aan het Hof voorgelegde stukken niet 
blijkt dat de verklaring van voorziening 
binnen de terrnijn gesteld bij artikel 4 
van de wet van 22 januari 1849 betekend 
werd aan de partij tegen wie zij is ge 
richt. (Wet van 22 januari 1849, art. 4; 
wet van 22 juni 1865, art. 1 en 2; wet 
van 22 juni 1876, art. 16; Sv., arti
kel 420bis.) 

12 oktober 1973, 20 en 28 maart en 
12 juni 1974. 176, 802, 837 en 1129 

66. - V01·m . - Gemeentelijke belas
tingen. - Voo1·ziening tegen een besluit 
van de bestendige deptttatie van de p?·o
vinciemad. - Ove1·legging van stukken 
doo1· ·de eise1·. - V o01·waa1·den. - Bij 
cassatievoorziening tegen een besluit in
zake clirecte gemeentelijke belastingen 
van de provinciale raad, kan de eiser 
geen andere stukken meer overleggen dan 
de akte van afstand, van hervatting van 
het geding of alden waaruit blijkt dat de 
voorziening doelloos is geworden, nadat 
meer dan twee maanden verstreken zijn 
sedert de dag waarop de zaak door de 
griffier op de algemene rol is ingeschre
ven. (Sv., art. 420bis.) 

12 oktober 1973. 176 

67. - Di1·ecte gemeentelij ke belastingen. 
- V oorziening tegen een beslttit van de 
bestenclige deputatie van een p?·ovincie
raad. - Eise1· die geen middel aanvoert 
tot staving van zijn voo1·ziening. - Geen 
middel dat de openba1·e 01·de makt en dat 
van ambtswege moet wo1·den opgewo1·pen. 
- V e1·we1-ping van de voo1·ziening. ·
Wanneer de eiser geen rniddel aanvoert 
tot staving van zijn voorziening t egen het 
besluit van de bestendige deputatie van 
een provincieraad, rechtdoende over een 
aans1ag in een cl,irecte gemeentelijke 
belasting, en geen rniddel dat de open bare 
orde raakt van ambtswege moet worden 
opgeworpen, verwerpt het H of van cas
satie de voorziening. 

28 februari 1974. 720 

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

68. - Vom~. - Btw·gel"lijke zalcen. -
Oassatieve?·zoeksclwift. - V m·zoeksclwift 
dat zowel op het afsch?-ift als op het 01·igi
neel do01· een advocaat bij het Hof van 
cassatie moet ondm·tekend zijn. - In 
burgerlijke zaken moet het cassatiever
zoekschrift zowel op het afschrift als op 
het origineel door een advocaat bij het 
Hof van cassatie ondertekencl zijn. 
(G.W., art. 1080.) 

11 oktober 1973. 170 

69. - Nee1·legging van mem01·ies. 
Bu1·gel"lijke zaken. - Voo1·ziening tegen 
een vonnis van de a?Tondissements?·echt
bank inzake bevoegdheid. - Memo1·ie van 
antwo01·d.- Op de g1·ijfie afgegeven na het 
ve?·st1·ijken van de te1·mijn gesteld bij a?·ti
kel 642, lid 3, van het Ge1·echtelijk Wet
boek. - Het Hof slaat geen ach~ op de 
mem01·ie. - W anneer het Hof kennis 
neemt van een voorziening van de pro
cureur-generaal bij het hof van beroep 
tegen een vonnis van de arronclisse
mentsrechtbank over de bevoegdheid, 
slaat het geen acht op een memorie van 
antwoord die op de griffie is afgegeven 
na h et verstrijken van de termijn gesteld 
bij artikel 642, lid 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

29 november 1973. 366 

70. - Neel"legging van mem01·ies. -
Bu,·ge1·lijke zaken. - Mem01·ie do.or de 
ve1·wee?·dm· aan de gl"iffie gezonden zonde?' 
tussenkomst van een advocaat bij het Hof 
van cassatie. - Mem01·ie waa1·op het Hof 
geen acht ·ve1·mag te slaan. - In burger
lijke zaken mag het Hof geen acht slaan 
op een memorie welke door de verweer
der of in zijn naam aan de griffie is ge
zonden zonder tussenkomst van een advo
caat bij het Hof van cassatie. (G.W., 
art. 1092.) 

27 februari 1974. 719 

71. - V01·m. - Bu1·ge1·lijke zaken. -
Opgave van het middel. - Leemten. -
Leemten die doo1· de ontwikkeling van het 
middel en de mem01·ie van toelichting niet 
kunnen worden aangevuld. -In burger
lijke zaken kan de ontwikkeling van het 
middel in het cassatieverzoekschrift of 
in de memorie van toelichting de leem
ten niet aanvullen waarop in de opgave 
van het middel is gewezen. (G.W., 
art. 1080.) 

15 maart 1974. 790 

72.- Middel van niet-ontvankelijkheid. 
- Btwge1-lijke zaken. - Middel van niet
ontvankelijkheid opgew01·pen doo1· het open
baa?· ministe~·ie. - Kennisgeving. -
Indien het openbaar ministerie bij het 
Hof van cassatie ambtshalve een middel 
van niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen 
een voorziening in burgerlijke zaken, 
moet het vooraf claarvan bij gerechts 
orief kennis geven aan de advocaten van 
de partijen. (G.W., art . 1097.) 

4 april 1974. 859 

73. - Vwm. - BU1·ge1·lijke zaken. -
M em01·ie van toelichting. - M emo1·ie die 
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ertoe st?·elct de ttiteenzetting van het middel 
van het ve1·zoeksch1·ift aan te vullen hetzij 
doo1· g1·ieven aan te voe1·en welke in deze 
uiteenzetting niet naa?' VO?'en zijn geb1·acht 
hetzij dam· de onnauwketwigheid of onvol
doendheid van de aldaa1· geuite g1·ieven te 
ve1·helpen. - Niet ontvankelijke memo1·ie. 
- In burgerlijke zaken is de memoria 
van toelichting van de eiser tot cassatie 
niet ontvankelijk in zoverre zij ertoe 
strekt de uiteenzetting van het middel 
van het verzoekschrift aan te vullen 
hetzij ·door grieven aan te. voeren die 
in deze uiteenzetting niet naar voren zijn 
gebracht, hetzij door de onnauwkeurig
heid of onvoldoendheid van de aldaar 
geuite grieven te verhelpen. (G.W., 
art. 1087.) 

4 april 1974. 861 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

74.- Vo1·m. - Dienstplicht.- Voo?'
ziening waa1·in geen enkel middel wo1·dt 
aangevoe1·d . - Niet ontvankelijke voo?'
ziening. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening tegen ee;n beslissing van de Hoge 
Militieraad, waarin geen enkel middel 
wordt aangevoerd. (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 51,§ I, vervangen 
bij de wet van .22 juni 1972, en § 4.) 

5 september 1973 en 23 januari 1974. 
13 en 573 

75. - Vonn. - Dienstplichtzaken. -
V e?·zoeksch?-ift waa1·in de dienstplichtige 
betwist dat hij geschikt is vom· de dienst 
en vmagt een nieuw medisch onde1·zoek 
te onde1·gaan. ·- V m·zoeksch?-ift dat geen 
voo1·ziening in cassatie is. - Geen voor
ziening in cassatie is het verzoekschrift 
waarin de dienstplichtige betwist dat hij 
geschikt is voor de dienst en vraagt een 
nieuw medisch onderzoek te ondergaan. 
(Gecoordineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962, art. 51.) 

12 december 1973. 423 

76. - Vo1·m. - Dienstplichtzaken. -
Ve1·zoeksch?-ift waa1·bij de dienstplichtige 
om ttitstel vraagt . - Ve1·zoeksch?-ift dat 
geen voo1·ziening in cassatie is. - Geen 
voorziening in cassatie is het verzoek
schrift waarbij een dienstplichtige om 
uitstel vraagt. 

10 april 1974. 880 

77. - Dienstplicht. - Memo1·ie aan 
de g1·ijfie gezonden na het vm·strij ken van 
de tm·mijn vom· het instellen van de voor
ziening. - Memorie waa1·op het Hof geen 
acht ve1·mag te slaan. - In dienstplicht-

zaken vermag het hof geen acht te slaan 
op een aanvullende memoria welke aan de 
griffie is gezonden na het verstrijken van 
de termijn van voorziening. (Gecoordi
neerde dienstplichtwetten van 30 april 
1962, art. 51.) 

19 juni 1974. ll59 

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

78.- Vo1·m.- Stmfzaken.- Bu1·ge1·
lijke pa1·tij, eise1·es. - Voo1·ziening 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.) 

4 september en 6 november 1973 en 
4 juni 1974. 6, 268 en 1088 

79. - Vm·m. - Stmfzaken. - Voo?'
ziening van de bu1·ge1·lijke pa1·tij. -
Exploot van betekening te1· g1·ijfie van het 
Hof nee1·gelegd na het ve?'St?·ijken van de 
termijn, gesteld bij a1·tikel 420bis van het 
Wetboek van stmfvm·de?·ing. - Niet ont
vanlcelijke voo1·ziening. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening van de burger
lijke partij wier exploot van betekening 
aan de verweerder ter griffie van het 
Hof is neergelegd na bet verstrijken van 
de termijn, gesteld bij artikel 420bis, 
lid 2, van het Wetboek van strafvorde
ring. 

4 september· 1973, 25 maart en 4 juni 
1974. 8, 813 en 1088 

· 80. - Vo1·m. - Stmfzaken. - Voo?·· 
ziening van de btwge?'lijke pa1·tij. - Me
mm·ie te1· g?'iffie van het H of van cassatie 
neergelegd. - Ambtelijke tussenkomst van 
een advocaat bij het . H of van cassatie 
vm·eist. - Niet ontvankelijk is de me
moria van de burgerlijke partij, eiseres 
tot cassatie, die ter griffie van het Hof 
van cassatie · is neergelegd zonder de 
ambtelijke tussenkomst van een advo
caat bij dit Hof. (Sv., art. 425.) 

II september 1973 en 19 maart 1974. 
32 en 798 

81. - Vm·m. - Stmfzaken. - Btw
ge?Techtelijk aanspmkelijke pa1·tij, eise
?"es.- Vom·ziening niet betekend.- Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk 
is de voorziening van een burgerrechte
lijk aansprakelijke partij, die niet is 
betekend aan de partij tegen wie zij is 
gericht. (Sv., art. 418.) 

24 september, 23 oktober en 6 novem
ber 1973 en. 6 mei 1974. 

76, 223, 270 en 996 
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82.- Vo1·m. - Stmfzaken.- Indie
ning van mem01·ies . - M emo?"ie van de 
eise1· ingediend te1· g1·~tfie van het Hof van 
cassatie na het ve1·st1·ij ken van de tm·mijn 
bepaald in a1·tikel 420bis, lid 21, van het 
Wetboek van stmjvorde1·ing. · - Niet
ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk 
is de m emoria die tot staving van een 
cassatieberoep in strafzaken ter griffie 
van het Hof is ingediend na de termijn 
bepaald in artikel 420bis, lid 2, van het 
Wetboek van strafvordering. 

2 oktober, 6 en 12 november 1973 en 
19 februari 1974. 123, 274, 302 en 688 

83. - Vo1·m. - Stmjzaken. - Voo?·
ziening van cle bu1·ge1Techtelijk aanspm
kelijke pa1·tij. - Geen eensltticlend ve1·
klaa1·d afschl'ift van de ve1·kla1·ing van 
voo1·ziening bij het oo1·sp1•onlcelijk exploot 
van betelcening ·gevoegcl. - Niet-ontvan
kelijkheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van een bm·gerrechtelijk 
aansprakelijke partij, wanneer geen eens
luidend verklaard afschrift van de ver
klaring van voorziening bij het oor
spronkelijk exploot van betekening van 
dit recht;:;middel is gevoegd. (Sv., arti
kel 418.) 

2 oktoher 1973 en 27 mei 1974. 
127 en 1068 

84. - Vo?"m. - Stmfzaken. - Voo?·
ziening van cle ve1·zelce1·aa1" van de btw
ge?Techtelijk aanspmkelijke partij, V?·ij
willig tttssengekomen pa1·tij. - Geen 
eensluiclend ve1·klaarcl afsch?"ijt van de 
voorziening bij het oo1·sp1·onkelijlc exploot 
van betekening gevoegd. - Niet-ontvan
lcelijkheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde, vrijwillig tussengekomen 
partij, wanneer geen eensluidend ver
klaard afschrift van de verklaring van 
voorziening bij het oorspronkelijk ex
ploot van betekening van dit rechtsmid
del is gevoegd. (Sv., art. 418.) 

2 oktober 1973 en 29 januari 1974. 
127 en 586 

85. - Vo1·m. - Stmfzaken. - Ve1·
zoeksclwift tot staving van de voo1·ziening. 
- Ve1·zoeksclvrijt nee1·gelegcl te1• g1·ijfie van 
het ge1·echt dat cle · best1·eclen beslissing he eft 
gewezen.- Nee?"legging na het ve1·st1·ijken 
van de te1·mijn gesteld bij m·tikel 422 van 
het Wetboek van stmjv01·cle1·ing. - Niet
ontvankelijkheid van het ve1·zoeksclwijt. -
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat tot staving van een voorziening in 
strafzaken ter griffie van het gerecht, dat 

de bestreden beslissing heeft gewezen, 
is neergelegd na het verstrijken van de 
termijn gesteld bij artilrel 422 van het 
Wetboek van strafvordering. 

15 oktober 1973. 180 

86. - V01·m. - Stmfzaken. - B~tr
ge?"lijke pm·tij, eise1·es. - Eenslttidend 
ve1·klam·cl afsclwift van de ve1"kla1·ing van 
voo1·ziening niet bij het oo1·sp1"onkelijk ex
ploot van betekening gevoegd. - Niet
ontvankelijheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening van een burgerlijke partij, 
wanneer geen eensluidencl verklaard af
schrift van de verldaring van voorzie
ning bij het oorspronkelijk exploot van 
betekening van dit rechtsmiddel is ge
voegd. (Sv., art. 418.) 

15 oktober 1973, 26 maart en 30 april 
1974. 186, 822 en 960 

87. - V 01'11L - Stmfzaken. - Be
sche?·ming van de maatschappij. - Geen 
ve1·melding van de best1·eden beslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de cassatievoorziening inzake 
bescherming van de maatschappij, die 
de bestreden beslissing niet vermeldt. 
(Sv., art . 417 .) 

16 oktober en 6 november 1973. 
189 en 274 

88. - Vo1·m. - Voo1·ziening van de 
ve1·zekm·aa1· van de bu1·ge1Techtelijke aan
spmkelijkheid van cle beklaagcle, v1·ijwillig 
tussengekomen pa1•tij. - Voo1·ziening niet 
betekend. - Niet-ontvankelijkheid. 
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de verzekeraar van de burgerrech
telijke aansprakelijk11eicl van de beklaag
de, die voor het strafgerecht vrijwillig is 
tussengekomen, wanneer deze niet is 
betekend aan de partijen tegen wie zij is 
gericht. (Sv., art. 418.) 

29 oktober 1973. 242 

89. - Vonn. - Stmfzaken. - Btw
ge?Techtelijk aanspmkelijke 1Ja1·tij, eise-
1·es. - V oo1·ziening niet betekend aan het 
openbam· ministm·ie. - Vo01·ziening ge-
1·icht tegen cle beslissing waa1·bij de eism·es 
bu1·ge1Techtelijk aansJJmkelijk wonlt vm·
klam·d voo1· de ve1·oo1·deling van de be
klaagcle tot een gelclboete en in kosten 
en pe1·soonlij k ve1·oo1·deelcl wo1·dt in lcosten 
jegens cle openba1·e pa1·tij. - Niet-ontvan
kelijkheicl. - Niet ontvankelijk, wegens 
niet-betekening aan het openbaar mi
nisterie, is de voorziening door een bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij inge
steld en gericht tegen de beslissing waar-
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bij zij zich richt tegen de beslissing waar
bij deze persoonlijk wordt veroordeeld in. 
kosten jegens de openbare partij en 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de veroordeling van de be
klaagde tot een geldboete en in kosten 
van de strafvordering. (Sv., art. 418.) 

12 november 1973. '291 

90. - Vo1·m. - Stmjzaken. B~t?'-
ge?'lijke pa1·tij, eise1·es . - Voo1·ziening 
niet betekend aan het openbaa1· ministeTie. 
- Voo1·ziening ge1·icht tegen de beslissing 
tot ve?·oo?·deling van de eise1·es in kosten 
jegens de openba1·e pa1·tij. - Niet-ontvan
kelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens 
niet-betekening aan het openbaar mi
nisterie, is de voorziening van een bur
gerlijke partij tegen de beslissing waarbij 
zij wordt veroordeeld in kosten jegens de 
openbare partij. (Sv., art . 418.) 

12 november 1973. 291 

91. - V01·m. - Stmfzaken. Voo?'-
ziening in cassatie bij b?"iej ingesteld. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening die in strafzaken 
bij brief wordt ingesteld. (Sv., art . 417; 
wet van 25 juli 1893, art . 1.) 

12 november 1973. 301 

92. - Vo1·m. - Stmfzalcen. Ge-
sclwift dat « mem01·ie >> wo1·dt genoemd en 
te1· g?"iffie van het Hoj is nem·gelegd. -
Niet onde1·tekend gesch?-ijt. - Het Hof 
slaat e1· geen acht op. - Het Hof slaat 
geen acht op een geschrift, zelfs al wordt 
het " memorie >> genoemd, dat tot staving 
van de voorziening van de beklaagde is 
neergelegd, wanneer dit niet is onderte
kend. (Sv., art. 422 en 425.) 

13 november 1973. 306 

93. - Vo?'?n. - Stmfzaken. - JI!Ie
mo?"ie van de eise?' nee?·gelegd minde?' dan 
acht dagen v66?" de te1·echtzitting. - JYie 
mO?·ie niet ontvankelijk. - Niet ont
vankelijk in strafzaken is de memorie 
die door de eiser, tot staving van de 
voorziening, minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting ter griffie van het Hof 
is neergelegd. (Sv., art. 421bis, lid 1.) 

24 december 1973 en 12 februari 1974. 
· 481 en 643 

94. - Vo?'?n. - Stmfzaken. - Me
mo?"ie van de eise1·. - 111 emo1·ie kan de 
voo?"ziening niet ~titb1·eiden tot een doo?' 
de ve1·kla?·ing van voo1·ziening niet be
st?"eden beslissing. -De eiser tot cassatie 
kan in strafzaken zijn voorziening niet 
met een tot staving ervan neergelegde 

memorie uitbreiden tot een door de 
verklaring van voorziening niet bestre
den beslissing. 

4 februari 1974. 606 

95. - Stmjzaken. Voo1·ziening na-
mens een ove1·ledene ingesteld. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening welke in strafzaken na
mens een overledene is ingesteld. 

11 maart en 6 mei 1974. 753 en 999 

96.- Stmjzaken.- Voo?"ziening tegen 
een beslissing waa1·tegen cassatiebe?"Oep 
openstaat. - Scho?·sende we1·king. - In 
strafzaken heeft het eassatieberoep tegen 
een beslissing waartegen die voorziening 
openstaat, schorsende kracht. (Sv., arti
kel 373.) 

12 maart 1974. 767 

97. - Vo1·m. - Stmjzaken. - Voo?'
ziening van de beklaagde. - Beschikkend 
gedeelte wam·bij een tegenv01·dm·ing van 
de beklaagde niet ontvankelijlc wo1'dt ve?·
klaa?·d. - Geen betekening. - Niet
ontvankelijkheid. - De voorziening van 
een beklaagde tegen het beschiklmnde 
gedeelte van een arrest waarbij niet 
ontvankelijk wordt verklaard een tegei:J
vordering om het openbaar ministerie 
te doen veroordelen tot teruggave van 
het in de loop van de vervolgingea in 
beslag genomen rijbewijs, is niet ont
vankelijk indien zij niet is betekend aan 
het openbaar ministerie waartegen zij is 
gericht. (Sv., art. 417 en 418.) 

23 april 1974. 913 

98. - Vo?'?n. - Stmjzaken. - Me
mO?·ie van de eise1·. - Jl!I emoTie met als 
opsclwijt « mem01·ie ·van wedeTantwoO?·d >>. 

- Nee1·legging te?' gTiffie na ve?'St?·ijlcing 
van de te1·mijn, gesteld bij a1·tikel 420bis, 
tweede lid, van het Wetboek van st?·ajvo?'
de?·ing. - Niet-ontvanlcelijkheid van deze 
mem01·ie, - Niet ontvankelijk is de me
marie welke tot staving van een cassatie
beroep Ul. strafzaken ter griffie van het 
Hof is neergelegd na verstrijkmg van de 
termijn gesteld bij artikel 420bis, tweede 
lid , van het Wetboek van strafvordering, 
zelfs indien d eze memorie met als op 
schrift « memorie van wederant<voord », 
antwoordt op een memorie van de ver
weerder waarin de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep wordt betwist. 

23 april 1974. 909 

99. - VoTm. - Stmjzaken. - Nee?·
legging van memo1·ies. - Oassatiebe1·oep 
van het openbaa1· ministm·ie. - Ve1·zoek-
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sch?-ijt nee1·gelegd ter griffie van het ge
?'echt dat de best1·eden beslissing heejt 
gewezen. - Datum van de indiening van 
het vm·zoeksch?-ijt niet vastgesteld. - Ve1'
zoeksch1-ijt niet ontvankelijk. - Niet ont
vankelijk is het verzoekschrift door h et 
openbaar ministerie, tot staving van zijn 
cassatieberoep, neergelegd ter griffie van 
het gerecht dat de bestreden beslissing 
heeft gewezen, wanneer niet is bewezen 
dat dit verzoekschrift is ingediend binnen 
tien dagen na de dag van het cassatie
beroep. (Sv., art. 422.) 

14 mei 1974. 1024 

§ 6. - Tuchtzak en. 

100. - Tttchtzaken. - Beslis§.ing van 
de tttcht1·aad van be1·oep van de balies 
wam·bij ten laste van een advocaat een 
tuchtstraj wm·dt uitgesproken. - Cassatie
v:>o?·ziening tegen deze beslissing. - V oor
ziening heejt scl~o1·sende kmcht, tenzij de 
beslissing van de tuchtmad ande1·s lttidt. 
- Tenzij de beslissiug van de tucht
raad van beroep van de balies anders 
luidt, heeft de cassatievoorziening tegen 
de beslissing, waarbij t egen een advo
caat een tuchtstraf wordt uitgesproken, 
schorsende kracht. (G.W., art. 477.) 

24 januari 1974. 580 

7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK 
BEROEP NIET KAN WORDEN INGE
STELD. - 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 GEUIS AAN 
BESTAANSREDEN OF BELANG. 

§ 1. - Allerlei. 

2 . - Belastingzaken. 

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

101. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep kan wonlen ingesteld. - Btt1'
ge1·lijke zaken. - Beslissing waa1·b~i de 
v1·aag tot voo1·behoucl voo1· de toekomst wm·dt 
afgewezen. ----,-- Eise1· die zijn belang bij 
dat vom·behoud doet blijken. - Ontvan
kelijke voo1·ziening. - Ontvankelijk is 
de voorziening tege.n een beslissing die 

de vraag tot voorbehoud voor de toe
komst afwijst, wanneer de partij die zich 
in cassatie voorziet van belang bij dat 
voorbehoud doet blijken. (Impliciete op
lossing.) 

20 december 1973. 467 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

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

102. - Stmjzaken. - Ve1·oordelend 
a1·1·est. - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding. - Voo1·ziening tegen de ve1·oo1·de
lende beschikking ve?'WO?'pen. - Voo?·zie
ning tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding zonde1· belang. - Wanneer de 
beklaagde zich in cassatie heeft voorzien 
tegen een veroordelend arrest, waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wordt be
volen, en, ten gevolge van de verwerping 
van de voorziening teg~n de veroorde
lende beschikking, deze in kracht van 
gewijsde is gegaan, heeft de voorziening 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding geen belang meer. 

24 september en 8 oktober 1973. 
77 en 144 

103. - Stmjzaken. A1'1·est van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot be
vestiging van het bevel tot aanhouding van 
de beklaagde. - Late1·e inv1·ijheiclstelling. 
- V oo1·ziening die haa1• bestaans1·eden 
heeft vedo1·en. - De voorziening door de 
beklaagde ingesteld t egen het arrest van 
de kamer van in beschuldigingstelling tot 
b evestiging van het bevel tot aanhouding 
v erliest haar bestaansreden, indien later 
aan de hechtenis een einde gemaakt werd. 

25 september 1973. 80 

104. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?'OeJJ kan wo1·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Btt1·gedijke 1'echtsvm•de1·ing. -
Voo1·ziening van de beklaagde tegen een 
bw·ge1·lij ke pa1·tij. - Geen ve1·oo1·deling 
van de eise1· jegens deze pm·tij . - Voo?'
zie'(bing zonde1· bestaans1·eden. - W egens 
het ontbreken van bestaansreden is niet 
ontvankelijk de voorziening van de be
klaagde tegen een burgerlijke partij, 
wanneer de beslissing ten gtmste van 
deze partij en t en laste van de beklaagde 
geen veroordeling uitspreekt. 

25 september 1973. 87 

105 . - B eslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep kan wo1·den ingesteld.- Stmf
zaken. - Beslissing van cle commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij dat 
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een geinte1·nee1·de niet in v1·ijheid rnoet 
w01·den gesteld. - Beslissing waa1·tegen 
cassatiebe1·oep openstaat. - Cassatiebe
roep staat open tegen de beslissing van 
de commissie · tot bescherming van de 
maatschappij, dat er geen grond bestaat 
om een ge'interneerde in vrijheid te 
stellen. (G.W., art. 608; wet tot bescher
ming van· de maatschappij, art. 18.) 

2 oktober 1973, 21 januari en 5 fe-
bruari 1974. 115, 563 en 607 

106. - Beslissingen waru·tegen een cas
satiebe1·oep kan wo1'Clen ingesteld. - Stmf
zaken. - Beslissing van de cornrnissie 
tot besche1·rning van de rnaatschappij wellce 
de im·ichting aanwijst waa1·in de inte1'· 
nering zal plaatsvinden. - Oassatiebe1·oep 
niet ontvankelijk. - Geen cassatieberoep 
staat open tegen de beslissing van de 
commiesie tot bescherming van de maat
schappij, welke ter uitvoering van een 
rechterlijke beslissing tot internering de 
inrichting aanwijst waarin deze inter
nering zal plaatsvinden. (G.W., art. 608; 
wet tot bescherming van de maat-schap
pij, art. 14.) 

2 oktober 1973, 25 maart, 9 april en 
6 mei 1974. 115, 817, 880 en 1003 

107.- Stmfzaken.- Voo1·ziening van 
het openbaa1· rninisterie. - V1·ijspmak. 
- Vervolging gesteund op de bepalingen 
van een ve1'01·deningsbesluit dat doo1· een 
a1·1·est van de Raad van State van na de 
voo1·ziening is nietig vm·klaa1·d. - Feiten 
waa1·op geen enkele andere wettelijke bepa
ling van toepassing is. - Voo1·ziening 
zo1ule1· belang gewo1·den.- Niet-ontvanke
lijkheid. - Zonder belang en derhalve 
niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie van het openbaar ministerie 
tegen een vrijsprekend arrest, wanneer 
de reglementering die de b eklaagde zou 
overtreden hebben is nietig verklaard 
door een arrest van de Raad van State 
gewezen na de indiening van de voor
ziening en op het ten laste gelegde feit 
geen andere strafbepaling van toepassing 
is. (Eerste zaak.) 

22 oktober 1973 en 22 januari 1974. 
214 en r 64 

108. - Stmfza/cen. - Voo1·ziening van 
de beklaagde. - Ve1·oo1·deling geg1·ond 
op de bepalingen van een ve1'01'deningsbe
slttit dat doo1· een a1·1·est van de Raad van 
State van na de voo1·ziening is nieMg vm·
klaard. - Feiten waa1'0p geen andere wet
telijlee bepaling van toepassing is. - B e
slissing van het Hof.- Wanneer de be
klaagde zich in cassatie heeft voorzien 

tegen een beslissing waarbij hij wordt 
veroordeeld wegens een overtreding van 
een verordeningsbesluit, dit besluit is 
nietig verklaard door een arrest van de 
Raad van State gewezen na de indiening 
van de voorziening en op bet feit geen 
andere strafbepaling van toepassing is, 
zegt het Hof voor recht dat de bestreden 
beslissing geen gevolg heeft, beveelt dat 
van zijn arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van deze beslissing en 
laat de kosten ten laste van de Staat. 
(Tweede zaak.) · 

22 oktober 1973. 214 

109. - Stmjzaken. Beslissingen 
waartegen cassatiebe1·oep kan wo1·den in
gest§ld. - Na een eerste vo01·ziening w01·dt 
geen a1ule1·e voo1·ziening toegelaten. -
Uitzondm·ingen . - Buiten h et toepas
singsgeval van artikel 40, lid 4, van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, het geval van 
regelmatige afstand of dat waarin t egen 
een arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen nog cassatieberoep openstaat 
na het veroordelend arrest, kan in straf
zaken een partij zich geen tweede maal 
in cassatie voorzien tegen een en dezelfde 
beslissing. (Sv., art. 438.) 

30 oktober, 6 november en 11 decem
ber 1973, 23 en 30 april 1974. 

24 7, 279, 419, 909 en 960 

110. - Stmfzaleen. - Beslissingen 
waa1·tegen cassatiebe1·oep lean wo1·den in
gesteld.- Beschileleing van de onde1·zoeles-
1·echte1-. - Beschileleing die niet voo1· cas
satiebe1·oep vatbaa1· is. - Beschikkingen 
betreffende daden van onderzoek · van 
de onderzoeksrechter zijn niet voor cas
satieberoep vatbaar. 

30 oktober 1973. 251 

111. - Stmfzaken. Beslissingen 
waa1·tegen cassatiebe1·oep lean wo1'den in
gesteld. - Vonnis van de co1'1'ectionele 
1·echtbanle in eerste · aanleg gewezen. -
Niet ontvanleelijlee voo1·ziening. - Niet 
ontvankehjk is de voorziening tegen een 
vonnis dat in eerste aanleg door de cor
rectionele rechtbank is gewezen. (Sv., 
art. 407 · en 413; G.W., art. 609-1°.) 

30 oktober 1973. 251 

112. - Stmfzaken. Oassatiebe1·oep 
van de be/claagde tegen de beslissing op 
de stmjv01·de1·ing. - Ove1·lijden van be
lelaagde. - Voo1·ziening zonde1· bestaans-
1'eden. - Door het overlijden van de 
beldaagde tijdens het cassatiegeding 
heeft het cassatieberoep tegen de be-
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slissing op de strafvordering geen be
staansreden meer; bet cassatieberoep van 
de beldaagde heeft. nog teden van be
staan, in zoverre het gericht is tegen de 
beslissing op de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij. (Wet van 17 april 
1878, art. 20.) 

6 november 1973 en 18 februari 1974. 
270 en 683 

113. - Beslissingen waartegen cassa
tiebe?·oep lean w01·den ingesteld. - Stmj
zaken. - Jeugdbesche1·ming. - A1·1·est 
van de jettgdkame?' van het hoj van beroep 
waa1·bij w01·dt vastgesteld dat de minde?'
jm·ige voo1· wie doo1· de jeugd1·echte1' een 
rr;,aatregel is bevolen,, mee?·de?jarig is ge
wo?·den. - Beslissing die insluit dat de 
maatregel niet mee?' bestaat. - Voo?·zie
ning van de minde1ja1·ige die mee?·de?ja?·ig 
is gewo1·den. - Niet-ontvankelijlcheid. -
Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is de voorziening van de 
minderj arige, die meerderjarig is ge
worden, tegen het arrest van de jeugd
kamer van het hof van beroep waarbij 
deze meerderjarigheid wordt vastge 
steld ; deze vaststelling sluit in dat de 
door de jeugdrechter bevolen maatregel 
niet meer bestaat. 

15 januari 1974. 540 

114. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep lean worden ingesteld. - 'stmf
zaken. - Vonnis van de jettgd?·echtbank 
waa1·bij ten aanzien van een minde?ja?·ige 
een bewa1·ingsmaat1·egel w01·dt bevolen. -
Vonnis in ee1·ste aanleg. - Oassatiebe
?'oep niet ontvanlcelijlc. - Niet ontvanke
lijk is het cassatieberoep tegen een von
nis van de jeugdrechtbank waarbij ten 
aanzien van een minderjarige een be
waringsmaatregel wordt bevolen, daar 
dat vonnis in eerste aanleg is gewezen. 
(Sv., art. 407 en 413 .) 

21 januari 1974. 556 

115. - Stmfzalcen. - Beslissing wam·
tegen · cassatiebe1·oep lean wo1·den inge
steld. - Kame?' van inbeschuldiging
stelling. - Advies inzalce uitleve1·ing. -
V oorziening niet ontvanlcelij Tc . - Ret 
advies, door de kamer van inbeschuldi-. 
gingstelling aan de Regering gegeven 
inzake uit1evering, is geen beslissing 
waartegen cassatieberoep openstaat 
(Wet van 15 maart 1874, art. 3; G.W., 
art . 609.) 

22 januari en 23 april 1974. 
571 en 912 

116. - Beslissingen waa1·tegen een 

voo1·ziening kan w01·den ingesteld. 
Stmjzalcen. - Beschilclcing van de mad
kame?' wam·bij de vo01·lopige hechtenis 
w01·dt gehandhaajd . - Wet van 20 ap1·il 
1874, m·tikel 5. - Voo1·ziening niet ont
vankelijk. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening tegen een beschikking van 
de raadkamer waarbij de voorlopige 
hechtenis, met toepassing van artikel 5 
van de wet van 20 april 1874, gehand
haafd wordt, aangezien zodanige beschilr
king niet in laatste aanleg gewezen is. 
(Wet van 20 april 1874, art . 19; G.W., 
art. 609, I o.) 

25 februari 1974. 705 

117.- Beslissingen waa1·tegen een cas
satieberoep lean wo?"Clen ingesteld. - Stmf
zaken. - Openbaa1· ministe1·ie . - Be
slissing op de st?·ajvo?·de?·ing waa1·bij de 
ovm·leden beklaagde wo1·dt ve1·oordeeld. -
Ove1·lijden van de beklaagde tijdens de 
behandeling van de zaalc in hoge1· bm·oep. 
- Oassatiebe1·oep van de p?·octt?'ett?' des 
Konings. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de procureur des Konings tegen de 
beslissing van de correctionele rechtbank 
die, rechtdoende in hoger beroep, een 
beklaagde die tijdens de behandeling 
van de zaak is overleden, op de straf
vordering veroordeelt. 

18 maart 1974. 793 

118. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep lean worden ingesteld.- Stmj
zaken. - Besche1·ming van de maatschap
pij. - V aststelling doo1· de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij dat 
de geestestoestand van een ve?·oo?·deelde 
niet voldoende is vm·bete1·d zodat zijn inte?·
ne?·ing ve1·dm· nog nodig is. - Oassatie
be?·oep. - Niet-ontvankelijkheid. - Geen 
beslissing waartegen cassatieberoep open
staat is de vaststelling door de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
overeenkomstig artikel 21 van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
dat de geestestoestand van een wegens 
misdaad of wanbedrijf veroordeelde, die 
tijdens zijn hechtenis krachtens een be
slissing van de minister van justitie 
ge'in.terneerd was, niet voldoende ver
beterd is zodat zijn internering verder 
nog nodig is. (G.W., art. 608; wet tot 
bescherming van de maatschappij, arti
kel 21.) 

6 mei 1974. 1003 

119. - Beslissingen wam·tegen een cas
satiebe?·oep lean w01·den ingesteld. - St?·aj
zaken. - Beslissing van de commissie tot 
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besche1·ming van cle maatschappij welke 
de in1·ichting aanwijst waa1·in de inte1·
ne1·ing zal plaatsvinden. - Oassatiebe1·oep 
niet ontvankelijk. - Geen cassatieberoep 
staat open tegen de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat . 
schappij, welke ter uitvoering van een 
rechterlijke beslissing tot internering de 
inrichting aanwijst waarin deze inter
nering zal plaatsvinden. (G.W., art. 608 ; 
wet tot bescherming van de maatschap
pij, art. 14.) 

6 mei 1974. 1003 

120. - Stmjzaken. Ove1·spel en 
medeplichtigheicl. - Voo1·ziening tegen 
het a1·1·est dat het ve1·zet tegen een ve1'001'
delend ve1·steka1'1'est ongedaan vm·klam·t . 
- Oassatie van dit a1·1·est. - Ove1·sclwij· 
ving tijdens het cassatiegeding van h~t 
beschikkende gedeelte waa1·bij echtschei
ding w01·dt toegestaan. - Stmj1·echtelijke 
en civiel1·echtelijke ve1'001'delingen zonde1· 
bestaans1·eden. - Beslissing van het Hoj. 
- W anneer het beschikkende gedeelte 
van het vonnis waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan, tijdens het cassatie
geding in de registers van de burgerlijke 
st.and is overgeschreven, vernietigt het 
Hof, waarbij aanhangig is een voor
ziening tegen een arrest, dat het verzet 
tegen een wegens overspel van een van 
de echtgenoten en medeplichtigheid hier
aan veroordelend verstekarrest onwette
lijk ongedaan heeft verklaard, dit arrest, 
zegt voor recht dat het veroordelend ar
rest geen bestaansreden meer heeft en · 
beveelt dat van zijn arrest melding ge
maakt wordt op de kant van genoemde 
arresten. 

4 juni 1974. 1090 

121. - Stmfzaken. - A1·1·est van de 
kame1· van inbeschuldigingstelling waa?'
bij w01·dt beslist dat de vo01·lopige hechtenis 
van de beklaagde wo1·dt gehandhaajd. -
V oorziening doelloos. - De voorziening 
van de b eklaagde tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij wordt beslist dat zijn voorlopige 
hec~1tenis wordt gehandhaafd, wordt 
doelfoos, indien later aan deze hecht.enis 
een einde is gemaakt. 

II juni 1974. ll28 

§ 6. - Tuchtzaken. 

7 . - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. 

AFSTAND. 

122. - Ajstand. - Bu1·ge1·lijke zaken. 

- Afstand betekend. Decretering. -
In burgerlijke zaken decreteert het Hof 
de afst.and van de voorziening, die aan de 
verweerder is betekend. (G.W., art. 824 
en 1042.) 

21 september en 3 oktober 1973. 
73 en 132 

123 . - Stmfzaken. - Afstand. -
Beg1·ip. - Wan;neer in strafzaken de 
eiser, nadat hij zich in cassatie heeft 
voorzien, bij een latere aide verldaart 
zich niet in cassatie te voorzien, dient 
deze tweede verldaring als een afstand 
van de voorziening te worden uitgelegd ; 
het Hof decreteert deze afstand .. 

25 september 1973. 89 

124. - Afstand. - Stmjzaken. 
Int1·ekking van de afstand. - Gevolgen. 
- Wanneer de beklaagde, eiser tot cas
satie, van zijn voorziening afstand heeft 
gedaan, doch vervolgens deze · afstand 
intrekt, slaat het Hof geen acht op deze 
afstand en onderzoekt de ontvankelijk
heid alsmede eventueel de gegrondheid 
van de voorziening. 

23 oktober 1973. 225 

125. - Afstand. Stmjzaken. -
V oo1·ziening van de beklaagde tegen de 
beslissingen op de stmjvo1·de1·ing en de 
btwge1'lijke 1'echtsv01·dm·ing. - Afstand 
van de voo1·ziening tegen .de beslissing op 
de bu1·ge1'lijke 1'echtsvo1·de1·ing. - Afstand 
geg1·ond op de enkele 1·eden dat deze be
slissing geen eindbeslissing is in de zin 
van a1·tikel 416 van het Wetboek van stmf
vo1·de1·ing. - Ajstand die niet als een be
ntsting kan w01·den ttitgelegd. - Gevolg. 
- Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissingen op . 
de tegen hem ingestelde strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering en vervolgens 
van zijn voorziening afstand heeft ge
daan in zovere deze gericht was tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, om de enkele reden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering, kan deze afstand niet 
als een berusting worden uitgelegd en 
wordt hij door het hof niet gedecreteerd, 
indien bet vaststelt dat deze beslissing 
een eindbeslissing is. 

14 januari en 9 april 1974. 
531 en 877 

126. - Afstand. - Di1·ecte belastingen. 
- Afstand niet betekend, maa1· doo1· de 
ve1·wee1·de1' aanvaa1·d. - De01·ete1·ing. -
Inzake directe belastingen decreteert het 
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Hof de afstand van het cassatieberoep 
die aan de verweerder niet is betekend, 
maar door deze is aanvaard. (G.W., 
art. 824, 1042 en 1112.) 

14 februari 1974. 656 

127.- Ajstand.- Strajzaken.- Vo01'· 
ziening van de voo1· de beklaagde btwge1·-
1·echtelijk aanspmlcelijlce pa1·tij tegen de 
beslissingen op de btwge1·lijlce 1'echtsV01'
deTingen. - Ajstand van de voo1·ziening. 
- Afstand gegmnd op de enlcele ?"eden 
dat deze beslissingen geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van a1·tikel 416 van het 
Wetboelc van stmjv01·dering. - Afstand 
die niet kan w01·den uitgelegd als een 
bentsting. - Gevolg. - Wanneer de 
voor de beklaagde burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij zich in cassatie heeft 
voorzien tegen de beslissingen op de tegen 
haar ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen en vervolgens van haar voorzie
ning afstand heeft gedaan om de enkele 
redan dat deze beslissingen geen eind
beslissingen zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, 
kan deze afstand niet als een berusting 
worden uitgelegd en wordt hij door het 
Hof niet gedecreteerd, indian het vast
stelt dat die beslissingen definitief zijn. 

30 april 1974. 955 

128. - Ajstand.- Strajzaken.- Vo01'
ziening van de bu1·ge1"lijke pm·tij tegen de 
beslissing op haa1· 1'echtsv01·deTing, -
Ajstand geg1·ond op de enkele 1·eden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van a1·tikel 416 van het W etboek 
van stmjvo1·de1"ing. - Afstand die niet 
als een be1'usting kan wo1·den uitgelegd. -
Gevolg. - Wanneer de bm-gerlijke partij 
zich ip. cassatie heeft voorzien tegen de 
beslissing op haar rechtsvordering en 
vervolgens van haar voorziening afstand 
heeft gedaan om de enkele redan dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is, 
in de zin van artikel416 van het Wetboek 
van strafvordering, kan deze afstand niet 
als een berusting worden ge'interpreteerd 
en wordt hij door het Hof niet gedecre 
teerd, als het Hof vaststelt dat deze 
beslissing een eindbeslissing is. 

6 mei 1974. 993 

129.- Stmfzaken.- Ajstand.- Vo01'
zieningen van de beklaagde en van de 
voo1· deze bu1•gmTechtelijk aanspmkelijke 
pa1·tij tegen de beslissingen op de stmj
v01·de1·ing en de buTge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing. 
- Ajstand van de' voo1·ziening tegen de 
beslissingen op de bu1·ge1·lijlce 1'echtsvo1·
de1·ing. - Ajstand geg1·ond op de enkele 

1·eden dat deze beslissingen geen eindbe
slissingen zijn in de zin van a1·tilcel 416 
van het W etboek van stmjv01·dering. -
Ajstand die niet als een bentsting kan 
w01·den ttitgelegd. - Gevolg. - Wanneer 
de beldaagde en de voor deze burger
rechtelijk aansprakelijke partij zich in 
cassatie hebben voorzien tegen de be
slissingen op de tegen hen ingestelde 
strafvordering en burgerlijke rechtsvor
deringen en vervolgens van hun voorzie
ningen afstarid gedaan hebben in zoverre 
zij gericht waren tegen de beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen, op 
grond aileen dat deze beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn, in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring, kan deze afstand niet als een be
rusting worden uitgelegd en wordt hij 
door het Hof niet gedecreteerd als het 
vaststelt dat deze beslissingen eindbe
slissingen zijn. 

21 mei 1974. 1054 

130.- Ajstand.- Stmjzalcen.- VooT
ziening in cassatie van het besttttw de1· 
douane en accijnzen tegen een V1'ijsp1·e
kend an·est. - Ajstand do01· een lastheb
be1', hottde1· van een bijzondm·e volmacht. 
- Ajstand gelijk aan de ajstand van de 
1'echtsvo1·de1·ing. - Dec1·ete1·ing. - Wan
near het bestuur der douane en accijn
zen, vervolgende partij, door tussen
komst van een lasthebber, houder van 
een bijzondere volmacht, afstand doet 
van de voorziening die het tegen' een vrij
sprekend arrest he eft ingestelcl, deere
teart het Hof de afstand van de voorzie
ning, welke afstand gelijkstaat met een 
afstancl van de rechtsvordering. 

22 juli 197 4. 1236 

HOOFDSTUK VI. 

REGISTRATIE. 
VAN DE VOORZIENINGEN. - ZEGEL. 

VRIJHEID VAN MENING. 

1. - Meningsttiting. - Geen voomf
gaand toezicht op de meningen. - Geen 
onbepm·lcte V1'ijheid 01'/l van de openba1·e 
weg geb1·uik te maken. - Hoewel krach
tens artikel 14 van de Grondwet de over
heid de openbare uiting van meningen 
niet mag onderwerpen aan een vooraf
gaand toezicht op de meningen waaraan 
uiting zal worden gegeven, erkent het 
geen onbeperkte vrijheid om voor een 
dergelijke uiting gebruik te maken van 
de openbare weg. 

29 oktober 1973. 243 
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2. - D1·ukwe1·k. - Pe?·svTijheid. ~ 
V1·ijheid die geenszins de onbepe1·kte v1·ij
.heid implicee1·t om d1·ukwm·k op de open
ba?·e weg te ve1·kopen of te vm·sp1·eiden. -
Hoewel artikel 18 van de Grondwet een 
waarborg is voor de persvrijheid, vloeit 
de onbeperkte vrijheid van verkoop of 
verspreiding van drukwerk op de open
bare weg daaruit niet voort. 

29 oktober 1973. 243 

VRIJHEID . VAN VERENIGING. 

'Om de geneeskunde in Belgie ttit , te 
oefenen moet ellce geneeshee1· op de lijst 
van de 01·de ingesch?-even zijn. - Geen 
schending v,an de v1·ijheid van vm·eniging. 

w 

WAPENS. 

1 . - V e1·nieling. - Dmgen of ve1·voe1· 
van een wapen.- Onde1·scheid afhankelijlc 
vanfeitelijke gegevens welke doo1· de ?'echte?' 
wo1·den beo01·deeld. - Het onderscheid 
tussen het dragen en het vervoer van 
een verboden wapen is afhankelijk van 
feitelijke gegevens welke door de rechter 
worden beoordeeld. (Wet van 3 januari 
1933, inzonderheid art. 4.) 

4 maart 1974. 731 

2. - DTagen van een ve1·boden wapen. 
- W apen dat zich bevindt in een zaalc 
wellce voo1· het veTvom· van ande1·e voo?'we?' 
pen w01·dt geb?'ttilct . - Dit feit neemt niet 
weg dat de feitem·echte?' de telastlegging 
"d1·agen van een ve1·boden wapen" wettelijlc 
bewezen ve1·lclaa?·t. - Het feit aileen dat 
het verboden wapen zich zou bevonden 
hebben in een zak welke door de be
klaagde voor het vervoer van andere 
voorwerpen wordt gebruikt, neemt niet 
weg dat de feitenrechter wettelijk be
slist dat de telastlegging " dragen van 
een verboden wapen" bewezen is. (Wet 
van 3 januari 1933, art. 3, 4, 17,20 en 22.) 

4 maart 1974. 731 

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

1. - Leu1·handel. - Koninklijlc besluit 
n1· . 82 van 28 novembe1· 1939, a1·tikel 9. -
Bewijs van de ove?'tTedingen. - P?·oces
vm·baal waa1·van een afsch?-ift aan de 

- De verplichte inschrijving op de lijst 
van een orde die, zoals de Qrde van 
geneesheren, een publiekrechtelijke in
stelling is wellm als opdracht heeft te 
waken over de naleving van de plichten
leer en de instandhouding van de eer, 
de discretie, de eerlijkl1eid en de waar
digheid van haar !eden, kan niet worden 
beschouwd als zijnde onverenigbaar met 
de vrijheid van vereniging. (Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, te 
Rome op 4 november 1950 ondertekend 
en goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955; 
G.W., art. 20; K .B., nr. 79 van 10 no
vember 1967, art. 2.) 

3 mei en 25 juni 1974. 967 en 1196 

ovm·t?·ede?' is gezonden. - P1·oces-ve1·baal 
bewijslcmchtig tot het bewijs van het 
tegendeel. - Vo01·waa1·de . - De proces 
sen-verbaal tot vaststelling van de over
tredingen van het koninklijk besluit 
nr. 82 van 28 november 1939 houdende 
reglementering van de leurhandel, zijn 
bewijskrachtig tot het bewijs van bet 
tegendeel, wanneer overeenkomstig arti
kel 9 van dit koninklijk besluit een af
schrift ervan aan de overtreder is ge
zonden binnen vijftien dagen te rekenen 
van de vaststelling van de overtreding. 

27 november 1973. 355 

2.- Leu1·handel. - Koninklijlc besluit 
n1·. 82 van 28 novembe1· 1939, a1·tikel 9. 
- Bewijs van de ove1't1·edingen. - P?·oces
ve?'baal waa1·van geen afsch?-ift aan de 
ove1't1·ede1· is gezonden. - Bewijslcmcht. -
Een proces-verbaal tot vaststelling van 
een overtreding van het koninldijk be
sluit nr. 82 van 28 november 1939 hou
dende reglementering van de leurhandel, 
waarvan geen afschrift aan de overtreder 
is gezonden, zoals zulks is voorgeschreven 
bij artikel 9 van dit koninklijk besluit, 
geldt als inlichting en de feitenrechter 
beoordeelt soeverein de bewijskracht 
ervan. 

27 november 1973. 355 

WEGEN. 

1. - Gebmtw opgeTicht met ove1't1·eding 
van een gemeenteve?'o?·dening. - Bevel 
om het weg te doen. - Bevel opgelegd aan 
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de dadm· die stmf1·echtelijk aanspmkelijk 
is voo1· de ove1·t1·eding, hoewel deze geen 
eigenaa1· is van het gebouw. - Wettelijk
heid. - H et bevel de onwettelijk opge
richte gebouwen weg te doen kan worden 
gegeven door h et vonnis tot veroordeling 
van de dader van het misdrijf, ook al is 
deze geen eigenaar van de onwettelijke 
bouw. 

9 oktober 1973. 161 

2 . - Stmjv01·de1'ing. Stmjwetboek, 
a1·tikel 551, 4°. - Gemeente die zonde1· 
titel en onde1· de voo1·waa1·den waa1·doo1· 
haa1· bezit deugdelijk wo1·dt, het gebntik 
heeft van een buu1·tweg. - Openba1·e weg 
in de zin van deze be paling. - W anneer 
een gemeente, zelfs zonder titel, doch op 
voortdurende, ongestoorde, openbare, on
dubbelzinnige wijze en zonder enige 
toeiiigeningswil, zodat het bezit deugde
lijk wordt, het gebruik als buurtweg 
heeft of althans de bedding bezit van 
een weg, is deze weg een openbare weg 
in de zin van artikel 551, 4°, van het 
Strafwet boek. 

4 maart 1974. 729 

WEGVERKEER. 
' 

1. - Insch1·ijving van moto?Tijt~tigen . 
- In het ve1·kee1· b1·engen van een niet 
ingesch?-even voe1·tuig. - Koninklijk be
sluit van 31 decembeT 1953, aTtikel 3. -
In het ve1·kee1· b1·engen op de openba1·e 
weg. - Bestanddeel van de ove1·t1·eding. 
- Ret feit een motorrijtuig in het ver
keer te h ebben gebracht zonder dat het 
vooraf werd ingeschreven, is slechts een 
misdrijf indien dit voertuig op de open
bare weg in het verkeer is gebracht. 
(K.B., 31 december 1953, art. 3.) 

26 november 1973. 346 

2. - Koninklijk beslttit van 15 maa1·t 
1968 houdende algemeen 1·eglement op de 
technische eisen waa1·aan de moto?·vom·
t~tigen en hun aanhangwagens moeten 
voldoen. - Invoe1· in Belgie van voe1·t~tigen 
waa1·op de voO?·sch?-iften van dit beslttit 
van toepassing zijn. - Voo1·waa1·den. -
D e voertuigen waarop van toepassing 
zijn de voorschriften van h et koninklijk 
b esluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de t echnische 
eisen waaraan de motorvoertuigen en hun 
aanhai:J.gwagens moeten voldoen, mogen 
in Belgie niet worden ingevoerd onder 
dekking van een aangifte ten verbruik 
en hun levering alsmede de ingebruikne
ming ervan op de openbare weg zijn ver-

boden wanneer die voertuigen niet ge
heel overeenstemmen met het type dat. 
overeenkomstig genoemde voorschriften. 
is goedgekeurd ; de constructeur of zijn 
mandataris moet, voor elk voertuig, een 
getuigschrift van gelijkvormigheid met. 
het goedgekeurde type uitreiken. 

6 juni 1974. 1102 

3 . - W egvm·kem·sTeglement, a1·tikel 1·· 
- OpenbaTe weg. - Beg1·ip. - Een 
openbare weg in de zin van artikel 1 van 
h et wegverkeersreglement is elke weg· 
die openstaat voor het verkeer, te land, 
van het publiek in het algemeen, zelfs 
indien de grond prive eigendom is en 
hoe hij ook voorkomt . 

1 oktober 1973. 103 

4. - Wegve1·kee1'S?'eglement, a1·tikel 1. 
- Openbm·e weg. - Beg1·ip . - Geen 
openbare weg, in de zin van artikel 1 
van het wegverkeersreglement, is een 
weg die enkel voor het verkeer te land 
van bepaalde categorieiin van personen 
openstaat. 

11 december 1973. 418. 

5.- Wegve1·kem·s1·eglement, a?·tilcel2-4°. 
- Een enkele openba1·e weg of ve?·schei
dene openba1·e wegen. - Een enlcel lc?·uis
punt of opeenvolgende lc1·uispunten. -
Soeve1·eine beo01·deling in feite doo1· de 
jeitew·echte1· . - De feitenrechter beoor
deelt soeverein in feite of verscheidene 
evenwijdige rijbanen een enkele weg 
vormen en of de plaats waar zij met een 
andere weg samenlopen een en hetzelfde 
kruispunt uitmaakt. (Wegverkeersregle
m ent, art. 2-4°.) 

4 september 1973 . 8 

6.- Wegve1·lcee1'S1'eglement, a1·tilcel2, 6°. 
- Bestu~t1·dm· van een moto1'1'ijtuig . -
BegTip. - Hoewel de bestuurder die het 
voertuig verlaat dat hij tot stilstand ge
bracht of gestationeerd heeft, bestuurder 
van dit voertuig blijft, is ook bestuurder 
van dit voertuig hij die het ondertussen 
in b eweging brengt, al was het door een 
verkeerd gebruik (W egverkeersregle
ment, art. 2, 6°, 10, lid 1, en 35.) 

23 oktober 1973. 221 

7. - W egve1·lcee1·stelcens. - Ve1·plich
ting voo1· de weggeb1·~tike1·s deze in acht 
te nemen. - A1·tilcel 7-2 van het wegvm·
lcee1's1·eglement. - Dmagwijdte. - De 
weggebruikers moeten de met h et oog 
op de regeling .van het verkeer geplaatste 
tekens in acht nemen wanneer deze 
regelmatig . naar de vorm, voldoende 
zichtbaar en overeenkomstig de bepalin-
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gen van dit reglement aangebracht zijn, 
en zij mogen zich aan deze verplichting 
niet onttrekken onder bet voorwendsel 
dat de overheid, die dergelijke tekens 
heeft ·aangebracht, daartoe niet bevoegd 
was. (Wegverkeersreglement, art. 7 -.2.) 

3 december 1973. 374 

8 . - Wegve1·kee1·stekens. - A1·tilcel 7-2 
van het wegveTkee?'S?'eglement. - Ve?'
kee?·stelcens moeten w01·den aangebTacht 
« ove1·eenkomstig de bepalingen van dit 
nglement ». - D1·aagwijdte van deze ve?'
plichting m.b.t. de ve1·bodstekens. - De 
verbodstekeus zijn, in de zin van arti
kel 7-.2 van het wegverkeersregleme:h.t, 
« overeenkomstig de bepalingen van dit 
r.eglement » aangebracht, wanneer zulks 
overeenkomstig de voorschriften van ar
tikel 99 van dit reglement is geschied. 

3 december 1973. 374 

9. - Ove1·t?·eding van m·tilcel 10, lid 3, 
van het wegve?·kee?'S?'eglement. - Ove?'
t?"eding die niet noodzakelijlc misbntilc van 
alcoholische d1·anken of de staat van d?"On 
lcenschap insluit. - De ongeschiktheid 
om te sturen, bedoeld bij artikel 10, lid 3, 
van het wegverkeersreglement, sluit niet 
noodzakelijk misbruik van alcoholische 
dranken of de staat van dronkenschap 
in, waarvan sprake in artikel 35 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer en in artikel I, § 1, van de 
besluitwet van 14 november 1939 be
treffende de beteugeling van de dron 
kenschap. 

.26 maart 1974. 819 

10. W egve?·kee?'s?·eglement, · m·ti-
lcel 12-1. - Plaats op de 1·ijbaan. - Be
stttttnle?' die niet zo dicht mogelij k bij de 
1·echte1Tand van de 1·ijbaan is gebleven. -
Vaststelling doo1· de ?'echte?' dat de bestttU1'
de?' niet zonde1· gevaa1· mee1· naaT 1·echts 
had kttnnen 1·ijden. - Vaststelling van de 
overmacht. - Dat een bestuurder, die 
op de rijbaan rijdt, door overmacht niet 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan is kunnen blijven wordt vast
gesteld door de beslissing die erop wijst 
dat de bestuurder niet meer naar rechts 
had kunnen rijden zonder gevaar voor 
zijn leven en voor heel het verkeer. 
(Wegverkeersreglement, art . 1.2-l.) 
· 5 februari 1974. 608 

11. - K1·uisen. Wegve?·lcee?'S?'egle-
ment, a1·tikel 12 en 20-2. - Dmagwijdte 
van deze bepalingen. - De overtredingen 
waarvan sprake in de artikelen 1.2 en 
20-.2 van het wegverkeersreglement be-

staan er niet in bij het kruisen de midden
as van de rijbaan te hebben overschreden, 
maar bij het rijden op deze rijbaan niet 
zo dicht mogelijk bij de rechterkant van 
die rijbaan te zijn gebleven. 

1 februari 1974. 597 

12. W egve?·kee?'S?'eglement, a?·ti-
lcel 12-2, a, 5°. - Bevoegde ove1·heid om 
het ve?·lcee1· in evenwijdige files toe te 
laten. - Beg1·ip. - In de zin van arti
kel 1.2-.2, a, 5°, van het wegverkeersre
glement wordt onder toelating van de 
bevoegde overheid verstaan de toelating 
welke de in artikel 3 van dit reglement 
genoemde person en geven om in bij
zondere omstandigheden het verkeer te 
vergemakkelijken. . 

6 mei 1974. 1001 

13.- Spo01·voeTtuigen.- WegveTkee?'s-
1'eglement, a1·tilcel 15-2. - Voon·ang. -
Dmagwijdte. - De aan spoorvoertuigen 
krachtens artikel 15, tweede lid, van het 
wegverkeersreglement toegekende voor
rang op spoorwegen houdt voor de andere 
weggebruikers de verplichting in d.eze 
voertuigen te laten voorgaan, behoudens 
feitelijke omstandigheden welke een 
rechtvaardigingsgron d opleveren. 

10 mei 1974. 1014 

14. - Voo?'?'ang. Wegvm·lcee1'S1'egle -
ment, m·tikel 16-1. - Voo?Tang van 
?'echts. - Voo?Tang onafhankelijk van de 
manie1· waa1·op de voo?Tanghebbende be
sttttt?'dm· 1·ijdt. - Uitzonde1·ing . - De 
verkeersvoorrang die door artikel 16-1 
van het wegverkeersreglement wordt ver
leend aan de van rechts komende be
stuurder, is onafhankelijk van de manier 
waarop deze rijdt ; zijn plotseling op
dagen kan evenwel onder bepaalde om
standigheden niet te voorzien zijn voor 
de voorrangschuldige bestuurder. 

1.2 november 1973. .291 

15. - Voo?'?'ang. - Wegve?·lcee?'S?'egle
ment, a1·tikel 16-1. - V oo1'1'ang van 1·echts. 
- Toepassingsgebied van deze bepaling. 
- Artikel 16-1 van het wegverkeersre-
glement, naar luid waarvan elke be
stmu·der de doorgang moet vrijlaten 
voor de van rechts komende bestuurder, 
is niet aileen van toepassing op de 
kruispunten, doch ook op de andere 
plaatsen van de openbare weg waar een 
bestuurder op regelmatige wijze rechts 
van een andere bestuurder komt. 

26 februari 1974. 710 

16 . Wegve1·kee1'8?'eglement van 
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14 mam·t 1968, m·tilcel 16, 17 en 18. -
Voo?Tang. - Noodzaalc voo1· de bestuu1·
de1·, die de do01·gang moet V1'ijlaten, de 
genade1·de weg op te 1·ijden om de aanwe
zigheid van een bestuu1·de1· op deze weg 
vast te stellen. - Voo1·waa1·den om dit 
manetwe1· te mogen ttitvoe1·en.- Wanneer 
de bestuurder, die de doorgang moet 
vrijlaten voor hem . die op de genaderde 
weg rijdt, zich wegens de plaatsgesteld
heid enkel rekenschap kan geven van 
de aanwezigheid van een bestuurder op 
deze weg mits deze op te rijden, mag hij 
op de2"e weg vooruitkomen in zover zulks 
strikt noodzakelijk is en met de vereiste 
voorzichtigheid om dit te doen zonder 
gevaar voor ongevallen, gelet op de 
p laats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurder. (Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968, art. 16 
tot 18.) 

20 november 1973. 322 

17. - Voon·ang. - Wegvm·lcee1'S1'egle
ment, a1·tikel 17. - Voo?Tanghebbende 
bestuu1·de1' die stopt en zijn voe1·tuig wee~· 
in beweging zet. - Maneuve1· dat doo1· de 
ande1·e bestutwde1· lean w01·den opgeme1·kt. 
- Maneuve1· waa1·doo1· de bestuu1·de1· -de 
voo1Tang ve1·liest. - De bestuurder die 
voorrang geniet, verliest deze wanneer 
hij stopt en vervolgens zijn voertuig op
nieuw in beweging zet, indien dit. ma
neuver door de andere bestuurder kon 
worden opgemerkt. (Wegverkeersregle
ment, art . 17.) 

9 april 1974. 877 

18. - Ve1·oo1·deling wegens overt1·eding 
van a1·tikel 10, vierde lid, van het wegver
lceeTs1·eglement. - V onnis waa1·in w01·dt 
vastgesteld dat de besttm1·de1' van een 
geleed voe1·tuig naa1· links is ttitgewelcen 
en dat zijn aanhangwagen tijdens deze 
zijwaa1·tse ve1·plaatsing een ande1· voe1·tuig 
had aangm·eden. - Vonnis waa1·in e1·op 
gewezen w01·dt dat zodoende bewezen is 
dat deze bestttu1·de1· zijn voe1·tttig niet 
genoeg in handen had. - Wettelijke be
slissing. - Wettelijk gerech.tvaardigd is 
de veroordeling wegens overtrading van 
a.rtikel 19, vierde lid, van het wegver
keersreglement, door het vonnis dat 
vaststelt dat de bestuurder van een 
geleed voertuig naar links was uitgeweken 
en dat zijn aanhangwagen tijdens deze 
zijwaartse beweging een ander voertuig 
had aangereden en eruit afl.eidt dat deze 
bestuurder zijn voertuig niet genoeg in 
handen had, aangezien hij niet had 
kunnen vermijden dat zijn aanhangwagen 
naar links is uitgeweken. . 

6 mei 1974. 1001 

19. - K1·uisen . - W egverlcee1'81'egle
ment, m·tilcel 20-2. - Bestuu1·de1· die ve1'
plicht is te ve1·t1·agen of te stoppen. -
De verplichting te vertragen en even
tueel te stoppen om aan een tegemoet
komend voertuig doorgang te verlenen,. 
zoals voorgesch.reven bij artikel 20-2, 
lid 1, van het wegverkeersregle:ment, is. 
afhankelijk van de omstandigheid dat. 
het voor de bestuurder die gaat kruisen,. 
wegens een hindernis of de aanwezigheid 
van andere weggebruikers, onmogelijk 
is naar rechts uit te wijken zodat er geen 
voldoende zijdelingse afstand blijft tussen 
zijn voertuig en datgene dat hij gaat 
kruisen. (Wegverkeersreglement, artie 
kel 20-'2, lid 1.) 

5 november 1973. 266· 

20. - K1·uisen. - Wegvm·kem·s1·egle
ment, a1·tikel 20, 2, ee1·ste lid. - Be
sttmTdm· vm·plicht te ve1't1·agen of te stop
pen. - Wanneer twee voertuigen moeten 
kruisen, rust op de bestuurder die een 
hindernis of andere weggebruikers ont
moet op het door hem gevolgde gedeelte 
van de rijbaan, en niet op de bestuurder 
van h.et andere voertuig, de verplichting 
van artikel 20, 2, van het wegverkeers
reglement om, nl. in de aangehaalde 
gevallen, te vertragen en eventueel te 
stoppen om h.et tegemoetkomend voer
tuig doorgang te verlenen . (Wegverkeers
reglement, art. 20-2.) 

4 juni 1974. 1087 

21. - Inhalen. - Rechts inhalen. -
Voo1·waa1·den . - Ongeacht het geval 
waarin het verkeer in evenwijdige files 
geschiedt, moet en mag het inhalen van 
een voertuig op de openbare weg slechts 
rechts geschieden wanneer de bestuurder 
hiervan zijn voornemen links af te slaan 
kenbaar heeft gemaakt en naar lll1.ks is 
uitgeweken om dit maneuver uit te 
voeren. (Wegverkeersreglement, arti
kel 21-1, lid 2.) 

23 oktober 1973.· 216 

22. - Inhalen. - Ve1-plichting zich 
e1·van te ve1·gewissen dat het manettve1' 
zonde1· gevaa1· kan wo1·den uitgevom·d. -
Ve1·bod in te halen bij het nade1·en van de 
top van een helling. - Dmagwijdte van 
deze 1·egels. - Een bestuurder moet 
alvorens in te halen zich ervan verge
wissen of de weg over een voldoende 
uitgestrektheid vrij is zodat er geen 
gevaar voor ongevallen is en mag geen 
inhaalmaneuver uitvoeren bij het na
deren van de top van een helling op een 
plaats waar de zichtbaarheid beperkt is. 
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Hetzelfde geldt wanneer op de rijbaan, 
bij het naderen van de top naar links 
gebogen witte pijlen zijn aangebracht, 
daar de bestuurder aan de hand van deze 
pijlen niet mag aannemen dat er in 
tegengestelde richting geen weggebruiker 
kan aankomen. (Wegverkeersreglement, 
art. 21-2, 22-2 en ll2bis-2.) (Impliciete 
oplossing voor het tweede punt.) 

5 maart 1974. 732 

23. - Op het wegdek aangebmchte te
kens.- Witte pijlen.- Dmagwijdte.
Een bestuurder moet alvorens in te 
halen zich ervan vergewissen of de weg 
over een voldoende uitgestrektheid vrij is 
zodat er geen gevaar voor ongevallen is 
en mag geen inhaalmaneuver uitvoeren 
bij het naderen van de top van een 
helling op een plaats waar de zichtbaar
heid beperkt is. Hetzelfde geldt wanneer 
op de rijbaan, bij het naderen van de 
top naar links gebogen witte pijlen zijn 
aangebracht, daar de bestuurder aan de 
hand van deze pijlen niet mag aannemen 
dat er in tegerigestelde richting geen 
weggebruiker kan aankomen. (Wegver
keersreglement, art. 21-2, 22-2 en ll2bis-
2.) (Impliciete oplossing voor het tweede 
punt.) 

5 maart 1974. 732 

24. - Vemnde1·ing van 1·ichting. -
W egve1·kee?'s1·eglement, a1·tikel 25. - Be
stuu1·de1· die naa1· 1·echts wil afslaan. -
Bestuu1·der die wegens de omstandigheden 
ve1·plicht is ee1·st naa1· links uit te wijken. 
- Beweging die behee1·st blijft do01· a?·ti
kel 25 en niet doo1· a1·tikel 17 van het 
wegvB1·keers1·eglement.- De beweging die 
erin bestaat naar rechts af te slaan om 
de rijbaan te verlaten blijft beheerst 
door artikel 25 van het wegverkeersre
glement en niet door artikel 17 van dit 
reglement, zelfs indien de bestuurder, 
omwille van de omstandigheden, ertoe 
verplicht is eerst naar links uit te wijken 
om deze beweging uit te voeren. 

2 oktober 1973. 115 

25. - Richtingsvemnde1·ing. Be-
stttu?·de?' die naa1· rechts of nam· links wil 
afslaan. - Beweging behee1·st doo1· a?·ti 
kel 25 en niet doo1· m·tikel 17 van het weg
Ve?'kee?'s?·eglement. - De beweging die 
erin bestaat naar rechts of naar links af 
te slaan om de rijbaan te verlaten of om 
zijn voertuig aan de linkerzijde van de 
rijbaan tot staan te brengen wordt be
hearst door artikel 25 en niet door arti
kel 17 van het wegverkeersreglement., 
zelfs indien de bestuurder de voorschrif-

ten van eerstgenoemd artikel niet in 
acht neemt. 

20 november en 24 december 1973. 
323 en 480 

26. - Richtingsvemnde1·ing. - Be
stttu?·de?' die naa1· 1·echts of nam· links wil 
afslaan. - Beweging' ge1·egeld doo1· arti
kel 25 en ·niet door a1·tikel 17 van het 
wegve1·kee1·sreglement. - De beweging 
die erin bestaat naar rechts of naar links 

·af te slaan om de rijbaan te verlaten 
wordt geregeld door artikel 25 en niet 
door artikel 17 van het wegverkeersregle
ment. 

24 juni 1974. 1188 

27. - Vemnde1·ing van 1'ichting. -
Wegve1·kee1'S?'eglement, a1·tikel 25-2, c. -
Bestuu1·de1· die naar 1·echts wil afslaan. -
Ve1·plichting zo dicht mogelijk bij de 
?'echte?'?'and van de 1·ijbaan te blijven. -
V e1·plichting die moet w01·den be·oo?·deeld 
1·ekening houdende met de omstandigheden. 
- De verplichting van artikel 25-2, c, 
van het wegverkeersreglement, voor de 
bestuurder die naar rechts wil afslaan om 
de rijbaan te verlaten, zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van deze rijbaan te 
blijven, moet worden beoordeeld rekening 
houdende met de omstandigheden, o.m. 
met de plaatsgesteldheid en de afme
tingen van het voertuig. 

2 oktober 1973. 115 

28. - Bestuu1·de1· die links wil afslaan 
om de 1·ijbaan te ve?'laten. - Ve1·plichting 
zich voomf e1·van te ve1·gewissen dat hij 
zijn maneuve1· lean aanvangen zonde1· ge
vaa?' voo1· de achte1·ligge1·s. - Besttm1·der 
is, nadat hij zijn voo1·nemen kenbaa1· heeft 
gemaakt en zich naar links heeft begeven, 
niet VB1'Plicht zich e1·van te ve1·gewissen 
dat geen bestuurde1· tmcht hem links in te 
halen. - De bestuurder die links wil 
afslaan om de rijbaan te verlaten, moet 
zich vooraf ervan vergewissen dat hij 
zijn maneuver kan aanvangen zonder 
gevaar voor de achterliggers en derhalve 
zich onder meer ervan vergewissen dat 
er geen achterligger een inhaalmaneuver 
heeft aangevangen ; wanneer hij daarna 
zijn voornemen duidelijk en tijdig genoeg 
kenbaar heeft gemaakt en zich naar links 
begeven heeft, mag hij niet meer links 
ingehaald worden en is hij derhalve niet 
meer ertoe gehouden, bij het uitvoeren 
van zijn maneuver met matige snelheid, 
zich nogmaals ervan te vergewissen dat. 
geen bestuurder hem tracht in te halen. 
(Wegverkeersreglement, art. 25, 2, a, 
ben d.) 

13 mei 1974. 101!~ 
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29. - Bestuu1·de1· die 1·ijdt op de ?'echtm· 
1·ijbaan van een openba1·e mee1·baansweg 
en die te1· hoogte van een dwm·sweg links 
ajslaat. - Ve1·bod een weggebTttike?', die 
1·ijdt op een ande1·e 1·ijbaan van de weg 
wellce de bestutwcle?' gaat vm·laten, de dom·
gang af te snijclen. - De bestuurder die 
op de rechter rijbaan van een openbare 
meerbaansweg rijdt en links afslaat ter 
hoogte van een dwarsweg om deze op te 
rijden, mag de weggebruiker, die rijdt 
op een andere rij baan van de weg die 
hij gaat verlaten, de doorgang niet af
snijden. (Wegverkeersreglement, arti
kel 25-3, lid 2. ) (Impliciete oplossing.) 

5 maart 1974. 735 

30. - RichtingsvemncleTing. Weg-
ve?·lcee?'S?'eglement, m·tikel 25-3. - VeTbocl 
het vm·lcee1· van cle ancle1·e tegemoetlcomende 
bestuu1·cle1'S te hincle1·en. - Voo?'Waa?·cle. 
- De overtrading van artikel 25-3 van 
het wegverkeersreglement, volgens het
welk de bestuurder die van richting wil 
veranderen het verkeer van de bestuur
ders· die hem tegemoet komen op de 
rijbaan die hij gaat verlaten niet mag 
hinderen, bestaat aileen indien het ver
keer van deze bestum·ders normaal is. 

24 jtmi en 21 augusutus 1974. 
1188 en 1237 

31. Wegve?·lcee?'S?'eglement, a?·ti-
lcel 26-2. - Gedmging van bestuU?·de?'S 
ten aanzien van voetgange1·s. - Bijzon
de?'e voo?·zichtigheicl ten aanzien van lcin
de?·en. - Vaststelling. - De rechter die 
overweegt dat de snell1eid van een be
stuurder niet overdreven blijkt op het 
ogenblik dat een kind de rijbaan is opge
gaan, stelt vast dat die bestutU'der niet 
heeft nagelaten bijzonder voorzichtig te 
zijn, zoals van een bestutU'der is vereist 
ten aanzien van kinderen. (Wegverkeers
reglement, art. 26-2.) 

27 mei 1974. 1069 

32.- Wegve?·lcee?'S?'eglement, a1·tilcel 27. 
- Voo1·zienba1·e hinde1·nis. - Foutieve 
onoplettendheid van de bestttunle1· met 
als 1'echtst1·eelcs gevolg dat het voe1·tuig 
tegen een zichtba1·e en voo1·'zienba1'e hin
dm·nis is gebotst. - lVIisd1·ijj bewezen: -
Door te zeggen dat een wegverkeerson
geval zijn oorzaak vindt in een foutieve 
onoplettendheid van een bestULU'der van 
een voertuig met als rechtstreeks gevolg 
dat dit voertuig tegen een zichtbare 
·en voorzienbare hindernis is gebotst, 
wijst de rechter ten laste van deze 
bestuurder op de bestanddelen van het 

misdrijf waarvan sprake in artikel 27 
van het wegverkeersreglement en dar
halve op het bestaan van een fout 
waarvoor hij burgerrechtelijk aanspra
kelijk is. 

7 februari 1974. 614 

33. - Vm·oo1·deling wegens ove?'t?·eding 
van a1·tilcel 27-1, lid 1, van het wegveT
kee?'S?'eglement. - A1·1·est dat vaststelt dat 
de snelheid waa1·mee cle belclaagde ?'eed 
ovm·d1·even was, gelet op het bepeTlcte ge
zichtsveld vanwege zijn lc?·uisingslichten. 
- Wettelijlce beslissing. - D e veroorde
ling wegens overtrading van artikel 27-1, 
lid 1, van het wegverkeersreglement 
wordt wettelijk verantwoord door het 
arrest dat vaststelt dat de snelheid waar
mee de beldaagde reed overdreven was, 
gelet op h et beperkte gezichtsveld van
wege zijn kruisingslichten. 

8 januari 1974. 506 

34. - Openba1·e plaats. - Beg1·ip. -
Een parkeergarage die, al dan niet tegen 
betaling van hmll'- of staangeld, toegan
kelijk is voor alle weggebruikers zonder 
onderscheid, is een openbare plaats in 
de zin van artikel 28 van de wet betref
fende de politie over het wegverkeer. 

22 januari 1974. 564 

35. - Wet van 16 maa1·t 1968 bet?·ef
Jende de politie ove1· het wegve1·1cee1', a?·ti
lcel 28. - Te?'1'einen die niet openbaa1· 
zijn doch voo1· een zelcm· aantal pm·sonen 
toeganlcelijlc zijn.- BegTip.- Niet open
bare terreinen doch die toegankelijk zijn 
voor een zeker aantal personen, in de 
zin van artikel 28 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, zijn 
terreinen met een groat aantal wegen 
die bestendig toegankelijk zijn voor het 
personeel, leveranciers en bezoekers, zelfs 
indien deze terreinen afgesloten zijn en 
er voor de toegang een toegangskaart of, 
voor sommige, een andere toelating ver
eist is. 

26 maart 1974. 824 

36. - Wet van 16 mam·t 1968 bet?·ef
Jencle de politie ove1· het wegve1·lcem·, a?·ti
lcel 28. - Openba?'e plaats. - Betelcenis 
van deze woo1·den. - De wetgever heeft 
aan de uitdruldring " openbare plaats », 
vervat in artikel 28 van de wet betref
fende de politie over het wegverkeer, en 
derhalve aan de woorden " niet openbare 
terreinen die voor een zeker aantal per
sonen toegankelijk zijn » in deze uit
druldring, de ruime betekenis willen 
geven welke zij heeft in artikel 2 van de. 
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wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen. 

26 maart 1974. 824 

37. - Bestu1·en van een voe1·tuig in 
staat van d1·onlcenschap. - Openba1·e 
plaats. - Beg1·ip. - Een voertuig be
sturen of een rijdier geleiden in staat 
van dronkenschap is een misdrijf, als 
zulks geschiedt niet aileen op de open bare 
weg, doch ook op elke andere openbare 
plaats. (Wet van 16 maart 1968 betref
fende de politie over het wegverkeer, 
art. 28 en 35.) 

26 maart 1974. 824 

38. - Bestuu1·dm· van een voe1·tuig die 
weige1·t de ademtest te laten ve?Tichten of, 
zonde1· wettige 1·eden, weigeTt een bloed
monste?' te laten nemen. - Bestuurde?' 
die het vom·tuig op een openbm·e plaats 
heeft bestuu1·d. - Beg1·ip. - De weige
ririg de ademtest te laten verrichten of 
zonder wettige reden een bloedmonster 
te laten nemen, is een misdrijf niet aileen 
wanneer hij die weigert een voertuig op 
de openbare weg bestuurde, doch ook 
wanneer hij dit op een andere openbare 
plaats bestuurde. (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, art. 28 en 
34-30.) 

26 maart 1974. 824 

39 . - Bestu1·en van een moto?'?'ijtuig 
zonde?' houde1· te zijn van een 1·ijbewijs of 
van een lee?'ve1·gunning. - Wet bet?·ef
fende de politie ove1· het wegve?·lcee?', a?·ti
lcel 30, 1°. - BestU?·en op een openba1·e 
plaats. - Bestanddeel van de overt1·eding. 
- Het feit een motorrijtuig te besturen 
zonder houder te zijn van een rijbewijs 
of van de leervergunning, voor het be
·sturen van dat voertuig yereist, is slechts 
een overtrading indien het wordt gepleegd 
op een openbare plaats, in de zin van 
artikel 28 van de wet betreffende de 
politie over· het wegverkeer. (Wet be
treffende de politie over het wegverkeer, 
art. 30.) 

26 november 1973. 346 

40. - Rijbewijs en lee?'ve1·gunning. -
Wet bet?·effende de politie ove1· het wegve?'· 
kee?', a1·tilcel 32. - Wetens een moto1·voe1·
tuig toeve?'t?·ouwen aan iemand die geen 
?'ijbewijs of lee1·ve1·gunning bezit. - Be
g?·ip. - Wettelijk is de beslissing tot 
veroordeling om wetens een motorrijtuig 
te hebben toevertrouwd aan iemand die 
niet in het bezit is van een rijbewijs of 

leervergunning bij de wet voor het be
sturen van een dergelijk voertuig ver
eist, waarbij wordt vastgesteld dat de 
beklaagde wist d a t degene aan wie hij 
zijn voertuig toevertrouwde noch rijbe
wijs noch leervergunning bezat. (We.t 
betreffende de politie over het wegver
keer, art. 32.) 

8 januari 1974. 508 

41. - Lee1·ve1·gtmning en 1·ijbewijs. -
Bestuu1·de1· ingeschreven in het bevol/cings
Tegiste?' of in het v1·eemdelingemegiste1' 
van een Belgische gemeente en die houder 
is van een in Belgie afgegeven identiteits
lcaa?·t van Belg of van vTeemdeling. -
BestuTen van een moto1'1·ijtuig op een open
ba?'e plaats zonde1· houdm· te zijn van een 
lee1·ve1·gunning of een 1·ijbewijs. - Ove?'· 
t?·eding van a1·tilcel 30, 1°, van de wet be
t?·effende de politie ove1· het wegve1·kem·. -
Hij die ingeschreven is in het bevolkings
register of in het vreemdelingenregister 
van een Belgische gemeente en die houder 
is van een in Belgie afgegeven identi
teitskaart van B elg of van vreemdeling, 
mag op een openbare plaats geen motor
rijtuig besturen, zonder houder te zijn 
van een leervergtmning of een rijbewijs, 
zoals zulks is vereist voor het besturen 
van dit voertuig. (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, art. 30, 1°; 
K.B., 25 september 1968, art. 1, § 1, 1°.) 

14 januari 1974. 534 

42. - Rijbewijs en lee?'Ve?'gtmning. -
I nte1·nationaal V e1·dmg nopens het weg
veTkeeT, onde1·tekend te Geneve op 19 sep
tembe?' 1949 en goedgelceu1·d bij handeling 
van de wetgevende macht van 1 ap?·il1954. 
- Dmagwijdte. - D e bepalingen van de 
artikelen 1, § 2, 4 en 24 van het Inter
nationaal Verdrag nopens het wegver
keer, ondertekend te Geneve op 19 sep
tember 1949 en goedgekeurd bij hande
ling van de wetgevende macht van 1 april 
1954, hebben betrekking op bestuurders 
in internationaal wegverkeer en niet op 
vreemdelingen die normaal verblijven in 
·de Staat waarin zij zich bevinden. 

10 jtmi 1974. 1109 

43. - Rijbewijs en lee?'Ve?'gtmning. -
Ove1·eenlcomst tussen Belgie en het Ve?'e
nigd Konink1·ijlc G?·oot-B1·ittannie · en 
Nom·d-Ie1·land bet?·effende de wede1·zijdse 
e1·kenning van 1·ijbewijzen, gesloten op 
11 decembe1· 1968 doo?' wisseling van 
b?"ieven. - Geen toepassing op een B1·itse 
onde1·daan die in Belgie ve?·blijft, e1· in 
het V?'eemdelingen?·egiste?' is ingesch1·even 
en hottdm· is van een bewijs van deze in-
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sch?-ijving. - De overeenkomst tussen 
Belgie en het Verenigd Koninkrijk Groot
Brittannie en Noord-Ierland betreffende 
de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, 
die gesloten is op 11 december 1968 door 
wisseling van brieven, is niet van toe
passing op een Britse onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelingen
register is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

10 juni 1974. 1109 

44. - Rijbewijs en lee1·vm·gunning. -
Pe1·soon die in Belgische gemeente in het 
v1·eemdelingen1·egiste1' is ingesch1·even en 
houde1· is van een bewijs van deze insch1·ij
ving. - Bestu1·en van een moto1·voe1·tttig 
op een openba1·e plaats. - Ve1·plichting 
om houde1· te zijn van een doo1· de Belgische 
ovm·heid afgegeven 1·ijbewijs of lee1·ve1·gun
ning. - Een persoon die in het vreem
delingenregister in een Belgische ge
meente is ingeschreven en houder is van 
een bewijs van deze inschrijving, moet 
houder zijn van en bij zich hebben een 
in Belgie afgegeven rijbewijs of leerver
gunning om aldaar op een openbare 
plaats een motorvoertuig te mogen be
sturen. (Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, art. 21 en 30; K.B., 
25 september 1968, art. 1, § 1, 1°, c.) 

10 jcmi 1974. 1109 

45. - W eigering de ademtest te laten 
ve1'1'ichten. - Wet betreffende de politie 
ove1· het wegve1·kee1·, m·tikel 34-3°, 36 en 
59, § 1. - Hm·haling. - Stmf. - De 
geldboete opgelegd aan hem die, met de 
verzwarende omstandigheid van herha
ling, geweigerd heeft de ademtest te 
laten verrichten of zonder wettige reden 
een bloedmonster te laten nemen, mag 
niet minder bedragen dan 200 frank. 
(Wet betreffende de politie over het weg
verkeer, art. 34-3° en 36.) 

14 oktober 1973. 198 

46. - Weige1·ing de ademtest te laten 
ve1'1'ichten. - Wet bet1·ejjende de politie 
ove1· het wegve1·kee1·, artilcel 34-3, 36 en 
59, § 1. - Hm·haling. - Beg1·ip. -
Hij die, biimen drie jaar na een veroor
deling wegens bet besturen van een voer
tuig of het geleiden van een rijdier op 
een openbare plaats terwijl hij in staat 
van dronkenschap of in een soortgelijke 
staat verkeerde, geweigerd heeft hetzij 
de ademtest te laten verrichten, hetzij 
zonder wettige reden een bloedmonster 
te laten nemen, bevindt zich ii1 staat 
van herhaling, als bedoeld bij artikel 36 

van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer. 

16 oktober 1973. 198 

47. - BestuU?·dm· van een voe1·tuig die 
weige1·t de ademtest te laten ve1'1'ichten of, 
zondm· wettige 1·eden, weigm·t een bloed
monste1' te laten nemen. - Bestuu1·de1· 
die het voe1·tuig op een openba1:e plaats 
heeft bestuu.1·d. - Beg1·ip. - De weige
ring de ademtest te laten verrichten of 
zonder wettige reden een bloedmonster 
te laten nemen, is een misdrijf niet aileen 
wanneer hij die weigert een voertuig op 
de openbare weg bestuurde, doch ook 
wanneer hij dit op een andere openbare 
plaats bestuurde. (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, art. 28 en 
34-3°.) 

26 maart 1974. 824 

48.- Pe1·soon die in staat van d?·onken
schap op een openba1·e plaats een vom·tttig 
bestuurt. - Wet bet1·ejjende de politie ove1· 
het wegve1·kee1·, a1·tikel 35. - Bewijs. -
De rechter die kennis neemt van een 
overtrading van artikel 35 van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer 
mag de staat van ch·onkenschap afleiden 
uit alle gegevens die hem tot zijn over
tuiging kunnen brengen. 

25 maart 1974. 811 

49. - Bestu1·en van een voe1·tuig in 
staat van d1·onkenschap. - Openbm·e 
plaats. ____:_ Beg1·ip . - Een voertuig be
sturen of een rijdier geleiden in staat 
van dronkenschap is een misdrijf, als 
zullrs geschiedt niet aileen op de openbare 
weg, doch ook op elke andere openbare 
plaats. (Wet van 16 maart 1968 betref
fende de politie over het wegverkeer, 
art. 28 en 35.) 

26 maart 1974. 824 

50. - W eige1·ing de ademtest te laten 
ve1'1'ichten. - Wet bet1·ejjende de politie 
ove1· het wegve1·kee1·, a1·tikel 34-3, 36 en 
59, § 1. - Herhaling. - Beg1·ip. -
Hij die, biimen drie jaar na een veroor
deling wegens het besturen van een voer
tuig of het geleiden van een rijdier op 
een openbare plaats terwijl hij in staat 
van dronkenschap of in een soortgelijke 
staat verkeerde, geweigerd heeft hetzij 
de ademtest te laten verrichten, hetzij 
zonder wettige reden een bloedmonster 
te laten nemen, bevindt zich in staat van 
herhaling, als bedoeld bij artikel 36 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer. 

16 oktober 1973. 198 
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51. - Weige1·ing de ademtest te laten 
ve1'1'ichten. - Wet bet?·e.ffende de politie 
ove1· het wegve1·lcee1·, a1·tilcel 34-3°, 36 en 
59, § 1. - Herhaling. - Straf. - De 
geldboete opgelegd aan hem die, met de 
verzwarende omstandigheid van her
haling, geweigerd heeft de ademtest te 
laten verrichten of zonder wettige reden 
een bloedmonster te laten nemen, mag 
niet minder bedragen dan 200 frank. 
(Wet betreffende de politie over het weg
verkeer, art. 34-3° en 36.) 

16 oktober 1973. 198 

52.- Wegve1·lcee1'81'eglement, a1·tikel 37, 
lid 2. - Bepaling niet van toepassing op 
het geval van a1·tilcel 1 06bis van dit 1'egle
ment. - Artikel 37, lid 2, van het weg
verkeersreglement is op de voertuigen 
vermeld in artil{el 83-3 slechts van toe
passing ingeval het rood licht verbiedt op 
een kruispunt een verkeerslicht voorbij 
te rijden; het is vreemd aan artikel106bis 
van dit reglement, waarin het rood licht 
boven een rijstrook van een rijbaan de 
betekenis heeft van verboden richting 
op die strook voor de bestuurders naar · 
wie het is gericht. 

5 november 1973. 262 

53.- Wegve1·kee1'S?'eglement, a1·tikel 37. 
- Zielcenwagen. - Voe1·tuig waa1·van de 
aantocht doo1· een bijzonde1· geltddssignaal 
wordt lcenbaa1· gemaakt. - ,Ve1·plichting, 
voor de bestuurdm·s, uit te wijken en te 
stoppen. - V oo1·waa1·den. - G-renzen. -
De bepaling van artikel 37 van het 
wegverkeersreglement, luidens welke de 
bestuurders onmiddellijk moeten uit
wijken en stoppen zodra het naderen 
van een ziekenwagen door een speciaal 
geluidssignaal wordt kenbaar gemaakt, 
is van toepassing van zodra het signaal 
moest gehoord zijn, zelfs indien dit niet 
het geval is geweest, behoudens omstan
digheden die overmacht opleveren. (Weg
verkeersreglement, art. 37.) 

5 november 1973. 262 

54.- Wet bet1·ejfende de politie ove1· het 
wegve1·lcee1', a1·tilcel 38, § 1, 1°.- Ve1·val
lenvm·kla1·ing van het 1·echt tot sttwen. -
Stmf niet alleen van toepassing in geval 
van ve1·oo1·deling . wegens doding of toe
bTengen van vm·wondingen, doch oolc in 
geval van ve1·oo1'deling wegens onopzette
lijlc toeb1·engen van slagen. - Vervallen
verklaring van het recht om een voertuig 
te besturen, als bedoeld in artikel 38, 
§ 1, 1 o, van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, kan worden uitge
sproken niet alleen in geval van veroor-

deling wegens doding of toebrengen van 
verwondingen, doch ook in geval van 
veroordeling wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen. 

24 december 1973. 479 

55. - V m·vallenve1·lcla1·ing van het 1·echt 
een voe1·tuig of een luchtschip te bestu1·en 
of een 1·ijdim· te geleiden. - An·est dat 
als st1·af uitsp1·eelct een vm·vallenve1·kla1·ing 
tot sttwen gedu1·ende tien jaa1·. - Geen 
vaststelling van het bestaan van de voor
waa?·den van aTtilcel 38, § 1, laatste lid, 
van de wet bet1·ejfende de politie ove1· het 
wegve1'lcee1·. - Onwettelijlcheid. - Niet 
wettelijk gerechtvaardigd is het arrest 
dat ter veroordeling van de beklaagde 
wegens een misdrijf bedoeld in arti
kel 38, § 1, 1°, van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, verval
lenverklaring uitspreekt van het recht 
een voertuig of een luchtschip te besturen 
of een rijdier te geleiden gedurende tien 
jaar, zonder dat in het arrest werd vast
gesteld of dat uit de stukken waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt, dat 
beldaagde binnen drie jaar v66r het mis
drijf twee veroordelingen had opgelopen 
wegens een van de misdrijven bedoeld 
in genoemd artikel 38, § 1, 1o. (Wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, art. 38, § 1, laatste lid.) 

1 oktober 1973. 112 

56. - Bestu1·en van een voe1'tuig op de 
openba1·e weg niettegenstaande ve1·vallen
vm·lcla1·ing van het 1·echt tot sttwen. -
Ve1·oo1·deling. - Wettelijk ve1·eiste vast
stellingen. - Niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing die een beklaagde 
veroordeelt om een voertuig op de open
bare weg 'te hebben bestuurd, niettegen
staande vervallenverklaring van dit 
recht, zonder vast te stellen dat de ver
vallenverklaring is uitgesproken door een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
en zonder vermelding van de duur van 
deze . straf of van de datum waarop de 
kennisgeving voorgeschreven bij arti
kel 40 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer is gedaan. (Grand
wet, art . 97 ; wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, art. 38, 40 en 48.) 

26 november 1973 en 21 augustus 1974. 
346 en 1239 

57. - Ve1·vallenve1·lcla1·ing van het 1'echt 
een voe1·tuig of een luchtschip te bestu1·en 
of een 1·ijdie1· te geleiden als stmf ttitge
sp1'0ken. - Bestanddeel van de st1·af en 
geen afzonde?·lijlce stmf. - De vervallen
verldaring van het recht een voertuig 
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of een luchtschip te besturen of een rij
dier te geleiden, die met toepassing van 
artikel 38 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer wordt uit
gesproken, is een bestanddeel van de 
straf opgelegd wegens een van de in 
genoemd artikel bedoelde misdrijven en 
geen afzonderlijke straf. 

1 en 23 oktober 1973. 112 en 217 

58. - Bestu1·en van een voe1·tuig op de 
openba1·e weg niettegenstaande vm·vallen
vm·kla?·ing van het 1·echt tot stu1·en. -
Ve1'001'deling . - Wettelijk ve1·eiste vast
stellingen. - Niet regelmatig met redenen 
omldeed is de beslissing die een beldaagde 
veroordeelt om een voertuig op de open
bare weg te hebben bestuurd, niettegen
staande vervallenverklaring van dit 
recht, zonder vast te stellen dat de ver
vallenverldaring is uitgesproken door een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
en zonder vermelding van de duur van 
deze straf of van de datum waarop de 
kennisgeving voorgeschreven bij arti
kel 40 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer is gedaan. (Grand
wet, art. 97 ; wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, art. 38, 40 en 48.) 

26 november 1973. 346 

59.- Ovm·t?·eding van a1·tikel 39, § 2-4, 
van het koninklijk beslttit van 15 maa1·t 
1968 houdende algemeen 1·eglement op de 
technische eisen waaman motonvagens en 
hun aanhangwagens moeten voldoen. -
M isd1·ijj gestmft met de stmffen bepaald 
bij de wet betTeffende de politie op het 
wegvm·kee1·. - De overtrading van arti 
kel 39, § 2-4, van het koninldijk besluit 
van 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan 
motorwagens en hm1 aanhangwagens 
moeten voldoen, wordt gestraft met de 
straffen bepaald bij de wet betreffende de 
politie op het wegverkeer. 

7 januari en 11 maart 1974. 
496 en 757 

60. - Bestu1·en van een vom·tttig op de 
openba1·e weg na het einde van een m·oegm· 
uitgesp1·oken vm·vallenve1·kla1·ing van het 
Techt te sttwen, zonde1' het onde1·zoek waa?·
van spmke in a1·tikel 47 van de wet betTej
jende de politie ove1' het wegvm·kee1· te 
hebben oncle1·gaan. - Ve1·oo1·delende be
slissing wam·in niet wo1·dt vastgesteld dat 
de beklaagde een voe1·tttig heeft bestuu1·d 
op cle openbm·e weg of op een voo1· het ve1'
kee1' openstaande weg. - Niet 1·egelmatig 
met 1·edenen omklede beslissing. - Niet 
regelmatig met rf'ldenen omldeed is de 

beslissing waarbij, ter veroordeling van 
een b_eklaagde omclat hij na het einde 
van een vroeger uitgesproken vervallen
verklaring van het recht tot stm·en, een 
motorrijtuig heeft bestuurd van de 
categorie bedoeld in de beslissing tot 
vervallenverklaring, zonder het onder
zoek waarvan sprake in artikel 4 7 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer te hebben ondergaan en 
zonder hiervan te zijn vrijgesteld, niet 
wordt vastgesteld dat de beldaagde een 
voertuig bestuurde op de openbare weg 
of op een voor het openbaar verkeer 
openstaande weg. (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, art. 45 en 
48 .) 

8 oktober 1973. 145 

61. - Ve1·vallenve1·kla1·ing van het 
1·echt een vom·tuig te bestu1·en. - Ove1·
t1·eding. - Besttt1'en van een voe1·tuig op 
een openbm·e plaats. - Bestanddeel van 
de ove1·t1·eding. -De overtrading van de 
vervallenverldaring van het recht een 
voertuig te besturen, gestraft bij. arti
kel 48 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, wordt slechts ge
pleegd indien hij die vervallen verldaard 
is een voertuig bestuurt op een openbare 
plaats, in de zin van artikel 28 van deze 
wet . 

26 november 1973. 346 

62. - Besttwen van een vom·tuig op de 
openba1·e weg niettegenstaancle vm·vallen
ve?·klm·ing van het 1·echt tot stu1·en.- Ve1·
oo1·deling. - Wettelijk ve1·eiste vaststel
lingen. - Niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing die een beldaagde 
veroordeelt om een voertuig op de open
bare weg te hebben bestuurd, niettegen
staande vervallenverklaring van dit 
recht, zonder vast te stellen dat de ver
vallenverklaring is uitgesproken door een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
en zonder vermelding van de duur van 
deze straf of van de datum waarop de 
kennisgeving voorgeschreven bij arti 
kel 40 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer is gedaan. (Grand
wet, art. 97 ; wet betreffende de p olitie 
over het wegverkeer, art. 38, 40 en 48 .) 

26 november 1973 en 21 augustus 1974. 
346 en 1239 

63. Wegve?·kee1'B1'eglement, a?·ti-
kel 48-3, 5°.- Voetgangm· die de 1·ijbaan 
wil ove1·steken op een plaats waa1· het ve1'
kee1' noch dam· een bevoegd agent noch dam· 
ve1·kee?·slichten geTegeld is en waa1· geen 
ove1·steekplaats voo1· voetgange1·s bestaat 
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- V e1·plichtingen. - Op plaatsen waar 
het verkeer noch door een bevoegd agent, 
noch door verkeerslichten geregeld is en 
waar geen oversteekplaats voor voet
gangers bestaat, mag een voetganger de 
rijbaan niet op gaan dan na er zich van 
te hebben vergewist dat hij het kan doen 
zonder gevaar en zonder het verkeer te 
hinderen ; van die verplichting is hij 
echter dntslagen, wanneer hij bij het 
opgaan van de rijbaan geen rijtuig kan 
ontwaren noch redelijkerwijze voorzien 
dat hij het verkeer zal hinderen. (Weg
verkeersreglement, art. 48 -3, 5°.) 

12 maart 1974. 772 

64. - Voetgange?'s. Wegve?·kee?'S?'e-
glement, a1·tikel 48, 3, 5°. - Voetgangm· 
die de 1·ij baan ove1·steekt op een plaats 
waa1· het ve1·kee1' noch doo1· een bevoegd 
pe1·soon noch doo?' ve1·kem·slichten ge1·egeld 
wo1·dt en waa1· geen ovm·steekplaats voo1· 
voetgange1·s bestaat. - Ve1·plichtingen. -
De voetganger die de rijbaan wil over
steken op een plaats waar het verkeer 
noch door een bevoegd persoon noch door 
verkeerslichten geregeld wordt en waar 
geen oversteekplaats voor voetgangers 
bestaat, mag de rijbaan enkel opgaan na 
zich ervan vergewist te hebben dat hij 
het kan doen zonder gevaar en zonder het 
verkeer te hinderen . (Wegverkeersregle
ment, art. 48, 3, 5°.) (Impliciete oplos
sing.) 

4 juni 1974. 1083 

65. - Voetgange1·s. Wegve?'kee?'S?'e -
glement, a1·tikel 48, ·3, 5°. - Voetgange1· 
die de 1·ijbaan ove1·steekt op een plaats 
wam· het ve1·kee1· noch doo1· een bevoegd 
pe1·soon noch dam· ve?·kee?·slichten ge1·egeld 
wo?'dt en waa1· geen ove1·steekplaats voo1· 
voetgange1·s bestaat. - Voetgangm· die 
?'edelijke1·wijs niet leon voo1·zien dat hij het 
ve?·lcee?' van voe1·tuigen zott hinde1·en. -
Geen miskenning van de vm·plichting van 
a1·tikel 48, 3, 5°, van het wegve?·lcee?'S?'e
glement. - De verplichting van arti
kel 48, 3, 5°, van het wegverkeersregle
ment wordt niet miskend door de voet 
ganger die, hoewel hij redelijkerwijze niet 
kon voorzien dat hij het verkeer van de 
voertuigen zou hinderen, de rijbaan op
gaat op een p laats waar het verkeer noch 
door een bevoegd persoon noch door 
verkeerslichten geregeld wordt en waar 
geen oversteekplaats voor voetgangers 
bestaat. (Impliciete oplossing.) 

4 juni 1974. 1083 

66. - Tijdelijke oplegging van een 
voe?'tuig doo1· de 1·echte1' bevolen. - Geen 

vaststelling dat het voe?'tuig eigendom is 
van de dade?' van het misd1·ijj of uitsluitend 
te zijne1· beschikking staat. - Niet gemo
tivee?·d vonnis. - De beslissing tot tijde
lijke oplegging van een voertuig is niet 
regelmatig gemotiveerd als niet is vast
gesteld dat dit voertuig eigendom is van 
de dader van het misdrijf of uitsluitend 
te zijner beschikking staat. (Grondwet, 
art. 97 ; wet betreffende de politie ·over 
het wegverkeer, art. 50.) 

22 juli 1974. 1234 

67. - W eige1·ing de ademtest te laten 
ve?'?'ichten. - Wet bet?'effende de politie 
ove1· het wegve?'kee1·, a1·tikel 34-3, 36 en 
59, § 1. - He1·haling. - Beg1·ip. - Hij 
die, binnen drie jaar na een veroordeling 
wegens het besturen van een voertuig 
of het geleiden van een rijdier op een 
openbare plaats terwijl hij in staat van 
dronkenschap of in een soortgelijke staat 
verkeerde, geweigerd heeft hetzij de 
ademtest te laten verrichten, hetzij 
zonder wettige reden een bloedmonster 
te laten nemen, bevindt zich in staat 
van herhaling, als bedoeld bij art.ikel 36 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer. 

16 oktober 1973. 198 

68. - W eigm·ing de ademtest te laten 
ven·ichten. - Wet bet?·effende de · politie 
ove1· het wegve1·kee?', m·tikel 34-3, 36 en 
59, § 1. - He1·haling. - Stmf. - De 
geldboete opgelegd aan hem die, met de 
verzwarende omstandigheid van herha
ling, geweigerd heeft de ademtest te 
laten verrichten of zonder wettige reden 
een bloedmonster te Iaten nemen, mag 
niet minder bedragen dan 200 frank. 
(Wet betreffende de politie over het weg
verkeer, art . 34-3° en 36.) 

16 oktober 1973. 198 

69. - Bewijs van de ovm·t1·edingen. -
V aststelling van een ove?'t?'eding doo1· een 
agent van de gemeentepolitie in een ande1·e 
gemeente dan de zijne. - Gemeentewet, 
m·tilcel 128. - Stuklcen tot bewijs van de 
naleving van de bij dit m·tikel 128 voo?'ge
sch?-even fm·maliteiten bij het dossie1· ge 
voegd. - Niet wettelijk vm·eist. - Geen 
enkele wettelijke bepaling vereist dat, 
wanneer een overtreding van de wet of 
van de reglementen betreffende -de politie 
over het wegverkeer door een politie
agent van een gemeente werd vastgesteld 
op het grondgebied van een andere 
gemeente dan de zijne, bij het dossier 
stukken worden gevoegd tot bewijs dat 
deze agent, op voorstel van de betrokken 
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gemeenteraden, door de gouverneur van 
de provincia gemachtigd werd om zijn 
ambt in die andere gemeente uit te oefe
nen. (Gemeentewet, art. 128, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 25 j1.mi 
1969; wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, art. 62; wegverkeersregle
ment, art. 3.) 

26 november 1973. 342 

70. - Bewijs van de ove1·t1·edingen. -
V aststelling van een ove?'t?·eding doo1· een 
agent van een gemeentepolitie in een 
ande1·e gemeente dan de zijne. - Gemeen
tewet, a1·tikel 128. - Geen conclusie. -
Rechte1· niet ve1·plicht de naleving van de 
bij dit m·tikel 128 vooTgesclweven foTmali
teiten uitd1·ukkelijk vast te stellen. - Bij 
ontstentenis van een desbetreffende con
clusie, is de rechter niet verplicht uit
drukkelijk yast te stollen dat de politic
agent van een gemeente die op het grond
gebied van een andere gemeente een 
overtrading van de wet of van de regie
menton b etreffende de politie over het 
wegverkeer heeft vastgesteld, de hoeda
nigheid had om dit te doen op grond van 
een machtiging hem door de gou;ve1neur 
van de provincia ver1eend, overeenkom
stig de bepalingen van artikel 128 vail 
de gemeentewet, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 25 juni 1969. (Grondwet, 
art. 97 ; Gemeentewet, art. 128 ; wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, art. 62; wegverkeersreglement, 
art. 3.) 

26 november 1973. 342 

71. - Wet bet1·ejjende de politie ove1· 
het wegve1·kee1·, m·tikel 62, lid 2. - Bepa
ling die de openba1·e o1·cle niet makt. -
Het feit dat geen afschrift van het 
proces-verbaal tot vaststelling van een 
overtrading van de wet en de regie
menton betreffende de politie over h et 
wegverkeer aan de overtreder is gezonden 
binnen een termijn van acht dagen te 
rekenen van de datum van vaststelling 
van het misdrijf, zoals zulks is voorge
schreven bij artikel 62, lid 2, van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer, heeft enkel tot gevolg dat dit 
proces-verbaal geen bewijs meer oplevert 
zolang het tegendeel niet is bewezen ; 
deze wettelijke b epaling raakt derhalve 
de openbare orde niet en belet niet dat 
de rechter zijn overtuiging op andere 
elementen grondt. 

12 februari 1974. 636 

72.- Niet gecont1·aventionalisee1'd wan
bed?·ijf onopzettelijk toeb1·engen van slagen 

of ve1·wondingen. - Ove1't1·eding van het 
wegve1·kee1'8?'eglement. - Samenloop. -
Stmfwetboek, aTtikel 65. - Ove1't1·eclingen 
doo1· een minde1ja1·ige gepleegd. - Vade1· 
bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijk ve1·klaa1·cl 
voo1· de geldboete. - Onwettelijkheid. -
Wanneer een. niet gecontraventionali
seerd wanbedrijf onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen en een 
overtrading van het wegverkeersregle
ment een enkel misdrijf vormen dat door 
een minderjarige is gepleegd, kan de 

. vader niet burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaard worden voor de veroordeling 
van zijn kind tot de geldboete. (Wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, art. 67.) 

26 november 1973. 344 

73. - Bestuu1·de1·s van voe1·tttigen Ve?'
meld in a1·tilcel 83-3 van het wegve?·kee?·s-
1'eglement. - Gedmging op de openba1·e 
weg.- Noodtoestand.- Voo?'Waa1·de.
De gedraging op de open bare weg van 
de bestuurders van voertuigen vermeld 
in artikel 83-3 van het wegverkeersre
glement moet worden beoordeeld naar 
gelang van de noodtoestand waarin zij 
zich wegens het spoedeisend kenmerk 
van h1.m opdracht bevinden. (S.W., arti
kel 71.) 

5 november 1973. 262 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1. - Toepassing in de tijd. - Wet tot 
besche1·ming van de maatschappij. - Wet 
van 1 juli 1964 tot opheffing van de wet 
van 9 ap1·il 1930. - Gevolg van de 
niettwe wet op de inteTne1·ingen die voo1· 
een bepaalde te1·mijn zijn gelast onde1' de 
we1·king van de wet van 1930.- Door de 
rechtspleghlg tot verlenging van de voor 
een bepaalde termijn gelaste interne
ringen, zoals zulks was geregeld bij arti
kel 22 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij van 9 april 1930, op te 
heffen heeft de wetgever de interne
ringen, die nog aan de gang zijn op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van 
de wet van 1 juli 1964, aan de regaling 
van deze wet willen onderwerpen. 

25 september 1973. 90 

2. - Stmfbepalingen van een wet of 
een beslttit. - Uitlegging. - St1·ikt gmm
maticale uitlegging van de bewo01·dingen 
van de bepaling. - Uitlegging niet nood
zakelijk extensief. - Het vonnis dat aan 
een in eon wet of een besluit vervatte 
strafbepaling een uitlegging geeft die 
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niet strikt grammaticaal is, geeft hieraan 
niet noodzakelijk een extensieve draag
wijdte. 

9 oktober 1973. 161 

3 . - Koninklijk besluit te1· uitvoe1·ing 
-van een door een late1·e wet opgeheven 
·wetgeving. - V1·oegm·e wettelijke bepalin-

. gen, te1· uitvom·ing waa1·van het koninklij k 
besluit was genornen, in de niettwe wet 
-ove1·genornen. - Koninklijk besluit dat 
·van kmcht blijjt tot zijn opheffing en zijn 
·vm·vanging dom· een uitvoeringsbesluit van 
-de nieuwe wet. - Het koninklijk besluit 
van 10 mei 1960 betreffende de distel
·bestrijding, ter uitvoering van artikel -12 
van het Veldwetboek genomen en waar
van de overtredingen gestraft worden 
-overeenkomstig artikel 88, 1°, van dit 
wetboek, is van kracht gebleven tot 
zijn opheffing door artikel 95-28 en zijn 
vervanging door artikel 43 van het 
koninklijk besluit van 25 augustus 1971, 
niettegenstaande de opheffing van de 
.artikelen 12 en 88, 1°, van het Veldwet
boek bij artikel 10 van de wet van 
2 april 1971 betreffende de bestrijding 
van voor planten en plantaardige pro
-dukten schadelijke organismen, waarvan 
de bepalingen de vroegere wetgeving 
overnemen en sterker maken. ' 

15 oktober 1973. 180 

4. - Vm·m·deningsbesluit. Nietig-
ve?·klm·ing door de Raad van State . -
Gevolgen. - Het arrest, waarbij de Raad 
van State een verordeningsbesluit on
wettig verklaart, brengt door terugwer
king de vernietiging van de onwettelijke 
akte mede erga ornnes. (Eerste en tweede 
zaak.) 

22 oktober 1973 en 29 januari 1974. 
214 en 564 

5. - Te1·ugwe1·king. - Oollectieve a?"· 
beidsovm·eenkornst gesloten in een paritai1· 
comite. - Koninklijlc besluit waa1·bij zo
danige ove1·eenkornst ve1·bindend wm·dt ver
klaa?·d. - Besluit dat gevolg heejt op de 
datum van inwm·kingM·eding bepaald bij 
de ove1·eenkornst, rnam· niet verde1· dan een 
jaa1· v661· de bekendmaking van genoemd 
besluit te1·ugwerkt. - Algemene 1·egel. -
Geen ajwijking voor werkgevers, de1·den 
ten aanzien van de ovm·eenkomst, die dom· 
de individuele nm·matieve bedingen e1·van 
vm·bonden zijn bij het ve?·st1·ijken van de 
bij a1·tikel 26-van de wet van 5 decembm· 
.1968 bepaalde te1·mijn. - De regel volgens 
welke het koninklijk besluit tot verbin
dendverklaring van een in een paritair 

, -comite gesloten collectieve overeenkomst 

gevolg heeft op de datum bepaald bij de 
overeenkomst, met terugwerking van ten 
hoogste een jaar v66r de bekendmaking 
van bedoeld besluit, is algemeen en is 
van toepassing op werkgevers, derden 
ten aanzien van de overeenkomst, die, 
bij het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen te rekenen van de bekend
making in het Belgisch Staatsblad van 
het bericht van neerlegging van de col
lectieve overeenkomst, met hun werk
nemers verbond,en zijn ·door de indivi
duele no"rmatieve bedingen ervan, in 
het geval voorzien in artikel 26 van de 
wet van 5 december 1968. (Wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, art . 25, 26 en 32.) 

28 november 1973. 357 

6. - Toepassing van de wet in de tijd. 
- V e1·nietiging van een vonnis van de 
1·echtbank van ee1·ste .aanleg inzake ar
beidsongevallen. - Rechtbank tm· zake 
niet meer bevoegd op het ogenblik van de 
vernietiging. Ve1·wijzing naa1· het 
a1·beidshoj. - W anneer een vonnis inzake 
arbeidsongevallen van de rechtbank van 
eerste aanleg wordt vernietigd na de 
inwerkingtreding van artikel 579 van 
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens het
welk de arbeidsgerechten ter zake be
voegd zijn, wordt de zaak verwezen naar 
het arbeidshof. (G.W., art. 3 en 1110.) 

19 december 1973. 448 

7. - Toepassing in de tijd.- Arbeids
ongeval. - Wet tot wijziging van de 
wetsbepalingen inzake de vaststelling van 
de wijze waa1·op de aan de get1·ojJene ve?·
schuldigde vm·goedingen moeten wo1·den. 
bm·ekend. - Wet onmiddellijk van toe
passing op de be1·ekening van de ve?·goedin
gen uit hoojde van de gevolgen van een 
ongeval van v661· haa1· inwm·kingtreding, 
die zich na deze datum voordoen of voo?·t
zetten, tenwm·e de ve1·goedingen op dat 
ogenblik 1'eeds definitiej wcwen vastgesteld. 
-De wet die een wijziging brengt in de 
wetsbepalingen tot vaststelling van de 
wijze waarop de wegens een arbeidsonge
val verschuldigde vergoedingen worden 
berekend, is in beginsel van toepassing 
op de berekening van de vergoedingen 
uit hoofde van de gevolgen van een 
ongeval van v66r haar inwerkingtreding, 
die zich na deze datum voortdoen of 
voortzetten, tenware de vergoedingen op 
dat ogenblik reeds definitief waren vast
gesteld. (B.W. ; art. 2.) 

19 december 1973. 456 

8. - Toepassing in de tijd. - Wijzi-
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ging van de bevoegdheidswetten. - Stmf
zaken. - Wijziging van toepassing op de 
hangende zalcen. - Behoudens anderslui
dende bepaling, is een wijziging van de 
bevoegdheidswetten in strafzaken van 
toepassing op de rechtsplegingen die niet 
op geldige wijze aanhangig waren voor de 
instantie van b et gerecht. (G.W., art. 2 
en 3.) 

24 december 1973. 477 

9. - Koninklijk besluit van 5 oktobe1· 
1955 tot 1·egeling van de ove1·eenkomsten 
bet?·effende aannemingen van we1·ken, leve-
1'ingen en t1·anspo1·ten voo1· 1·ekening van 
de Staat. - Bepalingen van de bijlage bij 
dat lconinklijk besluit. - Die bepalingen 
zijn wet in de zin van a1·tikel 608 van het 
Ge1·echtelijk Wetboek. - De bepalingen 
van de bijlage bij het koninklijk besluit 
van 5 oktober I955 tot regeling van de 
overeenkomsten betreffende aann er.nin
gen van werken, leveringen en trans
porten voor rekening van de Staat zijn 
wet in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk W etboek, ofschoon zij in 
die bijlage « contractuele adr.ninistra
tieve bepalingen » worden genoemd. 

11 januari 1974. 524 

10. - Toepassing van de wet in de 
tijd. - A1·beidsongevallen. - Uitbeta
ling van een de1·de van de waa1·de van de 
1•ente als kapitaal met toepassing van a?·ti
kel 5 van de gecoonlinee1·de wetten van 
28 september 1931. - Kapitaal van de 
1·ente niet gevestigd v661· 1 janua1·i 1972. 
- Be1·ekening van de waa1·de van de 1·ente 
ovm·eenkomstig het ta1·iej vastgesteld bij 
koninklijk- besluit van 21 decembm· 1971. 
- W anneer de verzekeringsinstelling het 
kapitaal van de lijfrente wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid niet v66r 1 januari 
1972 heeft gevestigd, moet de waarde 
van de rente, waarvan een derde als 
kapitaal aan de getroffene wordt toe
gekend met toepassing van artikel 5 
van de gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 193I, worden berekend overeen
komstig h et tarief vastgesteld bij konink
lijk besluit van 21 december I97l. 

6 februari 1974. 6I2 

11. - Toepassing in de tijd. - Wet
boek van de inlcomstenbelastingen, a?·ti
kel122, 4°.- Bepaling niet van toepassing 
op de voo1·schotten vanwege vennoten aan 
pe1·sonenvennootschappen en 1·eeds te?'tbg
betaald de 1e janua1·i 1963. - Voor de 
b epaling van de belastbare grondslag 
van de bijzondere aanslag, in geval van 
verdeling van h et maatschappelijk . ver-

mogen van een personenvennootschap, 
worden met h et werkelijk gestort kapi
taal niet gelijkgesteld de voorschotten 
aan deze vennootschap toegestaan door 
vennoten of hun echtgenoten, alsook in 
sor.nr.nige gevaUen door hun kinderen, 
doch die r eeds werden terugbetaald v66r 
de inwerkingtreding, de 1e januari 1963, 
van de wet van 20 november 1962. 
(W.I.B., art .. 15, lid 2, 2° en 122; B.W., 
art. 2 ; wet van 20 november I962, 
art. 88, §§I, Io, en 4.) ' 

I4 maart I974. 785 

12. - Toepassing in de tijd. - A1·ti
kel 1351 van het Bu1·ge1'lijk Wetboek ve?'
vangen do01· a1·tikel 23 van het Gm·echtelijk 
Wetboek. - Bepaling van toepassing op 
de 1'echtsvo1·de1·ingen die sinds 1 janua1·i 
1969 zijn ingesteld. - Artikel 135I van 
het Burgerlijk Wetboek werd vanaf 
I januari I969 opgeheven en vervangen 
door artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zodat deze laatste bepaling 
van toepassing is-met ·uitsluiting v an de 
eerste wanneer de nieuwe rechtsvordering 
sinds 1 januari I969 · werd ingesteld. 
(B.W., art. 2; wet van 10 oktober 1967, 
art. 2-22 ; K.B. van 4 november I968. 
art. 1-I 0 en 3-26°.) (Impliciete oplos
sing.) 

26 april I974. 926 

13. - W etten inzake bijzonde1·e en 
buitengewone bevoegdheden. - Wet van 
31 maa1·t 1967. - Wet waa1·bij de Koning 
w01·dt gemachtigd om de wetgeving in 
vm·band met de uitoefening van de ve?'
schillende takken van de geneeskunde te 
he1·zien en aan te passen. - Krachtens 
artilrel I, 8°, a, van de wet van 31 maart 
1967 was de Koning gemachtigd om de 
wetgeving in verband met de uitoefening 
van de verschillencle takken van de 
geneeskunde t e herzien en aan t e passen. 

3 mei en 25 jtmi I974. 967 en 1196 

14. - Wetten inzake bijzonde1·e en 
bttitengewone bevoegdheden. - l•Vet van 
31 maa1·t 1967. - Wet waa1·bij cle Ko
ning w01·dt gemachtigd om de wet van 
25 jttli 1938 op te heffen.- Overeenkom
stig artikel 78 van de Grondwet, bij de 
wet van 31 maart 1967 daartoe gemach
tigd, heeft de Koning ingevolge het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber I967, de wet van 25 juli I938 op 
geldige wijze kunnen opheffen. 

3 mei en 25 juni 1974. 967 en 1196 

15. - Wet van 31 maa1·t 1967. - Wet 
waa1·bij aan de Koning buitengewone be-
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voegdheden inzake geneeskunde worden 
toegekend. - Machtiging op grand van 
m·tikel 78 van de G1·ondwet. - Overeen
komstig artikel 78 van de Grondwet 
heeft de wet van 31 maart 1967 de Ko-

. ning gemachtigd om de wetgeving in 
verband met de uitoefening van de ver· 
,schillende takken van de geneeskunde te 
herzien en aan te passen. 

3 mei en 25 juni 1974. 967 en 1196 

16. - Eu1·opees Sociaal Handvest, te 
Tu1·ijn op 18 oktober 1961 onde1·tekend.
Geen wet in de zin van a1·tikel 608 van 
het Gm·echtelijk Wetboek. - Het Euro
pees Socia!l-1 Handvest dat te Turijn op 
18 oktober 1961 is ondertekend, dat de 
goedkeuring van de Kamers niet heeft 
gekregen en niet is geratificeerd, maakt 
geen wet uit in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk W etboek. 

25 juni 1974. 1196 

WOONPLAATS. 

1. - Huiszoeking. - Voo1· het publiek 
.toegankelijke dmnkgelegenheid. - De
.creet van 19-22 juli 1791, artikel 9. -
.Recht van de politie om e1· binnen te t1·eden. 

- De officieren van politie kunnen zo
wel 's nachts als bij dag, onder meer 
tot vaststelling van wanordelijkheden 
of van overtredingen van de wetten en 
verordeningen, binnentreden in plaatsen, 
zoals cafe's en cabarets, waar een ieder 
toegelaten wordt en dit geheel de tijd dat 
het publiek aldus wordt toegelaten. 
(Decreet van 19·22 juli 1791, art. 9; 
Grondwet, art. 10.) 

18 december 1973. 442 

2. - Htdszoeking. - Voo1· het publiek 
toegankelijke dmnkgelegenheid. - De
C?·eet van 19-22 juli 1791, a1·tikel 9. -
Recht van de politie om m· binnen te treden. 
- Politie. - Begrip. - De officieren 
van politie die, naar luid van artikel 9 
van het decreet van 19·22 juli 1791, en 
in de bij dit artikel nader omschreven 
omstandigheden zowel 's nachts als bij 
dag mogen binnentreden in de plaatsen 
waar een ieder wordt toegelaten, zijn 
niet aileen, wat de gemeentelijke politie 
betreft, de burgemeesters, politiecom
missarissen of adjunct-politiecommissa
rissen, doch ook onder meer de agenten 
van deze politie. (Impliciete oplossing.) 

18 december 1973. 442 

T 





NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN 

BLADZIJDEN 

Abbeloos. 
Abrassart. 
Ackein. 
Adins . 
Adler. 
Adline. 
Aerts. 
Aflala. 
A.G. van 1830. 

A 
4ll 
357 

1063, 1098, 1128 
353 
949 
629 

19 
636 

Belgische maatschappij van alge
mene verzekeringen brand, on
gevallen en allerlei risico's. 448, 456, 

569 
Alexandre. 859, 1236 
Algemeen Belgisch vakverbond. 361 
Algemeen christelijk vakverbond. 361 
Algemene bouwondememing 

C. Van Hekken. (N.V.). 52 
AlgemeneondernemingenMees (N.V.) 603 
Algemene verzekeringen van 1830 

(N.V.). ll2 
Alliance commerciale industrielle 

financiere (Cooperatieve vennoot-
schap). 1063 

Allocations familiales de l'industrie 
charbonniere des bassins de Char
leroi et de la Basse-Sambre (Caisse 
de compensation des) . 593 

Altay Nasuh. ll28 
Aluminium Suisse (N.V.). 517 
Amand. 295 
Amaury. 1119 
Anciau. 208 
Anckaert. ll83 
Anderlecht (Gemeente). 837 
Andre (J.). 299 

- (echtgenoten). 656 
- Neulens (echtgenoten). 299 

Anthisnes (Gemeente). 1032 
Antoine. 731 

- (echtgenoten). 656 
Antwerpen (Stad). 989 

- (Koninklijke maatschappij voor 
dierkunde van) (N.V.) 588 

Arredondas. 900 
Arthur Gailly. 

CASSATIE, 1974. - 47 

BLADZIJDEN 

(Institut medico-chirurgical) 
(V.Z.W.). 716 

Assadi Salem Ben Sayeh. 249 
Asse-Automobile (P.V.B.A.) 32 
Assubel 

(Belgische nationale verzekerings -
kas tegen arbeidsongevallen) (N.V.) ll88 

Assurances generales de Paris (N.V.) 640 
Assw·antie van de Belgische boeren-

bond (N.V.) 221, 268, 1083 
Ateliers de construction de la Basse-

Sambre (N.V.) 394 
Audo. 912 
Autos taxis van Brussel (N.V.). 882, 1019 
Autoverzekeraars (Belgisch bureau 

van). 1ll9 
Avermaete. 724 
Aves (V.Z.W.). 73 

B 
Baar. 409 
Baeke. 643 
Baert. 879 
Baeten. 601, 920 
Baier. 774 
Bakelants. 523 
Bakker. 1066 
Balhan. 98 
Bank van Brussel (N.V.) 731, 761 

Lambert (Vennootschap bij 
wijze van eenvoudige geld
schieting). 833 

Banque industrielle et commerciale 
de Charleroi (N.V.). 

Barclay (N.V.). 
Bardoli. 
Bare. 
Baron de Moffarts. 
Barro. 
Eaten (q.q.) 

833 
423 

569, 571 
ll76 
1047 
1191 
ll90 

Batiments et Ponts (N.V.). 
Batteauw (P.V.B.A.) Vereniging in 

520 

gemeenschappelijke naam. 
Baudoux (J.). 
Baudrin. 
Baume Marpent et Thirion 

(N.V.) . 
Bauwin. 

514 
606 

1240 
rEhmis 

285 
1017 
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BLADZIJDEN 

Bayard. 828 
Bays (P.V.B.A.). 846 
Beckers. 1227 
Behaegel. 558 
Belco (co6peratieve vennootschap). 885 
Belenger. 602 
Belgian Shell company Ltd (N.V.). 1054 
Belgisch bureau van autoverzeke-

raars (V.Z.W.). 1119, 1188 
Belgische hypotheelrmaatschappij en 

spaarkas IPPA (N.V.). 
- maatschappij van algemene 

verzekeringen brand, onge
vallen en allerlei risico's 

656 

A.G. van 1830. 456, 569 
- nationale verzekeringskas te-

gen arbeidsongevallen Assu-
bel (N.V.). 1188 

- spoorwegen (Nationale maat
schappij der). 

- Staat (Minister van Econo-
810 

mische Zaken). 83 
(Minister van Financien). 15, 83, 

173, 175, 252, 317, 331, 
336, 364, 365; 388, 403, 432, 
460, 463, 527, 553, 572, 656, 
691, 693, 721, 742, 785, 801, 
805,881,892,939,1025,1028, 
1030, 1074, 1107, 1208, 1217, 

(Minister van 
bestuur van 
lastingen). 

Financien, 
clirecte be-

(Minister van Financien, 
bestuur van douane en 
accijnzen). 

(Minister van landsverde-

1236 

683 

320 

diging). 524, 1162, 1241 
(Minister van open bare wer

ken). 98, 384, 438, 520, 754, 
929, 1036, 1222 

( cooperatieve vennoot -Belgovino 
schap). 

Belien. 
Bellem (G.). 
Bemelmans (A. en E.). 
Ben Chai:b Mohamed. 
Benedictus. 
Benkovic. 
Bentein (D ., M. en R.). 
Bento. 
Berger. 
Berkvens. 
Bernard. 
Berton. 
Bertrand. 
Beth (P.V.B.A.). 
Betonac (N.V.) . 
Beyens (Cl., E., G. en J.). 
Beyls. 
Biemar. 

885 
811 
573 

96 
593 
331 

1116 
696 
732 

1117 
742 
498 

1161 
496 
755 
135 
807 
856 
135 

Bladt. 
Blatter. 
Blicq. 
Bloemen. 
Boas. 
Boeckmans. 
Boesmans. 
Bogaerts. 
Bollyn. 
Bomboire. 
Bona. 
Bonistalli. 
Bontinck. 
Borgers. 
Botica. 
Bottriaux. 
Bouckaert. 
Boudron. 
Bourdoux. 
Bourlet. 
Bouvier (A. en J .-M.). 
Brachot. 

BLADZIJDEN 

873 
225 

1179 
921 
421 
776 
576 

708, 1224 
251 
493 

1236 
1001 

798 
506 
24 

833 
368 
307 
647 
394 
595 
484 

Brasserie de Ghlin (N.V.) (Lacha-
pelle, cmator faillissement van) . 887 

Brems. 1020 
Breval (N.V.). 544 
Briclet. 606 
Broekaert . 535 
Brogniaux. 535 
Brouet. 24 
Brotms. 456 
Brouwerij De Koninck (N.V.). 486 

- Haelterman (P.V.B.A.). 627 
- van Haacht (N.V.). 601 

Brouwers. 761 
Brugge (Stad). 334, 802, 1129 
Bruggeman. 8 
Brussel (autos taxis van) (N.V.). 882 

- (Stad). 426 
Brussels Airport Parking (N.V.) 586 
Brusselse maatschappij (N.V.). 838 

- taxis (N.V.). 496 
Bruyninckx. 1188 
B.S.T. Garens (N.V.). 1208 
Buisson. 939 
Btmtinx. 1072 
Buurtspoorwegen (Nationale maat-

schappij van). 
Buys (J.). 
Buyse. 
Buysse. 

c 

115 
1094 

48 
78 

Cabeaux. 862 
Cable print (N.V.). 965 
Cabo. 510 
Cailliau-vVeemaels (echtgenoten). 551 
Caisse commune d'assmance de l'in-

dustrie charbonniere des bas
sins de Charleroi et de la 
Basse-Sambre. 456 
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BLADZIJDEN 

Caisse de compensation des alloca
tions familiales de 
l'industrie charbon
niere des bassins de 
Charleroi et de la 
Basse-Sambre. 

- - - pour allocations familiales 
593 

de la region liegeoise. 778 
- primaire centrale de securite 

sociale· de la region Pari
sienne. 614 

851 
1234 

629 

Cams (Lambert en Ludovicus). 
Cantaert. 
Capelle. 
Capellen. 
Carette. 
Carin Benelux (P.V.B.A.) . 
Carion. 
Carneval (q.q.). 
Carnotensis. 
Caron. 
Carpin. 
Carre. 
Carrieres et fours a chaux Moreau 

et fils (N.V.). 
Casteleyn. 
Catry. 
Catteaux. 
C.B.A. (N.V.). 
Celis. 
Celiulose des Ardennes (N.V.). 
Centorame (C. en G.) . 
C.F. Vogelsang Gmbh (Vennoot-

schap naar Duits recht). 
Chabeau. 
Chan train. 
Charbonnages de Bonne Esperance, 

Batterie, Bonne Fin et Vio
lette (N.V.). 

d'Esperance et Bonne For
tune (N.V.). 

- de Tamines (N.V.). 
- du Trieu-Kaisin (N.V.). 

Charpentier. 
Chauvaux. 
Chauvel. 
Cheng Kin Wah. 
Chenois. 
Chevalier-Pluvinage. 

1077 
870 
311 
624 
287 
384 
587 
498 
186 

199 
524 
853 
384 
582 
506 
614 
379 

173 
1242 
1180 

573 

573 
1154 
1219 

297 
511 
731 
732 
314 
687 

Christelijke mutualiteiten (Lands
bond der). 405, 608, 640, 1119, 1145, 

Christiaen. 
Chuler. 

1236 
811 

Cine photo service (P.V.B.A.) 
Olaerhout. 

563 
871 
371 

Claes. 
Claeys. 
Claude de Paul 
Claus. 
Cleemput. 

1094 
53, 303 

de Barchifontaine. 658 
10 
56 

Closset (echtgenoten 
Cnudde. 
Cobeca (N.V.). 

BLADZIJDEN 

Moreaux). 183 
790 
537 

Cobrassi N.V. (Lachapelle, curator 
faillissement). 887 

Cockx. 846 
Coenegracht. 384 
Colins. 843 
Collard. 146 
Collet. 829 
Collin (weduwe Lemoine). 177 
Collon. 1227 
Collys. 1009 
Colman. 1150 
Colruyt (N.V.). 812 
Colson. 258 
Commissie van openbare onderstand 

van Antwerpen. 511 
Compagnie franco-beige d'alimenta-

tion. 885 
- generale de Chevron (N.V.). 1153 

groupe des assurances natio
nales (Vennootschap naar 
Frans recht). 

Lacsoons (N.V.). 
291 

146, 966 
726 

80, 702 
1188 
622 

Comte. 
Cools. 
Coomans. 

- de Brachene. 
Coop-Depots (Codep.). (cooperatieve 

vennootschap). 
Cooperatieve vennootschap « Allian

ce commerciale indus-

807 

trielle financiere ». 1063 
- - Belco. 885 
- - Belcovino. 885 

Coop-Depots (Codep). 807 · 
« Gewestelijke maatschap-

pij van Halle voor hills
vesting». 

The Antwerp grainwork 
Cy. 

- maatschappij Wijngaardnatie. 
Coppin. 
Corbeel. 

490 

801 
661 
280 

95 
Corneillie. 
Cornelis. 
Cornez. 
Cornil. 
Corthouts. 
Cortoos . 

115, 877 
408 
903 
266 
815 
804 

Cosijn. 
Costa. 
Coucke. 
Condron. 
Coulier. 
Coulon. 
Courtoy. 
Coventry. 
Crepain. 
Crevecceur. 

1131 
438 

1145 
1180 
1102 

901 
302 

1177 
572 
208 

r 
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BLADZIJDEN 

Creyf's interim. (P.V.B.A.). 624 
Crick. 689 
Croes. 1015 

Dahmen. 
Daisne. 
Danau. 
Dannau. 
Danneels. 
Danthine. · 
Dartevelde. 
Dausort. 

D 

Dauwe (Jacques q.q.). 
Dave. 
Davreux. 
Daxhelet. 
Debacker. 
De Backer. 
Debaere. 
De Baets. 
De bel. 

1067 
1114 

70 
746 
115 

24 
595 

1015 
553 
495 

1116 
791 
653 

33, 646, 960 
304 
572 
599 

De Belgische bijstand (Verzeke
ringsmaatschappij (N.V.). 

183, 192, 926 
- - phenix (N.V.). 135 

De Ben. 419 
Deberdt. 1125 
De Bij (N.V.). 504 
De Bock. 279 
DeBoo. 1~8 
De Boever. 53 
Debray. 1134 
DeBruyn. 748 
De Caluwe. 966 
D eceulaer. 191 
DeClercq. 1190 
D eclercq. 1 019 
D e Coole 115, 469, 737 
De Coene. 168 
De Coeyer. 446 
De Coni.nck. 321 
Deconinck. 735, 1116 
De Cooman. 100 
De Corte. 914 
De Coster. 924 
De Craene. 739 
Decrock. 360 
D e Cubber. 220, 349, 570, 904, 1127, 1231 
D e Cuyper.. 835 
De D ecker. 776 
De Fabribeckers. 482 
De Federals verzekeringen (Ge-

meenschappelijke verzekerings-
kas tegen arbeidsongevallen). 130, 

Deforche. 
Defrance . 
Degreef. 
De Groeve. 
De Grooclt. 

548, 1100 
877 
330 
588 

1077 
'572 

De Groote. 
De Haes. 
Dehaut (A. en J.). 
De Jaeger. 
Dejarclin. 
DeJonge. 
Dekens. 
Dekeyser. 
De K eyzer. 
De Koker. 
De Kokere. 

BLADZIJDEN 

8 
78 

344 
790 

1134 
223 
603 

442, 861 

De Koninck (brouwerij) (N.V.). 
Dekoninck (weduwe Willems). 
DeKuijper. 

1048 
1019 

442 
486 
407 

1025 
817 
900 
708 
989 
687 
892 
610 
586 
882 
547 
626 
889 
691 
757 
776 
.482 
631 
496 
294 

Delair. 
De Lame. 
Delande. 
Delaunois. 
Del bar. 
Delcroix. 
De Lee. 
DeLeeuw. 
Delestine. 
D elhaise. 
D elhalle. 
Delheye. 
D elimoy. 
Delire. 
Delloue (N.V.). 
Del Marmo!. 
Delmont. 
Deloof. 
Delvaux. 
Del vignette. 
Demarche (weduwe Kulm). 
De Marie . 
Demedts. 
De Meester. 
D e Meulenaere. 
Demeyere. 
D emine. 
D e Mul. 
De Mulder. 
D e Munck. 
Denis. 

1237 
186 

6 
251 
960 
543 

155, 761 
807 
610 
567 
597 
256 

Denivelle (Leva em Gutt, curators 
faillisseni.en t). 881 

846 
950 

Deoline-Lubrifina oil works 
(P.V.B.A.) . 

De om. 
De Paermentier. 
DePauw. 
Depauw. 
Depeclro Gao. 
Depinchart. 
De P otter . 
Depovere. 
Deprez . 
De Pril. 
De Protopopoff (A., C., I. en M.). 
De Prycker. 

76 
376 
304 
871 
520 

1074 
1052 

80 
100 
614 
1]5 
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De Raedt. 
D erboven. 
Dereme. 
D e Ridder. 
Dermaux. 
Dermee. 
D e Ronde. 
D e Roo. 
Derudder. 
D escamps. 

BLADZIJDEN 

636 
914 
185 
949 

1145 
366 
26 

790 
960 

46 
D e Schelde (Verzekeringsmaatschap-

pij) (N.V.). 73, 309, 599, 1145, 1191 
D e Schepper. 168 
D e Schrijver. 849 
De Schuytener. 880 
D esics. 996 
D esiron. 64 
D esmarets. 837 
D e Smedt. 448 
Desmedt. Ill 7 
D e Smet. 643, 857 
D esmonts (echtgenote). 366 
D e Sociale Voorzorg (Gemeen-

schappelijke kas van verzekering 
tegen arbeidso:ngevallen) . 242, 606, 1055 

Desomer. 314 
De Somviele . 799 
D essanai . 362 
De Ster (N.V.) . 172 
D eswaef. 1150 
De Tollenaere. 103 
D etournay. 861 
D etrixhe. 66, 477 
D etroux. 583 
D e Turck. 335 
De Vadder. 473 
D e Vaderlandse (N.V.) . 157, 515 
D e Verenigde -Meest ers (N.V.). 127, 322, 

D evert. 
D e Voeght . 
D e V ogelaere. 
D evooght. 
D e Vos. 
D evos. 
D e Vrede (N.V.). 
De W aal. 
De Wachter. 
D ewals (L .). 

- (echtgenoten) . 
D e Wilde. 
D e Winter. 
D e Wolf. 
Dewulf. 
D ezillie . 

1191 
266 
216 

1143 
268 
582 

371, 1232 
557 
797 

607, 658 
291 
291 

909 , 1161 
87, 564 

610 
80 

656 
D.H.L. Products Ltd. (Vennoot-

schap naar Engels recht) . 
D'Hondt. 
D'Hooge. 
Dick. 

- Transports (P.V.B .A.) . 

311 
132 

35 
287 
629 

BLADZIJDEN 

Diepenbeek (Gemeente) . 176 
Digneffe. 482 
Dilley. 421 
Di Pronio. 1236 
Dirikx. 880 
Dobbelaere. 740, 1130 
Dobbelmann Gmbh. (Vennootschap 

n aar Duits recht.) 
Dobbels . 
Dockx. 
Doglioni. 
Dohogne. 
Doll . 
Dome. 
Dopchie. 
Dorselaer . 
Dosogne. 
Douillez. 
Doyen (verreries et gobeletteries) 

(N.V.). 
Dragonetti. 
Draguet . 
Draime. 
Drugmand (N.V.). 
Dubucq. 
Duchateau. 
Duckers (F . en G .). 
Dujacquier (A. en C.). 
Dumon. 
Dupont. 
Duquesne. 
Durbecq . 
Dutry. 
Duyver. 

E 
Eagle insurance company (Vennoot-

schap n aar Engels recht) . 
E. Denys onderneming (N.V.). 
Ediers. 
Eelbo. 
Ekkart. 
Elasta (N aamloze vennootschap m et 

173 
lOll 
1129 

815 
618 
29 

423 
710 
202 
295 
705 

460 
876 
230 

64 
207 
693 

1159 
241 
230 
376 
149 
587 
294 
291 
283 

1225 
58 

1054 
214 
767 

beperkte aansprtJ.kelijkheid). 1208 
Electrolux (N.V.). 186 
Elfahidi. 1239 
El Kantroussi Mimount. 548 
Eloy . 256 
Embourg (Gemeente). 720 
Enckels. 92 
Enkels . 851 
En treprises generales J ean Baudoux 

(N.V.). 
Erbotrak (P.V.B.A.). 
Estives DaCosta Peres. 
Etablissementen Raes-Ziane (Linon, 

606 
569 
905 

curator faillissement). 366 
- Verheyden (N.V.). 52 

Etablissem ents M. De Wilde (N.V.). 392 
Eurobel (N.V.). 262, 289 



1474 :ijAAMLIJST VAN DE PARTIJEN. 

Eyckermans. 

Fabricom (N.Y.). 
Fa Chi Chen. 
Faclc 
Falguiere. 
Falise. 

F 

Fan Luxembourg (N.Y.) . 
Farinella. 
Fastenaekels . 
Fastre. 

BLADZIJDEN 

40, 306 

62 
732 
ll8 
158 
532 
737 
815 
.251 
403 
753 Fayat. 

Federaal immobilien vennootschap 
van het bouwbedrijf (N.V .). 963 

Federale verzekeringen. Gemeen
schappelijke kas voor verzeke
ringen tegen arbeidsongevallen . 451 

Federat1e van onzijdige mutuali-
teiten. 735, 772 

Fedyczek. 386 
Felten. 700 
Ferber. 28 
Ferbus. 194 
F. Henning et fils (P.Y .B.A.) . 258 
Fierens (E. en J .). · 444 707 
Firma Joseph Soubry (N.Y .). ' 877 
Finne Ch. Jamar et fils (P .Y.B.A.) . .280 
F lamant (Yennootschap onder een 

gemeenschappelijke naam). 196, 335 
F leerackers. 325 
Fodor. 262 
Fonciere Carner (N.V.). 843 

- du centre d'Anvers (N.Y.). 963 
Fonderies Demoulin (N.V.). 60 
Fonds voor de beroepsziekten. 827 
Fontaine. 24.2, 599 
Forchws-la-Marche (Gemeente) . 149 
Forges de Ciney (N.V.). 547 
Foriez. 344 
Fortemps de Loneux. 315 
Forton. ll12 
Foulon (J.). 327 
Fourmentraux. 744 
Fousse. 606 
Foxhal. 112 
Fractucello. 1088 
FranC'k. 102.2 
Fran<;ois. 170, 1.232 

et fils (Les entreprises) (N.Y.). 520 
Franssen. II62 
Frantsevitch. 327 
Fremont (N.Y.). II 34 
Frerard. 346 
Freres. 697 

G 
Gaasbeek (Gemeente). 
Gabriels. 
Gaethofs·. 

708 
11 80 
ll 91 

BLADZIJDEN 

Gallez. 
Gallon . 
Ganhy. 
Garcet (A. en M.). 
Gaspard. 
Gastuche (E. en M .:C.). 
Gaude. 
Gaufrerie Champagne (P.V.B.A.). 
Geenens (P. en R .). 
Geeraerd. 
Geiregat. 
Geirnaert. 
Gelderbeton (N.Y.). 
Gemeenschappelijk motorwaarborg-

951 
.274 

1055 
813 
202 
484 

1068 
828 
565 
873 

1047 
823 

1048 

fonds. 405, 582, 7ll, 932, 1145 
Gemeenschappelijke kas van ver

zekering tegen arbeiclson
gevallen « De Sociale Voor-
zorg "· 242, 606, 1055 

- - voor verzekeringen tegen 
arbeidsongevallen. Feclerale 
verzekeringen. 451 

- verzekeringskas tegen arbeicls
ongevallen " De Feclera-
le verzekeringen "· 130, 548, 

1100 
« La Belgique inclustrielle "· 386, 

Gemeente Anderlecht . 
- Anthisnes. 

456, 993 
837 

- Diepenbeek. 
- Embourg. 
- Forchies -la -Marche. 
- Gaasbeek. 

Laarne. 
- Schaarbeek. 
- Stekene. 
- Suxy. 
- Thimeon. 
- Watermaal-Bosvoorcle. 
- Zaventem. 

Gennen. 
Genot. 
Gent (Stad). 
Geoffrey's bank (N.Y.). 
Gerarclts. 
Gernaert. 
Gertler. 
Geurts. 
Gevers (G. en L.). 
Gewestelijke vennootschap van 

J:falle voor hu.isvesting (coopera
tieve vennootschap) . 

Geysen . 
Ghequiere. 
Ghesquiere.· 

1032 
176 
720 
149 
708 

1077 
189 
161 
729 
149 
179 
586 
145 

1068 
849 

36 
325 
262 
732 
856 
523 

490 
165 
798 
4ll 
816 Ghislain. 

Ghyselinck-Lemaire 
Gielis. 
Gillet (F. en R.). 
Glimmerveen. 

(echtgenoten) . 1017 
323 
683 
603 
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Glorieux. 
Godin (A. en L .). 
Godissart. 
Goedhuys. 
Goemaere. 
Goethals. 
Gofa (P.V.B.A.). 
Goffaux. 
Gohy. 
Goldmann. 
Go or. 
Goossens. 
Gorremans. 
Gosselin-Colinet . 
Gossije. 
Gouverneur. 
Gram1nens. 
Greco. 
Gregoire. 

BLADZIJDEN 

913 
98 
30 
76 

955 
471 
803 
605 
301 
571 
572 

635, 711 
749 
648 
543 

843, ll59 
189 
700 
301 
711 Groep Belga (N.V.) . 

- J osi, centrale verzekerings
maatschappij 1909 (N.V.). 619, 744, 

Groetaers. 
Grolet. 
Grossberg. 
Gruselle. 
Guerrero Fernandez. 
Guisset. 
Gulf oil Belgium (N.V . )~ 
Gunnan. 
Gustave Maillard P.V.B.A.). 
Gustine (A. en J.). 
Guturrez-Martin. 
Guyot. 
Gysemans. 

H 
Haccourt . 
Hagenberger (echtgenoten). 
Hainaux. 
Hamelrijckx. 
Hanique. 
Hansen (E. en H.). 
Hanson. 
Hanssen. 
Hanssens (L., M. en P.). 
Harcq. 
Harnequaux. 
Hauspie. 
Hautekeet. 
Hautrive . 
Hazard. 
Hellebuck (J. en Y .). 

855, 877' 909 
.822 
467 
614 
716 
612 

73 
ll76 
376 

ll34 
477 
754 

1099 
635 

686 
1219 
535 
208 
467 
127 
ll2 
618 

210, 274 
243 
602 
242 
859 
807 
177 

llOI 
Hellenic Lines Ltd. (vennootschap 

naar Grieks recht). 
Hellinckx. 
Helvetia (N.V.). 
Hendryckx. 
Heneaux. 
Hennuy. 

661 
564 
916 

ll42 
476 
793 

Henrard. 
Henry. 
Henskens. 
Hensmans (A. en R.) . 
Her bay. 
Hermans. 
Hero. 
H erremans. 
Reser. 
Hesp. 
Ret Belgische Rode Kruis. 
Reus . 
Hida. 

BLADZIJDEN 

690 
708, 1070 

7.24 
627 
9.24 

Hofland parking (P.V.B.A.). 
Hollanders . 

6 
631 

291, 708 
750 

1054 
.26.2 

1.236 
1049 
453 

419, ll32 
53.2 
.25.2 

86 

Hollertt. 
Holvoet. 
Hondeghein. 
Honora. 
Hoogvelts. 
Hoornaert . 
Hoorne (echtgenote Van Roy). 
Horemans. 
Horen bach. 
Houart. 
Houben. 
Houet. 
Houilleries unies du bassin de 

750 
ll85 
1010 
1076 

5.23 
634 
Ill 
608 
869 

Charleroi (N.V.). 1.219 
Hourdequin. 884 
Hove-uitbreiding (P.V.B.A.). 963 
Hulin. 705 
Hulo-Gebroeders Van Huet's (Laad-

en Lossysteem) (N.V.). ll0.2 
Huygen (F. en M.). 1.27 
Huyghe. 304 

I 
Ideal-wasserij (P .V .B.A.). 48 
Ilsbroux. 553 
Immeubles et constructions (N.V.) . 319 
Imperial continental gas association 

(vennootschap naarEngelsrecht). 805 
Importation de bois, anciennement 

Snauwaert (N.V.). 9.29 
Infosino. 537 
Institut maritime -beige d'orthope -

die (V.Z.W.) . 892 
- medico-chirurgical Arthur 

Gailly (V.Z.W.). 716 
Intercom (N.V.). ll45 
Intertransport Schoofs (P.V.B.A.). 3.2.2 
IPP A. Belgische hypotheekmaat-

schappij en spaarkas (N.V.). 656 
Issele. .225 
Iurlaro. 876 

J 
Jacobs. 3.2, 90, 10.27 

T 
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BLADZIJDEN 

Jacquemyn: 382 
1008 

64, 755 
1075 

382, 794, 949, 963, 1016, 1057 
884-

Jacquin. 
Jadot. 
Jans . 
Janssens. 
Jaumain. 
J ean Baudoux (entreprises gene-

rales) (N.V.). 606 
J. en A. Moussiaux et freres (N.V.). 256 
J . Flamant et fils (Vennootschap 

onder een gemeenschappelijke 
n aam) . 196, 335 

J. J ennen, glas- en schildersbedrijf 
(P.V.B.A.). 

Jobe. 
Jolet (M.-P.) . 
Jonckheere (J. en M.) . 
Joseph Soqbry (firma) (N.V.). 
Jossart. 
Josse . 
Julien Praet en Cie (N.V.). 
Juprelle. 

K 

810 
697 
573 

1088 
877 

. 896 
700 

614, 922 
482 

Kaczmarzyk. 27 
Kalbfleisch. 1183 
Kamps. 345 
Keller. 619 
Kempische steenkolenmijnen 

(N.V.) . 608 
Kenens 822 
Keppens . 194 
Kerkhofs. 1119 
Kessener. 1005 
Kesteloot. 198 
Keulen. 73 
Keysers (G. en J.) . 1032 
Kiekens. 946 
Kinschots . 325 
Knudde . 958 
Kiinings. 753 
Koninldijke maatschappij voor 

dierkunde van Antwerpen (N.V.) 588 
Kredietbank (N.V .). 285 
Krings. 1049 
Kubelik. 30 
Kulm (weduwe D em arche ). 186 
Kumpen. 508 
Kmnps. 560 

L 

Laarne (Gemeente) . 1077 
La Belgique industrielle (Gemeen-

schappelijke verzekeringskas). 386, 
456, 993 

176 
1183 
496 

Labhaye. 
Laboratoire Welcome (N.V.). 
La borne. 

BLADZIJDEN 

Lacante. 
La Cellulose d'Aquitaine (N.V.). 
Lachapelle (curator faillissem ent 

696 
721 

Brasserie de Ghlin). 887, 1161 
- (curator faillissement Cobras

si). 
Laets. 

887 
373 
142 Laffineur. 

Lagae. 
Lahaye. 
Laine!. 

735, 1063 
261, 435 

595 
Laiterie de Herfelingen (N.V.) . 
Laline. 
L'Alsacienne (N.V.). 
Lamalle. 
Lambert. 
Lamborelle. 
Lameuse. 
Lamperjee. 
Lamury (E. en L.). 
Landmeters. 

1236 
952 
700 
688 
813 

64 
753 
582 
634 
322 

Landsbond der Christelijke mutua 
liteiten 405, 608, 640, 1119, 

1145, 1236 
- van neutrale mutualiteits-
verbonden. 12, 379, 1143 

Lw1noy. 336 
La Preservatrice (N.V.). 177 

- Prevoyance (verzekerings -
maatschappij). 626 

- Royale beige (N.V.). 732, 798, 900, 

Laruelle. 
955, 1179 

1237 
La Seca Societe d'etudes et de 

constructions d'appartements 
(P.V.B.A.). 551 

LaLrreys . 789 
Lauwereys. 391 
Lauwers . 87 
La W ateringue du Trimpont. 1161 
Leclercq. 132, 317 
Lecocq. 999 
LeCompte. 967, 1196 
Lecompte. 997 
Ledoux. 955 
Lefebvre . 602 
Le Foyer (N.V.). 480 
Lejeune. 817 
Le Lloyd B eige. 1038, 1190 
Lemaire . 299, 610, 1100, 1239 

- -Ghyselinck (echtgenoten). 1017 
Lemaitre. 1229 
Lemmens. 81 
Lemoine (weduwe Collin). 177 
Lenaerts. 350 
Lenoir. 572 
Lenskens. 822 
Lenzen. 750 
Leon. 301 
Leonard (V.) . 245 
Lepage . 896 
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BLADZIJDEN 

Le Patrimoine (N.V.). 
Lepere. 
Le Phenix Beige (N.V.). 
Leroy. 
Les Amis du marais de Sirault 

1053 
1179 

612 
132 

(vereniging van). 602 
Les Assurances du credit (N.V.). 833 

- - g!3nerales de France (N.V.). 636 
- - nationales (N.V.). 782, 835 

Lescrenier. 726 
L es eleveurs proprietaires et in

dustrials belges (N.V.). 
- entreprises Franc;ois et fils 

(N.Y.). 
- Papet eries de Genval (N.V.). 

L essard. 
L estrate . 
Leveque (weduwe). 
Levere . 
L ewinberg (J. en P.). 
Leyskens. 
L'Hoste. 
Liberale mutualiteitf:lfederatien van 

932 

520 
544 
302 
330 
537 
853 

57 
601 
822 

Belgie (Nationale bond der). 227, 543 
Libert. 295, 924 
Lieven s . 70, 157 
Linders . 229 
Linon (q.q.) curator over het faillis-

seinent van de naamloze vennoot
schap Etablissementen Raes-Zia · 
ne. 

Linsingh. 
Lisens. 
Loicq. 
Longueville. 
Loos. 
Lootens. 
L'Oreal (N.V.) . 
Lorentzens skibs A.S. vennootschap 

naar Nom·s recht 
Lotiquet . 
Louis. 

- D elhaize (N.V.). 
Lowie. 
Lowis. 
Lurkin. 

M 

Maatschappij voor h et intercom
munaal vervoer te Brussel. 

366 
592 

1061 
364 
966 
105 

lOll 
1057 

491 
1158 

782 
885 
287 

73 
547 

558, 

Maeljaert. 
Maes. 

560, 1014 
558 
194 
408 Magasins modernes (P.V.B.A.). 

Mahaux (curator faillissem ent 
Hoorne, echtgenote Van Roy). 

Makro (N.Y.) . 
Malcorps. 
Manderlier. 
Marlier. 

1076 
283 

1165 
301 

13 

Marsala. 
Martens. 
Marteyn. 
Martin. 

BLADZIJDEN 

480 
1195 
737 
648 

-Brinkmann A.G. (Vennoot
schap naar Duits recht). 173 

572 
266 

Matthys. 
Maurage. 
Mayer. 
M. De Wilde (etablissements) (N.V.) 
Meert. 

46 
392 
207 

Mees (Algemene ondernemingen) 
(N.V.). 

Meesen. 
Meeus. 
Melis. 
Mennes. 
Merre. 
Mertens. 
Mespreuve. 
Mestdagh. 

- (P.V.B.A.). 

603 
653 

1080 
1176 

767 
1096 

80 
279 
873 
514 

Meubelmakerij Van D eun-Peeters 
(P.V.B.A.). 

Meulders. 
Meulemans. 
Meulenberg. 
Meyer. 
Michiels (A. en M.). 
Mieras. 
Milh. 
Milic. 
Millard. 
Milleville. 
Millet . 
Minnen. 

1030 
588 

1225 
1047 
1143 

192, 861 
1233 

825 
1241 

535 
1024 

955 
1154 

Moens (curator faillissem ent 
P.V.B.A. Selecta). 

Moeraert. 
Moles le Bailly. 
Molle. 
Mondiaux. 
Moneta (N.V.) . 
Monfils . 
Monier. 
Monix (F.). 
Monnaye . 
Monnom. 
Mannon (C. en P.). 
Monsiem·. 
Monteyne. 
Mortier. 
Moreau. 

- et fils. Carrieres et 
chaux (N.V.). 

1047 
410 
622 

62 
561 

1047 
965 

1035 
1237 

179 
109 

1068 
1069 

305 
268 

880, 896 
fours a 

Moreaux (echtgenoten Closset). 
Mossoux. 

199 
183 
327 
683 
379 

Mottet. (F. en R.). 
Mouassi. 
Moureau . 
Mouthuy. 

319, 837 
603 
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Mouton. 
Mayson. 
Miiller-Thomson (N.V.). 
Musset. 

BLADZIJDEN 

7 
103 
395 

1066 

N 

Naamloze vennootschap A.G. de 
1830. 448, 456, 569 

- Algemene bouwonderneming 
C. Van Hekkem. 52 

- - ondernemingen Mees. 603 
- - verzekeringen van 1830. 112 
- Aluminiwn Suisse. 517 
- Assurances generales de Paris. 640 
- Assuran tie van de Belgische 

boerenbond. 221, 268, 1083 
- Ateliers de construction de 

la Basse-Sambre. 394 
- Autos taxis van Brussel. 882, 1019 
- Bank van Brussel. 731, 761 
- Banque industrielle et com-

merciale de Charleroi. 833 
-Barclay. 423 
- Batiments et Pants. 520 
- Bamne Marpent et Thirion 

reunis. 285 
- Belgian Shell company Ltd. 1054 
- Belgische hypotheekmaat-

schappij en spaarkas 
IPPA. 656 

- - maatschappij van algeme
ne verzekeringen A.G. 
van 1830. 448, 456, 569 

- - nationale verzekeringskas 
tegen arbeidsongevallen As
subel. 

- .met beperkte aansprakelijk
heid Elasta. 

- Betonac. 

1188 

1208 
135 

- Brasserie de Ghlin (Lachapel-
le, curator faillissement). 887, 1161 

- Breval. 544 
- Brouwerij De Koninck. 486 
- - van Haacht. 601 
- Brussels Airport Parking. 586 
- Brusselse maatschappij. 838 
- - taxis. 496 
- B.S.T. Garens. 1208 

Cable print. 965 
Carrieres et fours a chaux 
Moreau et fils. 

C.B.A. 
Cellulose des Ardennes. 
Centrale verzekeringsmaat-

199 
582 
614 

schappij Groep Josi. 619, 744, 
855, 877, 909 

Charbonnages de Bonne Espe
rance, Batterie, Bonne 
Fin et Violette. 573 

BLADZIJDEN 

Naamloze vennootschap Charbon
nages d'Esperance et 
Bonne Fortune. 573 

1154 
1219 

537 

- - de Tamines. 
-- du Trieu-Kaisin. 

Cobeca. 
- Cobrassi (Lachapelle, curator 

faillissemen t). 
Colruyt. 

- Compagnie generale de Che-

887 
812 

vron. 1153 
- - Lacsoons. 146, 966 
- De Belgische bijstand. 183, 926 
- - - phenix. 135 
- De Bij. 504 
- Delloue 776 

De Schelde. 73, 1191 
De Sociale voorzorg (verze

keringsmaatschappij). 

Ster. 

242, 
606 
172 

- - Vaderlanclse. 
- - Verenigcle Meesters. 

157, 515 
127, 322, 

-- Vrecle. 
- Drugmand. 
- Electrolux. 
- Entreprises generales Jean 

1191 
557 
207 
186 

Baucloux. 606 
- Etablissementen Verheyden. 52 
- Etablissements M. De Wilde. 392 
- Eurobel. 262, 289 
- Fabricom. 62 
- Fan Luxembourg. 737 
- Federaal immobilien vennoot-

schap van het bouwbeclrijf. 
Firma Joseph Sou1;?ry. 
Fonciere Camer. 
- · clu c~ntre d'Anvers. 
Fonderies Demoulin. 
Forges de Ciney. 
Fremont. 
F. Van Bree. 
Gelderbeton.· 
Geoffrey's bank. 
Groep Belga. 

verzeke-

963 
877 
843 
963 

60 
547 

1134 
491 

1048 
36 

711 
- - J osi, centrale 

ringsmaatschappij 

Gulf oil Belgimn. 
Guy Arend. 
Helvetia. 

619, 744, 855, 
877, 909 

1176 
553 
916 

- Houilleries unies clu bassin 
de Charleroi. 

Hulo-Gebroeclers Van Huet's 
(Laad- en Lossysteem.) 

I1=eubles et constructions. 
Importation de bois, ancien

nement Snauwaert. 
Intercom. 
J. en A. Moussiaux et freres. 

1219 

1102 
319 

929 
1145 

256 
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BLADZIJDEN 

N aamloze vennootschap J u-
lien Praet en Cie. 614, 922 

Kempische steenkolenmijnen. 608 
Koninklijke maatschappij voor 

dierkunde van Antwerpen. 588 
Kredietbank. 285 
L a Belgique industrielle. 386 
Laboratoire Welcome. 1183 
La Cellulose d'Aquitaine. 721 
Laiterie de Herfelingen. 1236 
L'Alsacienne. 700 
La Preservatrice. 177 
- Royale Belge. 1179 

- Le Foyer. 480 
- - Lloyd B eige. 1038 
- - Patrimoine. 1053 

- Phenix Belge. 612 
L es Assurances du credit. 833 

- generales de France. 636 
- nationales. 782 , 835 
eleveurs proprietaires et 

industrials belges. 
entreprises Frangois et fils. 
Papeteries d e Genval. 

L 'Oreal. 
Louis Delhaize. 
Makro. 
Moneta (Stornte, curator fail· 

lissem ent N.V.). 
Milller-Thomson. 
~1aar Engels recht. Provincial 

Insurance Company Li
mited. 

Spaans recht verzekerings
Inaatschappij Union et Phe-

932 
520 
544 

1057 
885 
283 

1047 
395 

432 

nix espagnol. 101 
Navis. 711 
Neotron Electronics. 282 
Nieuw Werknatie. 661 
Onderneming E. D enys . 58 
Paldmismeesteren. 661 
Patroonkas. 146, 250, 315, 586 
P eeters . 283 
P.R.B. 270 
Reederij Van Swieten. 1054 
Rexall Belgium tupperware . 33 
Royale Belge. 732, 798, 900, 955, 

Sambre Beige. 
Sarma. 
Sateslor. 
Seconiin. 
Sed ema. 
Silversilk, 
Sobel trans. 
Societe suisse d'assurances 

contre les accidents a 
Winterthur. 

de traction et d 'electricite. 
Sogetra. 

- Standard Finance. 

1179 
595 
438 
175 
194 
361 

1168 
661 

926 
955 

1217 
81 

BLADZIJDEN 

N aamloze vennootschap Stein 
et Roubaix . 

The Ocean accident and gua: 
rantee corporation limited 
(verzekeringsmaatschappij). 

614 

247, 597, 922 
Unie der assuradeuren. 909 
Union et Prevoyance. 1114 
Uniroyal Englebert. 853 
Van de Putte Stevedoring. 661 
Van Gansen. 732 
Verreries et gobeletteries 

Doyen. 460 
Verzekeringsmaatschappij D e 

Belgische bijstand. 183, 192, 
926 

De Schelcle 73 , 309, 599, 1145, 
1191 

De Sociale voorzorg. 242, 606, 1055 
(The ocean accident and 

guarantee corporation 
Ltd.). 

Zurich. 
Warner's Inanufactm·ing Com

pagny Belgimn. 
Werkhuizen Remi Claeys. 
William H. Mii.ller en co (in 

vereffening). 

922 
1180 

357 
517 

395 
Zurich. 

Naguy. 
Nasseaux. 

262, 268, 955 
537 
807 

Nationaal pensioenfonds voor Inijn-
werkers. 295, 1061 

verbond van socialistische 
mutualiteiten. 112, 532, 557, 

582, 754 
waarborgfonds inzake kolen

mijnschade (openbare in
stalling). 573 

132 'verk voor oorlogsinvaliden. 
N ationale bond der liberalemutuali-

teitsfederatien van B elgie. 227, 543 
landmaatschappij. 1101 

- maatschappij van Belgische 
spoorwegen. 523, 810, 955 

- - van bum·tspoorwegen. 115 
- raad van d e orde der Architec-
ten. 

Navis (N.Y.). 
Neirinck. 
Nelis. 
Neosid Ltd. (Vennootschap naar 

Engels recht). 
- Pemetzrieder K.G. (Vennoot-

schap naar Duits recht). 
Neotron Electronics (N.Y.). 
Neufkens. . 
N eutrale mutualiteitsverbonden 

991 
711 
627 
822 

282 

282 
282 

1236 

(Landsbond der). 12, 379, 1143 
Neuts. 841 
Neven. 48 

T 
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BLADZIJDEN 

Newman. 
Neyt. 
Nieuwpoort (Stad). 
Nieuw Werlmatie (N.V.). 
Niffece. 
Nitelet. 

463 
772 
803 
661 
557 
557 
708 Noe. 

Noel. 
Nardelli. 

140, 280 
876 
531 Normand-Denisse (P.V.B.A.). 

Norwich union fire insurance society 
Ltd. (Vennootschap naar Engels 
recht). 

Navy (P .V.B.A.). 
Nuyts. 
Nyberg. 

0 

115 
1099 
270 
500 

Obsomer. 215 
Olbrechts. 19 
Olivier. 213 
Onderlinge maatschappij der open-

bare bestm·en. 1183 
Onkelinx. 726 
Ooms. 841 
Oosterlinck. 588 
Opera de Wallonie (V.Z.W.). 653 
Orban. 561 
Orde van advocaten te Luik. 580 

der architecten. 21, 44, 45, 428, 429, 
. 431, 555, 991, 1078 

van dierenartsen. 411 
- - geneesh eren. 862, 967 
- - apothekers. 72 

Otjaques. 368 
Ottoy. 223 
Owen. 614 

p 

Paar. 748 
Pacqueu. 505 
Paeshuyze en zoon (P.V.B.A.). 1124 
Pakhuismeesteren (N.V.). 661 
Pannaije. 441 
Pardes. 374 
Passalacqua. 946 
Patar. 950 
Patho. 819 
Patroonkas (N.V.). 146, 250, 315, 586 

- van handel en nijverheid. 782 
Pauwels. 1005, 1063, 1072, 1177 

-(C.). 711 
Paulauskas. 130 
Paulus de Chatelet. 342 
Payen. 903 
Peeters. 196, 355, 635, 954, 1092, 1144 

- (N.V.). 283 
Pelayo-Garcia. 582 
Pembele. 511 
Penninck. 309 

Pensis. 
Pepermans. 
Pepers. 
Perez. 
Perlaux. 
P.V.B.A. Asse-Automobile. 

BLADZIJDEN 

73 
52 

772 
1001 

481 
32 

- Batteauw Vereniging in ge-
meenschappelijke naam. 

-Bays. 
-Beth. 
- Brouwerij Haelterman. 
- Carin Benelux. 

Cine photo service. 
Creyf's interim. 
Deoline-Lubrifina oil works. 
Dick Transports. 
Erbotrak. 
F. Henning et fils. 
Firme Ch. Jamar et fils. 
Gaufrerie Champagne. 
Go fa. 
Gustave Maillard. 
Hofland parking. 
Hove-uitbreiding. 
Ideal-wasserij. 
Intertransport Schoofs. 
J. Jennen, glas - en schilders-

bedrijf. 
Magasins modernes. 
Mestdagh. 
Meubelmakerij Van D eu.n

Peeters. 
N ormand-Denisse. 

-Navy. 
Paeshuyze en zoon. 
Pollier en zoon. 
Robberechts. 
Royal union motor Dinant. 
Sancalor. 
Securitax. 
Sergeant en Van L aer-Sporvil. 
Societe d'elevage et de diffu-

sion des grands vins. 
d'etudes et de construc

tions d'appartements 
La Seca. 

cl' exploitation denettoyage 
automatique. 

- Tanghe Snelvervoer. 
- Teveshop. 
- Van Dooselaere (P.). 
-Van Laere. 
- Vekens-Gabriels. 
- Verbracken (J. en zonen). 
- Verclyck J. en co. 
- Vervoer en Handel Van Hulle 

en C0 • 

- Wege Freres. 
- Wilma-meubelen. 

Petit. 
Petre. 

514 
846 
755 
627 
311 
871 
624 
846 
629 
569 
258 
280 
828 
803 

1134 
453 
963 

48 
322 

810 
408 
514 

1030 
531 

1099 
1124 
1088 

32 
172 

52 
846 
807 

885 

551 

917 
1014 

749 
661 
737 
603 
798 
101 

585 
1036 
1190 

537 
603 
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BLADZIJDEN 

Philippon. 829 
Picard. 118 
Pickman. 592 
Pieron. 245 
Pierre.Verleyen. 348 
Pindeville. 199 
Pique. 105 
Pirard. 493 
Pirotte. 1185 
Pirson (A. en J.) 720 
Planckaert. 551 
Pluquet. 651 
Pochet. 180 
Poelmans. 31 
Polce. 345 
Polesel. 719 
Poleur. 996 
Poliakoff (A.). 109 

- (weduwe S.). 109 
Pollier. 1088 

- en zoon (P.V.B.A1). 1088 
Poncelet (q.q.) . 531 
Ponet. 385 
Popelier. 1130 
Pots. 255 
Poulain. 903 
Poupe. 1001 
Poupier. 817 
Prea. 1048 
P.R.B. (N.V.) . 270 
Preininger . 1242 
Presti (Weduwe). · 946 
Prins Frangois de Merode. 531 
Procureur des K onings te Aarlen. 185, 

265, 503, 950 
- - - - Bergen. 951 
- - - - Brugge. 191, 198 
- - - - Dendermonde. 326 
- - - - Dinant. 28, 583, 605 
--- - Hoei. 755, 793, 1134 
- - - - Kortrijk. 274, 1024, 1195 
- - - - Luik. 27, 345, 634, 726, 

815, 1134 
- - - - Marche-en-Famenne. 46 
---- Namen. 180, 243, 787, 

. 1185 
-- -- Ouden aarde . 585, 819 
- - - - Verviers. 241, 477, 1132, 

---- Veurne. 
Procureur-generaal te Brussel. 

- ·- Hoei . 

1133 
86 

189, 262 
1067 

- bij het hof van beroep te 
Brussel. 26, 214, 

232 366, 703, 749, 774, 
871, 887, 952, 1076 

- - - ~ - Gent. 249, 385, 411, 
564, 79~ 901, 1047, 1051 

-- -- - Luik. 580, 787, 829, 
1242 

BLADZIJDEN 

Procureur-generaal bij h et hof van 
cassatie. 211, 213, 344, 444, 798, 903, 

937' 1052, 1176 
Provincial Insurance Company Li

mited. (Naamloze vennootschap 
naar Engels recht). 432 

Puissant. 498 

Q 

Quoilin (M., 0. en Y.). 

R 

R adelet-Hautekeet. 
Radermecker. 
Rado. 
Raimond. 
Ramaekers. 

327 

859 
705 
876 
729 
250 

Redex Ltd. (Vennootschap naa1~ 
Engels recht). 327 

1054 
1017 

36, 81, 
223 
477 

(werkhuizen) (N.V.). 517 

R eederij Van Swieten (N.V.). 
Regie der posterijen. 

- van t elegrafie en telefonie. 

Reitz. 
R emi Claeys 
Renard. 
Reniere. 
R eubrecht. 

926 
587 

1125 
Rexall Belgium tupperware (N.V.). 
R eydams. 

33 
937 
192 Reynders. 

Rijksdienst voor arbeidsvoorzie
ning. 229, 307, 362, 610, 647 

- maatschappelijke zekerheid. 93, 
95, 453, 544, 887, 1076 

Rijksfonds voor sociale r eclassering 
van de minder-validen. 

Rijksinstituut voor ziekte-
validiteitsverzekering. 

Rimaux. 
Robberechts (P.V.B.A.). 
Rodemich. 
Rodriguez-Martinez . 
Roelandts. 
Roels. 
Roland (N.). 
Ron chaine. 
Ronse. 
Rousseau. 
--Leveque. 

165 
en in-
12, 493, 719 

903 
32 

914 
481 
368 

326, 643 
573 
993 
909 
295 
537 

Royal union motor Dinant (P.V. 
B.A.). 172 

Royale B eige (N.V.). 732, 798, 900, 955, 
1179 

- Insurance Company (Ven-
nootschap naar Engels recht). 395 

Ruelle. 1017 
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s 
Sabina. (Societe anonyme beige des 

industries auxiliaires). 
Sodoyer. 

327 
295 
740 Saegerman. 

Saenen. 
Saevels. 
Sainte. 

191, 219 
215 

1003 
Saint-Hubert Club de Belgique 

(union professionnelle du) 
Sambre Beige (N.V.). 
Samijn. 
Sancalor (P.V.B.A.). 
Sarma (N.V.). 
Sateslor (N.V.). 
Savonet. 
Schaarbeek (Gemeente), 
Scheerlinck. 
Scheeren. 
Scheerens. 
Schelstraete. 
Schepers. 
Schietecatte-Vanden broele ( echtge-

noten). · 
Schietgat. 
Schmitz. 
Schodts. 
Scholts. 
Schoofs. 
Schoonvaere. 
Schoukens. 
Schouppe. 
Schulpen. 
Schuppen. 
Schyns. 

' Scroyer. 
Sechiclis. 
Seconim (N.V.). 
Secretariat des classes moyennes du 

Hainaut (V.Z.W.). 
Securitax (P.V.B.A.). 
Sedema (N.V.). 
Sefer . 
Segers (H.). 
Selecta (l\IIoens, cmator faillisse 

ment (P .V.B.A.). 
- (Van Malleghem, cmator fail
lissement P.V.B .A .). 

Senelle (G. en V.). 
Serazio. 
Sergeant en Van Laer-Sporvil. 

(P.V.B.A.). 
Seront . 
Servaes. 
Servais. 
Sevrin. 
Sey. 

686 
595 

1141 
52 

438 
175 

1080 
189 
839 
172 
456 

1225 
608 

334 
1085 
502 
219 
709 
506 
471 

1236 
58 

250 
723 

1153 
76 

816 
194 

1057 
846 
361 
757 
444 

1047 

1047 
504 

1190 

807 
1099 
567 
295 
476 
582 

Silversilk (N.V.). 
Simon. 
Simonian. 

1168 
423, 593, 822 

658 

Sire-Jacob. 
Sirejacob. 
Slock (l\II. en R.). 
Smeets. 

BLADZIJDEN 

109 
327 
909 
822 

Smet. 
Smets. 
Snauwaert (anciennement) Impor

tation de bois (N.V.) . 
Sobeltrans (N.V.) . 
Sociale Voorzorg (verzekerings-

1094 
1124 

929 
661 

maatschappij). 242, 606, 1055 
Socialistische mutualiteiten (Natio-

naal verbond van). 112, 532, 557, · 582, 
754 

S.A. Beige des industries au .. 'Ciliaires 
Sabina. 

Societe d'elevage et de diffusion 
des grands vins (P.V.B.A.) 

d'etudes et de constructions 
d'appartements La Seca 
(P.V.B.A.) 

- d'exploitation de nettoyage 
automatiqu e (P.V.B .A.). 
- suisse d'assurances contre les 
accidents a Winterthm (N.V.). 
- de traction et d'electricite 

(N.V.). 
- des transports i.ntercommu
n aux de la region liegeoise . 435, 

Soenen. 
Soenens. 
Sogetra (N.V.). 
Solyom. 
Son. 
Si:innecken. 
Soubry. 
Spelmans (R. en V.). 
Spiroux (J.-J.). 
Springer. 

327 

885 

551 

917 

926 

955 

750, 
754 
768 
543 

1217 
537 

15 
569 

1145 
1087 
573 
924 
989 Stad Antwerpen. 

- Brugge. 
- Brussel. 
-Gent. 
- Lier. 
- Nieuwpoort. 

334, 802, 1129 
426 
849 
486 
803 

Staes. 
Stal. 
Stalpaert . 
Standard Finance (N.V.). 
Steenacker. 
Steenbruggen. 
Stein et Roubaix (N.V.). 
Stekene (Gemeente). 
Steleha1'nmer. 
Steve. 
Stevens. 
Stockeyr. 
Stockmans. 
Stoicescu. 

1094 
110 

1235 
81 
52 

101 
614 
161 
827 
946 
576 

1186 
221 
804 
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Storme (curator faillissement N.V. 
1047 
295 

1109 
909 
729 

31, 305 

Moneta). 
Strappazzon. 
Sullivan. 
Suwier. 
Suxy (Gemeente). 
Swinnen. 

T 

Tack. 295 
Taelemans. 32 
Taeymans. 350 
Talifre. 1010 
Tambeur. 622 
Taminiau. 861 
Taminiaux. 368 
Tanghe Snelvervoer (P.V.B.A.). 1014 
Tchetchouline. 186 
Telegrafie en telefonie (Regie van). 36, 

Teveshop (P.V.B.A.). 
Tevissen. 
The Antwerp grainwork Cy. 

( cooperatieve vennootschap). 
Thenaers (A. en R.). 

81, 223 
749 

1176 

801 
723 

The Ocean accident and guarantee 
corporation limited (verzeke-
ringsmaatschappij) (N.V.). 247, 

Theraces. 
Theys. 

- (L.). 
Thielens. 
Thienpondt. 
Thimeon (Gemeente). 
Thiran. 
Thiry. 

- (Ch. en R.). 
Thomaes. 
Thomas. 
Thonet. 
Tillieu. 
Timmermans. 
Tobie. 
Tolliers. 
Torfs. 
Tourleman. 
Triffaux. 
Trimboli. 
Troisfontaine. 
Trolin. 
Tropato. 
Trotta. 
Truillet. 
Truyens. 
Tsepelidis (D. en V.). 
Ttmg Kyang Hsy. 
Tysebaert. 
Tytgat. 

597, 922 
1236 

804 
289 
855 
118 
149 
859 
996 
265 
996 
256 
811 
170 
170 
534 

1053 
10 

1051 
435 
456 

1237 
1070 

225 
754 
560 
759 
632 
804 
824 

1053 

BLADZIJDEN 

u 
Unger. 170 
Unie der assuradeuren (N.V.). 909 
Union et Phenix espagno1 verzeke-

ringsmaatschappij naar 
Spaans recht (N.V.). 101 

- - Prevoyance (N.V.) 1114 
- professionnelle du Saint-Hu-
bert Club de Belgique. 686 

Uniroyal ~nglebert (N.V.). 853 
Uyttendaele. 348 

Valcke. 
Valle Carrera. 
VanAcker. 
Van Alboom. 

v 
889 
900 

5 
227 

Van Beggelaer-Van Parijs (echt-
genoten). 

Vanbergen. 
Vanbets. 
Van Binnenbeek. 
Van Boxstael. 
Vanbrabant. 
Van Bree (F.). (N.V.). 
Van Caillie. 
Van Canneyt. 
Van Casteren. 
Vancoppenolle. 
Van Coppenolle. 
Van Crombrugge. 
Van Cutsem. 
Van Daele. 
Vandam. 
VanDamme. 
Vandecasteele (J.). 
Vande Gucht. 
V andekerkhcive. 
Van de Mert. 
Van demeulebroucke. 
Van den Abeele. 
Van den Berghe. 
Van den Bossche. 
Van den Broeck. 
Van den Broeck. 
Vanden Broecke (J. en R.). 
Van den Bulck. 
Van den Bussche. 

1107 
876 
354 
707 
247 
324 
491 

1168 
586 

1083 
407 
480 
100 
490 

323, 710, 839 
797 

274, 370, 658 
1193 

558 
573 
903 
234 

1005 
365 
527 
146 
511 
268 

v andendorpel. 
Vandendriessche (J. · en M.). 
Vanden Driessche. 

1124 
515 

40, 306 
320 
812 

1009 
' 1035 

748 

Van den Eede. 
Vandenhoute. 
Vanden Ferre. 
Vandeput. 
Vande Putte. 
V andeputte. 
Van de Putte Stevedoring (N.V.). 
Van der Auwera. 
Van der Beele. 

1087 
876 
889 
66 1 
473 
165 



1484 NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN. 

Vanderborght. 
Van der Elst. 
Vanderheyden. 
V anderkerken. 
Van der Linden. 
Vander Maelen. 
Vandermoeren. 
Vanderoost. 
Vander Perre. 
Van cler Plaetse. 
V andervinnen. 

BLADZIJDEN 

531 
144 
100 
496 

10,20 
846 

1045 
418 
315 
790 
804 

Van Deun-Peet ers (Meubelmakerij). 
(P.V.B.A.). 

Van de Vyver. 
Vandevi,iver. 
Van de Vorst. 
Vandewalle. 
Van Diependael. 
Vandoorne. 
Van Dooselaere (P .). P.V.B.A. 
Van Doren. 
Van Driessche. 
VanDyck. 
Van_ E esb eek. 
Van E etvelde. 
Van Eylen. 
Van Gansen (N.V.). 
Van Goethem. 
Van Gysel (L . en Th.). 
Van Habost. 
Van Hamme. 
Van Haute. 
Van H averb eke. 
Vanhee. 
Van H ee. 
Van Heghe. 

1030 
4.26 
456 
392 
210 

89 
1145 

661 
350 

1127 
291 
214 
220 
262 
732 

1071 
838 

1131 
1235 

8, 283 
1045 
451 
735 
746 

Van H ekkem. Algemene bouwon-
derneming (N.V.). 

Van H erck. 
Van Revel. 
Vanhoof. 
Van Hulle. 

52 
889 
799 
640 
585 

- en 0°. Vervoer en Handel 
(P.V.B.A.). 585 

1035 
1016 
1169 
1088 

V anhumbeeck. 
Van Humbeek. 
Van !sacker (E. en P .). 
Van Iseghem-Opstaele. 
Van Isterdael. 
V ankeirsbilck. 
Van K eirsbilck. 
Van Laere . 

- (P.V.B.A.). 
Van Laethem. 
Van Lesseliers. 
Van Lierde (E. en H.). 
Vanloocke. 
Van Looy (A., J. en L.). 
Van Malleghem (q.q.). 

- - (curator faillissement 
P.V.B.A. Selecta). 

161 
87 

1160 
1125 

737 
207, 746 

469 
946 
371 

1083 
287 

1047 

BLADZIJDEN 

Van Mechelen. 
Van Mele. 
Vannevel. 
Van Nieuwkerke. 
Vannoppen. 
Van Nuffel. 
Van Overloop. 
Van Pamel. 
Van Parijs-Van Beggelaer 

954 
52 

1130 
77 

740 
196 

1125 
811, 1051 

(echt-
genot-en) . 

Van Pollaert. 
Van Raemdonck. 
Van Rijckevorsel. 
Van Rollegh em. 
Van Rooy (q.q.). 
Van Roy (echtgenote Hoorne). 
Van Royen. 
Van Simaeys. 
Van Slambrouck. 
Van Steen. 
Van Steenacker. 
Vansteenberge. 
Van Strien. 
Van Tilborgh. 
Van Uden. 
Van Volxem. 
Van Vyve. 
Van vValleghem. 
Van Winckel. 
Van Wontergh em. 
Van. W orclragen (Fr.). 
Vanzieleghem. 
Van Z-ulpele. 
Vatanclas . 
Vekens. 

- -Gabriels (P.V.B.A.). 
Velaers. 
Vennootschap bij wijze van een

voudige geldschieting. Bank 
L ambert. 

- naar Duits recht. C.F. Vogel
sang Gmbh. 

- - - - Dobbelman Gmbh. 
- - - - Martin Brinkmann 

A.G. 
--- - N eosid Pemetzrie-

1107 
1094 
469 
376 

1129 
914 

1076 
498 

1130 
83 

473 
726 
189 
881 

1000 
917 
761 
270 
889 
335 

93 
444 
411 
658 

1185 
603 
603 
416 

833 

173 
173 

173 

der K.G. 282 
- - Engels recht D.H.L. Pro-

ducts Ltd. 311 
- - - - Eagle insurance 

company. 1225 
- - - - Imperial continent-

al gas association 805 
---- Neosid Ltd. 282 
---- (Norwich 1.mion fire 

insurance society 
Ltd). 115 

---- Redex Ltd 327 
- - - - Royal Insurance 

Company. 395 
- - Frans recht. Compagnie 
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groupe des assurances 
. nationales. 

Vennootschap naar Grieks recht. 
Hellenic Lines Ltd. 

- - N oors recht. Lorentzens 
skibs A .S. 

291 

661 

491 

335 
- onder een gemeenschappelijke 

naam J. Flamant et fils. 
----- Wastiau et De

lamotte . 
- ---- Waucquez . 

1222 
785 

622, 640 Verbist. 
Verbracken (J. en zonen). 

(P .V.B.A.) . 
Vercannnen. 
Verdyck Y. en C0 • (P.V.B.A.) . 
Vereecke (A. en Y.). 
Vereniging in gemeenschappelijke 

n aam B atteauw P .V.B.A. 
- van (Les Amis du marais de 

Sirault). 
- zonder winstoogmerk Aves. 

V.z:w. Belgisch bureau voor auto
verzekeraars. 

- Institut medico-chirurgical 
Arthur Gailly. 

- - Iharitime beige d 'orthopedie. 
- Opera de vVallonie. 
- Secretariat des classes moyen-

n es du Hai.J.1aut. 
Vergote. 
Verhaegen. 
Verhasselt (J. en P.). 
Verheugen (L. en R.). 
Verkest. 
Vermeiren. 
Vermeulen. 
Vermijlen. 
Verniers. 
Verplancke . 
V erreries et gobeletteries Doyen 

(N.V.) . 
Verschatse. 
Verschuere. 
V ersijp. 
Versluysen. 
Versonne. 
Verspecht. 
Verstegen. 
Versyp . 
Vervier. 
Vervmckt. 
Vervloet. 
V ervoer en Handel Van Hulle en 

co. (P.V.B.A.). 
Verwijst. 
V erzekermgsmaatschappij D e Bel-

798 
251 
101 

1130 

514 

602 
73 

1188 

716 
892 
653 

1057 
1014 
1020 

946 
100 
268 

1190 
309 
251 
955 

7 

460 
960 
157 
87 

861 
753 
160 
373 
735 
922 
118 
749 

585 
797 

gische bijsta.nd (N.V.). 192 
- d e Schelde (N.V.). 309 
- - Sociale voorzorg (N.V.). 242, 606 
- naar Amerikaans recht. 661 

BLADZIJDEN 

Verzekermgsmaatschappij naar 
Australisch recht. 661 

661 - - Engels recht. 
- - Spaans r echt. Union et 

Phenix espagnol (N.V.). 
L a Prevoyance. 

101 
626 

(The Ocean · accident and 
guarantee corporation Ltd). 597, 

922 
Zurich (N.V.). 

Vierencleel (D.). 
Vigneron. 
Vijverman. 
Vinck. 
Vmoy. 
Vinx. 
Vlaemillck. 
Vloemans . 

262, 268, 955, 1180 
291 
211 
802 
737 
142 
708 
914 
216 

Voland. 
Von Westerholt (K. en 0.). 
Vool. 
Vrancken. 
Vranken. 
Vroman. 
Vromman. 

Wachel. 
Waelput. 
Wagner. 
Wallyn. 
Walpot. 
Walraeve. 
Walravens. 
Walstock. 

w 

Warner's manufacturmg compagny 
B elgium (N.V.). 

Warzee. 
W astian et D elamotte (Vennoot

schap onder een gemeenschappe
lijke naam). 

W atermaal-Bosvoorcle ( Gemeen te) . 
Watteeuw. 
W attenbergh. 
Waucquez (vennootschap onder een 

gemeenschappelijke naam) . 
Wautelet. 
Wauters. 
Wauthy. 
W eeck. 
W eemaels-Cailliau (echtgenoten). 
W ege Freres (P.V.B.A.). 
W egenfoncls. 
W ellens . 
W en Po Lee. 
Werkhuizen Remi Claeys (N.V.). 
Wijngaarclnatie ( cooperatieve maat-

schappij) . 
Will em. 
Willemart. 

479 
1165 
690 

1092 
789 
749 

1152 

1057 
254 
503 

1069 
759 

1047 
370 

1134 

357 
1134 

1222 
179 
877 
799 

785 
60 

354 
829 

1183 
551 

1036 
135 
202 
732 
517 

661 
1069 

782 



1486 NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN. 

BLADZIJDEN 

Willems (weduwe Dekoninck). 407 
Willemsen. 388 
William H. Muller en 0° (naamloze 

vennootschap in vereffening). 395 
1190 Wilma-meubelen (P.V.B.A.). 

Winterthur (Zwitserse verzeke
ringsmaatschappij tegen onge
vallen). 1239 

297 
234, 371 

916 
217 

Wirtz. 
Wittouck. 
Wouters. 
Wyns. 

Ysebaert. 

y 
514 

BLADZIJDEN 

z 
Zaventem (gemeente). 586 
Zemmouri Abclelkader. 440 
Ziekte- en invaliditeitsverzekeriJ1.g 

(Rijksinstituut voor). 719 
Zubiolo. 1066 
Zurich (Verzekeringsmaatschappij) 

(N.V.). 262, 268, 955, 1180 
Zwitserse verzekeringsmaatschap-

pij tegen ongevallen Winterthur. 1239 



BEKNOPTE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE 

NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

VERSCHENEN VAN 1971 TOT 1974 

in de Arresten van bet Hof van cassatie 

en in <<Bulletin des arrets de 1a Cour de cassation n (*). 

AANHANGIG GEDING. 

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

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, B~tll. en PASIC., 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 mei 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, A1·1·. 
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 dat 
kan leiden tot de verplichti:ng de schade 
te vergoeden. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971, A1·1·. 
cass., 1971, blz. 786. 

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

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971, A1·1·. 
cass., 1971 , blz. 786. 

Schadeloosstelling. - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk. - Schadeloos
stelling door toekenning van een ver
goeding.- Wettelijld1eid. - Voorwaar
den. 

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

Aansprakelijlilieid waarvan sprake in 
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk 
W etboek. - Onrechtniatige daad van de 
minderjarige. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, Bull. en PASIC., 
1972, blz. 200. 

Aansprakelijlilieid waarvan sprake in 
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek.- Daad van een minderjarige 

(*) De noten en eonclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot en met 
1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arr·esten van h et Hof van cassatie, 
alsmede in "Bulletin des arrets de la Cour de cassation , en in "Pasicrisie belge , (eerste deel) 
van 1970. 

T 
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zonder onderscheidingsvermogen. - Ob
jectieve schuld. - B egrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van de Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, Bull. en PASIC., 
1972, blz. 200. 

Geen afwijlcing van de regels inzake 
aansprakelijkheid, krachtens de arti
kelen 1382, 1383 en 1384, lid 1, voor het 
bestuur. 

Conclusie van Procureur.generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PASIC., 
1973, blz . 237. 

Landsverdecliging. 
Conclusie van Procurem·.gen eraal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bttll. en PAsro., 
1973, biz. 237. 

Samenloop van de contractuele aan· 
sprakelijkheid en de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Conclusie van Eerste advocaat.gene· 
raal Paul Mahaux, v66r cass., 7 de· 
cember 1973, A1·1·. cass ., 1974, 
biz. 395. 

Contractant die zich door een aange
stelde of door een beambte laat vervan· 
gen voor de uitvoering van een contrac · 
tuele verbintenis. - Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst van deze beambte 
t.a.v. de contractant. - Voorwaarden. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 7 de· 
cember 1973, An·. cass., 1974, 
biz. 395. 

Buurschapsstoornissen. - Stoornissen 
aan een eigenclom veroorzaakt door wer· 
k en op eennaburig erf. - Aansprakelijk
heid van de eigenaar van clit goecl t .a.v. 
de gebruiker van deze nabm·ige eigen
dom. 

Conclusie van Eerste advocaat.gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 10 ja
nuari 1974, Bttll. en PASIC., 1974, 
biz . 488. 

Schade veroorzaakt door respectieve 
fouten van verscheidene personen. -
Allen verplicht de schade jegens de bena
deelde volledig te vergoeden. - Begrip. 
- Grondslag. 

Conclusie van Advocaat-generaal F . 
Dumon, v66r cass., 15 februari 1974, 
A1'?'. cass., 1974, blz. 661. 

Schade. - Gemeenschappelijke font 1 

van verscheidene p ersonen. - Hoofde
lijke aansprakelijkheid. - Gemeenschap
pelijke fout. - Begrip. 

Conclusie van . Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass ., 15 februari 
1974, A?'?' , cass., 1974, biz. 661. 

ADVOCAAT. 

Tucht. - Ere-advocaat . - Intreklcing 
door de raad van de Orde, van de mach
tiging tot het voeren van deze titel. -
Beslissing houdende veroordeling in 
tuchtzaken. - Beslissing waartegen ho
ger beroep kan wordei1 ingesteld. 

Conclusie van E erste advocaat-gene 
raal Paul Mahaux, v66r cass., 25 ok
tober 1973, Bull. en PAsiC., 1974, 
blz. 213. 

V oorwaarden waaronder de advocaat 
lasthebber van zijn client is. 

Noot, getekencl '\V. G., onder cass., 
24 januari 1974, A1·1·. cass., 1974, 
biz. 576. 

ARBEIDSONGEVAL. 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking geste1cl van een 
ander ondernemingshoofd. - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 
het tweede ondernemingshoofd. - Aan
sprakelijkheid van clit laatste onclerne
mingshoofd geregeld door het gemeen 
recht. 

Noot 3, getekend L .-F. D., onder 
cass., 3 maart 1971, An·. cass., 1971, 
biz. 636. 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN. 

Bedrieglijk onvermogen. - Bestand
delen van h et misdrijf. - Schuldenaar 
beroept zich op een rechterlijke besl,issing 
van clelegatie op h et loon en op de wet
telijke gevolgen ervan om inbeslagneming 
van zijn loon door een schuldeiser te 
vermijden. - D eze omstancligheid alleen 
is niet voldoende om een veroordeling 
wegens bedrieglijk onvermogen te ver
an twoorden. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
A. Colard, v66r cass., 12 maart 1974, 
A1T. cass., 1974, biz. 761. 

BERUSTING. 

Burgerlijke zaken. - Begrip. 



BEKNOPTE . INHOUDSOPGA VE VAN DE NOTEN. I489 

Noot, get. F. D., onder cass., 7 decem
ber I972, A1·1·. cass., I973, 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 I971, A1·1·. cass., I972, 
blz. 361. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

Sociale zaken. - Volstrekte bevoegd
heid. - Arbeidsgerechten. - Artikel 583 
van het Gerechtelijk Wetboek.- Draag
wijclte. 

Noot, getekend H. L., onder cass., 
I9 december I973, A1·1·. cass., I974, 
blz. 453. 

BEWIJS. 

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

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, A1·1·. cass., I971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- V oorlegging van stuldren 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 I970, A1·1·. cass., I971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijslast. -
Artikel 13I5 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 novembre I970, An·. cass., I971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- Bevoegdheid van de rechter. 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 871, 877 
tot 882. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november I970, A?'?·. cass., I971, 
blz. 263. 

E ed. - Burgerlijke zaken. - Deskun-

digeneed. - Draagwijdte van de woorden 
cc ik zweer ». - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1·1·. cass., I971, 
blz. I08l. 

Eed. - Burgerlijke zaken. - Deskun
digeneecl. - Kenmerken en vorm van 
deze eed onder de gelding van het 
Gerechtelijk W etboek. 

Noot I, getekend W. G., onder cass., 
25 juni I971, An·. cass., I971 , 
blz. I08l. 

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

Noot I , getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1·1·. cass., I971, 
blz. I08l. 

Eed. - Strafzaken. - Deskundigen
eed. - Kenmerken en vorm van deze 
eed. 

Noot I , getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1'1'. cass., I97I, 
blz. I08l. 

Overmacht. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart I973, Bull. en PAsiC., 
I973, blz. 725. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHT EN. 

Tuchtrechtelijke vervolgingen en 
tuchtsancties. - VervQlgingen en sane
ties zijn in de r egel geen betwistingen · 
over een burgerlijk recht. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 mei I974, A1'1'. cass., I974, blz. 967. 

Begrip. 
Conclusie van Eerste advocaat -gene

raal F. Duman, v66r cass., 25 juni 
I974, A1'1'. cass., I974, biz . II96. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen. -
Vrijspraak.- Rechter die zich onbevoegd 
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verklaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering. - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, get. E.K., onder miss., 25 mei 
1973, A1·1·. 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 kennisne1uing 
tot de bevoegcU1eid van de rechterlijke 
overheden behoort. - BevoegcU1eid van 
het Hof van cassatie, waarbi j een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet aileen te onder
zoeken of het arrest van de Raad van 
State wettelijk gerechtvaardigd is, maar 
ook of het regelmatig met redenen is 
omldeed. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
29 januari 1971, An·. cass., 1971 , 
blz. 518. 

Bevoegdheid. - Verenigde kamers. -
Burgerlijke zaken.- Voorwaarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bttll. en PAsrc., 
1973, blz. 629. 

Omvang. - Strafzaken. - Beslissing 
tot onbevoegdverklaring op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring. - Voorziening in cassatie van hot 
openbaar ministerie. - Omvang van de 
cassatie. 

Noot, get. P.M., onder cass., 29 mei 
1973, AlT. cass., 1973, blz. 945. 

Rechtspleging in strafzaken. - Ter
mijn waarbinnen de cassatievoorziening 
moet worden ingesteld. - Gevolg van 
over1nacht. 

Noot, getekencl W. G., onder cass., 
24 januari 1974, AlT. cass., 1974, 
blz. 576. 

Rechtspleging in bm·gerlijke zaken . -
Termijn waarbinnen de cassatievoor
ziening moet worden ingesteld. - Ge
volg van overmacht. 

Noot, getekend vV. G., onder cass., 
24 januari 1974, A~·~·. cass., 1974, 
blz. 576. 

DERDENVERZET. 

Voorwaarden voor de . ontvankelijk
heid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, Bttll. en PAsrc., 
1974, blz. 544. 

Personen die derdenverzet mogen cloen. 

Conclu sie van Procurem·-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, Bttll. en PAsrc., 
1974, blz. 544. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

Wederkerige rechtsvorderingen. 
Aard van deze rechtsvorderingen. 

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

Rechtspleging. - Verzoek. - Begrip 
en clraagwijdte. - Dagvaarding. 
~egrip en gevolgen ten aanzien van de 
els. 

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

Grove belecliging. -Arrest dat beslist 
dat, buiten het geval. van koppelarij, van 
heimelijke verstancU1oucling of van een 
beclrieglijke daad, elke tekortkoming in 
de getrouwheid een grove belediging 
oplevert. - Onwettelijkl1eid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bttll. en PAsrc., 
1973, blz. 725. 

Grove belediging. - Beledigend karak
ter dat niet uitsluitend voortvloeit 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, Bttll. en PAsrc., 
1973, blz. 725. 

Grove belecliging. - Belecligende hou
cling van een echtgenoot. - Houcling 
die een verzachting van de fouten van de 
andere echtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van gTove belediging eraan 
ontneemt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
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29 maart 1973, Bull. en PAsiC., 
1973, blz . 725. 

EED. 
Burgerlijke zaken. - Deslnmdigen

eed. - Draagwijdte van de woorden 
" ik zweer ». - Aanroeping van de 
godheid. 

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

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

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1T. cass., 1971 
blz. 1081. 

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

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

Burgerlijke zaken. - Deskundigen
eed. - Ken1nerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1T. cass., 1971, 
blz. 1081. 

EIGENDOM. 

Misbruik van het recht van eigendom. 
- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 31. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

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

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r 
cass., 24 december 1970, Bull. en 
PA.SIC., 1971, blz . 392. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kel 177. - Geschil om trent de uitlegging 
van dit verdrag. - Geschil opgeworpen 
in een voor het Hof van cassatie hangende 
zaak. - V oorwaarde waaronder het Hof 
van cassatie niet ertoe gehouden is het 
geschil aanhangig te maken bij het Hof 
van justitie van de Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejudicielo 
vraag een uitlegging te bekomen. 

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

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kel 85, paragraaf 2. - DatUlll vanaf 
welke deze bepaling uitwerking heeft. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Gansho.f van der Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, Bull. en P ASIC., 
1971, b lz. 392. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. - Arti
kel 85. - Reglement nr. 17 van de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap . - Beperking van de 
mededinging waardoor de handel tussen 
Lid-Staten ongunstig kan worden beill
vloed. - Concessie inzake alleenverkoop. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
ll maart 1971, Bull. en PAsiC., 1971, 
blz. 631. 

Hof van justitie. - Gezag van de 
arresten van het Hof van justitie, waarbij 
beslist wordt over het beroep van de 
Commissie om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staat zijn verplichtingen niet 
is nagekomen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
27 mei 1971, Bttll. en PAsiC., 1971, 
blz. 886. 

Norm van het gemeenschapsrecht in 
strijd met een norm van het interne 
recht. - Voorrang van de eerste . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 

r 
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27 mei 1971 , Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 

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

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 

Aard en kenmerken van de nieuwe 
rechtsorde ingesteld bij de verch·agen tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan d er Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bttll. en PAsiC., 1971, 
biz. 886. 

Verdrag tot oprich ting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. - Be
roep van de Commissie voor het Hof 
van justitie om te doen v aststellen dat 
de Lid-Staten hun verplichtingen niet 
zijn nagekomen. - Aard van de rechts
vorclering. Draagwijdte van het 
.arrest. 

Conclusie van Procureur-generaal, 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 

Vennootschappen. - Vennootschap 
opgericht overeenkomstig de wetgeving 
van een J:icl-Staat. - Begrip. 

Noot, get. W. G., onder cass., 19 ja
nuari 1973, A1·1·. cass., 1973, biz. 515. 

FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. 

Faillissement. - Koopwaren aan de 
koper geleverd nadat deze door een von
nis failliet werd verklaard. - 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. :- Gefail
leerde. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dcunon, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIC., 1972, biz. 262. 

Gerechtelijk akkoord. - Koopwaren 
verzonden. - Terugvordering mogelijk 

zolang « de overgave ervan niet is ge
schied in de magazijnen van de bestem
meling "· - Faillissement. - Wetboek 
van koophandel (wet van 18 april 1851), 
artikel 568. - Koopwaren verzonden aan 
een koopman die een verzoekschrift tot 
het bekomen van een ge1'echtelijk ak
koord heeft ingecliend. - Wettelijke 
bepaling buiten toepassing. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dcunon, v66r cass., 18 november 
1971, Bttll. en PASIC., 1972, biz. 262. 

Gerechtelijk akkoord. - Verzoek
schrift tot het bekomen van een gerech
telijk akkoord. - Samenloop tussen alle 
niet-bevoorrechte schuldeisers van de 
schuldenaar die h et akkoord aanvraagt. 
- Begrip. 

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

Zekerheidstellingen gedurende d e ter
mijn van staking van betaling. - Zeker
heidstellingen voor vroeger aangegane 
schulden. - Nietige zekerheden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
18 mei 1973, A1·1·. cass., 1973, blz. 911. 

Voorwaarclen waaroncler de zekerheid
stellingen tot dekking van een debetsaldo 
van een rekening-courant van een gefail
leerde schuldenaar niet nietig zijn t.a.v. 
de termijn van staking van betaling. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van cler Meersch, v66r cass., 
18mei 1973, An·. cass., 1973, biz. \HI. 

GEMEENTE. 

Gemeentelijke roden. - B egrip . 
Conclusie van Procurem·-generaal 

Ganshofvan cler Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, I;Jull . en PAsiC., 1974, 
biz. 954. 

Gemeentegoecleren. - Begrip .. 
Conclusie van Procurecu-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bttll. en PASIO., 1974, 
biz. 954. 

GENEESKUNST. 

Artsenijbereidlmnde. - Officina's die 
voor het publiek mogen worden openge
steld. - Koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende onder 
meer de gen eeslnmst en koninklijk be-
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sluit van 9 februari 1970 betreffende de 
spreiding van de voor het publiek open
gestelde apotheken. - W ettelijkheid van 
deze bepalingen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 11 mei 
1973, A1:1'. cass., 1973, blz. 832. 

Orrle van geneesheren. - Raad van 
beroep. - Samenstelling. - Emeritus 
raadsheer in het hof van beroep, lid van 
de raad. - Wettelijkheid. 

schreven in het Strafwetboek. Later 
misdrijf gepleegd met overtrading van 
een bijzondere wet . - Deze wet regelt 
de herhaling slechts voor de daarin om
schreven misdrijven. - Gevallen waarin 
de bepalingen van hoofdstuk V van 
Boek I van het Strafwetboek toepasse
lijk blijven. 

Noot 2, getekend E. K., onder cass., 
4 juni 1974, A1'1'. cass., 1974, 
blz. 1096. 

Conclusie van Procureur-generaal HERROEPING VAN HET GE-
Ganshofvan der Meerscb, v66r cass., WIJSDE. 
8 juni 1973, A1'1'. cass., 1973, blz. 972. 

Orde van geneesheren. - Raad van 
beroep. - Samenstelling. - Ereraads
heer in het hof van beroep. - Geen 
wettelijke hoedanigheid om benoemd te 
worden tot magistraat-lid van de raad 
van beroep of zulks te blijven. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, A1'1' . cass ~ , 1973, blz. 972. 

GERECHTSKOSTEN. 

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

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
16 november 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 268. 

Burgerlijke zaken. - Voorwaarden bij 
de wet gesteld voor verplichte veroor
deling in de kosten. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
16 mei 1974, An·. cass., 1974, 
blz. 1032. 

GRONDWET. 

Artikel 25bis. - Toekenning van 
grondwettelijke machten aan instellingen 
van internationaal publiek recht. -
Draagwijdte van deze bepaling. 

Conclusie van Procureur-generaal 
' Ganshof van der Meersch, v66r cass., 

27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

HERHALING. 

Veroordeli.ng wegens een misdrijf om-

On tvankelij kheidsvoorwaarden. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bttll. en PASIC., 1974, 
blz. 961. 

HOGER BEROEP. 

Gewijsde. - Gezag van gewijsde. -
Strafzaken. - Devolutieve kracht van 
het hager beroep. - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hager beroep en van de regels betref
fende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, getekend E. K., onder cass., 
6 maart 1972, An·. cass., 1972, 
blz. 625. 

Burgerlijke zaken. - Middel in de akte 
van hager 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, A1'1'. cass., 1972, blz. 339. 

Strafzaken. - Termijn waarbinnen 
hager beroep moet worden ingestelcl. -
Gevolg van overmacht. 

Noot, getekend W. G., onder cass ., 
24 januari 1974, A1'1' . cass., 1974, 
blz. 576. 

Burgerlijke zaken. - Alrte van hager 
beroep. - Termijn voor de verschijning. 
- Termijn van acht dagen. - Bereke
ning. 

Noot, getekend P. M., onder cass., 
8 februari 1974, A1·1·. cass., 1974, 
blz. 619. 

HOOFDELIJKHEID. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst. 
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- Aansprakelijkheid buiten overeen
kornst . - Gerneenschappelijke font van 
verscheidene partijen. - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, An·. cass., 1974, blz. 661. 

Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, A1·1·. cass., 1974, blz. 661. 

Zaken van koophandel. - Meer dan 
een schuldenaar. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, An· .. cass., 1974, blz. 661. 

HUUR VAN GOEDEREN. 

Pacht. - Artikel 7 van de wet tot 
beperking van. de pachtprijzen, vervat 
in artikel III van de wet van 4 november 
1969. - Concessie. - Begrip. 

Conclusie van Procurew·-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bttll. en PASIC., 1974, 
blz. 954. 

HUUR VAN WERK. 

Huur van diensten. - Aannemings
contract. - Oprichting van een gebouw. 
- Tienjarige aansprakelijkheid van de 
architect en de aannemer. - " Grote 
werlren ». - Begrip. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, A1·1·. cass ., 1974, 
blz. 202. 

Hum· van. cliensten. - Aannemings
contract. - Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw. - Gebrek dat 
een ander deel van de bouw clan de 
« grote werken '' aantast . - Aansprake
lijkheid van de architect en de aa.nnemer. 

Noot, getekend \iV. G., onder cass., 
18 oktober 1973, An·. cass., 1974, 
blz. 202. 

Hum· van diensten. - Aannemings
contract. - Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw. - Gebrek in. de 
grote werken. - Gevolg van de aan
vaarding op de aansprakelijkheid van de 
architect en de aannemer jegens de op
cli·ach tgever. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 

18 oktober 1973, A1'1'. cass., 1974 
blz. 202. 

Huur van diensten. - Aannemings
contract. - Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw. - Gebrek in de 
grote werken. - Aanvaarcli.ng. - Aan
vaarding d ekt de aansprakelijkheid van 
de architect en de aannemer niet, onge
acht of de gebreken zichtbaar dan wel 
verborgen zijn. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, A1'1'. cass., 1974, 
blz . 202. 

Hum· van diensten. - Aannemings
contract. - Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw. - Gebrek waar
door andere delen van het gebouw dan 
de « grate werlren » worden aa:ngetast. 
- Aanvaarding.- Aanvaarding dekt de 
aansprakelijkheid van de architect en de 
aannemer niet. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, An·. cass ., 1974, 
blz. 202. 

Hum· van cliensten. - Aannemings
contract.- Oprichting van een gebouw. 
- Tienjarige aansprakelijld1eid van de 
architect en de aannemer. - «Grote 
werken "· - Burgerlijk Wetboek, arti
kelen 1792 en 2270. - Bepalingen die de 
openbare orde raken. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 okt ober 1973, An·. cass., 1974, 
blz. 202. 

Hum· van diensten. - Aannemingen 
van werlren, leveringen en tra:nsporten 
voor rekening van de Staat. - Konink
lijk besluit van 5 oktober 1955 tot rege
ling van de overeenkomsten betreffende 
deze aannemingen. - Bepalingen van 
de bijlage bij dit koni.nklijk besluit. -
Bepalingen die wet zijn in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk \iV etboek. 

Noot, getekend F. D., onder cass., 
11 jan.uari 1974, A1·1·. cass., 1974, 
blz . 524. 

INDEPLAA TSSTELLING. 

Persoonlijke indeplaatsstelling. - Be
grip en gevolgen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 j1.mi 
1971 , Bull. en PASIC., 1971, blz. 1001. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

Belastingschuld wegens onverdeeld-



BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN. 1495 

heid. - Bel~ting die voor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van elke 
medeeigenaar ten kohiere moet worden 
gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt. 873 
en 1863.) 

Noot 1 en 2, getekend E. K., onder 
cass., 8 september 1970, An·. caas., 
1971, blz. 24. 

Wetboek van de inkomstenbelastin
gen. - Voorheffingen. - Toerekening en 
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
jaar met verlies afgesloten. - Onmoge
lijkheid om genoemde inkomsten van 
belastbare winsten af te trekken. (Wetb. 
inkomstenbel., artt. ll1, 153, 164, 191, 
192, 198 en 205.) 

Conclusie van · Advocaat-generaal 
Delange, v66r cass., 16 december 
1971, Bull. en PASIC., 1972, blz. 373. 

Personen- en vennootschapsbelasting. 
- Belastbare winsten. - Aankoop van 
gronden. - Bedragen gebruikt tot uit
breiding van het bedrijf. - Beleggings
waarde.- Afschrijving. - Basis voor de 
berekening. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 26 juni 1!174, 
A?T. cass., 1974, blz. 1208. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een handeling 
van. de wetgeven.de macht. - Han.deling 
die n.iet de uitoefening is van een. wet
geven.de taak. 

Conclusie van Procureur-gen.eraal 
Gan.shof van. der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en. PAsiC., 1971, 
blz. 886. 

Conflict tussen. een. in.tern.rechtelijke 
n.orm en een bij verdrag bepaalde 
in.ternationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in. de in.terne 

. rechtsorde. - Voorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde regel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en. PA.sw., 1971, 
blz. 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in. 
de in.terne rechtsorde. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-gen.eraal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PAsiC., 1971, 
blz. 886. 

Belgisch- Duitse overeenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de hande
ling van de wetgevende macht van 
10 au gustus 1960. - Draagwijdte van 
artikel 15. 

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

Gegevens die door de nationale rechter· 
mogen in aanmerking genomen worden 
voor de uitlegging van het verdrag. 

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

Internationaal verdrag nopens het 
wegverkeer, ondertekend te Geneve op· 
19 september 1949 en goedgekeurd bij 
handeling van de wetgevende macht van 
1 april 1954. - Artikelen 1, paragraaf 2, 
4 en 24. - Bepalingen hebben betrekking· 
op bestuurders in internationaal verkeer 
en niet op vreemdelingen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene-. 
raal Delange, v66r cass., 10 juni 
1974, Bull. en PASIC., 1974, blz. 1033 .. 

Verdrag tussen Belgie en het Verenigd_ 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierla.nd 
betreffende de wederzijdse erkenning van 
rijbewijzen, op ll december 1968 ge
sloten door wisseling van brieven. - . 
Geen toepassing op een_ Brits onderdaan 
die in Belgie verblijft, er in het vreem
delingenregister is ingeschreven en houder · 
is van een bewijs van deze inschrijving. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene-· 
raal Delange, v66r cass., 10 jtmi 
1974, Bttll. en PASIC., 1974, blz. 1033 .. 

KOOP. 

Concessie inzake alleenverkoop . 
Begrip " concessie inzake alleenverkoop »· 
in de wet van 27 juli 1961. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., . 
ll maart 1971, Bull. en. PASIC., 1971,. 
blz. 631. 

.. 

r
._ ., 
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KOOPHANDEL. 

Daad van koophandel. - Winstoog
merk. - Begrip . 

Noot, get. W. G., onder cass., 19 januari 
1973, An·. cass., 1973, blz . 515. 

Daad van koophandel. - Is het winst
oogmerk een wezenskenmerk van de 
daad van koophandel ? 

Noot, get. W . G., onder cass., 19 ja
nuari 1973, A1·1·. cass ., 1973, blz . 515. 

Daad van koophandel. - Economische 
instelling van gemengde aard. - Ver
r ichtingen van openbaar nut. - Aard van 
de handeling. 

Noot, get. W . G., onder cass., 19 ja
nuari 1973. 

LASTGEVING. 

Fout doqr de lasthebber begaan binnen 
de grenzen van de lastgeving. - Fout 
waardoor de lastgever verbonden is. -
Fout die voor de lastgever geen vreemde 
oorzaak, toeval of overmacht kan zijn. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, A1'1'. cass., 1974, 
blz . 576. 

Omstandigheden waarin de lastgever 
aansprakelijk is voor de hanclelingen van 
de lasthebber. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, A1'1'. cass., 1974, 
blz . 576. 

LEVENSONDERHOUD. 

Machtiging tot het ontvangen van 
lonen. - Aard van deze m aatregel. -
Gevolgen . 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
14 september 1973, A1·1· . cass., 1974, 
blz. 40. 

MEINEED. 

Meineed b ij de boedelbeschrijving voor 
de vereffening en de verdeling van een 
nalatenschap. - Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat -gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok
tober 1973, Bttll . en PASIC., 1974, 
blz . 221. 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJ EN. 

W ettelijke voorwaarden voor de tege
moetkoming van het Nationaal Waar
borgfonds inzake kolenmijnschade, we
gens schade aan bovengrondse eigendom
men veroorzaakt door de werken in een 
kolenmijn. 

Conclusie van Proctueur-generaal 
Gan·sh ofvan der Meersch, v66r cass ., 
24 januari 1974, Bttll. en PAsrc., 
1974, blz. 544. 

Veroordeling van een concessiehouder 
van een kolenmijn wegens schade aan 
een bovengrondse eigendom. - Omstan 
digheden waarin deze veroordeling op de 
rechten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade kan terug
werken en deze benadelen. 

Conclusie van Procurem·-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
24 januari 1974, Bttll. en PAsrc., 
1974, blz. 544. 

Nationaal Waarborgfonds inzake ko 
lenmijnschade. - Statuut. - Beheers
bevoegdheid . - Onderscheid · tussen het 
Fonds A en het Fonds B. - Aanwencling 
van het bedrag van de bijdragen voor 
beide fondsen. 

Conclusie van Procm·em·-generaal 
Gansh ofvan cler Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, Bttll. en PASIC., 
1974, blz. 544. 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

Minnelijke afstand door de eigenaar 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is geclecreteerd. -
Gevolgen van deze afstand en rechten 
van de onteigenende overheicl ten aan
zien van de hutuders . 

Noot 4 en 5, getekend V. D. , onder 
cass., 3 juni 1971, A1'1'. cass., 1971, 
b lz. 985. 

Vervulling van de bij de wet voorge
schreven formaliteiten. - N agaan niet 
beperkt tot de controle op de externe 
wettelijkheid. - Controle slaat ook op de 
interne wettelijkheid en strekt zich der 
halve uit tot het nagaan van het al dan 
niet bestaan van een overschrijding of 
afwending van macht. 
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Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 

. 3 maart 1972, An·. 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. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 606. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden. - Wet van 26 juli 1962, arti
kel 5. - Controle die door de vrede
rechter moet worden uitgeoefend. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, An·. cass., 1972, 
biz. 606. 

ONVERDEELDHEID. 

Boedelbeschrijving.- Doef, voorwerp, 
lmrakter en aard van deze alde. 

Conclusie van E erste advocaat-gene- · 
raal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok
tober 1973, Bttll. en PASIC., 1974, 
biz. 221. 

Boedelbeschrijving voor de vereffe
ning van de verdeling van een nalaten
schap. - Goederen die door de partijen 
bij de boedelbeschrijving moeten worden 
aangegeven.- Aan inbreng of inkorting 
Qnderworpen schenkingen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok
tober 1973, Bttll. en PASIC., 1974, 
blz. 221. 

OORLOG. 

Oorlogstijd. - Begrip. 

Conclusie van Procureur -generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 237. 

Vijandelijkheden in Belgie. - Draag
wijdte en grenzen van de overmacht. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,-

9 november 1972, Bttll. en PASIC., 
1973, blz. 237 . 

OPENBAAR DOMEIN. 

Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PASIC., 1974, 
blz. 954. 

Prive domein van openbare p ersonen. 
- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bttll. en PASIC., 1974, 
blz. 954. 

OPENBAAR MINISTERIE. 

Voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van h et arbeidshof dat een 
raadsheer in sociale zaken een partij 
voor dat hof m ag vertegenwoordigen 
en verdedigen. - Ontvankelijkheid. 

Conclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 29 november 
1972, An·. cass., 1973, blz. 310. 

OPENBARE DIENST. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

OPENBARE INSTELLING. 

Administratieve overheid. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en P ASIC., 
1971, blz. 144. 

OVEREENKOMST. 

Uitvoering van de verbintenis. 
Bewijslast. - Al·tikel 1315 van het 
Burgerlijk W etboek. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, A?'?'. cass., 1971, 
blz. 263. 
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Zaken van koophandel. - Meer dan 
een schuldenaar. - Hoofdelijkheid. -
Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Duman, v66r cass., 15 februari 
1974, A1·1·. cass., 1974, blz. 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst. 
- Schade door respectieve fouten van 
verscheidene partij en veroorzaakt. -
Alle partijen verplicht de schade jegens 
de benadeelde volledig te vergoeden. -
Begrip. - Grondslag. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Duman, v66r cass., 15 februari 
1974, A1'1'. cass., 1974, biz. 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst. 
- Schade do01; verscheidene partijen . 
veroorzaakt in de uitvoering van hun 
verbintenissen uit overeenkomst. - Ge
meenschappelijke fout. - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. - Gemeenschappe
lijke fout. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Duman, v66r cass ., 15 februari 
1974, A1'1·. cass., 1974, blz. 661. 

POLITIEKE RECHTEN. 

Begrip. - " Openbare » rechten, geen 
passende benaming. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PasiC., 
1971, blz. 144. 

RAAD VAN STATE. 

Gezag van de vernietigende arresten 
van de Raad van State. 

Conclusie van Procureur-generaal 
.. Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 

22 oktober 1970, Bttll. en Pasw., 
1971, blz. 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een v erordening wegens 
machtsoversclwij ding verwerpt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Beroep tot nietigverklaring van ~en 
handeling van een adrninistratieve over-

heid. - Rechtspleging v66r de afdeling 
voor adrninistratieve zaken. 

Conclusie van Procureur-gen eraal 
G'anshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, A1·r. cass., 1971 , 
biz. 518. 

Beslissing van de afdeling voor adrni
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geeu kennis te nemen van een eis waar
van de kennisnerning 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 
Ganshof van 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 
geen kennis te nemen van een eis waar
van de k ennisneming tot de bevoegdheid 
van de 1·echterlijke overheden behoort. 
- Bevoegdheid van het Hof van 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 forrnaliteiten vervuld 
zijn. - Onbevoegdheid. 

Conclusie van Procureur-generaa l 
Ganshofvan: 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 dit algemeen beginsel. 
- Verbod voor de rechter zowel het voor
werp als de oorzaak van de eis te wijzi
gen. - Verplichting voor de rechter in 
hager beroep slechts uitspraak te doen 
over de beslissing die voor hem is ge
bracht. 

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

Buitengewone rechtbanken. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, An·. cass ., 1974, blz. 967. 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

Tolk. - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig ·is. - Arti
kel 332 van het W etboek van strafvor
dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshalve 
een toile te benoemen. - Toepasselijk op 
aile 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, A1'1'. cass., 1972, 
blz. 638. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

Strafzaken. - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert, 
hetgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt 
gesteld. - Gevolg van deze beslissing 
op de burgedijke rechtsvorder·ing. 

Conclusie van Procur·eur-generaal 
Ganshofvan cler Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
b lz. 51. 

Strafzaken. - Beslissing van de straf
rechter door nietigheid aangetast. -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meei·sch, v66r cass., 
18 september 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 51. 

Strafzaken. · - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van het misdrijf 
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevolg 
van deze door tegenstrijdigheid aange
taste beslissing op de burgerlijke r·echts
vordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 51. 

Gezag van gewijsde. - Gezag van het 
gewijsde door het Hof van justitia van 
de Europese Gemeenschappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971 , Bttll. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Strafzaken. - Feit dat tegelijk een 
gemeenrechtelijk misdrijf en een over
treding van de douane- en accijnswetten 
oplevert. - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
eerste. - Wettelijkheid. 

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
18 januari 1972, A1'1'. 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, An·. cass., 1972, 
blz. 483. 

Gezag van gewijsde. - Burgerlijke 
zaken. - Hoger beroep. - Devolutieve 
kracht van het hoger beroep. - Inter
ferentie van de regels inzake de devolu
tieve kracht van het hoger beroep en de 
regels betreffende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, getekend E. K., onder cass., 
6 maart 1972, A1'1'. cass ., 1972, 
blz. 625. 

Strafzaken. - Strafrechter, die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misclrijf uit onvoorzich
tigheicl en wegens een feit dat een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert 
en zelf als misdrijf strafbaar is gesteld. -
Gevolg van cleze beslissing op de burger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz. 692. 

Strafzaken. - Gezag van het gewijsde 
op de strafvordering. - Gezag geldt 
niet voor wat niet · zeker is gewezen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bttll.enPASIC., blz. 692. 
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St.rafzaken. - Beslissing van de rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegen strijdigheid aangetast. -

Geen gezag van gewijsde t.a.v. de burger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bttll. en PAsiO., 
blz. 692. 

Gezag van gewijsde. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bttll. en PAsrc ., 
1973, biz. 725. 

Gezag van gewijsde. - Door een bui
tenlandse rechtbank regelmatig gewezen 
vonnis betreffende de staat van de per
sonen. - V onnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde heeft. - Voorwaarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 11173, Bttll. en PASIC., 
1973, blz . 725. 

RECHTERLIJKE MACHT. 

Onteigening ten algemenen nutte. 
Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1'1'. cass., 1972, 
blz . 606. 

De rechters worden voor het leven 
benoemd. - Rechtvaarcliging en draag
wijdte van het grondwettelijk beginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, A1'1'. cass., blz. 972. 

Verplichte inruststelling van de 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 rechter niet grondwette
lijk is . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
8 juni 1973, A1·1·. cass., 1973, biz. 972, 

Verplichte inruststelling van de rechter 

en van de magistraat van het openbaar 
ministerie. - Emeritaat. - Begrip. -
Voorwaarden waaronder de rechter en de 
magistraat van het openbaar ministerie 
aanspraak hebben op het emeritaat. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, A1·1·. cass., 1973, biz. 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 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, A1·1·. cass., 1973, blz . 972. 

Verplichte inruststelling van de magis
traat van het openbaar ministerie. -
Emeritaat. - Gevolgen van het emeri

. taat : emeritaatspensioen ; hoedanigheid 
en titel van emeritus magistraat, bij de 
wet aan de magistraat van het openbaar 
ministerie toegekend. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 jtmi 1973, A1·1·. cass., 1973, biz. 972. 

'Toezicht van de hoven en rechtbanken 
ingevolge artikel 107 van de Grondwet 
op de besluiten genomen krachtens de 
wetten inzake bijzondere en buitenge
wone bevoegdheden. - Doel, aard en 
omvang van dit toezicht . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, A1·1·. cass., 1974, bl?. 967. 

Toezicht op de overeenste1=ing van 
de wet met de Grondwet . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
3 mei 1974, An·. cass., 1974, blz . 967. 

Koninldijke besluiten genomen krach
tens de in artikel 78 van de Grondwet 
bedoelde bijzondere wetten. - Konink
lijke besluiten die nodig zijn voor de 
uitvoering van de wetten genomen met 
toepassing van artikel 67 van de Grand
wet. Overeenstemming van deze 
koninklijke besluiten met de Gronclwet, 
de rechtstreeks toe te passen regels van 
internationale verdragen, de wetten en 
de decreten van de cultuurraden. -
Toezicht van de hoven en rechtbanken. 
- Doel, aarcl en omvang. 

Conclusie van Eerste aclvocaat-gene
raal F. Dumon, v66r cass., 25 juni 
1974, A1·1·. cass., 1974, biz . 1196. 
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RECHTERLIJKE ORGANISATJE. 

· Gerechtelijke ambten. - Onverenig
baarheden.- Verbod de verdediging van 
de partijen te voeren en hun consult 
te geven toepasselijk op de raadsheren en 
rechters in sociale zaken. 

Conclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass ., 29 november 
1972, A?'?' . cass., 1973, blz. 310. 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE). 

(ALGE-

Continulteit van de openbare dienst. 
- Algemeen rechtsbeginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Geen terugwerking van de wet. -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Conclusie van Procureur-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., 
10 september 1971, Ar?'. cass., 1972, 
blz . 31. 

Rechtsmisbruik. - Begr;ip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, A?'?'. cass., 1972, 
blz. 31. 

Verbod uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken. - Burgerlijke zaken. 
- Draagwijdte en toepassing van dit 
beginsel. 

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

Schade. - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen. - Hoofde
lijke aansprakelijkheid. - Algemeen 
rechtsbeginsel. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, A?'?'. cass., 1974, blz. 661. 

RECHTSVORDERING. 

Burgerlijke zaken. - Voorwerp. 
Begrip. 

CASSATIE, 1974. - 48 

Conclusie van Procureur-generaa1 
Ganshof van 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 PASIC., 1972, 
blz. 806. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken. - Middel in de alde 
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, A?'?'. cass., 1973, blz. 339. 

REKENING-COURANT. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 mei 1973, An·. 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 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 mei 1973, A1·1·. cass., 1973, blz. 911. 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. 

Beschikbaar gedeelte tussen echtge
noten.- Gebruikmaking van een tussen
persoon. - Vermoeden van artikel IIOO 
van het Bmgerlijk Wetboek. - Uitleg
ging . - Toepassingsgebied. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 4 april 
1974, Bull . en PAsrc., 1974, blz. 802. 

SOCIALE ZEKERHEID. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, 
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§ 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 ,Bttll. en PASIC., 1971, blz. 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. -
Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, § 2. 
- Verzekeringsinstelling die geheel of 
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van 
d e getroffene van. een ongeval heeft be
taald.- Vordering tot incleplaatsstelling 
t egen de derde die voor het ongeval aan 
sprakelijk is. - Voorwaarden en moda
liteiten. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971,Bull. en PASIC., 1971, blz. 1001. 

Sancties wegens niet-naleving van. de 
sociale zekerheidswetgeving. - Onder
scheid naar gelang van de wijze waarop 
zij worden opgelegd. 

Noot, getekend H. L.; onder cass., 
19 december 1973, A1'1'. cass., 1974, 
blz. 453. 

Ziekte - en invalicliteitsverzekering. -
Uitkeringen . - Arbeidsongeschiktheid. 
- Zwangere werkgeefster. - vVerk
n eemster die haar beroepsarbeid werke
lijk h eeft onderbroken. - Begrip (wet 
van. 9 augustus 1963, art. 56, § 1). 

Noot, get ekend L. F . D., onder cass., 
4 januari 1974, An·. cass., 1974, 
biz. 493. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. -
Indeplaatsstelling van de verzekeri.ll.gs
instelling in de rechten van de verzekercle. 
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde. - Grenzen van de indeplaa ts
stelling. 

Conclusie van Advocaat-generaal L e
naerts, v66r cass., 11 jtmi 1974, 
An·. cass., 1974, blz. 1119. 

STRAF. 

Eendaadse samenloop . - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1'7'. cass., 1971, 
blz. nl. 

Materiele samenloop. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1'7', cass., 1971, 
blz. 51. 

Artikel 65 van het Strafwetboek. -
Bepaling die de strafrechter verplicht 
slechts een enkele straf nit te spreken 
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, dat als rnisdrijf strafbaar 
wordt_ gesteld, een bestanddeel van een 
misdrijf nit onvoorzichtigheid vormt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 51. 

Artikel 65 van het Strafwetboek. -
Bepaling die de rechter bij wie de strafvor
dering aanhangig is, verplicht slechts een 
enkele straf t1it te spreken, wanneer een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onclerscheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestancldeel vormt van een 
~nisclrijf uit onvoorzichtigheicl. · 

Conclusie . van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz. 692. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). 

Tolle - Beklaagcle die de taal van de 
r echtsplegil1g niet rnachtig is. - Arti
kel 332 van het Wetboek van strafvor
dermg. - Op straffe van nietigheid 
voorgesclu·even verplichting arnbtshalve 
een tolk te benoernen. - Geen afwijking 
in d e bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 betreffende h et gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Noot, getekencl V. D., onder cass., 
7 maart 1972, A1'7'. cass., 1972, 
blz. 638. 

TERUGVORDERING. 

Terugvorclermg waarvan sprake in 
artikel 20, 5°, van de wet van 16 decem
be~ 1851 houdende herzienmg vande wet 
over de hypotheken. - Laatste lid van 
dit artikel luiclt als volgt : " In de wett.en 
en gebruiken van de koophandel betref
fencle de terugvordering wordt niets 
gewijzigd ». - Draagwijdte van deze 
wettelijke bepaling. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F . Dumon, v66r cass ., 18 november 
1971, Btdl.en PAsiO., 1972, biz . 262. 
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Roerende goederen verkocht zonder 
vaststelling van een termijn voor de 
betaling. - Rechtsvorderingen tot terug
gave en tot ontbinding. - Wet van 
16 december 1851, artikel 20, 5°. -
Begrippen. · 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F . Duman, 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
hoek van koophandel (wet van 18 april 
1851), artikel 568. - Gefailleerde. -
Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F . Duman, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIC., 1972, blz. 262. 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld. - Geen eis tot terugvordering 
van het betaalde. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, An·. cass., 1971, 
biz. 78. 

UITVOERBAARVERKLARING. 

Door een buitenlandse rechtbank regel
matig gewezen vmmis betreffende de 
staat van de personen. - V onnis dat 
gevolg heeft in Belgiii ongeacht elke 
uitvoerbaarverklaring, 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, Bull. en PAsrc., 
1973, blz. 725. 

UITVOERENDE MACHT. 

Bevoegdheden van de Koning. 
Toekenningsbevoegdheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., , 

9 november 1972, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 237. 

Bestuur. - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, B~tll. en PAsrc., 
1973, blz. 237. 

Geen soevereiniteit. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, B~tll. en PAsiC., 
1973, blz. 237. 

Ko~1ing. - Bevoegdheden van de 
Koning. - Grondwet, artikel 78 . -
Bevoegdheden aan de Koning toegekend 
door bijzondere wetten krachtens de 
Grondwet zelf uitgevaardigd. - Bijzon
dere wetten waardoor de :uitoefening van 
de verordenende macht van de Koning 
buiten de door artikel 67 van de Grand
wet gestelde grenzen worden uitgebreid. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, A1'1' . cass., 1974, blz. 967. 

Koning. - Bevoegclheden van. de 
Koning. - Grondwet, artikel 67. -
Verordenende bevoegdheid van de Ko
ning voor de uitvoering van de wetten. 
- Aard en grenzen van deze bevoegd
heid. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, A1'1' . cass., 1974, blz. 967. 

Koning. - Bevoegdheden van de 
Koning. - Grondwet, artikel 78. -
Bevoegdheden aai1 de Koning toegekend 
door bijzondere wetten, krachtens de 
Gronchvet zelf uitgevaardigd. - Onder
scheicl. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal F. Dmnon, v66r cass., 25 juni 
1974, An·. cass., 1974, blz. 1196. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

Boedelbeschrijving voor de vereffening 
en de verdeling van een nalatenschap. 
- . Partij in de boedelbeschrijving die 
wetens nalaat een schenking onder 
de levenden aan te geven, .die zij vanwege 
de erflater ontvangen heeft. - Boedel-

4H. 
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beschrijving die een valsheid in openbare 
geschriften is . 

Conclusie van Eerste advocaat.gen e
raal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok
tober 1973, Bull . en PASIC., 1974, 
blz. 221. 

VENNOOTSCHAPPEN. 

Handelsvennootschap. - In rechte 
verschijnen in persoon.- Mogelijkheden. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Ma.ha1.1X, v66r cass., 19 mei 1972, 
A1·1·. 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. 

VERBINTENIS. 

Forclusie. - V oorwaarden voor over
macht. 

Noot, getekend vV. G., onder cass., 
24 januari 1974, A1·1·. cass., 1974, 
blz. 576 . 

Overmacht. - Soevereine beoordeling 
door de feitenrechter en toezicht van het 
Hof. 

Noot, getekend vV. G., onder cass., 
24 januari 1974, A1·1·. cass., 1974, 
blz. 576. 

VERJARING. 

Burgerlijke zaken. - Bevrijdencle ver
jaring. - Begrip. 

Conclusie v an Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1·1·. cass ., 1971, 
blz. 78. 

Burgerlijke zaken. - Vrijwillige b eta
l ing van een verjaarde schuld. - Geen 
aanleicling tot t erugbetaling. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1"1". cass ., 1971, 
blz. 78. 

Burgerlijke rechtsvordering. - Bur
gerlijke rechtsvorclering volgend uit een 
misdrijf.- Wet van 17 april 1878; arti
kel 24, 26 en 27. - Rechtsvordering 
verjaard na verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop h et bij de wet 

als misdrijf omschreven feit is gepleegd. 
- Rechtsvordering die niet v66r de 
strafvordering kan verjaard zijn. 

.Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van cler Meersch, v66r ca.ss., 
28 oktober 1971, Bttll . en PAsiC., 
1972, blz. 200. 

VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN . DE 
VEROORDELING. 

Uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straffen. - vVet van 29 juni 1964, 
artikel 8. - Rechtscolleges kcumen clit 
uitstel gelasten bij de veroorcleling tot 
een of meer straffen van niet meer dan 
drie jaar. - Veroordeling tot een of 
meer straffen. - Begrip . 

Noot, getekend F. D., onder cass., 
19 maart 1974, A1"1". cass., 1974, 
blz. 794 . 

VERZEKERINGEN. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen. - Gestolen 
voertuig. -Heling. -Heier uitgesloten 
uit de verzekering. 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
6 december 1971, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 342. 

VERZET. 

Strafzaken. - Termijn waarbinnen het 
verzet moet worden gedaan. - Gevolg 
van overmacht. 

Noot, getekend vV. G., onder cass., 
24 januari 1974, A1T. cass., 1974, 
blz. 576. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken.- Verschijning van 
een handelsvennootschap in persoon. -
Mogelijkheden. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
A1"1". cass., 1972, blz. 876. 

Burgerlijke zaken. - Verschijning in 
rechte. - Pleiten. - Onderscheid. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
An·. cass., 1972, blz . 876. 
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Door een buiteniandse rechtbank regei
matig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen. - Vonnis dat in 
Beigie gezag van gewijsde heeft.- Voor
waarden. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bttll. en PASIC., 
1973, biz. 725. 

Door een buiteniandse r echtbank regei 
matig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen. - Vonnis dat 
gevoig heeft in Belgie. - Voorwaarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bttll. en PAsrc., 
1973, biz. 725. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de straf
vordering kennis heeft genomen. 
Vrijspraak. - Rechter die zich onbe
voegd verkiaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering.- Draa.g
wijdte van d eze beslissing. 

Noot, get. E. K., onder cass., 25 mei 
1973, A1T. cass., 1973, biz. 936. 

V ordering tot verbetering. - Bestre
den beslissing. - Voorwaarden voor de 
ontvankeiijkheid van de vordering. 

Noot, getekend P. M., onder cass., 
25 februari 1974, A1T. cass., 1974, 
biz. 697. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

Voorrecht van de verkoper van be
drijfsuitrustingsmaterieel. - Samenloop 
van dit voorrecht en van het voorrecht 
van de schuldeiser die een panel heeft 
op de handelszaak. · 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 28 september 
1972, Bttll. en PASIC., 1973, biz. 103. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. · 

Burgerlijke zaken. - Voorziening van 
een handelsvennootschap. - Regelma
tigheid van de lastgeving van de advocaat 
bij bet Hof van cassatie, die de eisende 
vennootschap vertegenwoordigt. - Be
wijs. - . Onderscheid. 

Conclusie van Eerste advocaat-generaal 
Mahaux, v66r cass., 22 oktober 1971, 
An·. cass., 1972, biz. 196. 

VRIJHEID VAN VERENIGING. 

Grondwet, artikel 20. - Grenzen van 
de vrijheid van vereniging. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, An·. cass., 1974, biz. 967. 

WEGVERKEER 

Rijbewijs en Ieervergunning. -Inter
nationaal verdrag nopens het wegver
keer, ondertekend te Ge11eve op 19 sep 
tember 1949 en goedgekemd bij hande
ling van d e wetgevende macht van 1 april 
1954. - Draagwijdte. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Delange, v66r cass., 10 jtmi 
1974, Bull. en PASIC., l974, biz. 1033. 

Rijbewijs en leervergunning . - Over
eenkomst tussen Belgie en h et Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierlancl · 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen , op 11 d ecember 1968 
gesloten door wisseling van. brieven. -
Geen toepassing op een Brits onderdaa.n 
die in B elgie verblijft, er in het vreemcle
lingenregister is i.J.1.geschreven en houder 
is van een newijs van d eze i.J.1schrijving. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal D elange, v66r cass., 10 jtmi 
1974, Bttll. en PASIC ., ~974, blz. 1033. 

Rijbewijs en leervergunning. - P er
soon die in h et vreemclelmgem·egister 
in een B elgische gemeente is ingeschreven 
en houder is van een bewijs van deze 
inschrijving. - Bestm·en van een motor
voertuig op een openbare plaats.- Ver
plichtmg om houcler te zijn van een door 
de Belgische overheicl afgegeven rijbe
wijs of leervergmmmg. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Delange, v66r cass., 10 juni 
1974, Bttll. en PASIC., 1974, blz. 1033. 

WETTEN EN BESLUITEN. 

Interpretatieve wet. - Geen terug
werking, maar een wet die een gelwel 
vormt met de' gemterpreteerde wet. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van cler Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Procedurewet. - Onmiddellijk van 
toepassing. 
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Conclusie van Procureur-gener aal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
22 .oktober 1970, Bttll. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

T erugwerking. - Geen terugwerking 
van de wetten en b esluiten. - Begrip . 

Conclusie van Procureur-gen eraal 
Ganshof v an der Meersch, v66r cass ., 
22 oktober 1970, Btdl. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Bevoegcli1eidswet. - W et onmiddellijk 
van toepassing. 

Conclnsie van Procm·eur-generaal 
Ganshof van d er Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Btdl. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht v an de Koning . - Begrip. 

Conch1sie van Advocaat-generaal Du
mon, 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, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1081 

Dwingende wet. - Begrip. 
Noot 1, getekend W . G., onder 

25 juni 1971, An·. cass., 
blz. 1081. 

cass., 
1971, 

Wet die de open b are orde raakt. -
Begrip. 

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

Procedm·ewet. - · Nieuwe wet. 
Onmiddellijk van toepassing. - Draag
wijdte van de regel onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

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

Wet die de openbare orde raakt. -
Schending. - Sanctie op deze schending. 

Noot 1, getekend W. G ., onder cass., 
25 juni 1971, A1'1'. cass., 1971, 
biz . 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 

25 juni 1971, A1·1·. cass., 1971, 
biz. 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 juni 1971, Ar1·. cass., 1971, 
biz. 1081. 

Toep assing in de tijd. - Wetten op 
d e bevoegdheid en d e r echtspleging. -
Opeenvolgende wetten over de aanleg. 
-Wet tot regeling van de ontvankelijk
h eid van het hoger beroep. - Gerechte
lijk W etboek, artikel 3 en de wet van 
10 oktober 1967 houdende clit wetboek, 
overgangsbepalingen, artikel 4, d erde hcl, 
en artikel 6. - Draagwijclte . 

Conclusie van Eerste aclvocaat-gene
raal Paul Mahau .. 'C, v66r cass., 10 fe 
brnari 1972, Bull. en PAsiC. , 1972, 
biz. 532. 

Koninklijk besluit van 5 oktober 1955 
tot r egeling van de overeenkomsten be
treffende aannemingen van werken, leve
ringen en transporten voor rekening van 
de Staat. - Bepalingen van de bij lage 
bij clit koninklijk b esluit . - Die bepa- . 
Iingen zijn wet in de zin van artikel 608 
van h et Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekencl F. D., onder cass., 
11 januari 1974, An·. cass., 1974, 
biz . 525. 

Wetten inzake bijzondere b evoegcl
heclen. - Besluiten door de Koning ge 
nomen krachtens een wet inzake bijzon
clere bevoegcli1eclen . - Begrip. 

Conclusie van Procurem·-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, A1·1·. cass., 1974, blz. 967. 

Wetten inzake buitengewone bevoegcl
heden. - Besluiten door de Koning ge
nomen krachtens een wet inzake buiten
gewone b evoegdheden. - B egrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan cler Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, An·. cass., 1974, blz. 967 . 

WOONPLAA TS. 

Gekozen woonplaats.- B egrip. 

Noot, getekencl E. K ., onder cass., 
10 december 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 361. 



PLECHTIGE OPENINGSREDEN 

VAN BET HOF VAN CASSATIE 

15 augustus 1869. - Examen des arrets ren,dus en cha.mbres reunies en matiere 
civile, depuis !'installation de la Cour. 
De H. Procureur-generaal M. -Leclercq. 

15' oktober 1870. - Examen des arrets rendus chambres reunies en matiere de 
droit public et de droit administratif. 
De H. Procureur-generaal M. Leclercq. 

16 oktober 1871. - L'egalite devant hi loi. · 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1872. - La fraternite' dans les lois . 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1873. - La publicite. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1874. - L'unite. 
De :a:. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1875. - La separation des pouvoirs. 
De H. P Rocureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1876. - Les quatre grandes libertes constitutionnelles. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1877. - L'autonomie communale. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1878. - Les finances publiques. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1879. - La repression. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1880. - La force publique. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1881. - La force publique et la paix interieure. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1882. - .Le droit . de petition. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 
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15 oktober 1883. - La justice et son palais. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober ' 1884. - La topique constitutionnelle. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1885. - Le genie de la Constitution. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1886. - Les retours de jurisprudence. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de tar Kiele. 

1 e 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. - L as anciens biens ecclesiastiques mis a la disposition de la 
nation. 
De H. Procurem-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1889. - M. le Procureur general Leclercq. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesclach de tar Kiele. 

1 e oktober 1890. - Du droit d'amortisation. 
De H . Procureur-generaal Ch. Mesclach de ter Kiele. 

1 e oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et tempore!. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1892. - Les lcnteurs de l'administr·ation de la justice civile. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

2 oktober 1893. - Le Procureur general Faider. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesclach de tar KielEi. 

1e oktober 1894. - Propriete individuelle et collectivisme. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de tar Kiele. 

1 e oktober 1895. - D e !'occupation comma mode d' iwquisition de l~ propriete 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de tar Kiele. 

1 e oktober 1896. - Las lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs resultats. 
De H. advocaat-generaal Bosch. 

1 e oktober 1897. - Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

1e oktober 1898. - De !'intervention clu ministere pubiic dans le jugement des 
affaires civiles. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesclach 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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1e oktober 1902. - De !'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique. 
De H. Advocaat-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1903. - Des origines de !'article 340 du Code civil. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1904. - Le Comte de Neny et le Conseil prive. 
De H. Procureur-generaal Rl. Janssens. 

2 oktober 1905. - Le Premier President de Gerlache et le Premier President 
Defacqz. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit international prive. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens .. . 

1e oktober 1907. -Philippe Wielant et !'instruction criminelle. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1908. - Des pourvois dans !'interet de la loi. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1909. ----'- Du fait a la Cour de cassation. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1910. - Syndicats et unions Professionnelles (Loi du 31 mars 1898) 
De H. Procureur-generaal R . Janssens. 

2 oktober 1911. - Le projet de loi sur la reorganisation de la police rurale. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1e 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 !'armistice. 
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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1e oktober 1924. - La lutte contre l'avortement - Le secret medical. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

I 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\.me automobile, qui tue ou blesse un pieton, 
commet-il un acte illicite? 
De H. ' Procureur-generaal P. Leclercq. 

15 september 1928. - Propos constitutionnels. 
De H. Procureur-generaal P. Leclercq. · 

16 september 1929.- 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. Jottrand. 

15 september 1932.- Les juges d'1.m peuple libre. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 septembre 1933.- Des motifs des jugements et arrets. 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. · 

15 september 1934.- Des motifs des jugements et arrets. 
De H. Eerste ad;vocaat-generaal A. Ge~che. 

16 september 1935.- Une juridiction internationale de droit prive. 
D e 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 sw· !'instance et la procedure de cassation en 
matiere repressive. 
De H. Advocaat-generaal G. Sartini van den Kerckhove. 

15 september 1938.- Over de overtredingen in zake van douanen en accijnzen 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

15 september 1939. - Le Conseil d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 
De H. Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 septembre 1944. - Discours prononce a !'audience solennelle de rentree. 
D e H. Eerste advocaat-generaal L. Cornil. 

15 september 1945.- De juridische gevolgen van de brand in de griffi.e van het Hof 
van verbreking. · 
De H. Advocaat-generaal R. Janssens de Bisthoven. 
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16 september 1946. -Propos sur le droit criminel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1947.- D e wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel. 
De H . Procureur-gei:J.eraal L. Cornil. 

15 september 1948.- LaCour de cassation- Ses origines et sa nature. 
De H. Procureur-generaal L . Cornil. 

15 september 1949. - De vrouw in de rechtsbedeling. 
De H. Advocaat-generaal Ch. Colard. 

15 september 1950.- La Cour de cassation~ Considerations sur sa 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 prooedure. 
De H. Procurew·-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 september 1955. -De parlementaire immtmiteit. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 september 1956. - Un aspect du droit de d6fense. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

16 septemb"er 1957.- Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van. 
contracten. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1958. - Les reclamations en matiere d'impots sur les revenus. 
De H. Procm·eur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1959. - Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake 
van douane. 
De H. Eerste advocaat-generaal R. Janssens de Bisthoven. 

· 1e september 1960.- Le Conseil superieur clu Congo - 1889-1930. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1961. - Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 
De H. Advocaat-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1962. - La Cour de cassation et Ia loi etrangere. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicom·t. 

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 poUl'vois dans I 'interet de I a loi et les denonciations sur 
ordre du Ministre de la Justice. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de TermicoUl't. 

1 e september 1965. - Overwegin.gen bij artikel 2 van het Strafwetboek. 
De H. Advocaat-gen.eraal L. Depelchin. 

1 e september 1966. - Considerations sur le projet de Code judiciaire. 
De H. ProcUl'eUl'-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1967. - De voltallige zittingen in het Hof van. cassatie. 
De H. ProcUl'eur-generaal R . Hayoit de Termicoill't. 

2 september 1968. - Refl.exions SUI' le droit international et la revision de la Consti
tution.. 
De H . ProcUl'eUl'-generaal W. -J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 196 9. - De Belgische rechter tegenover het internationaal Recht en. 
het gemeenschapsrecht. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1" september 1970.- Propos SUI' le texte de la loi et les principes generaux du droit 
De H. ProcUl'eur-gen.era:ai W.-J. Ganshof van. der Meersch. 

1" september 1971.- Ret rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 
De H . Eerste advocaat-generaal P. Mahaux. 

1 e september 1972.- Refl.exions sur la revision de la Constitution. 
De H . Procureur-generaal vV.-J. Ganshof van der Meersch. 

3 september 1973. - Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt. · 

De H. Procureur-generaal vV.-J. Ganshof van der Meersch. 

2 september 1974. -De !'intervention de la Cour de cassation clans le dessaisisse
ment du juge et clans 1e renvoi d\m tribtmal a tm autre. 
De H. Procureur-gen.eraal Delange. 

ETABLISSEMESTS EMILE BllUYLA~T, naamloze vennootschap, Brussel 

Een dir.-gen.: Angele Van Sprengel. V. Rousseaulnan 256, 1190 BrusseJ 


