
ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CAS SA TIE 

JAARGANG 1977 

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

A 
Aansprakelijkheid (buiten 

overeenkomst). 
Adoptie. 
Advocaat. 
Afstamming. 
Afstand. 
Arbeidsongeval. 
Arbeidsovereenkomst. 
Arbeidsvoorziening, 
Architect (tucht en be-

scherming van de titel). 
Automobielen, autobus

sen, autocars en taxi's. 

B 

Belasting. 
Belasting op de automa-

tische ontspannings-
toestellen. 

Belasting over de toege-
voegde waarde. 

Belediging en smaad. 
Beroepsgeheim. 
Beroepsziekte. 
Berusting. 
Bescherming van de maat

schappij (Wet tot). 
Betekening van exploten. 

Betichting van valsheid. 
Bevoegdheid en aanleg. 
Bevolkingsregister. 
Bewaargeving. 
Bewijs. 
Bezit. 
Bloedproef. 
Bossen. 
Brieven. 
Burgerlijke rechtsvorde

ring. 
Burgerlijke stand. 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiddelen. 
Cheque. 
Collectieve arbeidsover

eenkomst. 
Commissieloon. 

D 
Dading. 
Dagvaarding. 
Deelneming aan misdrij-

ven. 
Derdenverzet. 
Deskundigenonderzoek. 
Dienstplicht. 

Douane en accijnzen. 
Dronkenschap. 
Drukpers (politie over). 

E 
Echtscheiding en schei-

ding van tafel en bed. 
Effecten aan toonder. 
Eigendom. 
Elektrische energie. 
Erfdienstbaarheid. 
Erfenissen. 
Europese gemeenschap

pen. 

F 
Faillissement, gerechte

lijk akkoord en faillis
sementsakkoord. 

Fonds voor bestaansze
kerheid. 

G 
Gemeente- en provincie-

belastingen. 
Gemeenteverordening. 
Geneeskunst. 
Gerechtskosten. 
Grondwet. 

(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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Heling. 
Her haling. 
Herziening. 

H 

Hof van assisen. 
Hoger beroep. 
Huur van diensten. 
Huur van goederen. 
Huwelijk. 
Huwelijkscontract. 

I 

Identiteitskaart. 
Inkomstenbelastingen. 
Internationale verdragen. 

J 
Jacht. 
J eugdbescherming. 

K 

Knevelarij. 
Koop. 
Koophandel-Koopman. 
Kort geding. 

L 

Landbouw. 
Lastgeving. 
Levensonderhoud. 
Logementshuizen. 
Loon. 
Luchtvaart. 

M 

Machtsoverschrij ding. 
Makelaar. 
Mandeligheid. 
Minderjarigheid. 
Misbruik van vertrou-

wen. 
Misdrijf. 
Monumenten 

schappen. 
van). 

N 

en land
(Behoud 

Naam. 
Nijverheidstekeningen en 

-modellen. 

0 

Onaantastbare beoorde
ling door de feiten
rechter. 

Onbekwaamverklaring en 
gerechtelijk raadsman. 

Ondernemingsraad en vei
ligheidscomite. 

Onderwijs. 
Onderzoek (in strafza

ken). 
Onderzoeksgerechten. 
Onopzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
onopzettelijk doden. 

Onsplitsbaarheid. 
Onteigening ten algeme-

nen nutte. 
Ontvoering van een kind. 
On verdeeldheid. 
Oorlog. 
Openbaar domein. 
Openbaar ministerie. 
Openbare orde. 
Oplichting. 
Opzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
opzettelijk doden. 

Overeenkomst. 
Overtreding. 

p 

Politiek misdrijf. 
Posterijen. 

R 

Raad van State. 
Rechtbanken. 
Rechten van de verdedi-

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

mene). 
Rechtsvordering. 
Redenen van de vonnissen 

en arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 
Rust- en overlevingspen

sioen. 

s 
Samenhang. 
Samenloop van misdrij

ven. 
Schenkingen en testam.en-

ten. 
Schip. - Scheepvaart. 
Sociale promotie. 
Sociale zekerheid. 
Soevereine beoordeling 

door de feitenrechter. 
Spelen en weddenschap

pen. 

Spoorwegen (nationale 
maatschappij der). 

Sportwedstrijden. 
Stedebouw. 
Straf. 
Strafvordering. 

T 

Taalgebruik. 
Telegraaf en telefoon. 
Terugvordering van het 

onverschuldigd betaal
de. 

Tussenkomst. 

u 
Uitlevering. 

v 
Valsheid en gebruik van 

valse stukken. 
Vennootschappen. 
Verbintenis. 
Verdeling. 
Verhaal op de rechter. 
Verjaring. 
Veroordeling met uitstel 

en opschorting van de 
veroordeling. 

Vervoerovereenkomst. 
Verwijzing na cassatie. 
Verwijzing van een recht-

bank naar een andere. 
Verzekeringen. 
Verzet. 
Visserij. 
Voedingswaren. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorziening in cassatie. 
Vreemdelingen. 
Vrijheid van koophandel 

en nijverheid. 

w 
Wapens. 
Waren en goederen (Mis

bruik in de handel 
van). 

Waterlopen. 
Wegverkeer. 
Werkloosheid. 
Wetten en besluiten. 
Wisselbrief. 
Woonplaats. 
Wraking. 

z 
Ziekte- en invaliditeits

verzekering. 



AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

1. - Bu1·gerlijk Wetback, artikel 1384, 
eerste lid. - Aansprakelijkheid van de 
bewaarder van een geb1·ekkige zaak. -
Partijen die zich hierop ktmnen be1'0epen. 
- Ret vermoeden dat hij die de bewaring 
heeft over een gebrekkige zaak aanspra
kelijk is op grond van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
werd ingevoerd ten gunste van de slacht
offers van de schade ; het bestaat slechts 
ten gunste van deze slachtoffers en kan 
slechts door hen worden opgeworpen. 

2 september 1976. 6 

2. - Oorzakelijk verband tussen fout 
en schade. - Beoordeling dam· de jeiten
rechtm·, - De feitenrechter beoordeelt 
op onaantastbare wijze, in feite, of er al 
dan niet een oorzakelijk verband tussen 
fout en schade bestaat. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

7 september en 19 oktober 1976, ll ja
nuari, 8 maart en 14 juni 1977. 

20, 212, 528, 740 en 1053 

3.- Schade ve1·oorzaakt do01· de 1'espec
tieve fouten van Ve?'schillende personen. 

- Eenieder van hen is t.a.v. het slachtoffer 
gehouden tot volledige schadevergoeding.
W anneer door de respectieve fouten van 
verschillende personen schade is veroor
zaakt, is eenieder van hen t.a.v. het 
slachtoffer gehouden tot volledige schade
vergoeding. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 september 1976. 41 

4. - Beslissing waa1·bij een wegge
bruilW1' alleen aansp1·alwlijk wo1·dt ver
klaard voo1· de schade. - Geen vaststelling 
waarttit kan worden afgeleid dat de schade 
zich oak zou hebben voorgedaan zonder de 
jmtt welke ten laste van een ande1·e bestuur~ 
der werd vastgesteld.- Geen wettig ve?·ant
wom·de beslissing. - Niet wettig verant
woord is de beslissing waarbij een be
stuurder aileen aansprakelijk wordt ver-

A 

klaard voor de gevolgen van een wegver
keersongeval, als zij niet constateert dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, 
zich ook zou hebben voorgedaan zonder 
de fout welke ten laste van een andere 
bestuurder werd vastgesteld. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.). 

13 september 1976 en 6 juni 1977. 
42 et 1029. 

5. - Oompensatoire interesten. 
Beg1·ip. - De interesten die de rechter 
toekent aan het slachtoffer van een 
misdrijf voor het bijkomend nadeel 
wegens te late vergoeding van de oor
spronkelijke schade door de dader van 
het misdrijf zijn compensatoire inte
resten. 

7 oktober 1976. 148. 

6. - Buu1·schapsstoornis. Stoo1·nis 
doordat m·uchten in een boorngaard voor 
consurnptie ongeschikt werden ten gevolge 
van foutief uitgevoerde werken op een 
naburig erj. - Hieruit blijkt niet dat het 
evenwicht tussen de naburige eigendom
rnen verb1•oken is waardoor toepassing van 
a1·tikel 544 van het Bttrgerlijk Wetboek 
wo1·dt verantwoord.- Ret voor consmnp
tie ongeschikt worden van de vruchten 
in een boomgaard wegens foutief uitge
voerde werken op een naburig erf wijst 
uiteraartl niet op verbreking van het 
evenwicht tussen de naburige erven 
waardoor de toepassing van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek wordt ver
antwoord. 

14 oktober 1976. 197 

7. - Beslissing die een gedeelte van de 
aansp1·akelijkheid wegens een ongeval ten 
laste van de getroffene legt. - Fmtt van 
de get?·offene noch omschTeven noch gepre
cisee?·d. - Beslissing niet wettig ge?·echt
vaardigd. - Niet wettig gerechtvaardigd 
is de beslissing die een gedeelte van de 
aansprakelijkheid ten laste van de door 
het ongeval getroffene legt, zonder de 
fout van de getroffene te omschrijven 
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noch te preciseren. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

19 oktober 1976. 207 

8. - Onopzettelijke doding te wijten 
aan de samenlopende fouten van de be
klaagde en de getroffene. - Bloedverwan
ten in opklimmende lijn van de getroffene 
die de vergoeding vorderen van de mor·ele 
en materiele schade die zij pm·soonlij k ten 
gevolge van het ongeval hebben geleden. -
Beklaagde enkel gehouden tot vergoeding 
van de schade in verhouding tot het deel 
van zijn verantwoordelijkheid voor het 
ongeval. - De bloedverwanten in op
gaande lijn van de getroffene van een 
dodelijk ongeval, veroorzaakt door de 
samenlopende fouten van de beklaagde 
en de getroffene, die de vergoeding vor
deren van de morele en materiele schade 
welke zij persoonlijk ten gevolge van het 
overlijden van de getroffene hebben ge
leden, hebben enkel recht op een ver
goeding die overeenstemt met het deel 
van de verantwoordelijkheid van de 
beklaagde voor het ongeval. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

19 oktober 1976. 212 

9. - Verkeersongevallen. - Beslissing 
dat de belclaagde die een aam·ijding had 
vm·oorzaalct welke de stilstand van een 
ander voer·tuig tot gevolg had, geen fout 
treft voor de daaropvolgende aanrijdingen 
van die stilstaande wagen. - Beslissing 
die vaststelt dat deze aanrijdingen, zoals 
zij zich hebben voorgedaan, eveneens zou
den hebben plaatsgevonden indien de 
beklaagde de ten gevolge van de eerste aan
rijding tot stand gekomen verlceersbelem
mering, opgeleverd door die stilstaande 
wagen, buiten zijn fout of onvoorzichtig
heid had ver·oorzaakt. - Wettelijk gerecht
vaardigde beslissing.- Wettelijk gerecht
vaardigd is het arrest dat, nate hebben 
vastgesteld dat de beldaagde die een 
aanrijding had veroorzaakt welke de 
stilstand van een ander voertuig tot 
gevolg had en na te hebben geoordeeld 
dat die stilstaande wagen een voorzien
bare hindernis opleverde voor de andere 
weggebruikers, beslist dat die beklaagde 
geen fout treft voor de daaropvolgende 
aanrijdingen van die stilstaande wagen 
en dat die laatste aanrijdingen, zoals zij 
zich hebben voorgedaan, eveneens zouden 
plaatsgevonden hebben indien de be
klaagde de ingevolge de door de eerste 
aanrijding tot stand gekomen verkeers
belemmering, opgelverd door die stil
staande wagen, buiten zijn fout of on-

voorzichtigheid had veroorzaakt. (Arti
kelen 1382 en 1383 B.W.) 

19 oktober 1976. 212 

10. - Fout begaan bij het beoefenen 
van een spm·t of een kmchtspel. - Beoor
deling door defeitenrechter.- Het bestaan 
van een fout bij het beoefenen van een 
sport of een krachtspel wordt soeverein 
en in feite door de rechter beoordeeld. 

8 november 1976. 274 

11. - Sportwedstrijden. N alatig-
heid of onvoorzichtigheid. - Begrip. -
Een grotere kracht ontwikkelen dan 
vereist voor het te bereiken doel bij het 
beoefenen van een sport of een krachtspel 
kan het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg of de nalatigheid of onvoorzich
tigheid opleveren waarvoor de pleger 
aansprakelijk is. (Art. 418 S.W. ; 
artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 november 1976. 274 

12.- Raming van de schade ex aequo 
et bono. - Wettelijkheid. - Voorwaar
den. - De rechter die de redenen opgeeft 
waarom niet kan worden ingegaan op de 
door de partij voorgestelde wijze van 
raming van de materiele schade, ten 
gevolge van een onrechtmatige hande
ling, en inzonderheid van het bedrag 
van het verlies van de tegenwoordige en 
toekomstige jaarlijkse inkomsten op 
grond waarvan deze raming moet gebeu
ren en die vaststelt dat slechts een 
raming ex aequo et bono mogelijk is, 
is niet verplicht de gekapitaliseerde in
komsten derwijze te ramen; hij kan, 
na het bedrag van de jaarlijkse inkom
sten ex aequo et bono te hebben vast
gesteld, het passend kapitalisatiebedrag 
op deze raming wettelijk toepassen. 
(Art. 97 Grondwet en art. 1382 B.W.) 

23 november 1976. 326 

13. - Wegverkeer·sr·eglement. - Arrest 
waarbij een bestuurder alleen aanspmke
lijk wordt ver·klaard voor de schade. -
Vaststelling van het ar·rest dat, zelfs als 
de andere bestuurder een fout had begaan, 
deze geen invloed zou gehad hebben op het 
litigieuze ongeval en zijn gevolgen. -
Wettelijk verantwoorde beslissing.- Wet
telijk verantwoord is het arrest, waarbij 
een bestuurder, wegens een door hem 
begane fout, aileen aansprakelijk wordt 
verklaard voor de gevolgen van een ver
keersongeval, wanneer het vaststelt dat 
zelfs indien de andere bestuurder een 
fout had begaan, deze geen gevolg had 
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op het litigieuze ongeval en de gevolgen 
ervan. (Artt. 1328 en 1383 B.W.) 

29 november 1976. 355 

14. - Dodelijk ongeval. - Inkomsten
verlies geleden door de feitelijk gescheiden 
echtgenoot van de getroffene. - Beoor
deling door de feitenrechter. - Uit de 
vaststelling dat er, naar redelijke ver
wachting, geen kans bestond dat de fei
telijk gescheiden echtgenoot zijn echt
genote in de toekomst ooit zou hebben 
kunnen dwingen in zijn onderhoud bij 
te dragen en dat er geen aanwijzingen 
zijn om aan te nemen dat de echtgenoten 
zich in de toekomst zouden hebben ver
zoend, kan de rechter afleiden dat de 
echtgenoot geen inkomstenverlies heeft 
geleden door het overlijden van zijn echt
genote ten gevolge van een ongeval. 

30 november 1976. 367 

15. - Vordering tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van een in het buitenland 
bed1•even misdrijf of oneigenlijk misdrijf. 
- Belgische 1·echte1' bij wie deze vm·dering 
aanhangig is moet de wet toepassen van 
het land waar het ongeoorloofd feit werd 
gepleegd.- Uitzonclering op deze 1·egel.
De Belgische rechter bij wie een vordering 
tot vergoeding van de schade ten gevolge 
van een in het buitenland bedreven 
misdrijf of oneigenlijk misdrijf aanhan
gig is moet, m.b.t. de elementen van het 
feit waaruit de aansprakelijkheid voort
vloeit, de wijze en de omvang van de 
vergoeding, de wet toepassen van het 
land waar het ongeoorloofde feit werd 
gepleegd, tenzij deze wet in strijd is met 
de Belgische internationale openbare 
orde. 

10 december 1976. 408 

16. Wegverkeersongeval. Vonnis 
waarin wordt vastgesteld dat zich een 
botsing heeft voo1·gedaan op een plaats 
waar voertuigen zich enlcel bevinden als 
de bestuu1·der een fout begaat. - V onnis 
volgens hetwelk t'ussen deze fout en het 
ongeval geen oorzalcelijlc verband bestaat. 
- V aststellingen van het vonnis waaruit 
niet kan worden afgeleid dat het ongeval 
zich zonde1· deze fout zou voorgedaan 
hebben. - Tegenstrijdige beslissing. -
Tegenstrijdig is het vonnis dat, hoewel 
het erop wijst dat zich een botsing heeft 
voorgedaan op een plaats waar zich een 
van de voertuigen bevond ten gevolge 
van een fout van zijn bestuurder, beslist 
dat tussen deze fout en het ongeval geen 
oorzakelijk verband bestaat omdat ze 
de omstandigheden van het ongeval niet 

heeft be!nvloed, als uit de vaststellingen 
van het vonnis niet kan worden afgeleid 
dat het ongeval zich zonder deze fout zou 
voorgedaan hebben. 

20 december 1976. 442 

17. - Fout die slechts de middellijke 
oorzaak van schade is. - Aansprakelijk
heid van de gene die de fout heeft begaan. -
Voorwaa1·de. - Wil een fout die slechts 
de middellijke oorzaak van schade is 
degene, die ze heeft begaan, aansprake
lijk stellen dan moet, doch volstaat het, 
dat tussen de fout en de schade een oor
zakelijk verband bestaat, d.w.z. dat 
zonder de fout de schade, zoals zij zich 
in concreto heeft voorgedaan, niet zou 
zijn ontstaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 december 1976. 446 

18. - Omvang van de schade. - Bedrag 
van de vergoeding. - Beoordeling door de 
feitenrechter. - De feitenrechter beoor
deelt op onaantastbare wijze de omvang 
van de schade ten gevolge van een on
rechtmatige daad alsmede het bedrag 
van de vergoeding die ze volledig moet 
herstellen. 

17 januari 1977, 14 en 20 juni 1977. 
549, 1053, 1082 

19. - Wegve1·kee1·songeval. - Vonnis 
waa1·in beslist wo1·dt dat de fout van een 
de1· bestutwder·s niet de oorzaak van het 
ongeval was.- Vaststelling van het vonnis 
waaruit blijkt dat het ongeval zich zonder 
deze fout zou voorgedaan hebben. -
Wettelijke beslissing. - Wettelijk ver
antwoord is het vonnis dat, nate hebben 
vastgesteld dat twee bij een wegver
keersongeval betroldmn bestuurders een 
verkeerd maneuver hebben uitgevoerd, 
beslist dat de enige oorzaak van de bot
sing de fout van de eerste bestuurder is 
en dat er tussen het misdrijf ten laste 
van de tweede bestuurder en het ongeval 
geen oorzakelijk verband bestaat, wan
neer uit de vaststellingen van het vonnis 
blijkt dat het ongeval zich, zonder de 
fout van de tweede bestuurder, toch zou 
voorgedaan hebben, zoals het is gebeurd. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 januari 1977. 572 

20. - Misdrijf of oneigenlijk misdrijf. 
- W etten waarin de bestanddelen worden 
vastgesteld van het feit dat de burgerrech
telijke aansp1·akelijkheid doet ontstaan 
alsmede de wijze en de omvang van de 
vergoeding. - Politiewetten in de zin 
van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek. 
- De wetten waarin de bestanddelen 
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van het feit dat de delictuele of quasi
delictuele aansprakelijkheid buiten over
eenkomst doet ontstaan alsmede de wijze 
en de omvang van de vergoeding worden 
vastgesteld zijn politiewetten, in de zin 
van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

24 januari 1977. 573 

21. - N adeel aan het slachtojje1· van 
een ongeval be1·okkend ten gevolge van de 
aantasting van zijn economische waarde. 
- Bedmg van de veTgoeding vastgesteld 
op grand van het brutoloon van het slacht
offe1'. - Wettelijkheid. - De rechter die 
aan het slachtoffer van een ongeval 
schadevergoeding wegens gedeeltelijk ver
lies van zijn economische waarde op de 
arbeidsmarkt toekent, kan, door een 
onaantastbare beoordeling van de gege
vens der zaak, het bedrag ervan bereke
nen op grand van het brutoloon. (Arti
kel 1382 B.W.) 

28 februari 1977. 699 

22. - Aanspmkelijkheid kmchtens de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
BuTgerlijk Wetboek. - VoorwaaTde van 
deze aanspmkelijkheid. - Tot aanspra
kelijkheid uit de artikelen 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek kan 
door een daad veroorzaakte schade alleen 
dan aanleiding geven, wanneer de « da
der >> ~edelijkerwijze schade heeft kunnen 
voorz1en. 

8 maart 1977. 735 

23.- Raming van de schade ex aequo 
et bono.- Wettelijkheid.- Vom·waarden. 
- De door een onrechtmatige daad ver
oorzaakte schade wordt wettelijk ex 
aequo et bono geraamd door de rechter, 
die de reden opgeeft waarom de door 
een partij voorgestelde berekeningswijze 
niet kan worden aangenomen en die de 
onmogelijkheid vaststelt om het juiste 
bedrag van de schade te bepalen bij 
gebrek aan vaststaande gegevens voor 
de beoordeling ervan. (Art. 97 Grondwet ; 
art. 1382 B.W.) 

11 maart 1977. 759 

24. - Fout. - Opzettelijke fout. -
Begrip. Inzake aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst wordt onder op
zettelijke fout verstaan de fout die 
wetens en willens is begaan met het opzet 
schade te berokkenen ; er bestaat geen 
verschil tussen kwaadwillig opzet en deze 
opzettelijke fout. (Art. 1382 B.W.) 

15 april 1977. 851 

25. - Beding van niet-aanspmkelijk-

heid in geval van een opzettelijke fout van 
een rechtspersoon. - Fout begaan door de 
oTganen van deze 1'echtspe1'soon. - Wan
neer een overeenkomst een beding van 
niet-aansprakelijkheid in geval van een 
opzettelijke fout van een rechtspersoon 
bevat, doelt dit beding op de fout van 
de organen van deze rechtspersoon. 

15 april 1977. 851 

26.- Beambte bij de Nationale Maat
schappij der Belgische SpooTwegen. -
A1·beidsongeschiktheid ten gevolge van een 
ongeval te wiJten aan de fout van een derde. 
- Personeelsstatuut van deze maatschap
pij. - Bepaling van het statuut volgens 
welke de maatschappij de valle wedde zal 
betalen, als voorschot en met subTOgatie. -
Recht van de maatschappij van de derde 
aanspmkelijke te1·ugbetaling van de be
taalde vooTschotten te vm·deren. - Gren
zen. De Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen die over
eenkomstig de bepalingen van haar 
personeelsstatuut aan een beambte, die 
arbeidsongeschikt is ten gevolge van een 
ongeval te wijten aan de fout van een 
derde, zijn wedde betaalt plus, als voor
schot en met subrogatie in de rechten 
van deze beambte tegen de aansprake
lijke derde, kan van laatstgenoemde 
terugbetaling van de voorgeschoten be
dragen vorderen, in zoverre de beambte 
deze zelf had mogen eisen. (Artt. 1249 
tot 1252 en 1382 B.W.) 

12 mei 1977. 940 

27. - V m·deTing gegTOnd op de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
bock. - Beslissing waa1·bij de aansprake
lijkheid tussen de beklaagde en het slacht
offer wordt verdeeld en aan het slachtoffeJ' 
of aan diens ve1·zeke1·aa1' akte wordt vm·
leend van h~t voor de toekomst gemaakte 
vom·behoud. - Geen uitspmak ove1· niet 
gevorderde zaken. - De gevolgen van deze 
beslissing tot verdeling van de aanspmke
lijkheid st1·ekken zich noodzakelijk uit tot 
de toekomstige uitgaven van het slachtoffer 
of van diens vm·zekeTaar. - De rechter 
die op een op de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek gesteunde 
vordering in algemene bewoordingen 
beslist dat de aansprakelijkheid verdeeld 
wordt tussen de beklaagde en het slacht
offer en aan het slachtoffer of aan diens 
verzekeraar akte verleent van het voor 
de toekomst gemaakte voorbehoud, doet 
geen uitspraak over niet gevorderde 
zaken ; de gevolgen van de beslissing tot 
verdeling van de aansprakelijkheid strek
ken zich noodzakelijk uit tot de toe-
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komstige uitgaven van het slachtoffer 
of van diens verzekeraar. (Art. 1138, 
2° G.W.). 

16 mei 1977. 945 

28.- Wegverkeersongeval.- Bestuur
de?' die op de ?'ijbaan een hindernis heeft 
geplaatst waa?·door hij een gevaa?·lijke toe
stand heeft geschapen. - Mogelijke fout, 
oorzaak van het ongeval. - Hindernis 
welke niet onve1·mijdbaar moet zijn. -
De bestuurder die een hindernis op de 
rijbaan heeft geplaatst waardoor hij een 
gevaarlijke toestand heeft geschapen, 
welke tot een ongeval heeft bijgedragen, 
kan een fout begaan hebben waarin de 
oorzaak van het ongevalligt, zelfs indien 
die hindernis niet onvermijdbaar was. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

20 mei 1977. 964 

29. - Raming van de schade. - Latere 
gebeu?'tenissen vreemd aan het misd1·ijj en 
de schade. - Elementen waarmee geen 
rekening wordt gehouden bij de beoordeling 
van de te vergoeden schade. - Ter beoor
deling van de schade, die moet worden 
vergoed ten gevolge van een misdrijf 
of van een onrechtmatige daad, dient 
geen rekening te worden gehouden met 
latere gebeurtenissen, die aan de schuld 
en aan de schade zelf vreemd zijn en 
die de toestand van het slachtoffer zou
den verbeterd of verergerd hebben. 
(Art. 1382 B.W.) 

20 juni 1977. 1079 

30. - Schade ten gevolge van een blij
vende arbeidsongeschiktheid. - Ove?'lijden 
van de get?·offene. -Element waarmee de 
rechter rekening moet houden bij de vast
stelling van het bedrag van de schade. -
Ter beoordeling van de schade ten ge
volge van een blijvende arbeidsonge
schiktheid moet de rechter, in geval van 
overlijden van de getroffene, rekening 
houden met de werkelijke datum van 
dit overlijden en niet met de waarschijn
lijke levensduur op het ogenblik van de 
feiten of van de consolidatie. (Art. 1382 
B.W.) 

20 juni 1977. 1079 

31. - Raming van de schade. - De 
?'echter moet zich op het ogenblik van ziJn 
uitspraak stellen. - Ter beoordeling van 
de schade ten gevolge van een onrecht
matige daad moet de rechter zich op het 
ogenblik van zijn uitspraak stellen. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

20 juni 1977. 1082 

32.- Omvang van de schade.- Raming 
op het ogenblik van de beslissing. -
Beslissing die in principe de gevolgen van 
de koopkmchtve?·mindm·ing van de munt 
ter zijde laat. - Schending van arti
kel 1382 van het Burge?'lijk Wetboek. -
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt geschonden door de beslissing die 
ter beoordeling, op de dag van de uit
spraak, van het bedrag van de werkelijke 
schade ten gevolge van een onrechtmatige 
daad, in beginsel geen rekening houdt met 
de vermindering van de koopkracht van 
de munt. 

20 juni 1977. 1082 

33. - Aansprakelijkverklaring van de 
openbare overheden voor een ve?·keers
ongeval te wijten aan de slechte staat en de 
onregelmatige signalisatie van de wegen. 
- Incidentele vordering tot vrijwaring 
tegen de met de uitvoering van de vereiste 
he?·stellingswerken belaste firma die haar 
contmct~tele verbintenissen niet is nage
komen. - Ongeg?·ondve?·kla?'ing van deze 
vordering om ?'edenen waaruit niet lean 
worden afgeleid dat het ongeval zich, 
zonder de contmctuele fout van de tot vrij
waring opgeroepene, niettemin zou hebben 
voo1•gedaan. - Niet wettig vm·antwom·de 
beslissing. - Wanneer de openbare 
overheden aansprakelijk zijn verklaard 
voor een verkeersongeval te wijten aan 
een slechte staat en de onregelmatige 
signalisatie van de wegen en zij een vor
dering tot vrijwaring instellen tegen de 
met de herstellingswerken belaste firma 
die haar contractuele verbintenissen niet 
is nagekomen, is niet wettig verantwoord 
de beslissing die deze vordering onge
grond verklaart om de reden dat, indien 
de openbare overheden de hun opgelegde 
veiligheidsmaatregelen hadden genomen, 
het ongeval zich niet zou hebben voor
gedaan » zonder dat de aansprakelijkheid 
van de bestuurder van het voertuig zeer 
waarschijnlijk op zeer ernstige wijze in 
het gedrang zou zijn gekomen », aange
zien deze reden de gevolgtrekking niet 
mogelijk maakt dat het ongeval zich, 
zonder de contractuele fout van de tot 
vrijwaring opgeroepene, niettemin zou 
hebben voorgedaan. 

24 juni 1977. 1101 

ADOPTIE. 

Homologatie. - Terugwerking van de 
adoptie tot op de dag van de adoptieakte. -
Grenzen. - Ret feit dat het vonnis tot 
homologatie van de adoptie hieraan 
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terugwerkende kracht geeft tot op de 
dag ;ran de adoptieakte waarbij de 
adopt1e wordt vastgesteld, sluit over
treding niet uit van artikel 369bis 
laatste lid, van het Strafwetboek, welk~ 
w:ordt ten laste gelegd van de adoptant 
die, v66r deze homologatie, een beschik
king inz.ake l;>ewaring v:an het geadop
teerde kmd met heeft mtgevoerd. (Arti
kelen 357 en 361 B.W.) 

1 februari 1977. 611 

ADVOCAAT. 

1. - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hoj van 
beroep.- Advocaten die kunnen geroepen 
worden om zitting te nemen in de genoemde 
raad. - Jaa1·lijkse lijst. - Modaliteiten 
bij de opstelling. - De assess oren die 
kunnen. geroepen worden om zitting te 
nemen m de tuchtraad van beroep zijn 
de advocaten van de balies van het 
rechtsgebied van het hof van beroep 
waarvan de namen door de stafhouders 
onder het voorzitterschap van de eerst~ 
V?.orzitter v:an het _hof van beroep, op een 
l?~J het begm .van Ieder jaar opgemaakte 
hJst worden mgeschreven. De rang van 
de op die lijsten ingeschreven advocaten 
wordt. l?~paald m.et inachtneming van 
een bilhJk evenwwht tussen de balies 
van het rechtsgebied, rekening gehouden 
met het aantal van hun leden. (Art. 473 
G.W.) 

25 maart 1977. 806 

2. - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hof van 
beroep.- Jaarlijkse lijst van de advocaten 
die kunnen ge1·oepen worden om zitting 
te nemen in de genoemde raad. - Oudste 
advocaten naa1· tableau van hun Orde 
moeten niet noodzakelijk op die lijst voor
komen. - Gevolgen. - Nu de wet niet 
bepaalt dat de namen van de oudste 
advocaten, naar het tableau van elke 
balie van het rechtsgebied van het hof 
van beroep, noodzakelijk moeten voor
komen op de jaarlijkse lijst van de advo
caten die kunnen geroepen worden om 
als assessor zitting te nemen in de tucht
raad van beroep, kan uit de enkele om
standigheid dat een advocaat op het 
tableau van zijn ?rde een bepaalde 
plaats .. be:L?eedde met worden afgeleid 
dat hlJ m~~ op re~elmatige wijze op 
genoemde hJst werd mgeschreven. (Arti
kel 473 G.W.). 

25 maart 1977. 806 

3: - Tuchtraad van beroep van de 
bahes van het rechtsgebied van een hoj 
van beroep. - Leden van de raad van de 
01·de die de beslissing heeft gewezen waar
tegen. hoge1• beroep is ingesteld mogen geen 
kenms nemen van de zaak in hager beroep. 
- De leden van de raad van de Orde die 
de beslissing J:.el;>ben gewezen waart~gen 
hager beroep IS mgesteld, mogen van de 
zaak geen kennis nemen in hoger beroep. 
(Art. 473 G.W.) 

25 maart 1977. 806 

4: - Tuchtraad van beroep van de 
balMs van het 1·echtsgebied van een hoj 
van beroep .. - Advocaat die de juncties 
van sec1·etar~s waarneemt. - Advocaat die 
aldus nooh aan de beraadslaging noch aan 
de beslissing van de tuchtraad van beroep 
deelneemt. - Gevolgen. - De advocaat 
die de functies waarneemt van secretaris 
Val~ de tuchtraad van beroep van de 
bahes van het rechtsgebied van een hof 
van beroep neemt niet deel aan de beraad
slaging en aan de beslissing ; daaruit volgt 
d~t de advocaat die, hoewel hij deel heeft 
mtgemaakt van de raad van de Orde die 
de beroepen beslissing heeft gewezen 
nadien bij de genoemde tuchtraad va~ 
beroep de functies van secretaris zou 
waarnemen, geen " kennis zou nemen ,, 
v~n de zaak in hager beroep met schen
dmg van het laatste lid van artikel 473 
van het Gerechtelijk W etboek. 

25 maart 1977. 806 

5. - Raad van de Orde. - Samen
stelling. - De raad van de Orde van 
Advocaten bestaat uit de stafhouder en 
veertien leden indien er meer dan hon
derd d?ch minder dan vijfhonderd advo
caten mgeschreven zijn op het tableau 
en op de lijst van stagiairs. (Art. 449 
G.W.) 

25 maart 1977. 806 

. 6. - Raad van de 01·de. - Beslissing 
~n ~uchtzaken.- !f ettelijk vereiste meerder
he~~ van aanwez~gen. - De bepaling van 
artikel 453 van het Gerechtelijk Wetboek 
volgens welke de raad van de Orde van 
Advocaten aileen dan kan beraadslagen 
wannee~ ~e ~eerderheid van zijn leden 
aal?;wezig Is, IS onder meer ook toepas
sehJk wanneer genoemde raad in tucht
zak~n _uitspraak doet ; de tuchtrechtelijke 
beshssmg van een raad van de Orde die 
overeenkomstig artikel 449 van ' het 
Gerechtelijk W etboek samengesteld is uit 
de stafhouder en veertien leden, welke 
genomen werd door de stafhouder en 
dertien leden is bijgevolg genomen met 
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de wettelijk vereiste meerderheid van 
aanwezigen. 

25 maart 1977. 806 

7. - Raad van de Orde. - Tucht-
1'echtelijke beslissing. - Inb1·euk of fout 
die een tttchtstraj rechtvaardigt. - Beg1•ip. 
- Een inbreuk of een fout welke een 
door de raad van de Orde van een balie 
uitgesproken tuchtstraf rechtvaardigen 
kunnen niet enkel opgeleverd worden 
door het algemeen gedrag van de advo
caat doch ook door sommige welbepaalde 
gedragingen die plaatshadden in de uit
oefening of naar aanleiding van de uit
oefening van zijn beroep. 

25 maart 1977. 806 

8. - Briejwisseling met een gedetineerde. 
- Geen toezicht van de directeur van de 
gevangenis. - Op voo1·waarde dat de 
b1·iejwisseling bet1·ekking heeft op de 
verdediging van de gedetineerde. - Ge
wettigde twijjel van de di1·ecteur van de 
gevangenis. - Geen aanwijzingen voor 
een straj1·echtelijk misdrijj.- Overzending 
aan de stafhouder van de Orde van Advo
caten. - WetteliJkheid. - Hoewel de 
briefwisseling tussen een advocaat en een 
gedetineerde betrekkelijk diens verde
diging niet onderworpen is aan het toe
zicht van de directeur van de gevangenis 
kan deze, zo er gewettigde twijfel bestaat 
over de hoedanigheid van advocaat van 
de afzender of over de inhoud van een 
brief aan een gedetineerde, zonder dat 
er aanwijzingen zijn voor een straf
rechtelijk misdrijf, deze brief aan de 
stafhouder van de Orde van Advocaten 
overzenden voor onderzoek. (Art. 22 
Grondwet; art. 8 Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955; 
artt. 18, 20, 22 en 24, §§ 2 en 3, K.B. 
van 21 mei 1965 houdende algemeen 
reglement van de strafinrichtingen.) 

12 mei 1977. 936 

9. - Beroepsgeheim. Verschijning 
voor de tuchtraad van beroep. - Open
baarheid van de debatten gwraagd. -
Advocaat niet vrijgesteld van zijn ver
plichting tot eerlijkheid en loyauteit waar
door hij de geheimen waarvan hij kennis 
draagt moet kenbaar maken. - Door 
beroepsgeheim gedekte stukken niet uit de 
debatten geweerd. - De advocaat, die 
gevraagd heeft dat de debatten van de 
tuchtraad van beroep waarvoor hij ver
schijnt in openbare zitting worden ge-

houden, mag zich op deze openbaarheid 
niet beroepen om zich te onttrekken aan 
zijn verplichting tot eerlijkheid en loyau
teit waardoor hij de hem bij de uitoefe
ning van zijn beroep toevertrouwde ge
heimen moet kenbaar maken, en evenmin 
om te vragen dat door het beroepsgeheim 
gedekte stukken uit de debatten worden 
geweerd. (Art. 458 S.W.; art. 476 G.W.) 

12 mei 1977. 936 

AFSTAMMING. 

1. - Rechtsvorde1·ing tot ontkenning 
van vaderschap. - Bu1·gerlijk Wetboek, 
artikel 313, eerste lid. - Bewijs van het 
overspel van de moeder. - Bewijsmid
delen. - De wet vereist niet, wanneer de 
echtgenoot het door zijn vrouw ter wereld 
gebrachte kind wil ontkennen, op basis 
van de bepalingen van artikel 313, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat 
het bewijs van haar overspel geleverd 
wordt door een bloedonderzoek of door 
betrapping op heterdaad of dat vooraf 
een klacht wegens overspel bij de gerech
telijke overheid wordt ingediend. 

2 december 1976. 386 

2.- Rechtsvordm·ing tot ontkenning van 
vade1·schap. - Burgerlijk Wetboek, a1·ti
kel 313, eerste lid. - Bewijs van het ovm·
spel van de moeder. - Feitelijke omstan
digheden waaruit de rechter dit bewijs kan 
afleiden. - De rechter die, rechtdoende 
op een rechtsvordering tot ontkenning 
van vaderschap op basis van de bepa
lingen van artikel 313, eerste lid, van het 
Burgerlijk W etboek, vaststelt dat de 
moeder van het kind de geboorte aan de 
man had verborgen en dat deze wegens 
morele onmogelijkheid om met de moeder 
samen te wonen niet de vader kon zijn, 
kan hieruit wettelijk afleiden dat het 
bewijs van het overspel van de moeder 
is geleverd. 

2 december 1976. 386 

3. - Behoejtige, mee1·derjm·ige wettige 
kinderen. - V m·plichting van de oude1·s. -
Burgerlijk Wetboek, artikel203 en 205.
Beg1·ip. - In de onderstelling dat de 
bedragen, welke een vader aan een ver
plegingsinrichting stort voor de ver
zorging welke de lichaams- en geestes
toestand van zijn behoeftige meerder
jarige zoon vereist, konden beschouwd 
worden als de uitvoering van de hem bij 
artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek 
opgelegde verplichting, hebben deze stor
tingen niettemin, althans ten dele, het 
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kenmerk van een uitkering tot onder
houd, als bedoeld in artikel 205 van 
hetzelfde wetboek. 

5 mei 1977. 913 

AFSTAND. 

Afstand van een ?'echt. - Begrip. -
De afstand van een recht moet strikt 
worden uitgelegd en kan slechts worden 
afgeleid uit feiten welke voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn. 

8 december 1976. 399 

AMBTENAAR. 

Staatsambtenarn·. Kosteloze m·ije 
inwoning. - Koninklijk besluit van 
30 november 1950. - Voorwaa1·den. -
Overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 30 november 1950 geniet een staats
ambtenaar kosteloze vrije inwoning op 
voorwaarde niet alleen dat hij verplicht 
is een bepaalde waning te betrekken, 
omdat hij wegens zijn functie blijvend op 
de plaats van het werk moet zijn, doch 
ook dat deze functie, met het oog daarop, 
bij koninklijk besluit werd vastgesteld 
voor het ministerie of de dienst waartoe 
hij behoort. 

8 oktober 1976. 160 

2. - Ambtenaar van de Regie der 
Posterijen.- Kosteloze vrije inwoning.
Koninklijk besluit van 8 jebruari 1972. -
V aststelling van de functies waarvan 
titularissen het recht hebben op vrije in
waning. - Het koninklijk besluit van 
8 februari 1972 ter uitvoering, wat de 
Regie der posterijen betreft, wat het 
koninklijk besluit van 30 november 1950 
betreffende de huisvesting van sommige 
categorieen van het door de Staat bezol
digd personeel staat kosteloze inwoning 
toe aan de personeelsleden die belast zijn 
met het beheer van een postontvangerij 
voorzien van een huisvesting en die 
verplicht zijn deze huisvesting te bewo
nen en blijvend op de plaats van het 
werk aanwezig te zijn. · 

8 oktober 1976. 160 

ARBEIDSONGEVAL. 

1. - Ve1·bod om de schadevergoeding 
van gemeen recht en de arbeidsongevallen
vergoeding te cumuleren. - Be1·ekening 
van de met de schadevergoeding van gemeen 

recht overeenstemmende jaa1·lijkse vm·goe
ding. - Toepasselijk barema. -De jaar
lijkse vergoeding die overeenstemt met 
de volgens het gemeen recht toegekende 
schadevergoecling, die krachtens arti
kel 46, § 2, lid 2, van de arbeiclsongeval
lenwet van 10 april1971 niet mag worden 
samengevoegd met de arbeiclsongevallen
vergoecling, moet worden berekencl val
gens het barema F, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 21 december 1971. 

8 september 1976. 26 

2. - Uitvoe1·ing van de a?·beidsovereen
komst. - Beg1•ip. - Het ongeval dat de 
werlmemer overkomt terwijl hij zich per 
auto van zijn woonplaats naar de plaats 
van zijn werk begeeft is niet overkomen 
tijdens de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, wanneer de werlme1ner, gedu
rende het traject, niet onder het gezag, 
de leiding en het toezicht van de werk
gever staat, zelfs indien deze de reiskosten 
en een verplaatsingsvergoeding betaalt, 
ongeacht of deze vergoeding berekencl 
werd op grand van het basisuurloon. 
(Art. 1 gecoi::ird. wetten van 28 september 
1931 en art. 7 wet van 10 april 1971.) 

16 september 1976. 60 

3.- Beg1·ip.- Het arbeidsongeval is 
een schielijke gebeurtenis die een licha
melijk letsel teweegbrengt en waarvan 
de oorzaak of een van de oorzaken buiten 
het organisme van de getroffene ligt. 
(Art. 1 gecoi::ird. wetten van 28 september 
1931.) 

22 september 1976. 87 

4. - Ongeval overkomen tijdens de ttit
voering van de arbeidsovereenkomst. -
Begrip. - Oordeelt de rechter dat de 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
van een werknemer die een opdracht 
buiten het bedrijf uitvoert, eindigt bij 
de terugkeer thuis, dan is het ongeval 
waardoor deze op de terugweg wordt 
getroffen een arbeidsongeval, tenzij het 
ongeval is overkomen op een ogenblik 
dat de werknemer die uitvoering onder
broken heeft. (Art. 7 wet van 10 april 
1971.) 

22 septelllber 1976. 89 

5. - Basisloon. - We1·knemer die 
sedert minder dan een jaar in de ondm·
neming of in de functie waarin hij is te 
werk gesteld op het ogenblik van het onge
val rn·beidt. - V aststelling van het basis
loon zondm· toepassing van de wettelijke 
benkeningswijze. - Geen omstandigheden 
warn·door de toepassing van deze be1·eke-
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ningswijze onmogelijk is. - Onwettelijk
heid. - Daar het basisloon van de ge
troffene van een arbeidsongeval, die 
sedert minder dan een jaar in de onder
neming of in de functie waarin hij is 
tewerkgesteld op het ogenblik van het 
ongeval arbeidt, berekend wordt over
eenkomstig artikel 36, § 2, van de ar
beidsongevallenwet van IO april I971 
kan het slechts anders gebeuren als er 
omstandigheden worden vastgesteld waar
door de toepassing van de wettelijke 
berekeningswijze onmogelijk is. 

29 september I976. I20 

6. - RechtsvoTdeTing tot indeplaatsstel
ling van de veTzeke1·aa1'-a1·beidsongevallen 
tegen de aanspmkelijke deTde. - VooT
waaTde. - De verzekeraar-arbeidsonge
vallen kan de door hem betaalde vergoe
dingen en het kapitaal dat de waarde van 
de jaarlijkse vergoeding of rente verte
genwoordigt op de aansprakelijke derde 
maar verhalen wanneer de getroffene of 
zijn rechthebbenden materiele schade 
naar gemeen recht hebben geleden. 
(Art. 47 wet van IO april I97L) 

30 november I976. 367 

7. - Gedeeltelijke a1·beidsongeschikt
heid. - WedeTtewe1·kstelling. - Wet van 
10 apTil 1971, aTtikel 23, de1·de lid. -
Ve1·goeding waaTop de getToffene recht 
heeft. - W anneer de arbeidsongeschikt
heid ten gevolge van een arbeidsongeval 
gedeeltelijk is of wordt en de getroffene 
een wedertewerkstelling aanvaardt, heeft 
de getroffene recht op een vergoeding 
gelijk aan het verschil tussen het loon 
verdiend- v66r het ongeval en het loon 
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstel
ling ontvangt. (Art. 23, derde lid, wet van 
IO april I97L) 

8 december 1976. 398 

8. - Gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid. - Wede1·tewerkstelling. - Getrof
fene die om een geldige reden dit werk stop
zet.- Wet van 10 apTil1971, artikel 23, 
vim·de lid, 3°. - VeTgoeding welke de 
getToffene geniet. - Gelgige Teden. -
BegTip.- De getroffene van een arbeids
ongeval die, onder de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 23, lid I en 3, van de 
wet van 10 april 1971 weder te werk 
gesteld is, en die dit werk om een geldige 
reden stopzet, geniet tot op de dag van 
zijn volledige wedertewerkstelling of van 
de consolidatie de vergoeding wegens 
tijdelijke en volledige arbeidsongeschikt
heid; stopzetting van de wedertewerk
stelling wegens ziekte kan een geldige 

reden zijn. (Art. 23, lid 4, 3°, wet van 
10 april I97L) 

8 december 1976. 398 

9. - Ongeval op de weg naa1· en van 
het werk.- BegTip. -Onder de weg naar 
en van het werk wordt verstaan het 
normaJe trajekt dat de werknemer moet 
afleggen om zich van zijn verblijfplaats 
te begeven naar de plaats waar hij werkt, 
en omgekeerd ; buiten het geval dat het 
ongeval opzettelijk door de getroffene is 
veroorzaakt, sluit het gedrag van de 
getroffene de vergoeding niet uit wanneer 
het trajekt naar tijd en ruimte normaal is. 
(Art. 8, § I, lid 2, Arbeidsongevallenwet 
van IO april I97L) 

26 januari 1977. 592 

10.- Wet van 10 april1971, a1'tikel45. 
- Getroffene die de uitkeTing vmagt als 
kapitaal, van ten hoogste een de1·de van de 
waaTde van de hem toekomende 1·ente. -
RechteT die de uitkering beveelt. - Tijdstip 
waa1·op deze uitkeTing eisbaar woTdt. -
W anneer de getroffene, met toepassing 
van artikel 45 van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, de uitkering 
vraagt, als kapitaal, van ten hoogste een 
derde van de waarde van de hem toe
komende rente, en de rechter die uit
kering beveelt, is die uitkering eerst eis
baar vanaf de rechterlijke beslissing. 

2 maart 1977. 717 

11.- Wet van 10 ap1·il1971, artikel42, 
lid 3. - IntTest die van 1'echtswege ve1'
schuldigd is op de in de voo1·melde wet 
bedoelde uitkeringen. - Rechtm· die, met 
toepassing van aTtikel 45 van de vom·melde 
wet, de ttitkering, als kapitaal, beveelt 
van ten hoogste een deTde van de waarde 
van de aan de getToffene wegens een 
a1·beidsongeval toekomende Tente. - Tijd
stip vanaf hetwelke intTest van Techtswege 
veTschtddigd is op die uitkm·ing. 
Wanneer de reehter, met toepassing van 
artikel 45 van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april I971, de uitkering, als 
kapitaal, beveelt van ten hoogste een 
derde van de waarde van de aan de 
getroffene wegens een arbeidsongeval 
toekomende rente, is eerst vanaf die 
beslissing van rechtswege intrest op die 
uitkering verschuldigd. (Wet van IO april 
1971, art. 42, lid 3.) 

2 maart I977. 717 

12. - Ongeval op de weg naaT en van 
het weTk. - BegTip. - Onder de weg 
naar en van het werk wordt verstaan 
het normale trajekt dat de werknemer 
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moet afieggen om zich van zijn verblijf
plaats te begeven naar de plaats waar 
hij werkt, en omgekeerd. (Art. 8, § 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971.) 

11 mei 1977. 928 

13. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk. - Onde~·breking van het trajekt 
die niet belangrijk is. - Gerechtvaardigd 
door een wettige reden. - N ormaal tra
jekt. - Een trajekt kan als normaal 
worden beschouwd, in de zin van arti
kel 8 van de arbeidsongevallenwet van 
10 avril 1971, wanneer de onderbreking 
waarvan de duur niet belangrijk is door 
een wettige reden wordt gerechtvaardigd. 

11 mei 1977. 928 

14. - A1·beidsongeschiktheid van de 
getroffene. - Opeenvolgende ongevallen. 
- Recht op forfaitaire vergoedingen. -
Grenzen. - W anneer een werknemer 
getroffen wordt door opeenvolgende on
gevallen en het laatste ongeval de gevol
gen van een vorig ongeval heeft verergerd, 
moet de rechter de blijvende arbeids
ongeschiktheid van de getroffene in haar 
geheel beoordelen, als de na het laatste 
ongeval vastgestelde arbeidsongeschikt
heid, zelfs gedeeltelijk, door dit ongeval 
werd veroorzaakt. (Artt. 2, 3, 6 en 9 
gecoord. wetten van 28 september 1931; 
artt. 24, 34, 36, 39 en 46 wet van 10 april 
1971.) 

25 mei 1977. 981 

15. - DodeliJk ongeval. - Bloedver
wanten in de opgaande lijn die met de 
getroffene onder hetzelfde dak woonden. -
W ettelijk vermoeden dat zij rechtstreeks 
voordeel uit het loon van de get1·offene 
haalden. - Onwem·legbaa1· vermoeden. -
Onweerlegbaar is het wettelijk vermoe
den dat een bloedverwant in de opgaande 
lijn van een door een dodelijk arbeids
ongeval getroffene rechtstreeks voordeel 
uit diens loon haalde, wanneer heiden 
onder hetzelfde dak woonden. (Wet van 
10 april 1971, art. 20.) 

1 juni 1977. 1016 

16.- Dodelijk ongeval.- Getroffene en 
diens vader die onder hetzelfde dak woon
den. - InschriJ'ving op hetzelfde adres. -
Onvoldoende bewijs. - Als bewijs dat de 
door een dodelijk arbeidsongeval getrof
fene en diens vader onder hetzelfde dak 
woonden, volstaat niet dat heiden op 
hetzelfde adres in de bevolkingsregisters 
ingeschreven waren, zelfs i:ndien de zoon 
een niet ontvoogde minderjarige was 

die zijn wettelijke woonplaats had bij 
zijn vader, wettelijk beheerder van zijn 
goederen. (Wet van 10 april1971, art. 20; 
B.W., art. 108.) 

1er juni 1977. 1016 

ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1. - Bedienden. - Eenzijdige W~JZ~
ging in essentiele bestanddelen van de 
overeenkomst. - Onrechtmatige beeindi
ging. - Artikel 20 van de wetten be
treffende het bediendencontract, ge
coordineerd op 20 juli 1955, is toepas
selijk, niet alleen wanneer de werkgever 
of de werknemer de wil te kennen geeft 
de arbeidsovereenkomst te beeindigen, 
doch ook wanneer een van de partijen de 
arbeidsvoorwaarden, die essentiele be
standdelen van de overeenkomst zijn, 
eenzijdig wijzigt. 

29 september 1976 en 27 april 1977. 
119 en 883 

2. - Bedienden. - Beslissing waarbij 
wordt aangenomen dat de ajgevam·digd 
behee1·der van een naamloze vennootschap 
aan de vennootschap ook is verbonden door 
een arbeidsovereenkomst voo1· bedienden. 
- Beslissing waarbij niet wol'dt vastge
steld dat tussen deze ajgevaardigd beheer
de1' en de vennootschap een verband van 
ondergeschiktheid bestaat. - Geen wette
lijk verantwoorde beslissing. - Niet wet
telijk verantwoord is de beslissing die 
aanneemt dat de afgevaardigd beheerder 
van een naamloze vennootschap aan de 
vennootschap ook is verbonden door een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden op 
grond alleen dat deze beheerder bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is 
aangesloten en ook << in dienst '' van de 
vennootschap is, zonder vast te stellen 
dat zijn activiteiten, welke eventueel 
niets te maken heeft met het dagelijks 
beheer van de vennootschap, wordt uit
geoefend met de voor de arbeidsovereen
komst voor bedienden kenmerkende 
ondergeschiktheid. 

20 oktober 1976. 222 

3.- Bedienden.- Recht om tijdens de 
opzeggingstM·mijn ajwezig te zijn om een 
nieuwe dienstbet1·ekking te zoeken. -
Draagwijdte. - De werkgever mag het 
recht van de bediende om tijdens de 
opzeggingstermijn afwezig te zijn om een 
nieuwe dienstbetrekking te zoeken niet 
beperken door de bediende ertoe te ver
plichten vooraf toelating te vragen om 
afwezig te mogen zijn of te bewijzen dat 
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hij van die afwezigheid gebruik heeft 
gemaakt om een nieuwe dienstbetrekking 
te zoeken. (Art. 17 wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoord. op 20 juli 
1955.) 

3 november 1976. 256 

4.- Bedienden.- Recht om tijdens de 
opzeggingstermijn afwezig te zijn om een 
nieuwe dienstbetrekking te zoeken. -
Misbruik van dat recht. - Bewijslast. -
Het staat de werkgever te bewijzen dat 
de bediende misbruik heeft gemaakt van 
het recht om tijdens de opzeggingster
mijn afwezig te zijn om een nieuwe 
dienstbetrekking te zoeken. (Art. 17 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoord. op 20 juli 1955.) 

3 november 1976. 256 

5.- Niet-uitvoering.- Overmacht.
Begrip. - Gevolg. - Inzake uitvoering 
van overeenkomsten, o.a. van arbeids
overeenkomsten, berust overmacht op de 
onderstelling dat er een onoverkomelijk 
beletsel bestaat ter verdere uitvoering van 
het contract ; er moet geen rekening 
worden gehouden met omstandigheden 
van na deze gebeurtenis, aangezien zij 
geen invloed hebben op het bestaan van 
de vreemde oorzaak en op de rechts
gevolgen die ze heeft doen ontstaan. 
(Artt. 1147 en 1148 B.W.) 

10 november 1976. 288 

6. - Bedienden. - Ontslag wegens 
dringende 1·eden. - Dringend kamlcter 
van de reden. - Beoordeling door de 
feitenrechter. - De rechter beoordeelt 
onaantastbaar in feite het dringend 
karakter van de reden door een partij 
ingeroepen om een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden zonder opzegging te 
beeindigen. (Art. 18 wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955.) 

17 november 1976. 305 

7. - Bediendw. - Olausule waarbij 
bedongen wordt dat het huwelijk een einde 
maalct aan de overeenkomst. - Gecoo1·di
neerde wetten betreffende het bedienden
contract, aangevuld bij die van 21 novem
ber 1969, artikel 21bis. - Nietigheid. -
W ettelij ke be paling die geen ondeTscheid 
maakt. - Luidens artikel 2lbis van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoordineerd op 20 juli 1955, in 
deze wetten ingevoegd bij de wet van 
21 november 1969, zijn nietig de bedin
gen waarbij bepaald wordt dat o.m. het 

huwelijk een einde maakt aan de over
eenkomst ; deze imperatieve wettelijke 
bepaling maakt geen onderscheid tussen 
de bedingen waarbij wordt bepaald dat 
het huwelijk van de bediende een einde 
maakt aan de overeenkomst. 

8 december 1976 en 12 januari 1977. 
399 en 530 

8. - Bedienden. - Lid van het vTij 
onderwijs. -Berling van de oveTeenkomst 
waaTbij bepaald wordt dat de overeenkomst 
rechtens en zonde1· vm·goeding wordt be
eindigd wannee1· dat personeelslid zich, 
wegens huwelijlc of nieuw h~twelijk, in 
een toestand bevindt die onverenigbaa1· is 
met de wetten en moraal van de katholieke 
leer waa1·bij het vrij ondeTwijs aansluit. -
Gecoordineerde wetten betreffende het be
diendencontract, artikel 21bis. - Nietig
heid. - BegTip. - De rechter beslist 
wettelijk, met toepassing van arti
kel 21bis van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955 en aangevuld o.m. bij de 
wet van 21 november 1969, dat nietig is, 
in zoverre het betrekking heeft op het 
huwelijk of nieuw huwelijk van de 
bediende, nl. een leerkracht, het beding 
van de arbeidsovereenkomst voor be
dienden, waarbij bepaald wordt dat de 
overeenkomst rechtens en zonder ver
goeding wordt beeindigd << zodra het 
personeelslid zich in een persoonlijke of 
gezinstoestand bevindt die onverenigbaar 
is met de wetten van de christelijke 
moraal of de wetten van de katholieke 
kerk ernstig schendt of zodra het stel
lingen verdedigt die in strijd zijn met de 
katholieke leer >>. 

8 december 1976 en 12 januari 1977. 
399 en 530 

9. - Bedienden. - Olausule volgens 
welke het huwelijk aan de overeenkomst 
een einde maakt. - Nietigheid. - Ge
coordineerde wetten betreffende het bedien
dencontract, a1·tikel 21bis. - Wettelijke 
bepaling volgens welke het niet verboden 
is aan de ovm·eenkomst een einde te maken 
met opzegging of ve1·goeding.- Arti
ke1 21bis van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955 en aangevuld, met name, 
bij de wet van 21 novemb<3r 1969, be
perkt zich ertoe, in de gevallen die het 
preciseert, nietig te verldaren de ver
breking van de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging of vergoeding doch 
verbiedt geenszins dat aan de overeen
komst een einde wordt gemaakt met op-
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zegging of vergoeding, o.a. in geval van 
huwelijk of hertrouwen van de bediende. 

8 december 1976. 399 

10. - Bediende. - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd. - Jaarlijkse bezoldiging 
van meer dan 150.000 frank. - Opzeg
gingste1·mijn door de rechter vastgesteld. -
Omstandigheden waarmee rekening moet 
worden gehouden. - Wam1eer de jaar
lijkse bezoldiging van de bediende hager 
is dan 150.000 frank en de door de werk
gever in acht te nemen opzeggingstermijn 
om aan de arbeidsovereenkomst een einde 
te maken door de rechter wordt vast
gesteld, kan de opzeggingstermijn worden 
vastgesteld met inachtneming niet aileen 
van de tijd gedurende welke de bediende 
werkelijk in dienst van de werkgever is 
geweest, doch ook met de herplaatsings
moeilijkheden van de bediende. (Artt. 14, 
15 en 20 gecoiirdineerde wetten betref
fende het bediendencontract.) 

22 december 1976. 457 

11. - Statuut van de handelsvertegen
wom·digers. - Wet van 30 jttli 1963, 
artikel 15, 19 en 20. - Recht van de 
handelsvertegenwoo1·diger op een vergoe
ding wegens ttitwinning. - Ooncttrrentie
beding dat het vmmoeden schept dat clien
teel werd aangebracht. - A1·rest dat een 
uitwinningsvergoeding toekent nate hebben 
vastgesteld dat de werkgever niet bewijst 
en niet aanbiedt te bewijzen dat geen 
clienteel we1·d aangebmcht. - Wettelijke 
beslissing. - Wettelijk is de beslissing 
waarbij aan een handelsvertegenwoor
diger een uitwim1:ingsvergoeding voor 
het aanbrengen van cliiinteel wordt toe
gekend, nadat werd vastgesteld dat de 
overeenkomst tussen de werkgever een 
concurrentiebeding bevat, dat de werk
gever het tegenbewijs niet levert van het 
vermoeden dat de werknemer cliiinteel 
heeft aangebracht en niet aanbiedt dit 
bewijs te leveren. (Artt. 15, 19 en 20 wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut van de handelsvertegenwoordi
gers.) 

22 december 1976. 457 

12. - Voor het bestaan van een ar
beidsovereenkomst is vereist dat een 
verbintenis tot het verrichten van be
paalde arbeid in ondergeschiktheid tegen 
loon is aangegaan. (B.W., artt. ll08 en 
1126; wetten betreffende het bedienden
contract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955, 
art. 5.) 

5 januari 1977. 483 

13. - Ontslag zonder opzegging. 
Dringende reden. - Begrip. - Gedra
gingen die het gevolg zijn van echtelijke 
onenigheid tussen twee personeelsleden 
kunnen een dringende reden vormen, op 
grand waarvan de werkgever een hunner 
of heiden op staande voet kan ontslaan. 
(Wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955, 
art. 18.) 

5 januari 1977 485 

14. - Beeindiging. Tekortkoming 
van een partij aan ham· verplichtingen. -
Doet op zichzelj de m·beidsovereenkomst 
niet eindigen. - Op zichzelf doet een 
tekortkoming van een partij aan haar 
verplichtingen de arbeidsovereenkomst 
niet eindigen. 

5 januari 1977. 487 

15. - Bedienden. - Huwelijk van de 
bediende. - Feit dat op zichzelf geen 
<< dringende reden " kan zijn als bedoeld 
in m·tikel 18 van de gecoih·dinem·de wetten 
bet1·ejjende het bediendencontract, waa1·bij 
het de werkgeve1· vrijstaat zonder opzegging 
of vergoeding dadelijk een einde te maken 
aan de overeenkomst.- Daar artikel 21bis 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract imperatief voor
schrijft dat nietig zijn de bedingen van 
de overeenkomst waarbij wordt bepaald 
dat het huwelijk van de bediende een 
einde maakt aan de overeenkomst, is het 
huwelijk op zichzelf geen << dwingende 
reden ,, in de zin van artikel 18 van deze 
gecoordineerde wetten, om welke de 
werkgever zonder opzegging of vergoe
ding dadelijk een einde mag maken aan 
de overeenkomst. 

12 januari 1977. 530 

16. - Bedienden. Arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd. - Opzeggings
termijn. - Jaarloon hoger dan 150.000 
fmnk. -Door de bediende in acht te nemen 
opzeggingstm·mijn. - Tm·mijn vastgesteld 
door de rechte1·. - Bevoegdheid van de 
1•echter. - Bij het vaststellen van de 
duur van de opzeggingstermijn die voor 
de beiiindigi.ng van een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd in acht moet 
worden genomen door een bediende 
wiens jaarloon 150.000 frank overschrijdt, 
is de rechter niet gebonden door de op
zeggingstermijn die de bediende een
zijdig heeft bepaald. (Wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoiirdineerd op 
20 juli 1955, art. 15, § 2.) 

19 januari 1977. 561 
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17. - Bedienden. - Beeindiging om 
dringende redenen na het tenietgaan van 
de ovm·eenkomst. - Beeindiging doelloos. 
- De rechter die vaststelt dat een over
eenkomst door een der partijen verbroken 
werd, beslist wettelijk dat de daarop
volgende beeindiging om dringende rede
nen doelloos wordt. 

27 april 1977. 883 

18. - Stattmt van de handelsvertegen
woordigm·. - Wet van 30 juli 1963, 
artikel 2, tweede lid. - Vm·moeden « ju1·is 
tantum » van het bestaan van een arbeids
ove1·eenkomst vom· bedienden. - Bewijs 
van het niet-bestaan van een dergelijke 
ove1•eenkomst. - Begrip. - De rechter 
die erop · wijst dat de tussenpersoon die 
tegenover zijn opdrachtgever verbonden 
is door een overeenkomst waarin hij een 
zelfstandig vertegenwoordiger wordt ge
noemd, full-time voor een ander werkt, 
geen gewaarborgd loon ontvangt, niet 
verplicht is een minimum omzetcijfer te 
maken en zijn werkzaamheid blijkbaar 
beperkt tot het overdragen van bestel
lingen en dat dus uit de uitvoering van 
de overeenkomst blijkt dat deze tussen
persoon niet onderworpen is aan het 
gezag van de opdrachtgever, kan wet
telijk eruit afieiden dat het vermoeden, 
dat er tussen de partijen een arbeids
overeenkomst voor bedienden bestaat, 
is omgekeerd. (Art. 2, eerste en tweede 
lid, wet van 30 juli 1963.) 

11 mei 1977. 932 

19. - Bedienden. - Ontslag zonder 
opzegging. - Dringende 1·edenen ter 
kennis gebracht bij aangetekende brief. -
Uit deze brief kon niet worden afgeleid 
op welk ogenblik de feiten zich hebben 
voorgedaan. - Ar1•est waarbij wordt 
beslist dat niet kan worden aangenomen 
dat deze kennisgeving geldig is.- Onwet
telijkheid. - Artikel 18 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd bij artikel 34 van 
de wet van 10 december 1962, vereist niet 
dat, om geldig te zijn, uit de aangeteken
de brief waarbij de werkgever de drin
gende redenen ter verantwoording van 
het ontslag zonder opheffing ter kennis 
brengt, kan worden afgeleid op welk 
ogenblik de feiten zich hebben voorge
daan ; dit artikel wordt dus geschonden 
door het arrest volgens hetwelk, voor de 
geldigheid van de kennisgeving, dit bij
komend vereiste moet vervuld zijn. 

8 juni 1977. 1039 

20. - F'unctie van een werknemer. -
Vaststelling van de aard van deze functie. 
- De aard van de functie van een werk
nemer wordt vastgesteld aan de hand 
van de werkelijke arbeid die hij verricht 
en niet van de benaming die eraan ge
geven wordt ; de aard ervan kan worden 
bewezen door feitelijke vermoedens waar
op de benaming van de functie berust. 

22 juni 1977. 1092 

21. - Bedienden. - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd. - Jaarlijkse bezoldiging 
van meer dan 150.000 fmnk. - Opzeg
gingstermijn door de 1·echte1· vastgesteld. -
Omstandigheden waarmee 1·ekening kan 
U:?1·den gehou~er!'. - Wa1meer de jaar
hJkse bezold1gmg van de bediende 
150.000 frank overschrijdt en de door 
de werkgever in acht te nemen opzeg
gingstermijn voor de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden door 
de rechter wordt vastgesteld, mag deze 
bij het vaststellen van de duur ervan 
geen rekening houden met de door de 
werkgever aangevoerde tekortkomingen 
van de bediende in zijn verplichtingen. 
(Artt. 14, 15 § 2, en 20 gee. wett. betref
fende het bediendencontract.) 

22 juni 1977. 1092 

ARBEIDSVOORZIENING. 

Sluiting van ondernemingen. - Dejini
tieve stopzetting van de hoofdactiviteit. -
Begrip. - Uit de vaststelling dat een 
vennootschap, wegens vernieling van 
haar werkplaatsen, magazijnen en bure
len door brand, in november 1970 het 
merendeel van haar werknemers, op 
vijf na, heeft ontslagen, heeft de rechter 
wettelijk afgeleid dat op dat ogenblik de 
hoofdactiviteit de:finitief was stopgezet, 
in de zin van artikel 2, vierde lid, van de 
wet van 28 juni 1966 betreffende de 
schadeloosstelling van de werknemers die 
ontslagen worden bij de sluiting van on
dernemingen, gewijzigd bij de wet van 
28 juli 1971, hoewel deze vennootschap 
slechts in juli 1972 tot vereffening beslist 
had, aangezien de wederopbouw van de 
onderneming niet meer renderend was. 

9 februari 1977. 646 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL.) 

1. - Uitoefening van het be1•oep van 
architect onve1·enigbaar met dat van aan-
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nemer van werken. - Doel van de wet
gever. -Door invoering van de onvere
nigbaarheid van het beroep van architect 
met dat van aannemer van openbare of 
private werken heeft de wetgever, in het 
belang zowel van het beroep van architect 
als van de opdrachtgevers, de conceptie 
van en het toezicht op de werken ener
zijds en de uitvoering ervan anderzijds 
van elkaar willen scheiden. (Art. 6 
wet van 20 februari 1939.) 

10 september 1976. 37 

2. - Uitoejening van het bm·oep van 
architect onverenigbaar met dat van aan
nemer van werken. - Begrip. - De on
verenigbaarheid van het beroep van 
architect met dat van aannemer van 
openbare of prive werken als bedoeld in 
artikel 6 van de wet van 20 februari 1939 
geldt niet voor de werkzaamheden van 
een architect in dienst bij een fabricant 
van bouwmateriaal die zelf geen bouw
werken uitvoert. 

10 september 1976. 37 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. 

1. - Bezoldigd vm·voer van zaken met 
motorvoertuigen tegen ve1·goeding. - Wet 
van 1 augusttts 1960. - Vervoer niet 
gedekt door een vervom·bewijs of -vergun
ning en dat daarvan niet vrijgesteld is. -
V ervoerde1· d1·ijjt handel in de zaken die 
hij vervoert doch geen eigenaar van de 
ve1·voerde zaken. - Begrip. -De zaken 
waarvan een koopman geen eigenaar is 
en die van gelijke aard zijn als die waarin 
hij handel drijft, kunnen niet worden 
beschouwd als zaken waarin hij, in de zin 
van artikel 11, § 3, van de wet van 
1 augustus 1960 betreffende het vervoer 
van zaken met motorvoertuigen tegen 
vergoeding, handel drijft, wanneer hij 
die zaken voor rekening van een derde 

BELASTING. 

1. - Gelijkheid van de Belgen voor de 
belasting.- Begrip.- Ret beg'insel van 
de gelijkheid van allen voor de belasting, 
gehuldigd in artikel 112 van de Grand
wet, impliceert dat allen die zich in 

B 

vervoert, zonder dat zulks voor zijn eigen 
handel vereist is. (Impliciete oplossing.) 

7 september 1976. 23 

2.- Wegve1·voer.- Wet van 18jebnta1'i 
1969 betreffende de maatregelen ter uit-
vom·ing van de inte1·nationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de watm·weg, a1·tikel 3, § 1.
Draagwijdte van deze bepaling. - Arti
kel3, §I, van de wet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uitvoering 
van de internationale verdragen en akten 
inzake vervoer over de weg, de spoorweg 
of de waterweg, waarbij wordt bepaald 
dat de Koning de ambtenaren bepaalt 
welke, behalve de offioieren van gereoh
telijke politie, terzake bevoegd zullen zijn 
om misdrijven op te sporen en te bepalen 
onder welke voorwaarden hun prooessen
verbaal bewijskracht zullen hebben, sluit 
de bewijsvoering door alle reohtsmidde
len niet uit. (Artt. 154, 189 en 211 Sv.) 

28 september 1976. 115 

3. - Technische cont1·ole van motor
rijtuigen. - Besluitwet van 24 jeb1·uari 
1947. - Bijzondere herhaling. - Arti
kel 5 van de genoemde besluitwet. - Ver
vangende gevangenisstraj. - Maximum. 
- Onderscheid. -In geval van bijzon
dere herhaling bedoeld bij artikel 5 van 
de besluitwet van 24 februari 1947, waar
bij de verpliohting van de teohnisohe 
controle uitgebreid wordt tot de automo
bielen dienende tot het vervoer van zaken 
voor eigen rekening van hun eigenaar, 
bedraagt de vervangende gevangenis
straf drie tot maximum zes maanden 
wanneer de opgelegde geldboete, welke 
kraohtens die wettelijke bepaling op het 
dubbele van de vroeger uitgesproken straf 
moet worden gebracht, meer bedraagt 
dan het maximum van de geldboete, dooh 
mag drie maanden niet te boven gaan 
wanneer die verdubbeling het genoemd 
maximum niet oversohrijdt. (S.W., 
art. 40, 56 en 100.) 

15 maart 1977. 765 

dezelfde toestand bevinden gelijkerwijze 
belast worden. 

3 maart 1977. 726 

2. - Gelijkheid van de Belgen voo1· de 
belasting.- Begrip.- Het beginsel van 
de gelijkheid van allen voor de belasting, 
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gehuldigd in artikel 112 van de Grand
wet, verbiedt niet dat zekere categorieen 
van personen vrijgesteld worden, reke
ning houdende met de aard en het doel 
van de aanslag. 

3 maart 1977. 726 

BELASTING OP DE AUTOMATI
SCHE ONTSPANNINGSTOE
STELLEN. 

1. - W etboek van de met de Inkomsten
belastingen gelijkgestelde Belastingen (ko
ninklijk besluit van 23 november 1965).
Wet van 5 juli 1972 tot wijziging van dit 
wetboek. - Verhoging van het bedrag van 
de belastingen. - TM·ugwerking van de 
wet. - Bijkomende belasting op de toe
stellen in de loop van het eerste semester 
van het .faa?' 1972 opgesteld. - De wet 
van 5 juli 1972 tot wijziging van het 
Wetboek van de met de Inkomsten
belastingen gelijkgestelde Belastingen in
zake automatische ontspanningstoestel
len verhoogt de bedragen van de belasting 
waarvan sprake was in artikel 80 van 
dit wetboek en, in afwijking van het 
beginsel volgens hetwelk wetten niet 
terugwerken en dat gehuldigd wordt in 
artikel 2 van het Burgerlijk W etboek, 
bepaalt o.m. dat een bijkomende belas
ting in overeenstemming met deze ver
hoging verschuldigd is op de toestellen 
welke werden opgesteld in de loop van 
het eerste semester van het jaar 1972, 
d.w.z. vanaf 1 januari 1972. 

24 februari 1977. 690 

2.- Wetboek van de met de Inkomsten
belastingen geli.fkgestelde Belastingen (ko
ninklijk b88luit van 23 november 1965, 
artikel 82). - Wet van 5 juli 1972, arti
kel 4, § 2. - Toestel dat op deze dat~tm 
werd " opgesteld "· - Beg1•ip. - Onder 
toestel cc opgesteld >> in de loop van of 
tijdens het eerste semester van het jaar 
in de zin van artikel 82 van het W etboek 
van de met de Inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde Belastingen en van arti
kel 4, § 2 van de wet van 5 juli 1972 tot 
wijziging van dit wetboek, wordt ver
staan het toestel dat ofwel reeds van 
v66r 1 januari van dit jaar op een der 
plaatsen, als bedoeld bij artikel 76, § 1 
van hetzelfde wetboek, was opgesteld 
doch er tijdens dit semester is opgesteld 
gebleven, ofwel na de eerste dag van het 
jaar, doch tijdens dit semester, op die 
plaatsen werd aangebracht. 

24 februari 1977. 690 

BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE. 

1. - Wet van 3 juli 1969, a?·tikel58.
Wettelijke bepaling volgens welke tabaks
jab?·ikaten aan de verbruiker moeten wor
den VM'kocht tegen de op het .fiscale bandje 
vermelde prijs. - Artikel 85, §§ 1 en 2, 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap val
gens welke verboden en nietig zijn overeen
komsten tussen ondernemingen, besluiten 
van ondernemersverenigingen en onderling 
afgestemde jeitelijke gedragingen. - Ge
meenschaps?'echtelijke bepalingen die niet 
van toepassing kunnen zijn op dit wettelijk 
voorschrijt. - Een « wet ,, i.h.b. in de zin 
van de artikelen 608 en 1180 van het 
Gerechtelijk Wetboek, is de bepaling van 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het W etboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
volgens welke de op het fiscale bandje 
vermelde prijs op de tabaksfabrikaten 
de prijs is waartegen deze aan de verbrui
ker moeten verkocht worden ; hieruit 
volgt dat deze wettelijke bepaling niet 
" verboden >> en " nietig >> kan zijn over
eenkomstig artikel 85 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, dat slechts betrek
king heeft op overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van onder
nemersverenigingen en onderling afge
stemde feitelijke gedragingen. 

7 januari 1977. 493 

2.- Wet van 3 juli 1969, artikel 58.
Wettelijke bepaling volgens welke tabaks
jabrikaten tegen de op het jiscale bandje 
ve1·melde p1•ijs moeten wo1•den ve1•kocht. -
Wet in de zin van de m·tikelen 608 en 1080 
van het Gerechtelijk Wetboek en geen akte 
van hoge administratieve voogdij houdende 
goedkeuring van een overeenkomst. -
Artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het W etboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
volgens hetwelk tabaksfabrikaten tegen 
de op het fiscale bandJe vermelde prijs 
moeten worden verkocht, is een algemene 
normatieve en onpersoonlijke bepaling 
door de overheid opgelegd en dus een 
«wet>> in de zin vooral van de arti
kelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en geen akte van hoge admi
nistratieve voogdij houdende aileen goed
keuring van een overeenkomst o.m. 
tussen bepaalde ondernemingen. 

7 januari 1977. 493 

3.- Belasting op de ingevoe!'de of hier 
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te lande gep1·oduceerde tabaksfabrikaten, 
met inbegrip van de tabakssu1'1'0(Jaten. -
RegeUng van de heffing en toezicht. -
De belasting over de toegevoegde waarde 
op de ingevoerde of hier te lande gepro
duceerde tabaksfabrikaten, met inbegTip 
van de tabakssurrogaten is opvorderbaar 
tegelijkertijd met de accijns en het bedrag 
ervan wordt door degenen die accijns 
verschuldigd zijn voldaan aan de met 
de inning van dit recht belaste ontvanger. 
Een bijzondere regeling o.m. voor het 
toezicht, bestaat wanneer de belasting 
voldaan werd v66r de invoer. (Art. 58 
wet van 3 juli 1969, en K.B. nr. 7 van 
12 maart 1970 en nr. 13 van 3 j1mi 1970.) 

7 januari 1977. 493 

BELEDIGING EN SMAAD. 

Belediging van een ministe1'.- Bestand
delen. - Smaad tegen een minister kan 
bestaan in feiten, woorden, gebaren of 
bedreigingen, doch niet in geschriften. 
(Art. 275 S.W.) 

1 februari 1977. 613 

BEROEPSGEHEIM. 

1. - Advocaat. - Geen verplichting 
tot geheimhouding t.o.v. de tuchtove1·heden 
van de balie. - Hoewel de advocaat, die 
bij de uitoefening van zijn beroep in 
vertrouwen wordt genomen door zijn 
client, in de regel, het hem toevertrouwde 
geheim moet eerbiedigen, kan een der
gelijke verplichting niet bestaan t.o.v. 
de tuchtoverheid aan wie de advocaat 
eerlijkheid en loyauteit is verschuldigd 
krachtens de plichtenleer van het beroep. 
(Art. 458 S.W.) 

12 mei 1977. 936 

2.- Advocaat.- Verschijning voor de 
tuchtmad van beroep.- Openbaarheid van 
de debatten gevraagd. - Advocaat niet 
vTijgesteld van zijn verplichting tot eeJ·lijk
heid en loyauteit waardoor hif de geheimen 
waa~·van hij kennis draagt moet kenbaar 
maken. - Door beroepsgeheim gedekte 
stukken niet uit de debatten geweerd. -
De advocaat, die gevraagd heeft dat de 
debatten van de tuchtraad van beroep 
waarvoor hij verschijnt in openbare zit
ting worden gehouden, mag zich op deze 
openbaarheid niet beroepen om zich te 
onttrekken aan zijn verplichting tot 
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de hem bij de uitoefening van zijn beroep 
toevertrouwde geheimen moet kenbaar 

maken, en evenmin om te vragen dat door 
het beroepsgeheim gedekte stukken uit 
de debatten worden geweerd. (Art. 458 
S.W. ; art. 476 G.W.) 

12 mei 1977. 936 

3. - Pe1·sonen die uit hoofde van hun 
staat of be1'oep kennis dragen van gehei
men die hun z~jn toeve1·trouwd. - Begrip 
- Artikel 458 van het Strafwetboek kan 
niet worden toegepast op degenen die 
aileen maar tot discretie verplicht zijn ; 
noch de aard van de werkzaamheden van 
de zakenlui en de boekhoudkundigen, 
noch enige wettelijke bepaling kennen 
hun voor de uitoefening van hun werk
zaamheden, de hoedanigheid toe van 
personen die uit hoofde van hun staat 
of beroep verplicht zijn tot geheimhou
ding, in de zin van deze bepaling. 

16 mei 1977. 949 

4. - Per·sonen die uit hoofde van hun 
staat of ber·oep kennis dragen van geheimen 
die h~wb zijn toeve1·trouwd. - Zakenlui 
en boekhoudkundigen. - Deze zijn niet 
eTin beg1·epen. - Artikel 458 van het 
Strafwetboek kan niet worden toegepast 
op degenen die alleen maar tot discretie 
verplicht zijn; noch de aard van de werk
zaamheden van de zakenlui en de boek
houdkundigen, noch enige wettelijke 
bepaling kennen hun voor de uitoefening 
van hun werkzaamheden, de hoedanig
heid toe van personen die uit hoofde 
van hun staat of beroep verplicht zijn 
tot geheimhouding, in de zin van deze 
bepaling. 

16 mei 1977. 949 

BEROEPSZIEKTE. 

1.- Ove1·lijden v661· 1 januari 1964.
Rechthebbenden van het slachtoffe1' hebben 
geen 1·echt op schadeloosstelling. - De 
rechthebbenden van het slachtoffer van 
een beroepsziekte, dat v66r 1 januari 
1964 overleden is, kunnen geen aanspraak 
maken op vergoeding krachtens de wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 
1970. (Art. 77 wet van 24 december 
1963.) 

4 november 1976. 258 

2. - Basisloon. Vaststelling. -
Het basisloon voor de vaststelling van 
de wegens een beroepsziekte verschul
digde vergoedingen wordt, in principe, 
op dezelfde wijze bepaald als de vergoe
ding die tot basis dient voor de vaststel-
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ling van de wegens een arbeidsongeval of 
een ongeval op de weg naar en van het 
werk verschuldigde vergoedingen. (Ko
ninklijk besluit van 3 juni 1970 houdende 
coi::irdinatie van de wetsbepalingen be
treffende de beroepsziekten, art. 49, lid l.) 

2 maart 1977. 714 

3. - 1iV et tot wiJziging van de bepalingen 
inzake de vaststelling van de wijze waarop 
de aan de getroffene verschuldigde vergoe
dingen wo1·den berekend. - Wet van toe
passing op de berekening van de vergoe
dingen verschuldigd wegens de gevolgen 
van een v661· haar inwm·kingtreding geble
ken be1·oepsziekte die zich voordoen of 
vom·tduren na deze datum. - Tenzij de 
vergoedingen 1·eeds dejinitief wm·en vast
gesteld. - De wet tot wijziging van de 
wettelijke bepalingen inzake de vast
stelling van de wijze waarop de wegens 
een beroepsziekte verschuldigde vergoe
dingen worden berekend, is, in principe, 
van toepassing op de berekening van de 
vergoeding verschuldigd wegens de ge
volgen van een v66r haar inwerkingtre
ding gebleken ziekte die zich na deze 
datum voordoen of voortduren, tenzij de 
vergoedingen op dat ogenblik reeds defi
nitief waren vastgesteld. (B.W., art. 2.) 

2 maart 1977. 714 

4.- Bepalingen betreffende de vaststel
ling van het basisloon. - Regelen van 
openbare o1•de. - Van openbare orde zijn 
de bepalingen betreffende de berekening 
van het basisloon inzake schadeloosstel
ling voor beroepsziekten. 

23 maart 1977. 796 

5. - Koninklijk besluit tot wijz~g~ng 
van de bepalingen voor de be1·ekening van 
de aan de get1'0ffene versch~tldigde vergoe
dingen. - Koninklijk besluit toepasselijk 
op de berekening van de ve1·goedingen VM'
schuldigd wegens de gevolgen van een 
beroepsziekte die zich voordoen of voort
dtM'en na de inwM·kingtreding. - Tenzij 
de VM'goedingen 1·eeds definitief waren 
vastgesteld. - Het koninklijk besluit tot 
wijziging van de bepalingen inzake de 
vaststelling van de wijze waarop de 
wegens een beroepsziekte verschuldigde 
vergoedingen worden berekend is, in 
beginsel, toepasselijk op de berekening 
van de vergoedingen verschuldigd wegens 
de gevolgen van een v66r zijn inwerking
treding gebleken ziekte die zich na deze 
datum voordoen of voortduren, tenzij 
de vergoedi:ngen op dat ogenblik reeds 
definitiefwaren vastgesteld. (Art. 2 B.W.) 

23 maart 1977. 796 

6. - Basisloon. - Koninklijk besluit 
van 4 novembe1• 1974 tot vaststelling van 
sommige nadm·e 1·egelen voor de berekening 
van het basisloon inzake schadeloosstelling 
voor beroepsziekten. - Besluit dat geen 
?'egel inzake de aanspmkelijkheid wijzigt. 
- De bepalingen van het koninklijk 
besluit van 4 november 1974 tot vast
stelling van sommige nadere regelen voor 
de berekening van het basisloon inzake 
schadeloosstelling voor beroepsziekten 
wijzigen geen regel inzake de aansprake
lijkheid. 

23 maart 1977. 796 

7. - Basisloon. Getroffene die v66r 
de datum van het beqin van de arbeids
ongeschiktheid de be1•oepscategorie heeft 
verlaten waar hij aan het 1·isico van de 
opgedane ziekte was blootgesteld. - Vast
stelling van een basisloon. - Zo, v66r de 
de datum van het begin van de arbeids
ongeschiktheid, de door een beroepsziekte 
getroffene de beroepscategorie heeft ver
laten waar hij aan het risico van de op
gedane ziekte was blootgesteld, is het 
basisloon het gemiddeld loon dat aan 
de overige werknemers van deze beroeps
categorie werd verleend tijdens de periode 
van een jaar v66r de datum van het begin 
van de arbeidsongeschiktheid. (W etten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoi::irdineerd op 3 juni 
1970, art. 49, vierde lid.) 

23 maart 1977. 796 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) 

1. - Beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappi} waa1·bij 
aan de ge'internee1·de verlof wordt geweigerd. 

Voorziening in cassatie. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening van een gei'nterneerde 
tegen de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij hem verlof wordt geweigerd. (Art. 18 
wet tot bescherming van de maatschap
pij.) 

25 oktober 1976. 237 

2. - Ter beschikkingstelling van de 
Rege1·ing met toepassing van artikel 23 
van de wet tot bescherming van de maat
schappij.- Beslissing waarin wo1·dt vast
gesteld dat de veroordeelde zich in staat 
van herhaling bevindt, in de zin van arti
kel 56 van het Strafwetboek, wegens ver
om·deling tot een gevangenisstraf van ten 
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minste een J'am· b?;j een in kracht van 
gewijsde gegaan a?'?'est van een hof van 
be?'oep, daar het nieuw misd1·ijj gepleegd 
is v66r het ve?'strijken van een te1·mijn van 
vijf jaar sinds de stmf is onde1·gaan of 
verjaard. - V aststelling waa?'door een 
terbeschikkingstelling van de Rege1·ing 
met toepassing van a1·tikel 23 van deze wet 
wettelijk kan worden vemntwoord. -
W anneer de andere wettelijke voor
waarden vervuld zijn is de terbeschik
kingstelling van de Regering van de 
beldaagde wettelijk verantwoord door 
de beslissing die vaststelt dat de beldaag
de, die zij wegens heling veroordeelt, zich 
in staat van herhaling bevindt, in de zin 
van artikel 56 van het Strafwetboek, 
wegens veroordeling tot gevangenisstraf 
van ten minste een jaar door een arrest 
van een hof van beroep gewezen op ... , 
dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
daar het nieuw misdrijf is gepleegd v66r 
het verstrijken van een termijn van vijf 
j aar sedert de straf werd ondergaan of 
was verjaard. (Artt. 23 en 24 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

23 november 1976 328 

3. -De ]J!Iiniste1· van Justitie kan be
slissen dat een veroordeelde, die tijdens zijn 
hechtenis in een van de bij artikel 21 be
paalde staten wordt bevonden, ge'internee1·d 
wordt - Vroege1·e beslissing in dezelfde 
zaak over de handhaving van de inter
nering. - Deze beslissing belet niet dat 
de minister zulks kan doen. - Een vroe
gere beslissing in dezelfde zaak over de 
handhaving van de internering kan de 
minister van J ustitie niet bel etten, op 
eensluidend advies van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, een 
wegens misdaad of wanbedrijf veroor
deelde persoon te interneren, die tijdens 
zijn hechtenis in staat van krankzinnig
heid of in een ernstige staat van geestes
stoornis of van zwakzinnigheid wordt 
bevonden die hem ongeschikt maakt tot 
het controleren van zijn daden. (Art. 21 
wet tot bescherming van de maatschap-
pij.) 

13 december 1976. 417 

4. - De Ministe1· van Justitie kan 
beslissen dat een ve1·oordeelde, die tijdens 
zijn hechtenis in een van de bij a?'tikel 21 
van de wet bepaalde state,n wordt bevonden 
ge~nterneerd wo1·dt. - Staat van de ve1'001'
deelde niet voldoende ve1·beterd bij het 
ve1·st1·ijken van de stmftijd.- Handhaving 
van de internering. - Wanneer de 
Minister van Justitie, op eensluidend 
advies van de commissie tot bescherming 

van de maatschappij, de internering 
heeft beslist van een wegens misdaad of 
wanbedrijf veroordeelde persoon die, 
tijdens zijn hechtenis, in staat van krank
zinnigheid of in een ernstige staat van 
geestesstoornis of van zwakzinnigheid 
wordt bevonden die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn daden, 
en bij het verstrijken van de straftijd de 
geestestoestand van deze veroordeelde 
niet voldoende is verbeterd, moet deze 
ge'interneerd blijven, (Impliciete oplos
sing.) (Art. 21 wet tot bescherming van 
de maatschaapij.). 

13 december 1976. 417 

5. - Hof van be1·oep dat, na het ver
sm·ijken van de door de eerste rechter uit
gesp1·oken straf, beveelt dat de VM'oordeelde 
te1· beschikking van de Rege1·ing blijft. -
Verzwa1·ing van de straf. - Eenstemmig
heid vereist. - Het hof van beroep dat, 
op grond van de artikelen l, 23, 24 en 25 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, beveelt dat de veroordeel
de, na het verstrijken van de door de 
eerste rechter uitgesproken straf, boven
dien ter besch:i:kking van de Regering 
wordt gesteld, verzwaart de straf; het 
kan een dergelijke beslissing niet uit
spreken dan met eenparige stemmen 
van zijn leden. 

21 december 1976. 455 

6. - Aanvraag door de ve1·oordeelde 
ingediend ove1·eenkomstig a1·tikel 26 van 
deze wet teneinde ontheven te wm·den van 
de gevolgen van de beslissing tot terbeschik
kingstelling van de Regering.- Wettelijk
heid van deze dejinitief gewm·den beslissing 
mag door de aanvraag niet meer worden 
betwist. - De wettelijkheid van een 
definitief geworden beslissing, waarbij 
wordt bevolen dat een veroordeelde ter 
beschikking van de Regering wordt ge
steld, kan niet meer worden betwist door 
de aanvraag welke de veroordeelde, over
eenkomstig artikel 26 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij, in
client ten einde ontheven te worden van 
de gevolgen van deze beslissing. 

15 februari 1977. 658 

7. - Beklaagde die bij conclusie om 
zijn internering verzoekt. - V e?'oordelende 
beslissing waa1·uit niet kan worden opge
maakt of de reohter heeft geoordeeld dat de 
beklaagde zioh op het ogenblik van de 
uitspraak van het arrest al dan niet in een 
toestand bevond als bepaald in de Wet tot 
besoherming van de maatsohappij. - N iet 
regelmatig gemotivearde beslissing. 
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W anneer een beklaagde bij conclusie 
betoogde dat hij zich op het ogenblik van 
de feiten en zich nog steeds bevond in 
een ernstige staat van geestesstoornis die 
hem ongeschikt maakt tot het contro
leren van zijn daden en om zijn inter
nering verzocht, is dubbelzinnig en dus 
niet regelmatig gemotiveerd de veroor
delende beslissing uit de motieven waar
van niet kan worden opgemaakt of de 
rechter heeft geoordeeld dat de beklaagde 
zich op het ogenblik van de uitspraak 
van deze beslissing al dan niet in een 
toestand bevond als bepaald in de Wet 
tot bescherming van de maatschappij. 
(Art. 97 Grondwet.) 

2 mei 1977. 897 

8. - Internering. Raadkamer die 
weigert de interne1·ing uit te spreken en 
beveelt dat de stukken naa1· de p1·ocureu1·
generaal wo1•den gezonden. - Geen hoge1· 
beroep van het openbaar ministerie. -
Kamer van inbeschuldigingstelling niet
temin bevoegd om de internering van de 
beklaagde uit te sp1·eken. - Het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij de feiten regelmatig aan
hangig waren gemaakt door het toesturen 
van de stukken door de raadkamer over
eenkomstig artikel 133 van het W etboek 
van Strafvordering, kan, zelfs bij ont
stentenis van hoger beroep van het open
baar ministerie tegen de beslissing van de 
raadkamer waarbij de internering van 
de beklaagde wordt geweigerd, diens 
internering bevelen. 

9 mei 1977. 918 

9. - Hoge commissie tot bescherming 
van de maatschappij. - V erzoek tot in
vrijheidstelling van een ge~nterneerde. -
Verplichting de ge~nterneerde te horen. -
Aanwezigheid van de ge~nterneerde op alle 
vergaderingen welke aan de behandeling 
van zijn ve1·zoek zijn gewijd. - Geen 
vm·eiste. - Al moet de Hoge Commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
waarbij zijn verzoek tot invrijheidstelling 
aanhangig is de gei:nterneerde horen, toch 
schrijft geen enkele wetsbepaling voor 
dat hij aanwezig moet zijn op alle verga
deringen van de commissie gewijd aan de 
behandeling van dit verzoek. (Artt. 16 
en 19, vierde lid, wet tot bescherming van 
de maatschappij.) 

16 mei 1977. 950 

10. - Verzoek van de ge~nterneerde of 
van zijn advocaat om de ge~nterneerde in 
een ande1·e inrichting over te brengen of 
hem in V1'ijheid te stellen. - Hernieuwing 

van dit verzoek. - Dit ve1·zoek kan slechts 
hernieuwd worden na het verst1·ijken van 
een termijn van zes maanden.- De gei:n
terneerde of zijn advocaat kunnen een 
verzoek om de gei:nterneerde in een andere 
inrichting over te brengen of hem in 
vrijheid te stellen slechts hernieuwen na 
het verstrijken van een termijn van 
zes maanden. (Artt. 15 en 18 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

16 mei 1977. 950 

11. - V erbetm·ing van de geestestoestand 
en vm·vulling van de voorwaarden voor 
reclassering. - Beoordeling do01· de Hoge 
Oommissie tot besche1·ming van de maat
schappij. - De Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij be
oordeelt onaantastbaar, in feite, of de 
geestestoestand van de gei:nterneerde 
voldoende verbeterd is en of de voor
waarden voor zijn reclassering vervuld 
zijn. (Art. 18, eerste lid, Wet tot bescher
ming van de maatschappij.) 

16 mei 1977. 950 

12. - Interriering. Verdachte in 
vrijheid op het ogenblik van de beslissing 
tot internering. - Onmiddellijke tenuit
voe1·legging van de inte1·nering kan niet 
bevolen worden. - De strafrechter die 
de internering beveelt van een verdachte 
die op het ogenblik van de beslissing in 
vrijheid is, kan de onmiddellijke ten
uitvoerlegging van de internering niet 
bevelen. (Wet tot bescherming van de 
maatschappij, artt. 7 en 14.) 

31 mei 1977. 1007 

13.- Verbetering van de geestestoestand 
en vervulling van de voo1·waarden voor 
reclassering. - Beoordeling door de com
missie tot besche1·ming van de maatschap
pij. - De commissie tot bescherming van 
de maatschappij beoordeelt op onaan
tastbare wijze, in feite, of de geestes
toestand van de gei:nterneerde voldoende 
verbeterd is en of de voorwaarden voor 
zijn reclassering vervuld zijn. (Wet tot 
bescherming van de maatschappij, arti
kel 18, lid l.) 

21 j1mi 1977. 1089 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

1.- Gerechtelijke en buitengerechtelijke 
akten in Belgie in burgerlijke zaken 
en zalcen van koophandel opgemaakt 
en bestemd voor personen die op het 
Zwitse1·s g1·ondgebied ve1·blijven. - Wijze 
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van toezending. De gerechtelijke 
en buitengerechtelijke akten welke in 
Belgii:i in burgerlijke zaken of zaken van 
koophandel zijn opgemaakt en die be
stemd zijn voor personen die op Zwitsers 
grondgebied verblijven worden, voor hun 
betekening aan de betrokkene, door de 
procureurs-generaal of door de procu
reurs des Konings rechtstreeks toege
zonden aan het hoofd van het parket in 
wiens rechtsgebied de geadresseerde zich 
bevindt. (Art. 40, eerste lid, G.W., 
art. 28 Internationaal Verdrag betref
fende de burgerlijke rechtsvordering ge
sloten te 's-Gravenhage op 1 maart 1954, 
goedgekeurd bij de wet van 28 maart 
1958, en Belgisch-Zwitserse verklaring 
van 29 november 1900 omtrent het over
maken van gerechtelijke of buiten
gerechtelijke akten en van ambtelijke op
drachten in burgerlijke zaken en in zaken 
van koophandel.) 

15 september 1976. 53 

2.- Betekening.- Begrip.- Volgens 
artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek 
moet onder betekening worden verstaan 
de afgifte van een afschrift van een akte 
bij deurwaardersexploot. 

21 oktober 1976 en 27 mei 1977. 
227 en 996 

3. - V ermelding in het exploot van de 
naam, voornamen en hoedanigheid van 
de persoon aan wie het afsohrijt is ter hand 
gesteld. - Ve1·melding op straffe van 
nietigheid voorgesoMeven. - Krachtens 
artikel 43-4° van het Gerechtelijk Wet
hoek moet het exploot van betekening, 
op straffe van nietigheid, de naam, voor
namen en in voorkomend geval de hoe
danigheid van de persoon aan wie het 
afschrift is ter hand gesteld vermelden. 

21 oktober 1976, 31 maart en 27 mei 
1977. 227, 833 en 996 

4. - Geen vermelding van de persoon 
aan wie het ajsohrijt van het exploot is ter 
hand gesteld. - Onregelmatigheid waar
door het exploot nietig is. - Nietigheid 
die ambtshalve dam· de reohter kan worden 
uitgesproken. - Niet-vermelding van de 
persoon aan wie het afschrift van het 
exploot is ter hand gesteld heeft nietig
heid van dit exploot ten gevolge ; deze 
nietigheid wordt ambtshalve door de 
rechter uitgesproken. (Art. 862, § 1, 9°, 
en§ 2, G.W.) 

21 oktober 1976, 31 maart en 27 mei 
1977. 227 

5. - Burgerlijke zaken. - Betekening 

van een exploot aan een in het buitenland 
wonende persoon. - Via de consul. -
Verdrag van 's-Gravenhage van 1 maart 
1954. - Betekening door ajgijte van de 
akte door de Belgisohe consul aan de 
ove1·heid van de buitenlandse Staat. -
W anneer de betekening van een exploot 
in burgerlijke zaken en in zaken van 
koophandel gedaan wordt aan de in het 
buitenland wonende persoon, geenszins 
door bij aangetekende brief een afschrift 
aan zijn woning te zenden, maar wei via 
de consul, als bepaald in het V erdrag van 
's-Gravenhage van 1 maart 1954 betref
fende de burgerlijke rechtspleging, goed
gekeurd bij handeling van de wetgevende 
macht van 28 maart 1958, is er van 
betekening van het exploot sprake, in 
de zin van artikel 40, eerste lid, van het 
Gerechtelijk W etboek, op het ogenblik 
dat de Belgische consul de alrte afgeeft 
aan de door de gevorderde Staat aan
gewezen overheid. (Impliciete oplossing.) 

23 december 1976. 462 

BETICHTING VAN VALSHEID. 

1.- Stmjzaken.- Oassatiegeding.
Betiohting van valsheid tot staving van 
een middel. - Ve1•zoek tot betiohting van 
valsheid ter grijjie ingediend meer dan 
twee maanden na de insoh1-ijving van de 
zaak op de algemene rol. - Het Hoj 
houdt hiermee geen 1•ekening. - In straf
zaken houdt het Hof geen rekening met 
een verzoek tot betichting van valsheid 
dat ter griffie van het Hof is ingediend 
meer dan twee maanden na de dag 
waarop de zaak in de algemene rol is 
ingeschreven. (Artikelen 420bis, 458 en 
459 Sv.) 

25 oktober 1976. 234 

2. - Strajzaken. - Verzoek tot betioh
ting van valsheid, tot staving van een 
vm·dering tot verwijzing van een reohtbank 
naar een andere. - V ordering tot ve1·wij · 
zing niet ontvankelijk.- Ve1·zoek niet ont
vankelijk. - Niet ontvankelijk is het 
verzoek tot betichting van valsheid van 
verscheidene gedingstukken, als de vor
dering tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere tot staving waarvan zij 
is ingesteld, niet ontvankelijk is. 

13 december 1976. 420 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Stmjzaken. - Besohikking van 
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de raadkamer waarbij de beklaagden 
wegens wanbedrijven en met die wan
bedrijven samenhangende overt1·edingen 
naar de cor1·ectionele rechtbank w01·den 
verwezen. - Beschikking tot verwerping 
van de conclusie ten betoge dat het gaat om 
politieke misd1·ijven en pe1·smisd1·ijven en 
dat het hof van assissen het bevoegde 
vonnisgerecht is. - Beschikking niet 
gewezen over de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten. - Geen beschikking in
zake de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten is de beschikking van de raad
kamer, waarbij de beklaagden wegens 
wanbedrijven en met die wanbedrijven 
samenhangende overtredingen naar de 
correctionele rechtbank worden ver
wezen met verwerping van de conclusie 
van de beklaagden ten betoge dat het 
om politieke misdrijven en persmisdrij
ven gaat en dat het hof van assisen het 
bevoegde vonnisgerecht is. 

21 september 1976. 86 

2. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de madkamer waa1·bij de beklaagde wegens 
een misdrijj naar de correctionele 1·echtbank 
wordt verwezen. - Beschikking tot ver
werping van de conclusie ten betoge dat 
de ondervraging van de beklaagde door de 
onderzoeks1·echter nietig is. - Geen be
schikking over de bevoegdheid van de 
onderzoeksge1•echten. - Geen beslissing 
over de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten is de beschikking van de raad
kamer die de beklaagde naar de correc
tionele rechtbank verwijst wanneer zij 
afwijzend beschikt op de conclusie ten 
betoge dat de ondervraging van de 
beklaagde door de onderzoeksrechter 
nietig is wegens schending van de rechten 
van de verdediging en van artikel 31 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik van de talen in gerechtszaken. 

27 september 1976. 108 

3. - Stmfzaken.- Oorrectionele recht
bank waarbij verscheidene misdrijven aan
hangig zijn welke door verschillende be
klaagden zijn gepleegd. - Rechtbanlc die 
zich onbevoegd ve1·lclaart voor alle mis
drijven op grand dat, zonder dat toepassing 
we1·d gemaalct van a1·tilcel 38 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming, een van deze misd1·ijven, dat 
door een van deze belclaagden we1·d ge
pleegd toen deze van zestien tot achttien 
jaar oud was, met de andere misd1·ijven 
samenhangend is. - Onwettelijlcheid. -
Wanneer, zonder dat vooraf toepassing 
werd gemaakt van artikel 38 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugd-

bescherming, verscheidene misdrijven 
welke door verschillende beklaagden 
zijn gep1eegd bij de correctionele recht
bank aanhangig worden gemaakt, en een 
van deze misdrijven door een van de 
beklaagden werd gepleegd toen hij tussen 
zestien tot achttien jaar oud was, kan 
de rechtbank zich niet onbevoegd ver
klaren voor al deze misdrijven, op grond 
dat dit laatste misdrijf met de andere 
misdrijven zou samenhangen ; het feit 
dat het misdrijf dat werd gepleegd door 
een beklaagde toen hij tussen zestien 
tot achttien jaar oud was, tijdens het 
voorbereidend onderzoek niet van de 
vervolgingen gescheiden werd met toe
passing van artikel 48 van de wet van 
8 april 1965, neemt niet weg dat de cor
rectionele rechtbank bevoegd is voor de 
andere misdrijven, zelfs indien zij samen
hangen met het door de minderjarige 
gepleegde misdrijf. 

28 september 1976. 116 

4. - BurgM·lijlce zaken. - Territoriale 
bevoegdheid. Faillietverlclaring. 
Gejaillee1·de niet ingeschreven in de bevol
kings1·egisters in Belgie of in het buiten
land. - Gejaillee1·de die in een Belgische 
gemeente verblijjt en er zijn commerciele 
hoojdactiviteit uitoejent. Failliet
ve1·Jclaring doo1· de 1·echtbank van /coop
handel van het a1·rondissement waartoe 
deze gemeente behoort.- Wettelijkheid.
Wanneer een gefailleerde op het tijdstip 
van de staking van zijn betalingen noch 
in Belgie noch in het buitenland in de 
bevolkingsregisters is ingeschreven, doch 
in een Belgische gemeente verblijft en 
er zijn commerciele hoofdactiviteit uit
oefent, is de rechtbank van koophandel 
van het arrondissement waartoe deze 
gemeente behoort voor de faillietverkla
ring territoriaal bevoegd. (Artt. 36 
en 631 G.W.; art. 440 W.K.) 

30 september 1976. 128 

5.- Strajzalcen.- Eindbeslissing ove1· 
de stmfvordering en de bU1·ge1'lijke 1'echts
vordering. - Alcteve1·lening aan de bur
gerlijke partij van haar voorbehoud voor 
de toelcomst. - Later ingestelde v01·dering 
van de burgerlijke partij. - Strajgerecht 
niet bevoegd.- Hoewel de beslissing van 
een strafgerecht, waarbij definitief uit
spraak wordt gedaan over de strafvor
dering en over de vordering van de 
burgerlijke partij, aan deze laatste akte 
ervan heeft verleend dat zij voorbehoud 
maakt voor de toekomst, is het straf
gerecht niet meer bevoegd om kennis te 
nemen van een later ingestelde vordering 
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van die burgerlijke partij. (Art. 4 wet 
van 17 april 1878.) 

30 november 1976. 366 

6. - Strajzaken. - Geschil inzake be
voegdheid en geschil inzake ontvankelijk
heid van de strajvorde1·ing.- Onderscheid. 
- Een geschil inzake bevoegdheid doet 
zich voor wanneer wordt betoogd dat 
een rechter zich de bevoegdheid van een 
andere rechterlijke overheid heeft toe
geeigend ; een geschil over een verzoek 
tot wijziging van de taal van de rechts
pleging is geen geschil inzake bevoegd
heid van de rechter. 

30 november 1976. 371 

7. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
Geschil inzake bevoegdheid van de mad
kamer.- Begrip.- Geen beslissing over 
een geschil inzake bevoegdheid is de 
beslissing van de raadkamer tot ver
wijzing van de beklaagde naar de correc
tionele rechtbank, waarbij deze zich 
onbevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over het verzoek van de beklaagde 
tot wijziging van de taal van de rechts
pleging, nu de eiser niet stelde dat de 
raadkamer, door uitspraak te doen over 
de vordering tot verwijzing, zich de 
bevoegdheid van een ander gerecht zou 
toeeigenen. 

30 november 1976. 371 

8.- Bevoegdheid.- Burgerlijke zaken. 
- Verdrag tussen Belgie en Nede~·land 
goedgekeurd bij handeling van de wet
gevende macht van 16 augustus 1976. -
Bevoegdheid van de rechter van de plaats 
waar de verbintenis moet worden uitgevoerd. 
- Draagwijdte van deze bepaling. -
Luidens het bij handeling van de wet
gevende macht van 16 augustus 1926 
goedgekeurde verdrag van 28 maart 
1925 tussen Belgie en Nederland betref
fende de territoriale rechterlijke be
voegdheid, het faillissement, en het 
gezag en de tenuitvoerlegging van rech
terlijke beslissingen, scheidsrechterlijke 
uitspraken en authentieke akten, kan de 
eiser, in persoonlijke, hetzij burgerlijke, 
hetzij handelszaken, het geschil brengen 
voor de rechter " van de plaats waar de 
verbintenis moet worden uitgevoerd >> ; 

de plaats waar de verbintenis moet wor
den uitgevoerd wordt bepaald door de 
wet die de in het geding staande wette
lijke verbintenis tot schadevergoeding 
beheerst. 

10 december 1976. 408 

9. - Territoriale bevoegdheid. - Bur-

gerlijke zaken.- Uitkering tot onderhoud. 
- V orde~·ing die kan worden gebracht voor 
de rechter van de woonplaats van de eise1·. 
- Regel van toepassing zelfs indien de 
vordering strekt tot het bekomen van een 
bijkomende uitkering. - Artikel 626 
van het Gerechtelijk W etboek, naar luid 
waarvan de vorderingen betreffende de 
uitkeringen tot onderhoud bedoeld in 
artikel 591, 7°, van ditzelfde wetboek 
kunnen worden gebracht voor de rechter 
van de woonplaats van de eiser, is van 
toepassing op het geval dat er enkel toe 
strekt een bijkomende uitkering te be
komen. 

10 februari 1977. 648 

10. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
M isd1·ijj begaan door een pe~·soon die 
onder toepassing valt van m·tikel 479 van 
het W etboek van Strajvordering. - A an 
een andere beklaagde ten laste gelegde 
samenhangend misdrijj. - Regels inzake 
bevoegdheid en rechtspleging die op deze 
beklaagde toepasselijk zijn. - Wanneer 
een gerechtelijk strafonderzoek is inge
steld tegen een persoon waarop de arti
kelen 479 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering toepasselijk zijn, 
zijn de bijzondere regels inzake rechts
macht en rechtspleging van deze bepa
lingen krachtens de samenhang ook 
toepasselijk op de andere bij dezelfde 
zaak betrokken personen. 

29 maart 1977. 827 

11. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
Geschil inzake bevoegdheid. - Begrip. -
De vraag of een partij voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling een exceptie van 
onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt 
niet af van de kwalificatie die zij aan 
haar verweermiddel heeft gegeven, maar 
van het werkelijke voorwerp van de 
betwisting. 

25 en 26 april1977. 879 en 882 

12. - Bevoegdheid. Strajzaken. -
A1·rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling ter verwerping van het ve1·zet tegen 
een beschikking van de madkamer tot ver
wijzing van de verdachte naar de correc
tionele 1·echtbank wegens valsheid en 
gebruik van valse stukken, oplichting en 
onwettelijke uitoejening van de genees
kunst. - Arrest en beschikking tot ver
werping van de conclusie waarin wordt 
betoogd dat de Raad van de Orde van 
Geneesheren het bevoegde vonnisge1·echt is 
en niet de correctionele rechtbank. - Arrest 
niet gewezen over de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten. - Geen beslissing 
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inzake bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten is het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat het verzet 
tegen een beschikking van de raadkamer, 
waarbij de verdachte naar de correctio
nele rechtbank werd verwezen wegens 
valsheid en gebruik van valse stukken, 
oplichting en onwettelijke uitoefening 
van de geneeskunst, niet ontvankelijk 
verklaart, na verwerping van de con
clusie waarin de verdachte betoogt dat 
de Raad van de Orde van Geneesheren 
het bevoegde vonnisgerecht is, en hij dus 
niet beweert dat de bevoegdheden van 
een andere rechtsmacht zouden toe
geeigend zijn. 

25 april 1977. 879 

13. - Strafzaken. - Rechter voor wie 
tegelijlce1·tijd de stmfvordering en de bur
gerlijke rechtsvorde1·ing zijn gebracht. -
Telastlegging niet bewezen ve1·klaard. -
Onbevoegdheid van de 1·echter om uitspraalc 
te doen over de burgerlijke rechtsvordering. 
- Ret strafgerecht waarbij tegelijkertijd 
de strafvordering en de burgerlijke rechts
vordering aanhangig zijn, is niet bevoegd 
om uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering, wanneer het beslist dat 
de telastlegging niet bewezen is. (Art. 4 
wet van 17 april 1878.) 

13juni1977. 1050 

14. - Bevoegdheid. Strafzalcen. -
V eroordeling van de belclaagde om aan de 
burgerlijke partijen de door hen gevm·de1·de 
vergoeding te betalen. - Rechtsmacht van 
de rechter helemaal aangewend. - Ge
volgen. - De strafrechter die uitspraak 
doet over alles wat het voorwerp was 
van de vorderingen van de burgerlijke 
partijen, heeft zijn rechtsmacht geheel 
uitgeoefend m.b.t. de rechtsvorderingen 
van deze partijen en kan derhalve niet 
beslissen dat hij de zaak verder zal 
behandelen. (Artt. 3 en 4 wet van 17 april 
1878.) 

20 juni 1977. 1077 

15. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
Jeugdbescherming. - Wet van 8 ap1·il 
1965, artilcel 59. - Hoger beroep tegen 
een eindbeslissing van de jeugd1·echter. -
Devolutieve lc1·acht van dit hager be1·oep. -
Onbevoegdheid van de jeugdrechter om bij 
voormad uitspmak te doen tijdens het 
geding in hager beroep. - Uit de devo
lutieve kracht van het hoger beroep en 
uit artikel 59, tweede lid, van de wet van 
8 april 1965 op de jeugdbescherming, 
volgens welke de v66r het hoger beroep 
door de jeugdrechtbank .genomen voor-

lopige maatregelen gehandhaafd blijven 
zolang ze niet door het appelgerecht zijn 
gewijzigd, vloeit voort dat de jeugd
rechter niet bevoegd is om bij voorraad 
uitspraak te doen wanneer tegen zijn 
eindbeslissing hoger beroep is ingesteld. 

27 juni 1977. 1ll1 

16. - Stmfzaken. - Hof van be1·oep 
rechtdoende over een als wanbedrijf om
sch?-even feit. - Redenen van het arrest die 
in het onzeke1·e laten of het aan de belclaagde 
verweten feit oolc nag deelneming aan een 
misdaad oplevert. - Arrest dat het toezicht 
op de wettelijkheid ervan onmogelijk maalct. 
- Ret arrest van een hof van beroep 
waarvan de redenen in het onzekere laten 
of het als wanbedrijf omschreven en aan 
de beklaagde ten laste gelegde feit al 
dan niet ook nog deelneming aan een 
misdaad oplevert, maakt het toezicht 
van het Rof op de bevoegdheid van de 
feitenrechter onmogelijk, en het Rof is 
dus verplicht dit arrest te vernietigen. 

27 juni 1977. 1113 

17. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
Geschil over de ontvanlcelijlcheid van de 
strafvorde?·ing. - Geen bevoegdheidsge
schil. - Een geschil over de ontvanke
lijkheid van de strafvordering is geen 
geschil inzake de bevoegdheid van de 
rechter. 

17 augustus 1977. 1143 

BEVOLKINGSREGISTER. 

Beklaagde die bij ove1·brenging van zijn 
verblijf naar een ande1•e gemeente geen 
aangifte heeft gedaan bij het bestuur van 
de vroege1·e gemeente en zich evenmin !weft 
aangemeld aan het bestuur van de gemeente 
waa1· hij zich is gaan vestigen.- Konink
lijk besluit van 1 april1960, artikel 7 en 10. 
- Toepasselijke straf. - Onwettelijk is 
de veroordeling van een beklaagde tot 
een gevangenisstraf van acht dagen en 
een geldboete van 25 frank omdat hij, 
enerzijds, geen aangifte heeft gedaan 
bij het bestuur van de gemeente, die hij 
bewoonde, van de overbrenging van zijn 
verblijf naar een andere gemeente van 
het Rijk en, anderzijds, zich niet heeft 
aangemeld bij het bestuur van deze 
gemeente ; deze overtredingen worden 
gestraft met een geldboete die de 25 frank 
niet mag overschrijden. (Art. 7, 10 en 26 
K.B. van 1 april 1960 en art. 6 wet van 
2 juni 1856.) 

24 mei 1977. 978 
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BEWAARGEVING. 

1. - Bewaargeving in een hotel. - Toe
passingsgebied. - Hoewel hotelhouders 
als bewaarnemers aansprakelijk zijn voor 
beschadiging, vernieling of ontvreemding 
van de zaken welke een gast, die in het 
hotel zijn intrek neemt en er logeert, 
naar het hotel meebrengt, strekt hun 
aansprakelijkheid zich niet uit tot de 
zaken welke de gast meebrengt die in het 
hotel enkel een maalt:ijd gebruikt. (Arti
kel 1952 B.W., gew. bij de wet van 4 juli 
1972, art. l.) 

19november 1976. 315 

2. - Bewaargeving uit noodzaak. -
Zulks onderstelt dat de bewaargeve?' werd 
beroofd van de vriJheid om niet in bewa1·ing 
te geven en om een andere bewaa1·nemer te 
kiezen. - Onaantastbare beoordeling dom· 
de jeitem·echte1·. - Bewaargeving uit nood
zaak, als omschreven in de artikelen 1348 
en 1949 van het Burgerlijk Wetboek, 
onderstelt dat de bewaargever werd 
beroofd van de vrijheid om niet in bewa
ring te geven en om een andere bewaar
nemer te kiezen; deze vrijheidsberoving 
wordt in concreto en op onaantastbare 
wijze door de feitenrechter beoordeeld. 

19 november 1976. 315 

BEWIJS. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HooFDSTUK II. - BewiJs door gesch1·ijt. 

HoOFDSTUK III. - BewiJs doo1· getuigen. 

HooFDSTUK IV.- Vermoedens. 

HooFDSTUK V. - Bekentenis. 

HooFDSTUK VI. - Eed. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Stmjzaken. - Geval waarin de 
wet geen biJzonder bewiJsmiddel voor
schriift. - Soevereine beoordeling door de 
feitenrechter. - Wanneer in strafzaken 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, beoordeelt de fe:itenrechter vrij 
in feite de bewijswaarde van de hem 
voorgelegde gegevens en met name van 
de verklaringen van de beklaagde en van 
de getuigen. 

7 september 1976. 24 

2. - Misbruik van ve1·trouwen. -
Artikel 491 van het Stmfwetboek. -
Bestanddelen van het misd1·iJj. - BewiJs
last. - In geval van vervolging wegens 
misbruik van vertrouwen op grond van 
artikel 491 van het Strafwetboek client 
het openbaar ministerie niet alleen het 
bewij s te leveren van het bestaan van het 
contract op de uitvoering waarvan het 
misdrijf betrekking heeft, doch ook van 
de bedr:ieglijke verduistering of verspil
ling van de overhandigde voorwerpen ; 
aan deze toepassing van de regels inzake 
de bewijslast wordt geen afbreuk gedaan 
door de uitzonderlijke regel van artikel 16 
van de wet van 17 april 1878, waarvan 
geen toepassing wordt gemaakt als de 
beklaagde tot zijn verdediging een vooraf 
bestaand rechtsfeit aanvoert. 

27 september 1976. 106 

3. - Strajzaken. - Beklaagde die zich 
beroept op een rechtsfeit van v66r het 
misdriif. - BewiJs van dit feit niet onde1'
worpen aan de regels inzake burge?·liJk 
recht. - In geval van vervolging wegens 
misbruik van vertrouwen op grand van 
artikel 491 van het Strafwetboek client 
het openbaar ministerie niet alleen het 
bewijs te leveren van het bestaan van 
het contract op de uitvoering waarvan 
het misdrijf betrekking heeft, doch ook 
van de bedrieglijke verduistering of ver
spilling van de overhandigde voorwerpen ; 
aan deze toepassing van de regels inzake 
de bewijslast wordt geen afbreuk gedaan 
door de uitzonderlijke regel van arti
kel 16 van de wet van 17 april 1878, 
waarvan geen toepassing wordt gemaakt 
als de beklaagde tot zijn verdediging een 
vooraf bestaand rechtsfeit aanvoert. 

27 september 1976. 106 

4. - Stmfzaken. - Bloedp1·oej. -
Expertiseverslag. - Vermelding in dit 
ve1·slag van het numme1· van de venule. -
N och substantieel noch op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvoorschrijt. 
- Rechter die 'uit andere gegevens van het 
verslag afleidt dat het bloed van de venule 
dat is van degene wiens bloed is ajgenomen. 
- W etteliJkheid. - De vermelding in 
het expertiseverslag van een bloedonder
zoek, van het nummer van de venule, 
is geen substantieel of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvoor
schrift ; de rechter kan uit andere gege
vens van het verslag het bewijs afleiden 
dat het bloed van deze venule dat is van 
degene wiens bloed is afgenomen. (Arti
kel 44bis, § 4, Sv. ; art. 64 wegenverkeers
wet; art. 3 K.B. van 10 juni 1959.) 

28 september 1976. 113 
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5. - Stmfzaken. - Vervoe1·. - Wet 
van 18 februari 1969 betreffende de maat
?"egelen te1· uitvoering van de internationale 
ve1·d1·agen en akten inzake ve1·voer ove1· de 
weg, de spoorweg of de wate1·weg, m·tikel 3, 
§ 1. - Bepaling die geen bijzonder bewijs
middel voo?'sch?·ijft. - Artikel 3, § 1, van 
de wet van 18 februari 1969 betreffende 
de maatregelen ter uitvoering van de 
internationale verdragen en akten inzake 
vervoer over de weg, de spoorweg of de 
waterweg, waarbij wordt bepaald dat 
de Koning de ambtenaren bepaalt welke, 
behalve de officieren van gerechtelijke 
politie, terzake bevoegd zullen zijn om 
misdrijven op te sporen en te bepalen 
onder welke voorwaarden hun processen
verbaal bewijskracht zullen hebben, sluit 
de bewijsvoering door aile rechtsmidde
len niet uit. (Artt. 154, 189 en 2ll Sv.) 

28 september 1976. ll5 

6. - Bewijslast. - Beslissing waa1·in 
de op1·echtheid wordt onderzocht van de 
door de ve?pachter van een landeigendom 
aangevoerde opzeggingsreden en het ver
weer van de pachter waa1·in deze die reden 
betwist, wordt ve?'WO?pen. - Beslissing 
die aan de pachter het bewijs niet oplegt 
dat de verpachter zijn voornemen pe?·soon
lijk het goed te exploiteren niet zal ten uit
voe?' leggen. - De verpachter van een 
landeigendom, die een rechtsvordering 
instelt tot geldigverklaring van de op
zegging om het verhuurde goed zelf te 
exploiteren, moet het bewijs leveren dat 
de door hem aangevoerde reden gegrond 
is en dat het voornemen oprecht is ; het 
bewijs, dat de verpachter zijn voornemen 
niet zal ten uitvoer leggen, wordt aan 
de pachter niet opgelegd door de beslis
sing die, na te hebben onderzocht of de 
als opzeggingsreden uitgedrukte bedoe
ling gegrond en oprecht is, het verweer 
van de pachter verwerpt waarin deze de 
oprechtheid van de reden betwist. 

l oktober 1976. 135 

7.- Strafzaken.- Gevallen wam·in de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft. - Soevereine beoo1•deling door de 
feitenrechte?'. - W anneer de wet in 
strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, beoordeelt de rechter in feite 
en· derhalve soeverein de bewijswaarde 
van de gegevens op grond waarvan hij 
tot zijn overtuiging is gekomen en waar
tegen de partijen tegenspraak hebben 
kunnen .voeren. 

22 november 1976 en 3 januari 1977. 
320 en 472 

8. - Burgerlijke zaken. - Vorde1·ing 
gegrond op een fout van de ve1·weerde1' of 
van iemand waarvoor de ve1·weerder bttrge?'
rechtelijk aanspralcelijk is. - Het bewijs 
van deze fout rust op de eise1·. - Hij die 
in burgerlijke zaken een vordering heeft 
ingesteld welke gegrond is op een fout 
van de verweerder of van iemand waar
voor de verweerder burgerrechtelijk aan
sprakelijk is moet het bewijs leveren van 
deze font ; als hierover twijfel bestaat 
moet de rechter de vordering ongegrond 
verklaren. 

10 december 1976. 406 

9. - Strafzaken. - Bestanddelen van 
het misdrijf. - Bewijs rustend op de ver
volgende of op de btt1'ge1'lijke partij. -
Het staat aan de vervolgende of de 
burgerlijke partij te bewijzen dat alle 
bestanddelen van een misdrijf aanwezig 
zijn. (Algemeen beginsel van het straf
recht.) 

21 december 1976. 449 

10. - Strafzaken. Bewijslast. -
Beg1•ip. -De rechter die, op grond van 
de door hem gegeven overwegingen, zegt 
dat in de door de beklaagde tot staving 
van zijn verweermiddelen aangevoerde 
beweringen niets geloofswaardigs te vin
den is, omkleedt zijn beslissing regelmatig 
met redenen en maakt een juiste toepas
sing van de regels betreffende de bewijs
last in strafzaken. 

31 jannari 1977. 602 

11. - Stmfzaken. - Verbod voo1· de 
rechter zijn beslissing te gronden op zijn 
pe1·soonlijke wetenschap van de feiten. -
Bewijs rust op de ve?·pachte?'. -3W mmeer 
op basis van de hem regelmatig voorge
legde gegevens en op gegevens die hij 
daaruit afleidt steunt zijn beslissing niet 
op zijn persoonlijke wetenschap van de 
feiten. 

1 febrnari 1977. 610 

12. - Bewijslast. - Bu1·gm·lijke zaken. 
- Pacht op 01U'Oe?'ende goederen voor in
dttstriiile vetmeste1·ij en indust1·iiile folclcerij, 
onafhankelijk van een landbottwbedTijf. -
Bewijs rust op de ve1pachter. -Wanneer 
de verpachter van een landeigendom 
betoogt dat de verpachte gronden ge
bruikt worden voor industriele vetmes
terij en industriele fokkerij, onafhanke
lijk van een landbouwbedrijf, rust op 
hem het bewijs van dat gebruik ; de be
wijsorde wordt niet omgekeerd door de 
beslissing die, na te hebben vastgesteld 
dat de overnemer vm1 de pacht het 
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beroep van veekoopman uitoefende, be
slist dat niet bewezen is dat de overnemer 
de oorspronkelijke bestemming van het 
aan de overdrager verpachte goed ge
wijzigd heeft. (Art. 2, 1° vervat in arti
kel I van de wet van 4 november 1969.) 

11 februari 1977. 651 

13. - Strajzaken. - Verklaring van 
de beklaagde. - Bewijswaarde. - Soe
vereine beoordeling door dejeitenrechter.
In strafzaken beoordeelt de rechter soe
verein de bewijswaarde en de draag
wijdte van een verklaring van een be
klaagde, als hij de bewoordingen ervan 
niet miskent. 

4 april1977. 838 

14. - Strajzaken. Bewijslast. -
Beklaagde die een rechtvaardigingsgmnd 
aanvoert. - Beslissing die vaststelt dat 
aan deze bewering gegevens ontbreken die 
ze geloojwaardig ktmnen maken. - Beslis
sing die aan de belclaagde geen bewijs 
oplegt. - Aan de beklaagde wordt geen 
bewijs van het bestaan van een door hem 
aangevoerde rechtvaardigingsgrond op
gelegd door de beslissing, die weigert 
deze rechtvaardigingsgrond in acht te 
nemen, omdat aan deze bewering gege
vens ontbreken die ze geloofwaardig 
kunnen maken. (Algemeen beginsel van 
het bewijs in strafzaken.) 

25 april 1977. 87 5 

15.- Strajzaken.- Beslissing wam·bij 
wm·dt vastgesteld dat de beweringen van 
de beklaagde niet geloojwaa1·dig zijn en 
dat het bewijs van de ten laste gelegde jeiten 
is geleve1·d door het openbaar ministm·ie 
en door de bu1·gerlijke partij. - Geen 
omkering van de bewijslast. - De regel 
van de bewijslast in strafzaken wordt 
niet miskend door de beslissing waarbij 
wordt vastgesteld dat de beweringen 
van de beklaagde niet geloofwaardig zijn 
en dat het bewijs van de ten laste gelegde 
feiten is geleverd door het openbaar 
ministerie en door de burgerlijke partij. 
(Algemeen beginsel van de bewijslast in 
strafzaken.) 

16 mei 1977. 947 

16.- Strajzaken.- Beklaagde die een 
rechtvaa1·digingsg?·ond aanvoert. - Stel
ling die enig geloojwaardig gegeven bevat. 
- Bewijs van de onjuistheid e1·van 1·ust 
op het openbaar ministerie, op de vervol
gende partij of op de bu1·gerlijke partij.
Wanneer de beklaagde een rechtvaardi
gingsgrond 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 bewijs in strafzaken.) 

17 mei 1977. 958 

17. - Burgerlijke zaken. - Ovedegging 
van stukken. - Gerechtelijk W etboek, 
artikel 877. - BiJvoeging in het dossier 
van een stuk dat het bewijs inhoudt 
van een ter zake dienend jeit. - Lou
tere mogelijkheid voor de rechter te 
bevelen dat dit stuk bij het dossier wordt 
gevoegd. - Artikel 877 van het Gerech
telijk W etboek verleent aan de rechter 
de mogelijkheid, doch verplicht hem niet 
ertoe, bij het dossier van de rechts
pleging een origineel of eensluidend ver
klaard afschrift te voegen van een stuk 
dat het bewijs inhoudt van een ter zake 
dienend feit, wanneer er gewichtige, be
paalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens bestaan dat een partij of 
een derde dit stuk onder zich heeft. -

2 juni 1977. 1019 

18. - Strajzalcen. - Deshmdigen
onde?·zoek. - Bewijswaa1·de. - Beoo?'
deling dom· de jeitenrechte?'. -De rechter 
beoordeelt in feite en derhalve op on
aantastbare wijze de bewijswaarde van 
een deskundigenverslag, in zoverre hij 
de bewijskracht van de bewoordingen 
van dit verslag niet miskent. 

14 juni 1977. 1053 

19. - Bewijslast. - Burgm-lijke zaken. 
- V m·de1·ing gegrond op een overtreding 
van de strajwet. - V enveerde1· die betwist 
dat dit misdrijj aan hem te wijten is en een 
?'echtvaardigingsgrond aanvom·t. - Ve?'
melding in het vonnis van de jeitelijke 
gegevens waarop het steunt om het misdrijj 
bewezen te verklaren en de rechtvaardigings
grond te verwerpen. - Geen miskenning 
van de regels inzake de bewijslast. -
De regels inzake de bewijslast in burger
lijke zaken worden niet miskend door 
het vonnis dat een op een overtreding van 
de strafwet gegronde vordering toewijst 
met opgave van feitelijke omstandig
heden ter verantwoording van de inwil
liging der vordering en van de verwerping 
van de door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond. 

16 juni 1977. 1071 

HOOFDSTUK II. 

BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 

20.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
kracht van de akten.- Burgerlijke zaken. 
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- Ooncl1tsie. - Uitlegging door de feiten
rechter. - Uitlegging verenigbaar met de 
bewoordingen van de conclusie. - Mis
kenning van de bewijskracht van de akten. 
- De bewijskracht van de akten wordt 
miskend door de beslissing die aan een 
conclusie van een partij een uitlegging 
geeft welke onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

9 september 1976. 32 

21. - Bewijs door geschrift. - Bewijs
kracht van de akten. - Burgerlijke zaken. 
- Huurcontract.- Olausule die de huur
dm· ervan vrijstelt vier maanden huur te 
betalen ter vergoeding van de dam· hem 
gedane kosten voor de herstelling van een 
elektrische installatie. - Vonnis waarbij 
beslist wo1'dt dat geen enlcele akte m·van 
gewag maakt dat de verhuu1·de1· in de 
kosten van deze installatie zou tussen
komen. - Miskenning van de bewijs
kmcht van het huurcontmct. - De bewijs
kracht van de clausule van een huur
contract, die de huurder ervan vrijstelt 
vier maanden huur te betalen ter ver
goeding van de door hem gedane kosten 
voor de herstelling van een elektrische 
installatie, wordt miskend door de rech
ter die beslist dat geen enkele aide ervan 
gewag maakt dat de verhuurder in de 
kosten van deze installatie is tussenge
komen. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

30 september 1976. 122 

22.- Bewijs door gescMift.- Bewijs
kmcht van de akten. - Burgerlijke zaken. 
- Brief. - Beslissing die aan deze brief 
een uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoo1'dingen m·van.- Mislcenning 
van de bewijslcracht van de alcten. - De 
bewijskracht van een briefwordt miskend 
door de rechter die aan deze brief een 
uitlegging geeft welke onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

30 september en 22 december 1976. 
126 en 459 

23. - Bewijs door geschrift.- Bewijs
kracht van de akten. - Burge1·lijke zalcen. 
- Gedingstukken. - Uitlegging verenig
baar met de bewoordingen ervan. - Geen 
miskenning van de bewijskracht van die 
akten. - De bewijskracht van de geding
stukken wordt niet miskend door de 
rechter die aan deze stukken een uitleg
ging geeft welke verenigbaar is met de 
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

1 oktober 1976. 133 

24. - Bewijs door geschrift. - Bewijs
kracht van de akten. - Burgedijke zaken. 
- M islcenning van de bewijskracht van 
een akte. - Begrip. - De rechter kan 
de bewijskracht van « algemene onder
richtingen van een bestuur >> niet mis
kend hebben, als noch uit zijn beslissing 
noch uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de tekst 
van deze onderrichtingen hem werd over
gelegd of dat hij zijn beslissing ambts
halve daarop heeft gesteund. (Artt. 1319 
en 1320 B.W.) 

8 oktober 1976. 160 

25.- Bewijs door geschrift.- Bewijs
kracht van de akten. - Strafzaken. ----'
Oonclusie. - Uitlegging verenigbaar met 
de bewoordingen van de conclusie. -
Geen miskenning van de bewijskracht van 
de akten. - De bewijskracht van de 
alden wordt niet miskend door de rechter 
die aan de conclusie van een partij een 
uitlegging geeft die verenigbaar is met 
de bewoordingen van deze conclusie. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.). 

18 oktober 1976. 203 

26. - Bewijs door geschrift. -Burge?'
lijke zaken. - Overeenlcomst die een uit
legging vm·eist. - Rechte1· die zich op 
extrinsieke gegevens bm·oept om de werke
lijke wil van de partijen te bepalen. -
Uitlegging verenigbam· met de bewoordin
gen van de akte. - Geen miskenning van 
de bewijskracht van de akten. - De be
wijskracht van de akten wordt niet mis
kend door de rechter die, zonder de be
woordingen te miskennen van een over
eenkomst welke moet worden uitgelegd, 
zich op extrinsieke gegevens beroept om 
de werkelijke draagwijdte te bepalen 
welke de partijen aan de overeenkomst 
hebben willen toekennen. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

22 oktober 1976. 229 

27. - Bewijs door geschrift. - Burge?'
lijke zaken. - Bewijskracht van de akten. 
- Overeenkomst. - Overeenkomst gesloten 
v66r de echtscheiding door onderlinge toe
stemming. - Uitlegging vm·enigbaar met 
de bewom·dingen van de overeenkomst. -
Geen miskenning van de bewijskracht van 
de akten. - De bewijskracht van de over
eenkomst tussen echtgenoten die door 
onderlinge toestemming uit de echt 
scheiden wordt niet miskend door de 
beslissing die aan deze overeenkomst, en 
met name aan het beding volgens het
welk door een van de echtgenoten aan 
de andere een uitkering tot onderhoud 
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zal worden betaald, een uitlegging geeft 
welke verenigbaar is met de bewoordin
gen ervan. 

4 november 1976. 263 

28. - Bewijs door geschrijt. - Bewijs
kracht van de akten. - Stmjzaken. -
Proces-ve1·baal van het verhoo1· van een 
getuige. - Beslissing waarbij aan de ver
klaring van de getuige een dmagwiJ'dte 
wordt toegekend die niet te verenigen is 
met de bewoordingen ervan.- Miskenning 
van de bewijskmcht van het proces-ve1'
baal. - De bewijskracht van het proces
verbaal van het verhoor van een getuige 
wordt miskend door de beslissing die aan 
de in dit proces-verbaal opgetekende 
verklaring een betekenis en een draag
wijdte geeft, die niet te verenigen zijn 
met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319 
en 1320 B.W.) 

8 november 1976 en 28 februari 1977. 
281 en 695 

29.- Bewijs dom· gesch1·ijt.- Bewijs
last. - Burgerlijke zaken. - Rechte1· die 
aan bepaalde stukken een grotere bewijs
waa1·de toekent dan aan andere. - Onaan
tastbare beom·deling. - Geen schending 
van de 1•egels inzake de bewijslast. - De 
rechter die, krachtens zijn onaantastbare 
beoordelingsbevoegdheid, aan bepaalde 
stukken een grotere bewijswaarde toe
kent dan aan andere, schendt bij deze 
beoordeling geen wetsbepaling betref
fende de bewijslast. (Art. 1315 B.W.) 

17 november 1976. 305 

30.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
kmcht van de akten. - Burgm·lijke zaken. 
- Oonclusie. - Uitlegging verenigbaar 
met de bewoordingen van deze conclusie. -
Geen miskenning van de bewijskracht van 
de akten.- De bewijskracht van de akten 
wordt niet miskend door de rechter die 
van de conclusie van een partij een nit
legging geeft welke verenigbaar is met de 
bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

26 november 1976 en 23 december 1976. 
342 en 462 

31. - Bewijs doo1· geschrijt. - Bewijs
lcmcht van de akten.- Burgedijlce zaken. 
- Modelovm·eenkomst voo1· de ve1•zelcering 
betreffende de bw·gm·1·echtelijke aanspra
lcelijkheid inzake motorrijtuigen, a1·tilcelJ2. 
- W aarschuwing van de ve1·zelcerde die 
zijn p1·emies niet betaald heejt. - Arrest 
dat beslist dat deze wam·schuwing geldig 
blijjt zolang de ve1•zekerde de premies niet 
betaald heejt. - Geen miskenning van de 

bewijslcracht van de ove1·eenkomst. 
De bewijskracht van artikel 12 van de 
modelovereenkomst voor de verzekering 
betreffende de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
wordt niet miskend door het arrest dat 
beslist dat de waarschuwing door de 
verzekeraar, overeenkomstig dit artikel, 
van de verzekerde die zijn premies niet 
betaalcl heeft, slechts is voorgeschreven 
tot vaststelling van het moment waarop 
het recht van opzegging ontstaat en dat 
dit opzeggingsrecht op ieder ogenblik kan 
worden uitgeoefend, zolang de vervallen 
premies waarvoor deze waarschuwing 
dient niet betaald werden, zelfs indien 
andere premies, die na de kennisgeving 
zijn vervallen, tot geen tweede waar
schuwing aanleiding hebben gegeven. 

29 november 1976. 355 

32. - BewiJ's door geschrijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Burgerlijlce zalcen. 
- Oonchtsie van de eiser. - Uitlegging 
verenigbaar met de bewoordingen van deze 
akte, die bovendien ove1·eenstemt . met die 
van de eiser. - Geen mislcenning van de 
bewijskmcht van de akten. - De bewijs
kracht van eisers conclusie voor de feiten
rechter wordt niet miskend door de 
beslissing die hieraan een uitlegging geeft 
welke met de bewoordingen ervan vere
nigbaar is en bovendien overeenstemt 
met die welke de eiser er zelf aan geeft. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2 december 1976. 386 

33.- Bewijs doo1· geschrijt.- Bewijs
lcmcht van de akten. - Strajzaken. -
Oonclusie. - Uitlegging dam· de jeiten-
1'echte1'. - Uitlegging onvm·enigbaar met 
de bewoo1·dingen ervan. - Miskenning 
van de bewijslcmcht van de alcten. - De 
bewijskracht van de conclusie van een 
partij wordt miskend door de rechter 
die er een uitlegging aan geeft welke on
verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

14 december 1976. 422 

34.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
lcracht van de alcten. - Burgerlijlce zaken. 
- Ove1·eenkomst. - Uitlegging ve1·enig
baar met de bewoordingen van deze over
eenlcomst. - Geen mislcenning van de 
bewijslc?·acht van de alcten. - De bewijs
kracht van een handelshuurovereenkomst 
wordt niet miskend door de beslissing die 
aan deze overeenkomst een uitlegging 
geeft welke verenigbaar is met de bewoor
dingen ervan. 

7 januari 1977. 490 
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35.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
kracht van de akten. - Begrip. - De 
feitenrechter kan de bewijskracht van 
de conclusie of het vormvoorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet niet schenden 
alleen omdat hij oordeelt dat de conclusie 
van een partij niet ter zake heeft geant
woord op een voor hem door de andere 
partij aangevoerd middel en evenmin 
dit middel heeft weerlegd. 

12 januari 1977. 530 

36.- Bewijs doo1• geschrijt.- Bewijs
kmcht van de akten. - Burge1"lijke zaken. 
- Testamenten. - Uitlegging door de 
1•echter van een litigieuze testamentai1•e be
schikking. Gemotiveerde uitlegging 
welke niet st1·ijdig is met de bewoordingen 
van de akte. - Geen miskenning van de 
bewijskmcht van de akten. - De bewijs
kracht van een testamentaire beschik
king wordt niet miskend door de feiten
rechter die, om aan het testament zijn 
wettelijk gevolg toe te kennen, de volle
dige tekst van de beschikking in aanmer
king neemt, zonder toevoeging of weg
lating, door enkel de materiele vergissing 
te verbeteren in de leestekens tussen 
beide zinsneden waaruit de beschikking 
bestaat, nu de eerste door de tweede 
wordt uitgelegd. 

14 januari 1977. 547 

37. - Bewijs door gescMijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Stmfzaken. -
Miskenning van de bewijskmcht van een 
proces-verbaal. - Begrip. - De bewijs
kracht van een proces-verbaal wordt niet 
miskend door de rechter die, zonder de 
bewoordingen ervan te verdraaien, aan 
de vaststellingen in deze akte een andere 
uitlegging geeft dan degene die de aide 
heeft opgesteld. (Artt. 1319 en 1320B.W.) 

17 januari 1977. 552 

38.- Bewijs door gescMijt.- Bewijs
kmcht van de akten. - Stmjzaken. -
Proces-verbaal van onderzoek.- Beslissing 
die aan dit proces-ve1·baal een dmagwijdte 
toekent welke verenigbaar is met de bewoor
dingen ervan. - Geen schending van de 
bewijskracht van de akten. - De bewijs
kracht van een proces-verbaal van onder
zoek wordt niet miskend door de beslis
sing die hieraan een draagwijdte toekent 
welke verenigbaar is met de bewoordin
gen ervan. (Artt. 1319 en 1320 B.W.) 

25 januari 1977. 579 

39.- Bewijs door gescMijt. - Bewijs
lcracht van de akten. - Burgerlijlce zaken. 
- Proces-verbaal van een commissie tot 

mming van de schade. - Uitlegging niet 
verenigbaar met de bewo01·dingen van het 

proces-verbaal. - Miskenning van de 
bewijskmcht van deze akte. - W anneer 
het proces-verbaal van een commissie 
tot raming van de schade zich ertoe 
beperkt het bestaan van een feit en van 
een oorzakelijk verband tussen dit feit 
en de schade vast te stellen, onder voor
behoud van de beslissing nopens de 
aansprakelijkheid, wordt de bewijskracht 
van deze akte miskend door het vonnis 
dat zijn beslissing hierop steunt dat het 
proces-verbaal de uitdrukkelijke erken
ning van een fout bevat. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

27 januari 1977. 594 

40.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
kracht van de akten. - Burgerlijke zaken. 
- Deslcundigenverslag. - Uitlegging die 
niet te verenigen is met de bewoordingen 
van het verslag. - Miskenning van de 
bewijskmcht van de akten. - De bewijs
kracht van een desknndigenverslag wordt 
miskend door de beslissing die hiervan 
een uitlegging geeft die niet te verenigen 
is met de bewoordingen ervan. (Artike
len, 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

28 januari 1977 en 2 juni 1977. 
599 en 1019 

41. - Bewijs door gesch?-ijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - Burge1·lijke zaken. 
- Lastenboelc dat een uitlegging vereist.
Rechte1• die zich op extrinsieke gegevens 
beroept om de werlcelijlce wil van de partijen 
te bepalen. - Uitlegging vm·enigbam· met 
de bewo01·dingen van het lastenboek. -
Geen miskenning van de bewijskmcht der 
akten. - De bewijskracht van de akten 
wordt niet miskend door de rechter die, 
zonder de bewoorclingen te miskennen 
van een lastenboek dat moet worden uit
gelegd, zich op extrinsieke gegevens 
beroept om de werkelijke draagwijdte te 
bepalen welke de partijen aan het lasten
boek hebben willen toekennen. (Artike
len 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

28 januari 1977. 600 

42. - Bewijs door geschrijt. - Straf
zaken.- Miskenning van de bewijskmcht 
van een akte. - Begrip. - De rechter 
miskent niet noodzakelijk de bewijs
kracht van een akte volgens welke « min 
of meer twintig per cent » moet worden 
terugbetaald, door te beslissen dat val
gens deze akte « ten minste twintig per 
cent » moest worden terugbetaald. (Arti
kelen 1319, 1320 en 1322 B.W.) 
7 februari 1977. 632 
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43.- Bewijs door geschrift.- Bewijs
kracht van de akten. - Burge1·lijke zaken. 
- Beslissing hierop geg1·ond dat een 
pa1·tij noch aanvoe~·t noch bewijst dat zij 
in geb1·eke wenl gesteld om ve~·zekerings
p1'emies te betalen. - Akte van hoge1' 
be1·oep en conclusie volgens welke de ee1'ste 
rechte1' de bewijsMde heeft omgekee~·d doo1' 
aan deze pMtij het bewijs op te leggen dat 
zij niet in geb1·eke we1·d gesteld. - M isken
ning van de bewijskmcht van de akte van 
hager be1·oep en van de conchtsie in hoge1' 
beroep. - De bewijskracht van de akte 
van hoger beroep en van de conclusie 
van een partij, die beweerde dat de eerste 
rechter de bewijsorde had omgekeerd 
door haar het bewijs op te leggen dat zij 
niet in gebreke werd gesteld wordt mis
kend door het arrest dat hierop is gegrond 
dat deze partij noch aanvoert noch 
bewijst dat zij in gebreke werd gesteld 
om verzekeringspremies te betalen. 

ll februari 1977. 649 

44. - Stmfzaken. - Bewijs doo1' ge
schi'ift. - Bewijskracht van de akten. -
Middel ten betoge dat de best1'eden beslis
sing de bewijskmcht van bepaalde stukken 
van het dossie1· miskent. - Beslissing die 
niet op deze stukken steunt.- Middel dat 
jeitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel ten betoge 
dat de bestreden beslissing de bewijs
kracht miskent van bepaalde stukken 
van het dossier, wanneer de beslissing 
niet op deze stukken stem1t. 

15 februari 1977. 661 

45.- Bewijs doo1' gescMift.- Bewijs
kmcht van de akten. - Bu1'gerlijke zaken. 
- Akte inzake aankoop van een stttk grand 
waarin een e1'jdienstbaa1'heid van overgang 
wo1·dt vastgesteld. - Uitlegging ve1'enig
baa1' met de bewoo1'dingen van deze akte. -
Geen miskenning van de bewijskracht 
e1'van. - De bewijskracht van de akte 
inzake aankoop van een stuk grond 
waarin het bestaan van een erfdienst
baarheid van overgang wordt vastgesteld 
wordt niet miskend door de rechter die 
hieraan een uitlegging geeft welke vere
nigbaar is met de bewoordingen ervan. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

18 februari 1977. 675 

46.- Bewijs door gescMift.- Bewijs
kmcht van de akten. - Beg1'ip. - Een 
overtreding van een wet in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk W etboek 
kan geen schending zijn van de bewijs
kracht van die wet in de zin van de arti• 

kelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

3 maart 1977. 720 

47. - Bewijs dam· gescMijt. - Bew~is
kracht van de akten. - Burge~·lijke zaken. 
- Rechte1' bij wie de st1'ajvo1'de1'ing aan
hangig is gemaakt en die twee st1·af!en 
heeft uitgesp1'oken, 1'espectievelijk wegens 
een misd1'ijj uit onvoo1'zichtigheid en 
wegens een feit dat een gebrek aan voor
zichtigheid of vom·zm·g opleve1't en zelf als 
misd1'ijj stmfbaa1' is gesteld, doch die 
beslist dat dit misd1'ijj een bestanddeel is 
van het misddjf uit onvom·zichtigheid. -
Rechte1' bij wie de burgeflijke 1'echtsvo1'
dering aanhangig is gemaakt en die aan 
deze beslissing een draagwijdte toelcent 
welke onve1'enigbaa1' is met de bewoo1'din
gen e1'van. - Schending van de bewijs
kmcht van die beslissing. - W anneer de 
strafrechter, enerzijds, de beklaagde tot 
afzonderlijke straffen heeft veroordeeld 
om een voertuig in staat van dronken
schap te hebben bestuurd en wegens een 
misdrijf van onvrijwillige verwondingen, 
en, anderzijds, uitdrukkelijk of impliciet 
vastgesteld heeft dat de staat van dron
kenschap, bestanddeel van dit misdrijf, 
de of een van de oorzaken van het on
geval is geweest, geeft de rechter bij wie 
de burgerlijke rechtsvordering aanhan
gig is gemaakt en die zegt dat de straf
rechter zeker en noodzakelijk geoordeeld 
heeft dat de staat van dronkenschap 
noch de oorzaak noch een van de oor
zaken van het ongeval is geweest, van 
deze beslissing een uitlegging die onve
renigbaar is met de bewoordingen ervan 
en schendt dus de bewijskracht van die 
beslissing. (B.W., art. 1319 en 1320.) 

3 maart 1977. 724 

48. - Bewijs doo1' geschfijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Bu1'ge1'lijke zaken. 
- B1'iej. - Uitlegging verenigbaa1· met 
de bewoo1'dingen van de b1'ief. - Geen 
mislcenning van de bewijskmcht van de 
akten. - De bewijskracht van een brief 
wordt niet miskend door de rechter die 
hieraan een uitlegging geeft, die verenig
baar is met de bewoordingen ervan. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

23 maart 1977. 795 

49. - Bewijs doo1· gescMijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - Bu1'ge1·lijlce zalcen. 
- Ove1'eenlcomst.- Huwelijkscontmct.
Uitlegging ve1'enigbaar met de bewoo1'din
gen van deze ove~·eenkomst. - Geen mis
kenning van de bewijslcracht van de akten. 
- De bewijskracht van een huwelijks-
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contract wordt niet miskend door de 
beslissing die aan deze overeenkomst, 
en met name aan het beding waarbij aan 
de overlevende echtgenoot een vrucht
gebruik op de goederen van de nalaten
schap van de eerststervende wordt toe
gekend zolang de overlevende niet her
trouwt, een met de bewoordingen ervan 
verenigbare uitlegging geeft. 

28 april 1978. 887 

50. - Bewijs dam· gesch?-ift. - Bewijs
kmcht van de akten. - Directe gemeente
belastingen. - Sch1'iftelijk advies van een 
college van burgemeester en schepenen over 
werken met het oog op constructies op 
bepaalde pe1·celen. - Miskenning van de 
bewijslcmcht van deze akte. - Begrip. -
Ret schriftelijk advies van een college 
van burgemeester en schepenen volgens 
hetwelk in de loop van het jaar 1976 op 
bepaalde percelen werken met het oog 
op constructies werden uitgevoerd, wordt 
miskend door de rechter die, zonder 
enige motivering, zegt dat uit dit advies 
blijkt dat deze werken reeds in de loop 
van het jaar 1975 aan de gang waren. 
(Art. 1322 B.W.) 

18 mei 1977. 960 

51. - Bewijs door geschrijt. - Bewijs
kracht van de alcten. - Strafzaken. -
Verande1·ing van kwalijicatie in de dag
vaarding of in de ve1·wijzingsbeschiklcing. 
- Voorwaarden. - Hoewel elke nieuwe 
kwalificatie impliceert dat er andere 
juridische elementen bestaan is een 
verandering van kwalificatie door de 
rechter niettemin geoorloofd en wordt 
de bewijskracht van de dagvaarding of 
van de verwijzingsbeschikking niet mis
kend zodra het in aanmerking genomen 
feit hetzelfde is als datgene waarop de 
vervolging steunt of in dit laatste feit 
begrepen is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

7 juni 1977. 1035 

52. - Bewijs door geschrift. - Bewijs
kracht van de alcten. - Tuchtzaken. -
Middel ten betoge dat de bestreden beslis
sing de bewijskracht van een bepaalde alcte 
van het dossie1· miskent. - Beslissing 
waa1·in van deze alcte geen melding wordt 
gemaalct en geen inte1'Pretatie wordt gege
ven. - lJ!Iiddel zonde1· feitelijke grondslag. 
- Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat de bestreden beslissing de 
bewijskracht van een bepaalde akte van 
het dossier miskent, als in de beslissing 
van deze akte geen melding wordt 

CASSATIE, 1977. - 38 

gemaakt en geen interpretatie wordt 
gegeven. 

17 juni 1977. 1075 

HOOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETUIGEN. 

53. - Bewijs door getuigen. - Burger
lijke zaken. - Aanbod van bewijs doo1· 
getuigen. - Vaststelling door de 1·echter 
dat dit aanbod geen steun vindt in eni ge 
nuttige of ter zalce dienende vermelding. -
Verwe1'Ping.- Wettelijkheid.- De rech
ter die vaststelt dat de gegevens van fei
telijke aard van een tegenonderzoek, dat 
werd gedaan voordat een tegenvordering 
werd ingesteld, waarop een partij steunt 
voor een aanbod van bewijs door getuigen 
tot staving van deze vordering, i.d.o. 
geen nuttige of ter zake dienende ver
melding bevatten, steunt wettelijk op 
deze vaststelling om dit bewijsaanbod 
te verwerpen. (Art. 915 G.W.) 

3 september 1976. 12 

54. - Strafzaken. - Bewijs door getui
gen. - Geval waarin de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voo1·schrijft. - Rechte1• lean 
zijn overtuiging gronden op getuigenissen 
tijdens het vooronderzoelc afgelegd, oolc al 
zijn zij tM' te1·echtzitting niet onder ede 
bevestigd. - W anneer in strafzaken de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, kan de rechter zijn overtuiging 
gronden op getuigenissen tijdens het 
vooronderzoek afgelegd, ook al zijn zij 
ter terechtzitting niet onder ede beves
tigd. 

15 februari 1977. 665 

55. - Strafzaken. - Bewijs door ge
tuigen. - Geval waa1·in de wet geen bij
zonde1' bewijsmiddel voorseh?-ijft. - Ge
tuigenissen. - Onaantastbare beom·deling 
door de feitenreehter. - Grenzen. -
W anneer in strafzaken de wet geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor
deelt de feitenrechter onaantastbaar in 
feite de bev.rijswaarde van de verklarin
gen van de getuigen, mits hij de bewoor
dingen ervan niet miskent. 

Cass., 15 februari 1977. 661 

56. - Bewijs doo1· getuigen. - Burger
lijke zalcen.- Horen van nieuwe getuigen 
in hoge1· beroep. - Toelaatbaarheid. -
De rechter in hoger beroep kan niet 
weigeren nieuwe getuigen te horen 
op grond aileen dat het feit waarvan 
een partij het bewijs wil leveren in 
haar verzoekschrift tot echtscheiding 
werd vermeld en dat de sluiting van de 
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getuigenverhoren definitief is en aan deze 
partij het recht ontneemt dat feit door 
getuigen te bewijzen. (Artt. 1042 en 
1068, eerste lid, G.W.) 

2 juni 1977. 1021 

HOOFDSTUK IV. 

VERMOEDENS. 

57. - Ve1·moedens. - Strajzaken. 
Geval waarin de wet geen bijzonder bewijs
middel oplegt. - Gewichtige, bepaalde en 
met ellcaar ovM·eenstemmende vermoedens. 

Soevereine beoordeling door de feiten
rechter. - Behoudens de gevallen waarin 
de wet anders beschikt, oordeelt de feiten
rechter, in strafzaken, soeverein of de 
overgelegde gegevens gewichtige, bepaal
de en met elkaar overeenstemmende ver
moedens opleveren, die het bestaan van 
het misdrijf en de schuld van de beklaag
de bewijzen. 

13 september 1976. 42 

58. - Vermoedens. - Strafzaken. 
Bu1•ge1'lijke 1'echtsvo1·dering. - Feitelijke 
vermoedens. -De rechter kan een ve?·moe
den afleiden uit de gegevens van een alge
meen bekende toestand. - De rechter kan 
als bewijs een vermoeden toelaten dat hij 
afleidt uit gegevens van een algemeen 
bekende toestand welke door de partijen 
in debat werden gebracht. (Art. 1353 
B.W.) 

28 september 1976. 109 

59. - Vermoedens. Burgerlijke 
zaken. - Feitelijke vermoedens. - Geen 
vervulling van de wettelijke voorwaarden 
voo1· het gezag van gewijsde. - De rechter 
kan dergelijke vermoedens afleiden uit 
een rechterlijke beslissing, als zij als 
bewijsmicldel zijn toegelaten. - W anneer 
feitelijke vermoedens als bewijsmiddel 
toegelaten zijn, kunnen zij afgeleid 
worden uit een rechterlijke uitspraak, 
o.m. uit een beschikking van de raad
kamer, hoewel de voorwaarden waaraan 
de wet het gezag van gewijsde onder
werpt niet vervuld zijn. 

7 oktober 1976. 148 

60. - Bewijs door vermoeclens. -
Bu1·gerlijke zaken. - Bewijs van het 
bestaan van lastgeving. - Bewijs cloor 
vermoeclens cloor een clerde toegelaten. -
Een derde mag het bestaan van een 
overeenkomst van lastgeving bewijzen 
door vermoedens. (Artt. 1341, 1348, 
1353 en 1985 B.W.) 

17 november 1976. 307 

61. - Echtscheicling en scheiding van 
tajel en becl. - G?·ove belecligingen. -
Vermoedens.- Inzake echtscheiding kan 
de rechter uit de gegevens van het hem 
regelmatig voorgelegde strafdossier waar
van de partijen kennis hebben gekregen, 
ernstige, precieze en overeenstemmende 
vermoedens halen tot staving van zijn 
overtuiging. 

17maart1977. 776 

HOOFDSTUK V. 

BEKENTENIS. 

62. - Bekentenis. - Bu1·ge1·lijke zalcen. 
- Bekentenis moet uitgaan van cle partij 
tegen wie ze wm·dt ingeroepen of van haar 
bijzonder gevolmachtigde. - De beken
tenis, als bewijsmiddel, moet uitgaan 
van de partij tegen wie ze wordt inge
roepen of van haar bijzonder gevol
machtigde. (Artt. 1354, 1355 en 1356 
B.W.) 

17 november 1976. 307 

63.- Bekentenis.- Burge1·lijke zaken. 
- Oomplexe en gekwalificeerde beken

tenis. - Bttrge?·lijk Wetboek, a?·tikel1354 
tot 1356. - Begrip. - Geen bekentenis 
en inzonderheid geen << complexe of 
gekwalifleeerde" bekentenis, is het ak
koord van een partij met een door een 
andere partij te nemen beslissing op 
voorwaarde dat deze rekening houdt met 
een of ander gegeven. (Artt. 1354 tot 
1356 B.W.) 

2 december 1976. 382 

64.- Bekentenis.- Bm·gerlijke zaken. 
- Bekentenis die niet mag gesplitst wo?·
den. - Bu1·gerlijk Wetboek, a1·tikel 1356. 
- Begrip. - Artikel 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt niet geschon
den door de rechter die de bestanddelen 
van een complexe of gekwalificeerde 
bekentenis seheidt door, op basis van 
wettelijke bewijsmiddelen, te beslissen 
dat de juistheid of het bestaan van een 
der bestanddelen niet is bewezen. 

2 december 1976. 382 

65. - Bewijs door bekentenis. -Bur
gelijke zaken. - Bewijs van het bestaan 
van dading. - Bewijs door bekentenis 
toegelaten. - De bekentenis is toegelaten 
als bewijs van het bestaan van een 
betwiste dading waarvan geen regelmatig 
schriftelijk bewijs wordt overgelegd. 
(Art. 2044, lid 2, B.W.) 

17 november 1976. 307 
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66.- Bekentenis.- Bu1·gerlijke zaken. 
- Gerechtelijke bekentenis. - Bekentenis 
afleggende pa1•tij die voor de jeiten1·echte1· 
niet heeft staande gehouden dat het om 
een samengestelde bekentenis ging. - Dit 
lean voo1· het Hoj niet wo1·den aangevoe1·d. 
- De partij die, in burgerlijke zaken, 
voor de feitenrechter een bekentenis heeft 
afgelegd en niet heeft staande gehouden 
dat deze bekentenis samengesteld was, 
is niet ontvankelijk om clit voor het Hof 
aan te voeren. 

17 juni 1977. 1073 

67. - Tuchtzaken. - Geen toepassing 
van de 1·egel van de onsplitsbaa1·heid van 
de bekentenis. -Ret in artikel 1356 van 
het Burgerlijk W etboek gehuldigde be
ginsel dat de bekentenis onsplitsbaar is, 
vindt geen toepassing in tuchtzaken. 

17 juni 1977. 1075 

HOOFDSTUK VI. 

EED. 

BEZIT. 

Bezitsvordering. - Redintegranda. -
Doo1• de eiser te leveren bewijs.- Wanneer 
de bezitsvordering gegrond is op een 
bezitsstoornis ten gevolge van feitelijk
heden, moet de eiser niet bewijzen dat 
de bij de artikelen 2228 tot 2235 van het 
Burgerlijk \V etboek bepaalde kenmerken 
van het bezit aanwezig zijn ; hij dient 
echter het bezit zelf te bewijzen. 

11 februari 1977. 654 

BLOEDPROEF. 

1. - Expertiseve1•slag. - Ve1·melding 
in clit ve1·slag van het numme1· van de 
venule. - Noch substantieel noch op 
straffe van nietigheid voorgesclweven V01'm
voorsch1-ijt. - Rechte1· die uit ande1·e 
gegevens van het verslag afleidt dat het 
bloed van de venule dat is van degene wiens 
bloed is ajgenomen. - Wettelijlcheid. -
De vermelding in het expertiseverslag 
van een bloedonderzoek, van het num
mer van de venule, is geen substantieel 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven vormvoorschrift ; de rechter 
kan uit andere gegevens van het verslag 
afleiden dat het bloed van deze venule 
dat is van degene wiens bloed is afge
nomen. (Art. 44bis, § 4, Sv. ; art. 64 
wegenverkeerswet; art. 3 K.B. van 
10 juni 1959.) 

28 september 1976. 113 

2. - Weigering, zonde1· wettige reden, 
een bloedmonster te laten nemen. - Wet 
betreffende de politie over het wegverlceer.
Artikelen 34, 3°, 36. - He1·haling. -
Straj. - De geldboete opgelegd aan hem 
die, met de omstandigheid van herhaling, 
geweigerd heeft de ademtest te laten 
verrichten of zonder wettige reden ge
weigerd heeft een bloedmonster te laten 
nemen, mag niet minder dan 200 frank 
bedragen. (Wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, artt. 34, 3°, en 36.) 

29 maart 1977. 823 

BOSSEN. 

Ove1·t1·edingen van het Boswetboek. -
Uitoejening van het ambt van openbaar 
ministerie ter terechtzitting van de stmj
ge1·echten. - Hoewel inzake overtredin
gen van het Boswetboek de vervolgingen 
in naam van het bosbeheer door ambte
naren worden uitgeoefend, die ambtena
ren het recht hebben om de zaak voor 
de rechtbank uiteen te zetten en gehoord 
worden tot staving van hun conclusie, 
en hun op de zitting een bijzondere 
plaats wordt voorbehouden, treden zij 
nochtans niet in de plaats van het open
baar ministerie op de terechtzittingen 
van de strafgerechten. 

16 november 1976. 300 

BRIEVEN. 

B1·iejgeheim. - B1•iejwisseling met een 
gedetinee1·de. - Toezicht van de di1•ecteur 
van de gevangenis. - Een uitzonde1·ing 
wordt gemaakt voor de briejwisseling 
tussen een advocaat en een gedetinee1·de 
bet1·eklcelijlc diens verdediging. - Gewet
tigde twijjel van de directeu1· van de 
gevangenis. - Geen aanwijzingen voor 
een stmj1•echtelijk misd1·ijj. - Overzending 
aan de stajhoude1· van de Orde van Advo
caten. - Wettelijkheid. - Hoewel de 
briefwisseling tussen een advocaat en 
een gedetineerde betrekkelijk diens ver
dediging niet onderworpen is aan het 
toezicht van de directeur van de gevan
genis kan deze, zo er gewettigde twijfel 
bestaat over de hoedanigheid van advo
caat van de afzender of over de inhoud 
van een brief aan een gedetineerde, zon
der dat er aanwijzingen zijn voor een 
strafrechtelijk misdrijf, deze brief aan 
de stafhouder van de Orde van Advo
caten overzenden voor onderzoek. (Art. 22 
Grondwet ; art. 8 Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
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fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955; 
artt. 18, 20, 22 en 24, §§ 2 en 3, K.B. van 
21 mei 1965 houdende algemeen regle
ment van de strafinrichtingen.) 

12 mei 1977. 936 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1. - Vo1·dering tot vm·goeding van de 
schade ten gevolge van een misdrijj. -
Beslissing waarin wordt vastgesteld dat 
de feiten die aan de vordering ten g1·ond
slag liggen onder de toepassing vallen van 
de strafwet. - Geen verplichting voor de 
rechter de bestanddelen van het misdrijf 
te relevm·en. - Voorwaarde. - Hoewel 
de rechter die uitspraak moet doen over 
een op een misdrijf gegronde vordering 
tot schadevergoeding, om te onder
zoeken of deze vordering niet verjaard is 
uitdrukkelijk moet vaststellen dat de 
feiten die aan deze vordering ten grand
slag liggen onder de toepassing van de 
strafwet vallen, dient hij echter niet de 
bestanddelen van dit misdrijf op te 
geven, als deze geen gevolg hebben op 

CASSATIE. 

INLEIDING.- Taalc en bestaansreden van 
het Hof van cassatie. - Aard van 
het cassatiegeding. 

HooFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hof van cassatie. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

§ 2. - Beslissingen in rechte en beslissingen 
in feite (zie : Voorziening in cassatie). 

§ 3. - Ambtshalve 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 fei
tenrechter (zie dit trefwoord). 

HooFDSTUK II. - Vordering tot vernie
tiging en cassatievoorzieningen in 
het belang van de wet. 

c 

de beoordeling van de duur der ver
jaring. 

7 oktober 1976. 148 

2. - Schade ten gevolge van een mis
d1·ijj. - Sturen in staat van alcoholintoxi
catie. - Alcoholintoxicatie die de oorzaalc 
van schade lean zijn.- Het misdrijf «stu
ren in staat van alcoholintoxicatie >> kan 
de oorzaak van de schade aan een derde 
zijn. (Wegverkeerswet, art. 34; wet van 
17 april 1878, artt. 3 en 4.) 

15 februari 1977. 663 

BURGERLIJKE STAND. 

Alcten van de burgerlijlce stand. -
Geboortealcte.- Wijziging. - Voorwaar
den. - De geboorteakte kan niet van 
rechtswege worden veranderd wanneer 
de schrijfwijze van de familienaam in de 
geboorteakte strookt met de familienaam 
van de vader, doch evenwel een verschil 
bestaat tussen deze naam en de schrijf. 
wijze in de akten van de burgerlijke 
stand van de naam der voorouders van 
de vader, ongeacht de tijd welke tussen 
deze akten is verlopen. 

29 oktober 1976. 251 

HooFDSTUK III. - Vom·zieningen in 
cassatie. - Memo1·ie tot staving van 
de voorziening; memm·ie van ant
woord en van wedm·antwoord (zie : 
V oorziening in cassatie.) 

HooFDSTUK IV.- Oassatiemiddelen (zie: 
Oassatiemiddelen). 

HooFDSTUK V. - Rechtspleging in het 
algemeen. - V orm, gevolgen van de 
arresten van het Hof van cassatie. 

§ 1. - Rechtspleging in belastingzaken. -
Omvang van de vernietiging. 

§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de vernie· 
tiging. 

§ 3. - Rechtspleging in dienstplichtzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Doua
ne en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 



CASSATIE. 1181 

§ 5. - Rechtspleging in tuchtzaken. -Om
vang van de vernietiging. 

RooFDSTUK VI. - Verwijzing na cas
satie (Zie VOORZIENING IN OASSATIE.) 

RooFDSTUK VII. - Ajstand (Zie VooR
ZIENING IN OASSATIE.) 

RooFDSTUK VIII. - Kosten. (Zie GE
REORTSKOSTEN. 

RooFDSTUK IX. - Registratie - Zegel. 
(Zie VOORZIENING IN OASSATIE.) 

INLEIDING. 

TAAK EN BESTAANSREDEN VAN RET RoF 
VAN OASSATIE.- AARD VAN RET OAS
SATIEGEDING. 

1. - Taak van het Hoj. - Bu1·gedijke 
zaken. - Best1'eden beslissing die ham· 
beschikkende gedeelte grondt op een doo1' de 
voorziening bek?·itiseerde reden. - Be
voegdheid van het Hof deze aan te vullen 
door een rechtsg1·ond waardom· het beschik
lcende gedeelte wo1'dt verantwoo1·d. - In
dien de bestreden beslissing haar be
schikkende gedeelte grondt op een door 
de voorziening bekritiseerde reden, mag 
het Rof deze aanvullen door een rechts
grond waardoor het beschikkende gedeel
te wordt verantwoord. 

23 september 1976. 

ROOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID VAN RET RoF 
VAN OASSATIE. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

96 

2.- Bevoegdheid.- Burge?'lijlce zalcen. 
- V erschrijving in de bestreden beslissing. 
- Bevoegdheid van het Hof om ze te Ve?'-

bete?·en. - Ret Rof is, bij de beoordeling 
van een cassatiemiddel, bevoegd om een 
verschrijving in de bestreden beslissing 
te verbeteren, wanneer die duidelijk 
blijkt uit de context ervan. 

17 september en 26 november 1976. 
67 en 342 

3. - Bevoegdheid. - Aanspralcelijk
heid buiten ove?·eenkomst. - Vaststellingen 
van de jeitemechter. - Toezicht van het 
Hof. - Ret Rof is bevoegd om na te 
gaan of de feitenrechter uit zijn vast
stellingen de aanwezigheid heeft kunnen 
afleiden van een. fout in de zin van de. 

artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek. . 

19 oktober 1976. 207 

4. - Bevoegdheid. - Strajzalcen. -
Besluiten door de rechte?· ajgeleid uit zijn 
vaststellingen. - Am·d en omvang van 
het toezicht van het Hof. - Roewel de 
rechter de feiten vaststelt waarop hij 
zijn beslissing grondt, moet het Rof van 
Cassatie o.m. nagaan of het besluit dat 
hij eruit trekt uit deze gegevens wettelijk 
kan worden afgeleid. (Impliciete oplos
sing.) 

22 en 29 november 1976. 318 en 350 

5. - Bevoegdheid. - Strafzalcen. -
Verschrijving in de bestreden beslissing.
Bevoegdheid van het Hof om ze te ve?·bete
ren. - Ret Rof is, bij de beoordeling van 
een voorziening, bevoegd om een ver-, 
schrijving in de bestreden beslissing te 
verbeteren, wanneer deze duidelijk uit 
de gedingstukken blijkt. 

29 november 1976. 350 

6. - Bevoegdheid. Strajzalcen. -
Rechtvaardigingsg1·ond. - Onove?·lcome" 
lijke dwaling. - Besluiten door de rechter 
ajgeleid uit zijn vaststellingen. - Toezicht 
van het Hoj. - De feitenrechter beoor
deelt soeverein het bestaan van een door 
de beklaagde als rechtvaardigingsgrond 
aangevoerde onoverkomelijke rechtsdwa-· 
ling, doch het Rof moet nagaan of de 
door hem vastgestelde feiten de gevolgen, 
welke hij er in rechte uit afleidt, verant
woorden. 

29 november 1976. 359 

7. - Bevoegdheid. - Schending van 
de Universele Ve1·lclaring van de 1'echter 
van de mens. - Geejt geen aanleiding tot 
cassatieberoep. - Geen aanleiding tot 
cassatieberoep geeft de schending van 
de Universele Verldaring van de rechten 
van de mens, aangenomen door de Alge
mene V ergadering van de V erenigde 
Naties op haar vergadering van 10 de
cember 1948. (Art. 608 G.W.) 

30 november 1976. 361 

8. - Bevoegdheid. Strafzalcen. -
Versch?-ijving in de best1·eden beslissing.
Bevoegdheid van het Hoj om ze te verbe
teren. - Ret Rof is, bij de beoordeling 
van een cassatiemiddel, bevoegd om een 
verschrijving in een bestreden beslissing 
te verbeteren, welke duidelijk blijkt uit 
de context ervan. 

6 december 1976 en 31 mei 1977. 
393 en 1012 
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9. - Bevoegclheicl. - Strafzaleen. -
V eroorcleling. - Gevallen waarin vernie
tiging in cor1·ectionele zaleen lean wo1·clen 
uitgesp1·oleen. - In correctionele zaken 
kan geen vernietiging van een veroor
delende beslissi:ng worden uitgesproken 
tenzij de wet geschonden of een substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven vorm weggelaten werd hetzij 
in de verwijzingsboslissing, hetzij in het 
onderzoek en de rechtspleging voor het 
vonnisgerecht, hetzij in de veroordelende 
beslissing zelf. (Artt. 408 en 413 Sv.) 

13 december 1976. 413 

10. - Bevoegclheicl. Stmfzaleen. -
Rechtstreelese aangifte van misclaclen en 
wanbecl1·ijven in cle uitoefening van htm 
ambt gepleegcl door leclen van cle hoven 
van beroep, clo01• magist1·aten van het 
openbaar ministe1·ie bij cleze hoven of cloo1• 
gehele rechtbanleen van eerste aanleg, 
m·beiclsrechtbanleen of 1'echtbanleen van 
leoophanclel. - Ontvanleelijleheicl. - Voor
waa?·clen. - Een misdaad of een wan
bedrijf in de uitoefening van hem ambt 
gepleegd door leden van hoven van 
beroep, door magistraten van het open
baar ministerie bij deze hoven of door 
gehele rechtbanken van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbanken of rechtbanken van 
koophandel, kan niet rechtstreeks bij het 
Rof worden aangegeven dan wmmeer 
de partij, die beweert benadeeld te zijn, 
ook een aanvraag tot verhaal op de 
rechter indient of wanneer de aangifte 
incidenteel wordt gedaan in een zaak 
die voor het Rof aanhangig is. (Sv., 
artt. 483, 485 en 486.) 

14 december 1976. 435 

11. - Bevoegdheicl. - Schencling van 
een ministeriele ronclzenclb?·ief. - Schen
cling clie niet tot cassatie lean leiclen. -
Schending van een ministeriele rondzend
brief kan niet tot cassatie leiden. 

15 december 1976. 436 

12. - Bevoegclheicl. Stmfzaleen. -
Aangifte van misclaclen, in cle uitoefening 
van hun ambt, o.m. cloor magism·aten van 
een hof van beroep gepleegcl. - Inciclen
tele aangifte in een cassatieberoep. -
Beg1·ip. - Roewel het Rof kennis kan 
nemen van de rechtstreekse aangifte 
van misdaden die in de uitoefening van 
hun ambt, o.In. door magistraten van 
een hof van beroep zouden gepleegd zijn, 
kan zulks slechts gebeuren op voorwaarde 
dat de persoon die beweert benadeeld te 
zijn een aanvraag tot verhaal op deze 
magistraten indien, of dat de aangifte 

incidenteel gedaan wordt in een zaak die 
voor het Rof van Oassatie aanhangig is, 
d.w.z. dat zij invloed kan hebben op de 
beslissing welke in deze zaak moet wor
den genomen; een dergelijke invloed kan 
niet bestaan wanneer de voorziening in 
de aanhangige zaak niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard wegens niet
betekening aan de persoon tegen wie zij 
is gericht. (Artt. 485, 486 en 493 Sv.) 

4 januari 1977. 477 

13. - Bevoegclheicl. Bu1•gerlijlee 
zaleen. - Verschrijving in het cassatie
ve?·zoelesclu·ift. - Bevoegclheicl van het Hof 
om ze te ve1•bete~·en. - Ret Hof is bevoegd 
om, voor de beoordeling van een voor
ziening in burgerlijke zaken, een ver
schrijving in het cassatieverzoekschrift, 
die duidelijk blijkt uit de context ervan, 
te verbeteren. 

7 januari 1977. 492 

14. - Bevoegclheicl. - Schencling van 
cle rechtspmalc. - Geeft geen aanleicling 
tot cassatieberoep. - Schending van de 
rechtspraak geeft geen aanleiding tot 
cassatieberoep. (G.W., art. 608.) 

11 januari 1977. 526 

15. - Bevoegclheicl. Strafzaleen. -
Strafv01·cle1·ing. - Ve~'jaring. - Bevoegcl
heicl van het Hof om nate gaan of er regel
matig ove~·gelegcle processtuleleen bestaan 
waaruit blijlet clat cle ve?'ja1·ing van cle 
sflrafvo?·clering is gestuit of geschorst. -
Ret Rof van cassatie is bevoegd om na 
te gaan of er onder de regelmatig over
gelegde processtukken, shckken zijn waar
uit blijkt dat de verjaring van de straf
vordering is gestuit of waaruit kan wor
den afgeleid dat de verjaring is ge
schorst. 

25 januari 1977. 579 

16. - Bevoegclheicl. St?·afzaleen. -
St1·afv01·dering. - Ve1'jaring. - Bevoegcl
heicl van het H of om na te gaan of 61' 

?'egelmatig ove?·gelegcle processtulelcen be
staan waaruit blijlet clat cle ve~'jaring van 
cle sm·afvorcle?·ing is gestuit. - Ret Hof 
van Oassatie is bevoegd om na te gaan 
of er onder de regelmatig overgelegde 
processtukken stukken zijn waaruit blijkt 
dat de verjaring van de strafvordering is 
gestuit. 

22 februari 1977. 682 

17. - Bevoegclheicl. Sm·afzaleen. -
Burge?'lijlee ?'echtsvorcle?·ing. - Aquiliaan
se fout. - Vaststellingen van cle feiten
rechter. - Oontrole van het Hof. -Ret 



---1 

CAS SA TIE. 1183 

Hof is bevoegd om na te gaan of de 
rechter nit zijn vaststellingen wettelijk 
het bestaan heeft knnnen afleiden van 
een font in de zin van de artikelen 1382 
en 1383 van het Bnrgerlijk W etboek. 

8 maart 1977. 735 

18. - Bevoegdheid. Stmjzalcen. -
V e?'Zoelc tot stopzetting van vervolgingen. 
- Hoj niet bevoegd om ervan lcennis te 
nemen. - Geen enkele wetsbepaling ver
leent aan het Hof van Cassatie bevoegd
heid om kennis te nemen van een ver
zoek tot stopzetting van vervolgingen. 

22 maart 1977. 793 

19. - Bevoegdheid. - Burgerlijlce za
lcen. Uitlegging van de bestreden 
beslissing.- Bevoegdheid van het Hoj.
Het Hof van Cassatie is, bij de beoorde
ling van een cassatiemiddel, bevoegd om 
de bestreden beslissing nit te leggen en 
te beslissen dat een nitdrnkking in deze 
beslissing de gedachte van de rechter 
slecht weergeeft, maar dat deze niette
min duidelijk genoeg blijft. (Art. 608 
G.W.) 

31 maart 1977. 832 

20. - Bevoegdheid. Strajzalcen. -
Burge1·lijke 1·echtsvordering. - Oassatie
beroep waa1'in de schending van buiten
landse wettelijlce bepalingen wordt aan
gevoe1·d. - Bevoegdheicl van het Hoj om 
na te gaan of de jeitenrechtm· deze bepa
lingen heejt geschonden. - Ret Rof 
waarbij aanhangig is een cassatieberoep 
waarin de schending wordt aangevoerd 
van artikel 1872 van het Franse Bnrger
lijk W etboek, is bevoegd om na te gaan 
of de feitenrechter deze vreemde wette
lijke bepaling heeft geschonden. (Impli
ciete oplossing.) 

21 april 1977. 866 

21. - Bevoegdheid. Stmjzaken. -
Verzoelc tot onmiddellijlce invrijheidstelling. 
- Hoj niet bevoegd. - Het Rof van 
Cassatie is niet bevoegd om de onmid
dellijke invrijheidstelling van de be
klaagde te bevelen. (Eerste en tweede 
zaak.) 

3mei1977. 905 

22. - Bevoegdheid. Stmjzalcen. -
Rechtst1·eekse aangijte van misdaden en 
wanbedrijven in de uitoefening van hun 
ambt gepleegd do01· leden van een hof van 
be?·oep. - Incidentele aangijte in een zaalc 
die bij het Hoj aanhangig is. - Begrip. 
- Het Rof van Cassatie kan kennis 

nemen van de rechtstreekse aangifte van 
misdaden en wanbedrijven; die in de 
uitoefening van hun ambt zouden ge
pleegd zijn door leden van het hof van 
beroep, wanneer deze aangifte incidenteel 
wordt gedaan in een verzoek tot ver
wijzing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde verden
king. (Impliciete oplossing.) (Sv., art. 486.) 
(Tweede zaak.) 

3. mei 1977. 905 

23.- Ret Rof van Oassatie kan geen 
kennis nemen van de rechtstreekse aan
gifte van misdaden en wanbedrijven, die 
in de uitoefening van hun ambt zonden 
gepleegd zijn door leden van het hof van 
beroep, dan wanneer deze aangifte inci
denteel wordt gedaan in een zaak die 
voor het Rof aanhangig is, d.w.z. wan
neer zij de in de hangende zaak te nemen 
beslissing kan bei'nvloeden. (Sv., artt. 485 
en 486.) (Tweede zaak.) 

3 mei 1977. 905 

24. - Bevoegdheid. Strajzalcen. ____: 
Middel ten betoge dat de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij de 
gegevens van de zaak slecht in jeite heeft 
beoordeeld.- Hof niet bevoegd om lcennis 
ervan te nemen. -Ret Rof is niet bevoegd 
om na te gaan of de commissie tot 
bescherming van de maatschappij de 
haar overgelegde gegevens van de zaak 
goed of slecht in feite heeft beoordeeld, 
(Grondwet, art. 95.) 

21 juni 1977. 1089 

§ 2. - Beslissingen in rechte 
en beslissingen in feite 

(zie: Voo1·ziening in casilatie). 

§ 3. - Ambtshalve 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. - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter 

(zie dit trefwoord). 

ROOFDSTUK II. 

VORDERING TOT VERNIETIGING EN CAS· 
SATIEVOORZIENINGEN IN HET BELANG 
VAN DE WET. 

25. - Strajzalcen. - Voorziening door 
het openbaar ministerie ter terechtzitting 
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ingesteld. - Oassatie bepel'lct tot het 
belang van de wet en zonder verwijzing.
V ernietiging op de voorziening door het 
openbaar ministerie ter terechtzitting 
van het Hof ingesteld, wordt enkel uit
gesproken in het belang van de wet en 
zonder verwijzing. (Art. 442 Sv.) 

27 september 1976. 102 

26. - Voorziening op bevel van de 
Minister van Justitie. - Strafzaken. -
Ve?·oo?·deling wegens een feit dat geen 
misdrijf oplevert. - V ernietiging zonde?' 
verwijzing. - Op de voorziening van de 
procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, vernietigt 
het Hof zonder verwijzing, het vonnis tot 
veroordeling wegens een feit dat geen 
misdrijf oplevert. (Artt. 7, tweede lid, 
en 9 Grondwet en art. 441 Sv.) 

5 oktober 1976. 143 

27. - V oorziening op bevel van de 
JJ!Iinister van Justitie. - Vonnis van de 
CO?'?'ectionele ?'echtbanlc of van de politie
?'echtbanlc waarbij de belclaagde werd 
veroordeeld zonder dat deze We?'d gedag
vaard of vrijwillig is verschenen. -
V emietiging. - Op de voorziening van 
de Procureur-Generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, vernietigt 
het Hof het vonnis waarbij de correc
tionele rechtbank of de politierechtbank 
de beklaagde veroordeelt zonder dat 
deze werd gedagvaard of vrijwillig is 
verschenen. (ATt. 41 Sv.) 

5 oktober 1976. 144 

28. - Voorziening op bevel va.n de 
Minister van Justitie. - Strafzaken. -
Vonnis van de politierechtbank waarbij 
de. belclaagde wordt veroordeeld tot een 
geldboete van 50 frank wegens deelneming 
aan een als ove?'t?·eding omsch1·even feit 
dat door een minderjarige van minder dan 
achttien jaar is gepleegd. - Vemietiging 
en venvijzing. - Op de voorzienmg van 
de procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, vernietigt 
het Hof het vonnis van de politierecht
bank waarbij de beklaagde tot 50 frank 
geldboete wordt veroordeeld om te heb
ben deelgenomen aan een als overtreding 
omschreven feit dat door een minder
jarige van minder dan achttien jaar is 
gepleegd door aan deze zodanige hulp 
te hebben verleend, dat de overtreding 
zonder zijn bijstand niet had kunnen 
gepleegd worden ; het verwijst de zaak 
naar een andere politierechtbank. (Art. 66, 
lid 3, S.W. ; art. 83-1° wet van 8 april 

1965 op de jeugdbescherming; artt. 427 
en 441 Sv.) 

8 november 1976. 276 

29. - Oassatieberoep op bevel van de 
Ministe?' van Justitie. - Strafzalcen. -
Vonnis tot veroordeling wegens een ver
jaard misd?·ijf. - V ernietiging zonder 
verwijzing. - Op het cassatieberoep van 
de procureur-generaal ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie vernietigt 
het Hof zonder verwijzing het vonnis 
dat een veroordeling uitspreekt wegens 
een door verjaring gedekt misdrijf. 
(Art. 441 Sv.) 

8 november 1976 (twee arresten). 
278 en 279 

30. - Oassatieberoep op bevel van de 
Ministm· van Jttstitie. - Strafzalcen. -
Vonnis waarbij een enlcele straf wordt uit
gesp?·olcen wegens een niet verjaard mis
d?·ijf en wegens een verjaa1·d misdrijf. -
Vernietiging zonde?· ve?·wijzing van de 
beslissing waarbij het vonnis het verjaarde 
rnisdrijf bewezen verlclaart. - Op het 
cassatieberoep van de procureur-gene
raal, ingesteld op bevel van de Minister 
van Justitie, vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, de beslissing, vervat ill een 
vonnis dat een enkele straf uitspreekt 
wegens een verjaard misdrijf, die het 
verjaarde misdrijf bewezen verklaart. 

8 november 1976. 279 

31. - V oorziening op bevel van de 
Ministe?' van Justitie. - Strafzalcen. -
Vonnis waa?·bij de belclaagde wordt ver
om·deeld tot een straf die het wettelijlce 
maximum te boven gaat. - Vernietiging 
en verwijzing. - Op de voorziening van 
de procureur-generaal, mgesteld op bevel 
van de Minister van J ustitie, vernietigt 
het Hof het vonnis van de politierecht
bank, waarbij de beklaagde wordt ver
oordeeld tot een straf die het wettelijke 
maximum te boven gaat ; het verwijst 
de zaak naar een andere politierechtbank. 

8 november 1976 en 24 mei 1977. 
280 en 978 

32.- Bevel van de Minister van Justi
tie. - Strafzalcen. - A?'?'est dat, op het 
hager be?'Oep van het openbam· ministerie, 
een ve1•stekvonnis bevestigt. - Ve?'OO?'
deling, v6.6r clit a?'?' est, door een tweede 
vonnis op ve1-zet. - Geen ?'echtsmiddel 
ingesteld tegen dit vonnis. - Vemietiging 
van het arrest, zonde?' ve1·wijzing. -
Op voorziening van de Procureur-Gene
raal, ingesteld op bevel van de Minister 
van Justitie, vernietigt het Hof zonder 
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verwijzing het arrest dat het hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen een 
veroordelend verstekvonnis ontvanke
lijk verklaart en dit vonnis bevestigt, als 
de beklaagde tevoren, op het ontvanke
lijk verklaard verzet, opnieuw werd 
veroordeeld door een tweede vonnis 
waartegen geen rechtsmiddel was inge
steld. (Art. 441 Sv.) 

9 november 1976. 284 

33. - Voorziening op bevel van de 
Minister van J~tstitie. - Strajzalcen. 
V onnis en arrest die wegens paging tot 
diejstal met bmalc, buiten gevangenisstraf, 
een geldboete uitsp1•eken. - Vernietiging 
zowel van het arrest als van het vonnis met 
telkens verwijzing.- Op voorziening van 
de Procureur-Generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, vernietigt 
het Hof het arrest en het vonnis, die elk 
ten laste van een verschillende beklaagde 
wegens een poging tot diefstal met braak, 
buiten een gevangenisstraf, een geldboete 
uitspreken ; het verwijst de zaken respec
tievelijk naar een ander hof van beroep 
en naar een andere correctionele recht
bank. (Art. 411 Sv.) 

9 november 1976. 284 

34. - Voo1·ziening op bevel van de 
Minister van Justitie. - Vonnis tot aan
neming van het verzet, dat tegen een ver
stelcvonnis waarvan de betekening niet ter 
kennis gebmoht werd van de veroordeelde, 
werd geclaan na het ve1·strijken van de te1'
mijn van ve1ja1'ing van de straf. - Ver
nietiging zonder verwijzing. - Op de 
voorziening van de Procureur-Generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
Justitie, vernietigt het Hof zonder ver
wijzing het vonnis tot aanneming van 
het verzet, dat tegen een verstekvonnis 
na het verstrijken van de termijn van 
verjaring van de straf werd ingesteld 
zelfs indien de veroordeelde van de bete
kening van dit vonnis slechts op de hoogte 
werd gesteld toen de straf was verjaard. 
(Artt. 187, tweede lid, en 441 Sv.) 

4 april 1977. 837 

35. Voorziening op bevel van de 
Ministm· van Justitie. - Strajzaken. -
V onnis van de politiereohtbanlc, waarbij 
deze een minderja1·ige van mincler dan 
zestien jaar op het ogenblik van de jeiten 
wegens ove1·t1·edingen van het W egverkeers
reglement vm·oordeelt en de moeder burger
reohtelijk aanspralcelijlc verlclaart voor de 
geldboete en de lcosten. - Vernietiging.-

Op de voorziening van de Procureur
Generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van Justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de politierechtbank, 
waarbij deze een minderjarige van 
minder dan zestien jaar op het ogenblik 
van de feiten wegens overtredingen van 
het W egverkeersreglement veroordeelt en 
de moeder burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de geldboete en de kosten. 
(Art. 441 Sv. ; artt. 36 , 4°, en 36bis Sv.) 

16 mei 1977. 952 

36. - Voorziening . op bevel van de 
Minister van Justitie. - Vonnis van de 
politiereohtbanlc waarbij de beklaagde 
wercl ve?"oorcleeld zonder dat de zaalc regel
matig voo1• de reohtbank werd geb1•aoht. -
Vernietiging zonder vm·wijzing. - Op de 
voorziening van de Procureur-Generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
Justitie, vernietigt het Hof het vonnis 
waarbij de politierechtbank de beklaagde 
veroordeelt zonder dat de zaak regel
matig bij de rechtbank aanhangig werd 
gemaakt door een beslissing tot verwij
zing van een onderzoeksgerecht gevolgd 
van een dagvaarding, door een dagvaar
ding of door de vrijwillige verschijning 
van de beklaagde. (Art. 41 Sv.) 

16 mei 1977. 948 

37. - V oorziening op bevel van de 
Minister van Justitie. - Stmjzalcen. -
V onnis tot veroordeling van een beklaagde 
die 1'eeds wegens eenzelfde jeit is ve1'00?'· 
deelcl. - Vernietiging zonder verwijzing. 
- Op de voorziening in cassatie van de 
Procureur-Generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, vernietigt 
het Hof zonder verwijzing het vonnis van 
de politierechtbank tot veroordeling van 
een beklaagde wegens een feit waarvoor 
deze reeds vroeger is veroordeeld. 
(Art. 441 Sv.) (Algemeen rechtsbeginsel 
Non bis in idem.) 

24 mei 1977. 979 

HOOFDSTUK III. 

VooRziENINGEN IN oASSATIE.- MEMO· 
RIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING; 
MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN 
WEDERANTWOORD (Zie : Voorziening 
in cassatie.) 

HOOFDSTUK IV. 

0ASSATIEMIDDELEN. 
(Zie Cassatiemiddelen.) 
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HOOFDSTUK V. 

REOHTSPLEGING IN HET ALGEMEEN. 
VORM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN OASSATIE. 

§ 1. - Rechtspleging in belastingzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de vernie
tiging. 

38.- Omvang.- Burge?"lijke zaken.
V e1·nietiging van het beschikkende gedeelte 
van een beslissing waarbij de betekening 
door een ge?·echtsdeu?·waarder ongedaan 
w01·dt verlclaard. - Dientengevolge vernie
tiging van het beschiklcende gedeelte van 
deze pe?·sonen die op het Zwitse?'S g?·ond
gebied verblijven.- Wijze van toezending. 
~ Vernietiging van het beschikkende 
gedeelte van een beslissing waarbij de 
betekening door een gerechtsdeurwaarder 
van een gerechtelijke akte in burgerlijke 
zaken of in zaken van koophandel onge
daan werd verldaard, brengt dientenge
volge vernietiging mede van het beschik
kende gedeelte van deze beslissing waar
bij deze gerechtsdeurwaarder in de kosten 
werd veroordeeld. 

15 september 1976. 53 

39. - Omvang. - Burgerlijke zalcen. 
- Vernietiging van een beslissing. -
B1•engt ve1·nietiging mede van de beslissing 
die slechts het gevolg is van de eerste. -
Vernietiging van een beslissing leidt tot 
vernietiging van de beslissing die er het 
gevolg van is. 

4 november 1976. 258 

40. - Omvang. - Burge?·lijlce zalcen. 
- Beslissing waa1·bij de gehele aanspra
lcelijlcheid vo01· een aanvaring tussen twee 
schepen ten laste van de bestuurde?' van 
het ene schip wordt gelegd. - Onwettelijlce 
verlcla1·ing dat de bestuurder van het andere 
schip geen fout heeft gepleegd. - Oassatie. 
- Grens.- Wanneer een beslissing vol
gens welke de bestuurder van het ene 
schip alleen en geheel aansprakelijk is 
voor een aanvaring tussen twee schepen, 
wordt vernietigd omdat de rechter on
wettelijk heeft verklaard dat de bestuur
der van het andere schip geen fout heeft 
begaan, strekt de vernietiging zich niet 
uit tot het beschikkend gedeelte volgens 
hetwelk de eerste bestuurder een fout 
heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk 
is. 

28 januari 1977. 599 

41.- Omvang.- Burgerlijlce zalcen.
Vemietiging gegrond op de tegenstrijdig
heid tussen twee beslissingen van een arrest. 
- Vemietiging slaat op beide beslissingen. 
- Wam1eer een arrest vernietigd wordt 
omdat twee daarin voorkomende beslis
singen tegenstrijdig zijn, slaat de vernie
tiging op beide beslissingen. 

11 mei 1977. 932 

42. - Omvang. - Burge?·lijlce zalcen. 
- Beschiklcende gedeelte niet onde1·scheiden 
t.o.v. de vemietiging. - Beg1·ip. - In 
burgerlijke zaken is, t.o.v. de omvang 
van de vernietiging, geen beschikkende 
gedeelte dat onderscheiden is van het 
door de voorziening bestreden beschik
kende gedeelte, datgene waartegen door 
geen van de partijen in het cassatiegeding 
een ontvankelijke voorziening kan wor
den ingesteld. 

27 mei 1977. 993 

43. - Rechtspleging. Btwge?"lijlce 
zalcen. -D1·ingende zaalc. -Dagbepaling. 
- De te?·mijn lean worden Ve?'lc01·t bij be
schilclcing van de Eerste Voorzitte?' van het 
Hof.- Wanneer de zaak spoedeisend is, 
neemt de Eerste V oorzitter van het 
Hof een beschikking waarbij de ter
mijn voor dagbepaling wordt verkort. 
Van deze dagbepaling geeft de griffier 
kennis aan de advocaat of aan de niet 
vertegenwoordigde partij. (Art. 1106 
G.W.) 

27 juni 1977. 1116 

§ 3. - Rechtspleging in dienstplichtzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

§ 4. - Rechtspleging in strafzaken 
(Douane en accijnzen inbegrepen). 
- Omvang van de vernietiging. 

44. - Omvang. - Stmjzalcen. - Niet 
beperlcte voorziening van de beklaagde. -
V ernietiging van de beslissing op de straf
vorde1·ing. - Vernietiging dientengevolge 
van de eindbeslissing op cle tegen de 
belclaagde ingestelde bu?·ge?"lijlce rechts
vorde?·ing. - Zelfs indien de vernietiging 
van de beslissing op de strafvm·de?'ing op 
een ambtshalve opgeworpen middel is uit
gesprolcen. - Vernietiging, op de niet 
beperkte voorziening van de beklaagde, 
van de beslissing tot veroordeling 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 
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op de strafvordering op een ambtshalve 
opgeworpen middel is uitgesproken. 

13 september, 22 november, 14/20 de
cember 1976, 22 maart en 28 juni 1977. 

39, 320, 442, 789 en IllS 

45.- Omvang.- Stmjzaken.- Voor
ziening van de beklaagde tegen de beslissing 
op de strajvordering en tegen de eind
beslissingen op de tegen hem en door hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordm·ingen.
Vernietiging van de beslissing op de straf
V01'dering en van de beslissing op de tegen 
de beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordm·ing. - Brengt vernietiging mee 
van de beslissing op de door de beklaagde 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die 
op dezelfde onwettelijkheid is geg1·ond. -
Vernietiging op de voorziening van de 
beklaagde van de beslissing op de straf
vordering en van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering leidt tot vernietiging van de 
eindbeslissing op de door hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die op de
zelfde onwettelijkheid is gegrond en 
waartegen hij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien. 

13 september 1976. 39 

46. - Omvang. - Strajzaken. - Ve1'
vallenverklaring van het 1·echt tot sturen. -
Vernietiging wegens onwettigheid van deze 
stmj. - Volledige vemietiging met ve1'
wijzing. - De vernietiging wegens on
wettigheid van de vervallenverklaring 
van het recht tot sturen is een volledige 
vernietiging met verwijzing. 

14 september 1976. 44 

47.- Omvang.- Strafzaken.- Bur
gerlijlce 1·echtsvordering. - Voorziening 
van de beklaagde.- Bu1·gerrechtelijk aan
spmkelijke partij die zich niet of on1•egel
matig in cassatie heeft voo1·zien. - Oas
satie op de voorziening van de beklaagde. 
- Gevolg ten aanzien van de bu1·ger1•ech
telijk aansprakelijke pa1·tij. - Wanneer 
een beslissing tot veroordeling van de 
beklaagde op de burgerlijke rechtsvorde
ring vernietigd wordt op diens voorzie
ning en de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij zich niet of onregelmatig in 
cassatie heeft voorzien, heeft de beslissing 
waarbij deze partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor deze 
veroordeling, geen reden van bestaan 
meer. 

14 september 1976 en 10 januari 1977. 
49 en 525 

48.- Omvang.- Strajzaken.- Bur-

gm·lijke rechtsvordering. Beslissing 
waa1·bij alle aansprakelijkheid voo1• een 
ongeval ten laste van de beklaagde wo1·dt, 
gelegd. - Geen antwo01·d op de conclusie 
waa1·in aan het slachtojfe1· een fout wordt 
toegeschreven waa1·door het ongeval werd 
ve1•oorzaakt. - Oassatie die zich niet uit
strekt tot de beslissing dat de beklaagde 
een jout heejt begaan waarvoor hij aan
spmkelijk is, en tot de vaststelling van de 
doo1• het slachtojfe1' geleden schade. -
W anneer een beslissing waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten 
laste van de beklaagde wordt gelegd, 
vernietigd wordt op grond aileen dat de 
rechter niet geantwoord heeft op de 
conclusie waarin ook aan het sla.chtoffer 
eeh fout wordt toegeschreven wa.a.rdoor 
het ongeva.l werd veroorza.a.kt, strekt de 
vernietiging zich niet uit tot de beslissing 
dat de beklaagde een fout heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk is, en tot de 
vaststelling van de door het slachtoffer 
geleden schade. 

14 september 1976. 49 

49.- Omvang.- Stmfzaken.- Niet 
bepe1·kte voo1·ziening van de belclaagde. -
Vm·nietiging van de beslissing op de stmj
V01'dm·ing. - Vernietiging dientengevolge 
van de niet dejinitieve beslissingen op de 
bu1·ge1·lijlce 1'echtsv01·deringen welke tegen 
hem zijn ingesteld. - Zelfs indien de ver
nietiging van de beslissing op de stmj
vordm·ing op een middel van ambtswege 
is uitgesproken. - Vernietiging, op de 
niet beperkte voorziening van de be
klaagde, van de beslissing op de straf
vordering brengt vernietiging mede van 
de niet definitieve beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, die het gevolg zijn van de 
eerste, hoewel de voorziening tegen deze 
beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk 
is en zelfs indien de vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering op een 
middel van ambtswege is uitgesproken. 

27 september 1976. 106 

50.- Omvang.- St1·ajzaken.- Voor
ziening van de beklaagde tegen de beslissing 
op de strajv01·dering te zijnen laste en tegen 
de eindbeslissing op de b~t1·ge1·lijke rechts
vorde1'ing wellce hij tegen een medebelclaag
de heeft ingesteld. - Voorziening van de 
bu1·ger1•echtelijk aansprakelijke partij tegen 
de beslissing op de bw·ge1'lijke rechtsv01·de
r'ing welke zij tegen de medebeklaagde heeft 
ingesteld. - Vernietiging van de beslissing 
op de strajvonlm·ing.- Brengt vernietiging 
mede van de eindbeslissingen op de burger
lijke 1'echtsvorderingen welke op dezelfde 
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onwettige 1·eden zijn gegrond. - Vernie
tiging, op de voorziening van de beklaag
de, van de beslissing op de strafvordering 
te zijnen laste brengt vernietiging mede 
van de eindbeslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen, zowel van de be
klaagde als van de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij tegen een medebeklaag
de, welke op dezelfde onwettige reden zijn 
gegrond en waartegen de beldaagde en 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
zich regelmatig in cassatie hebben voor
zien. 

11 oktober 1976. 168 

51.- Omvang.- Stmfzaken.- Voor
ziening van de beklaagde. - Vernietiging 
van de verwijzende beschikking van de 
raadkame1·. - Brengt de vernietiging mede 
van de ve1'001'deling na de beschikking tot 
verwijzing. - Vernietiging, op de voor
ziening van de beklaagde, van de beschik
king van de raadkamer waarbij hij naar 
de correctionele rechtbank wordt ver
wezen, brengt vernietiging mede van de 
veroordeling na de vernietigde beschik
king. 

12 oktober 1976. 169 

52.- Omvang.- Strajzaken.- Bur
gerlijke 1·echtsvordering. - Beslissing die 
de aansprakelijkheid voor een ongeval ver
deelt tussen de beklaagde en de getroffene. 
- Vemietiging van de beslissing met 
betrekking tot de aansprakelijkheid van 
de get1·ojjene.- Brengt niet de vernietiging 
met zich van de beslissingen bet1·ejjende de 
aanspmkelijkheid van de beklaagde en 
van de vom· de beklaagde civielrechtelijk 
aansprakelijke partij en betreffende de 
vaststelling van de schade. - W anneer de 
rechter de aansprakelijkheid voor een 
ongeval tussen de beldaagde en de 
getroffene heeft verdeeld, brengt de 
vernietiging van de beslissing dat de 
getroffene medeaansprakelijk is de ver
nietiging niet met zich van de beschik
kingen die de beklaagde voor ten minste 
de helft aansprakelijk verklaren, de werk
gever van de beklaagde voor deze civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaren, en 
het bedrag van de schade van de getrof
fene vaststellen. 

19 oktober 1976. 207 

53. - Omvang. - Stmfzaken. - Bur
geTlijke rechtsvm·dering. - Beschikkende 
gedeelte niet onde1·scheiden t.a.v. de omvang 
van de cassatie. - Begrip. - In straf
zaken is t.a.v. de omvang van de cassatie 
geen beschikkende gedeelte dat onder
scheiden is van het door de voorziening 

bestreden beschikkende gedeelte, datgene 
waartegen door geen van de partijen in 
het cassatiegeding een ontvankelijke 
voorziening kan worden ingesteld. 

8 november 1976. 281 

54. - Omvang. - Stmjzaken. On-
wettelijke geldboete. - V olledige vernie
tiging en VM'wijzing. - Cassatie, of ver
nietiging op voorziening van de Procu
reur-Generaal ingesteld · op bevel van de 
Minister van Justitie, van een veroor
deling, wegens onwettelijkheid van de 
samen met de hoofdgevangenisstraf uit
gesproken geldboete is volledig en ge
schiedt met verwijzing. 

9november 1976. 284 

55.- Omvang.- Strajzaken.- Weg
verkeer. - Ve1plichting het in artikel 47 
van de wet bet1·ejjende de politie over het 
wegverkeer vom·gesch1·even onderzoek te 
onde1•gaan alvorens het 1·echt tot sturen 
terug te bekomen. - Onwettelijk uitge
sproken verplichting. - Gedeeltelijke ve?·
nietiging. -De verplichting het in arti
kel 4 7 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer (coordinatie van 
16 maart 1968) voorgeschreven onder
zoek te ondergaan alvorens het recht tot 
sturen terug te bekomen is geen straf, 
doch een veiligheidsmaatregel, zodat de 
vernietiging slechts gedeeltelijk is, wan
neer het beschikkende gedeeltelijk over 
de toepassing van deze maatregel ver
nietigd wordt. 

9 november 1976. 287 

56.- Omvang.- Strajzaken.- Oas
satie van de beslissing waa1·bij de beklaagde 
wordt veroordeeld. - BurgM·rechtelijlc aan
sp1·alcelijke partij die zich niet of die zich 
on1·egelmatig in cassatie heejt voorzien. -
Gevolg van de cassatie t.a.v. deze partij. 
- W anneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op zijn voorziening 
vernietigd wordt en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich niet of zich 
onregelmatig in cassatie heeft voorzien, 
verliest de beslissing, waarbij deze partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de veroordeling van de 
beklaagde, haar bestaansreden. 

14 december 1976, 21 februari 1977, 
1 maart 1977, 22 maart 1977. 

422, 676 707, 789 en 790 

57.- Omvang.- Stmjzaken.- Ver
oordeling bestaande uit een vrijheids
verovende straj en terbeschikkingstelling 
van de Rege1·ing. - Vemietiging omdat 
het hoj van beroep zonder eenstemmigheid 
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bevolen heeft dat de verom·deelde ter beschik
king van de Regering wordt gesteld, wat dom· 
de eerste rechte!' niet we1·d beslist. - Ver
nietiging die voo1· de volledige veroordeling 
geldt. - W anneer een arrest, dat de 
door de eerste rechter ten laste van de 
beklaagde uitgesproken straf bevestigt 
en bovendien beveelt dat hij ter beschik
king van de Regering wordt gesteld, 
wordt vernietigd omdat het niet vast
stelt dat deze maatregel met eenstem
migheid werd genomen, geldt de vernie
tiging voor de volledige veroordeling, 
zelfs als de beklaagde, eiser tot cassatie, 
zijn voorziening heeft beperkt tot de 
beslissing die hem ter beschikking van 
de Regering stelt. 

21 december 1976. 455 

58. - Strajzaken. Voo1·ziening van 
de beklaagde tegen een beslissing over 
een verzoek om uitlegging of verbete1·ing 
van een V?'oege1·e beslissing op de tegen 
hem ge1·ichte burgel'lijke rechtsvm·dering. 
- Geen middel. - Verwerping van de 
voorziening. -Ret Rof verwerpt zonder 
meer de voorziening van de beklaagde 
tegen een beslissing, die zich enkel uit
spreekt over een verzoek om uitlegging 
of verbetering van een vroegere beslissing 
op de tegen hem gerichte burgerlijke 
rechtsvordering, wanneer hij geen middel 
aanvoert. 

4 januari 1977. 480 

59.- Rechtspleging.- Strajzaken.
Aangijte van misdaden in de uitoejening 
van hun ambt o.m. door magistraten van 
een hoj van be1·oep gepleegd. - Arrest 
waarin wordt beslist dat de aangijte niet 
ontvanlcelijlc is omdat zij niet incidenteel 
in een cassatieberoep is gedaan. - Arrest 
in raadlcame?' gewezen. - Ret arrest van 
het Rof waarin beslist wordt dat de aan
gifte van misdaden in de uitoefening van 
hun ambt o.a. door magistraten van een 
hof van beroep gepleegd niet incidenteel 
wordt gedaan in een voor het Rof 
aanhangige zaak en derhalve niet ont
vankelijk is, wordt in raadkamer gewe
zen. 

4 januari 1977. 477 

60.- Omvang.- Stmjzalcen.- Voo!'
zieningen van de beklaagde en van het 
Gemeenschappelijlc M otorwaa?·borgjonds, 
vrijwillig tussengelcomen partij. - Ve?'
nietiging van de beslissing op de stmj
vm·dering tegen de belclaagde. - Brengt 
vernietiging mee van het op dezeljde on
wettelijlcheid geg1·onde beschilclcende ge-

deelte waarbij de rechtsvordering van de 
burgerlijke pa1·tij tegen de als ve1·zekeraar 
van belclaagdes burgM'?'echtelijlce aan
spralcelijkheid tot tussenkomst opge1·oepen 
partij werd ajgewezen. - W anneer de 
beklaagde zich in cassatie heeft voorzien 
tegen de beslissing op de strafvordering 
waarbij hij werd veroordeeld om een hem 
toebehorend motorrijtuig in het verkeer 
te hebben gebracht zonder dat zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid door 
een verzekering was gedekt, en het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
dat voor het strafgerecht vrijwillig was 
tussengekomen, zich in cassatie heeft 
voorzien tegen de beslissing waarbij werd 
gezegd dat het arrest voor hem bindend 
was en tegen hem kon worden aange
voerd, in zoverre het arrest de rechts
vordering van de burgerlijke partij af
wijst tegen de als verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde tot tussenkomst opgeroepen 
partij, brengt de vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering tegen 
de beklaagde vernietiging mee van het 
beschiklwnde gedeelte, dat op dezelfde 
onwettelijkheid is gegrond en waarbij 
de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij wordt afgewezen tegen de tot 
tussenkomst opgeroepen verzekeraar. 

10 januari 1977. 520 

61. - Omvang. Strajzalcen. -
Strajvo1·dering. - V oorziening van het 
openbaar ministerie. - Vernietiging van 
een vrijspmak betrelclcelijk een telast
legging. - Een enkel stmjbaa?' jeit opge
leve?·d dom· de jeiten van deze telastlegging 
samen met die van een andere telastlegging, 
waarop de vrijspraalc ook slaat. - Ver
nietiging geldt voor beide beslissingen. -
Wanneer, op de voorziening van het 
openbaar ministerie, de vrijspraak be
trekkelijk een telastlegging vernietigd 
wordt en de feiten van deze telastlegging 
alsmede die van een andere telastlegging, 
waarop de vrijspraak eveneens slaat, vol
gens de vaststellingen van de feiten
rechter een enkel strafbaar feit opleveren, 
geldt de vernietiging voor beide beslis
singen. 

24 januari 1977. 575 

62. - Omvang. - Strajzalcen. - Bur
gerlijke rechtsvorderingen. - Voo!·zienin
gen van de bu?·gerlijlce partijen. - Ver
nietiging van de beslissing op de rechts
vordering van een bu1·gerlijlce partij. -
Deze ve?·nietiging brengt vernietiging mee 
van de beslissing op de rechtsvordering 
van de ande?'e burgerlijke partijen, waar-
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aan dezelfde onwettelijkheid kleejt en waa1'
tegen deze pm·tijen zich regelmatig in 
cassatie hebben vooTzien. - Wanneer 
verschillende burgerlijke partijen zich 
in cassatie hebben voorzien, brengt ver
nietiging van de eindbeslissing op de 
rechtsvordering van de ene vernietiging 
mede van de eindbeslissing op de rechts
vordering van de andere waaraan de
zelfde onwettelijkheid kleeft en waar
tegen deze partij zich regelmatig in cas
satie heeft voorzien. 

1 februari 1977. 607 

63. - Omvang. Strafzaken. -
V oorziening van het openbaar ministerie 
tegen de belclaagde en de voor deze bttrgeT-
1'echtelijk aansprakelijke pm·tij. - V er
nietiging van de beslissing wam·bij de 
beklaagde wordt verom·deeld. - Deze ver
nietiging b1'engt veTnietiging mede van 
het beschikkende gedeelte m.b.t. de burge1'
rechtelijk aanspmkelijke pa1·tij. - V er
nietiging van het openbaar ministerie 
tegen de beklaagde en de voor deze 
burgerrechtelijke aansprakelijke partij, 
van de veroordeling van de beldaagde 
brengt vernietiging mede van de beslis
sing waarbij deze partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
veroordeling van de beklaagde. 

8 februari 1977. 642 

64. - Omvang. Strajzaken. -
Burge1'lijke rechtsvorderingen. - V ooT
ziening tegen de beslissing op de 1'echts
vordering van een medebeklaagde tegen 
eise1', beklaagde, en tegen de beslissing op 
de rechtsvorde1·ing van eiser tegen die mede
beklaagde. - Aan beide beslissingen 
gemene omvettelijkheid. - Vernietiging 
van de beslissing op eisers rechtsvm·dering. 
- Leidt tot vM·nietiging van de beslissing 
op verweenlers 1·echtsvorde1•ing. - Zelfs 
indien eise1· ajstand heejt gedaan van zijn 
vom·ziening tegen laatstgenoemde beslissing 
zonder erin te beTusten. - W anneer een 
partij een voorziening heeft ingesteld 
tegen de beslissing op de tegen haar door 
een medebeklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering en tegen de beslissing op 
haar rechtsvordering tegen die mede
beklaagde, en wanneer deze beslissingen 
op dezelfde onwettelijkheid steunen, 
leidt de vernietiging van de beslissing op 
de rechtsvordering van de eiser tot ver
nietiging van de niet-definitieve beslissing 
op de rechtsvordering van de verweerder, 
zelfs indien de eiser afstand heeft gedaan 
van zijn voorziening tegen laatstgenoem
de beslissing zonder erin te berusten. 

8 maart 1977. 743 

65.- Omvang.- Strajzaken.- Btw
ge1·lijke rechtsvorderingen. - Beslissing 
waaTbij een beklaagde, met uitsluiting van 
de andere beklaagde, volledig aanspTakelijk 
wm·dt gesteld voor een ongeval. - Beslis
sing vernietigd omdat de aan de tweede 
beklaagde ten laste gelegde jout op een 
onwettelijke wijze niet-bewezen we1·d VM'

klaard. - V ernietiging van de beschik
kingen tot ajwijzing van de rechtsvo1·de1·ing 
van de eerste beklaagde tegen de ande1'e en 
waarbij hij tot schadevergoeding jegens 
laatstgenoemde wordt veTom·deeld. - Ver
nietiging strekt zich niet uit tot de beschik
king dat de eeTste beklaagde een jout heejt 
begaan die zijn aanspmkelijlcheid in het 
gedTang bTengt. - W anneer een beslissing 
een beklaagde volledig aansprakelijk 
stelt voor een ongeval, met uitsluiting 
van de andere beklaagde, strekt de ver
nietiging van de beschikkingen tot af
wijzing van de rechtsvordering van de 
eerste beklaagde tegen de tweede be
klaagde en waarbij hij tot schadever
goeding jegens laatstgenoemde werd 
veroordeeld, welke vernietiging uitge
sproken wordt omdat de aan de tweede 
beklaagde ten laste gelegde font op 
onwettelijke wijze niet bewezen werd 
verklaard, zich niet nit tot de beschikking 
waarbij wordt beslist dat de eerste 
beklaagde een font heeft begaan die zijn 
aansprakelijkheid in het gedrang brengt. 

8 maart 1977. 743 

66. - Omvang. - Stmfzaken. - Niet 
bepeTkte voorziening van de belclaagde. --,-
Ve1·nietiging van de beslissing op de stmj
vordeTing. - Ve1·nietiging dientengevolge 
van de eindbeslissing op de tegen de 
belclaagde ingestelde bu1·gerlijlce ?'echts
voTdering. -De vernietiging, op de niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
van de beslissing op de strafvordering 
brengt de vernietiging mee van de eind
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, welke het 
gevolg is van de eerste. 

21 maart 1977. 782 

67. - Omvang. Strajzaken. -
Bu1·gerlijlce Techtsvm·de1·ing. - VooTzie
ning van de beklaagde. - Vernietiging 
van de beslissing op de stmfvm·dering. -
BTengt de veTnietiging mede van de niet 
dejinitieve beslissing op de burgeTlijke 
rechtsvo?·de?·ing die het gevolg is van de 
ee1·ste. - Zelfs indien de voorziening tegen 
deze beslissing vom·ba1•ig is. - Vernieti
ging, op de voorziening van de beklaagde, 
van de beslissing op de strafvordering 
brengt vernietiging mede van de niet 
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definitieve beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die het gevolg is van 
de eerste, zelfs indien de voorziening 
tegen deze beslissing vooralsnog niet ont
vankelijk is. 

22 maart en 7 juni 1977. 790 en 1038 

68.- Omvang.- Strafzaken.- Bu1'
gerlijke 1'echtsv01·de1'ing. - Voorziening 
van de belclaagde. - Oassatie van de ver
oordeling van de beklaagde. - Veroor
delende beslissing gemeen ve1·klaard aan 
de verzelceraar van de burge1•rechtelijlce 
aanspralcelijlcheid van de belclaagde, V1'ij
willig tussengekomen pm·tij. - Verze
lceraar die ajstand van zijn voorziening 
heejt gedaan. - Gevolg van de cassatie 
ten aanzien van de verzekeraa1·. - Wan
neer de veroordeling van de beklaagde 
op de burgerlijke rechtsvordering op diens 
voorziening vernietigd wordt en de ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde, die voor 
de feitenrechter vrijwillig is tussengeko
men, van zijn voorziening afstand heeft 
gedaan, heeft de beslissing waarbij de 
veroordelende beslissing aan de verze
keraar gemeen wordt verklaard, geen 
red en van bestaan meer. 

22 maart 1977. 790 

69.- Omvang.- Stmfzalcen.- Voo?'
ziening van het openbaar ministerie. -
V ernietiging van het beschilclcend gedeelte 
wat de stmjvordering betrejt. - Strekt zich 
niet uit tot het beschilclcende gedeelte waarin 
uitsp1·aalc wordt gedaan over de geg1·ond
heid van de burgerlijlce rechtsvordering. -
W anneer op de voorziening aileen van 
het openbaar ministerie, het Hof het 
beschikkende gedeelte van een arrest op 
de strafvordering vernietigt, strekt die 
vernietiging zich niet uit tot het beschik
kende gedeelte waarin uitspraak wordt 
gedaan over de gegrondheid van de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij. 

28 maart 1977. 813 

70. - Omvang. - St1·ajzalcen. -Bur
ge?·lijlce 1'echtsvo1'de1·ingen. - Beslissing 
dat de volledige aanspralcelijlcheid voor een 
ongeval ten laste legt van een mede
belclaagde. Vernietiging van deze 
beslissing omdat de belclaagde onwettelijlc 
werd ve1·oordeeld. - Vernietiging die de 
vernietiging meeb1·engt van de ajwijzende 
beslissing op de burge1·lijlce 1'echtsvorde
ring, door de voo1· de belclaagde bu1'ge1'
rechtelijlc aanspralcelijlce partij tegen de 
medebelclaagde ingesteld, wellce op dezeljde 
onwettelijlcheid is gegrond en wam·tegen 
die partij zich regelmatig in cassatie heejt 

voorzien.- Wanneer een vonnis devol
ledige aansprakelijkheid voor een weg
verkeersongeval ten laste legt van een 
beklaagde, met uitsluiting van de aan
sprakelijkheid van een medebeklaagde, 
brengt de vernietiging van deze beslis
sing, omdat de beklaagde onwettig werd 
veroordeeld, de vernietiging mee van 
de afwijzende beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering, door de voor de be
klaagde burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij tegen de medebeklaagde ingesteld, 
welke op dezelfde onwettigheid is gegrond 
en waartegen die partij zich regelmatig 
in cassatie heeft voorzien. 

29 maart 1977. 821 

71. - Omvang. - Stmjzalcen. 
Ontzetting van de uitoejening de1· in 
artilcel 31 van het Stmjwetboelc genoemde 
rechten. - Vernietiging omdat die ont
zetting niet regelrnatig met redenen is 
ornlcleed. - Gedeeltelijlce vernietiging. -
V ernietiging omdat de ontzetting van 
de uitoefening der in artikel 31 van het 
Strafwetboek genoemde rechten die de 
rechter heeft uitgesproken niet regelmatig 
met redenen is omldeed, blijft beperkt 
tot dit beschikkende gedeelte. 

5 april 1977. 842 

72. - Omvang. - Strajzalcen. - Ver
vangende gevangenisst1·aj die het wettelijlc 
maximum te boven gaat. - Vernietiging 
beperlct tot dit beschiklcende gedeelte. -
Wanneer een veroordelend vonnis ver
nietigd wordt omdat de rechter een ver
vangende gevangenisstrafheeft uitgespro
ken die het wettelijk maximum te boven 
gaat, zijn vernietiging en verwijzing tot 
dit beschikkende gedeelte beperkt. 

18 april 1977. 856 

73. - Omvang. - Arrest van het hof 
van assisen. - Onwettelijlc uitgesprolcen 
st1·aj. - Vernietiging en verwijzing be
pe1·kt tot deze stmj. - W anneer de door 
het hof van assisen uitgesproken straf 
onwettelijk is geldt de vernietiging enkel 
voor de straf en wordt de zaak verwezen 
naar een ander hof van assisen, dat over 
de reeds door de jury gedane schuldig
verldaring zal beslissen, eventueel met 
inachtneming van regelmatig bij deze 
schuldigverklaring aangenomen verzach
tende omstandigheden. (Art. 434 Sv.) 

18 april 1977. 856 

74. - Omvang. - Stmfzalcen. - Niet 
beperlcte voo1·ziening van de belclaagde. -
Ve1·nietiging van de beslissing op de stmj
V01'dering. - B1·engt de vernietiging mede 
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van de niet definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering. - Hoewel de voorziening tegen 
deze beslissing niet ontvankeliiJc is. -
Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt ver
nietiging mede van de niet definitieve 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering die het gevolg 
is van de eerste, hoewel de voorziening 
tegen de beslissing op de bnrgerlijke 
rechtsvordering vooralsnog niet ontvan
kelijk is. 

3 en 17 mei 1977. 905 en 954 

75. - Omvang. Strajzaken. -
Beslissing waarin geen ve1·vangende ge
vangenisstmj voor de geldboete wo1·dt uit
gesproken. - V emietiging en ve1·wijzing 
hiertoe bepe1·kt. - W anneer een veroor
delende beslissingvernietigd wordt omdat 
de rechter onwettelijk heeft nagelaten 
een vervangende gevangenisstraf nit te 
spreken voor de opgelegde geldboete, 
zijn de vernietiging en de verwijzing 
hiertoe beperkt. 

9mei1977. 919 

76.- Omvang.- Bevel van de Minister 
van Justitie. - Strajzaken. - Verom·de
ling van de beklaagde vemietigd. - Ge
volg ten aanzien van de burger1·echtelijk 
aanspmkelijke partij. - W anneer op de 
voorziening van de Procurenr-Generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
Jnstitie, de veroordeling van de be
klaagde vernietigd wordt, strekt deze 
vernietiging zich nit tot het beschiklwnde 
gedeelte van het vonnis waarbij de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij werd 
veroordeeld. 

24 mei 1977. 979 

77. - Omvang. - Stmjzaken. 
Vervangende gevangenisstraj die het wet
telijke maximum te boven gaat. - V er
nietiging en verwijzing tot dit punt van 
het beschikkende gedeelte beperkt. 
W anneer een veroordelend arrest ver
nietigd wordt omdat de rechter een 
vervangende gevangenisstraf heeft uit
gesproken dat het wettige maximum te 
boven gaat, zijn vernietiging en ver
wijzing tot dit pcmt van het beschikkende 
gedeelte beperkt. 

20 jnni 1977. 1084 

78.- Omvang.- Strajzaken.- Bu1'
gerlijke rechtsvorde1•ingen. - Beslissing 
waarbij alle aanspmkelijkheid voor een 
ongeval ten laste van de bestuurder van 

een voertuig wordt gelegd. --'--- Rechte1· die 
onwettelijk heejt beslist dat de bestuurder 
van het andere voe1·tuig geen ]out t1·ejt. -
Oassatie die zich niet uitstrekt tot de 
beslissing dat de eerste bestuu1·der een ]out 
heejt begaan waarvoor hij aanspmkelijk is 
noch tot de vaststelling van de door de 
b~trgerlijke pa1·tij geleden schade. 
W anneer een beslissing die de bestuurder 
van een voertnig aileen aansprakelijk 
verklaart voor de gevolgen van een 
ongevaJ, wordt vernietigd omdat de 
rechter onwettelijk heeft vastgesteld dat 
de bestuurder van het andere voertnig 
geen font treft, strekt de vernietiging 
zich niet uit tot de beslissing dat de eerste 
bestuurder een font heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is noch tot de 
vaststelling van het bedrag van de door 
de burgerlijke partij geleden schade. 

21 juni 1977. 1091 

79.- Omvang.- Stmfzaken.- Dag
vaa1•ding van een beklaagde voor de cor-
1'ectionele 1·echtbank wegens een als wan
bedrijj omschreven feit. - Feitenrechters 
die zich impliciet bevoegd hebben ver
klaa1·d. - Ten laste gelegd feit dat, zoals 
het uit de 1·edenen van het vonnis van de 
correctionele rechtbank en uit het arrest 
van het hof van beroep blijkt, ook nog deel
neming aan een misdaad kan opleveren. -
Vernietiging van het arrest van het hof van 
beroep en van alles wat eraan voorajging 
met inbegrip van de dagvaarding. -
W anneer een beklaagde we gens een als 
wanbedrijf omschreven feit voor de 
correctionele rechtbank is gedagvaard 
en de rechtbank en het hof van beroep 
zich impliciet onbevoegd hebben ver
klaard om kennis te nemen van de 
vervolging, en het ten laste gelegde feit, 
zoals het uit de redenen van het vonnis 
en van het arrest blijkt, ook nog deel
neming aan een misdaad kan opleveren, 
vernietigt het Hof, op de voorziening 
tegen het arrest van het hof van beroep, 
dit arrest en vernietigt het alles wat aan 
dit arrest voorafging met inbegrip van 
de dagvaarding. (Artt. 408 en 413 Sv.) 

27 juni 1977. 1113 

80.- Rechtspleging.- Strajzaken.
Voorzieningen in cassatie van een beklaag
de tegen twee te zijnen laste gewezen ar1'es
ten van eenzeljde kame1· van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. N eerlegging 
van twee memories tot staving van de voor
zieningen. - Midelen vom· het onderzoek 
waarvan beide ar1•esten in overweging 
moeten genomen worden.- Samenvoeging 
van de zaken. - W anneer de memories 
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van een verdachte tot staving van twee 
voorzieningen , tegen twee door dezelfde 
kamer van inbeschuldigingstelling te 
zijnen laste gewezen arresten middelen 
bevatten voor het onderzoek waarvan 
beide arresten moeten in overweging ge
nomen worden, kan het Hof beide voor
zieningen samenvoegen. 

20 juli 1977. 1129 

§ 5. - Rechtspleging in tuchtzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 
(Zie : Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VII. 

AFSTAND (zie : Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KosTEN. 
(Zie Ge1·echtskosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE ~ ZEGEL. 
(Zie Voorziening in cassatie.) 

CASSATIEMIDDELEN. 

INLEIDING. ~ Aard van het caBsatie
middel. 

HooFDSTUK I. ~ Middelen die niet ont
vankelijk zijn wegens onduidelijk
heid. 

HooFDSTUK II.~ Middelen die niet ont
vankelijk zijn omdat niet vermeld 
wo1·dt waarin de wet of wellce wets
bepaling is geschonden, of omdat de 
voorziening zelf niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van krachtens 
de wet bij de voorziening te voegen 
stuklcen of van bij de wet vereiste aan
wijzingen. 

HooFDSTUK III.~ Middelen diefeitelijlce 
grondslag missen. 

HooFDSTUK IV.~ Nieuwe middelen. ~ 
Lauter juridische middelen. 

HooFDSTUK V. ~ Middelen die niet ont
vanlcelijlc zijn wegens gemis aan 
belang voor de eiser. 

HooFDSTUK VI. ~ Middelen die niet 

ontvanlcelijk zijn orndat zij op de 
bestreden beslissing geen betrelclcing 
hebben. 

HooFDSTUK VII. ~ Arnbtshalve voor
gedmgen rniddel (zie CASSATIE.) 

INLEIDING. 

AARD VAN HET CASSATIEMIDDEL, 

1. ~ Gemeente- en p1·ovinciebelastingen. 
~ Middel waa?·infeiten en ?'echt ve1·mengd 
zijn. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk, wegens vermenging van 
feiten en recht, is het middel dat het Hof 
ertoe zou verplichten gegevens van feite
Iijke aard te onderzoeken. (Art. 95 
Grondwet.) 

3 september 1976 en 19 januari 1977. 
11 en 563 

2. - Strafzaken. - lliiddel waarin 
feiten en recht 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 na te gaan. (Art. 96 
Grondwet.) 

7 en 14 september 1976, 20 juli 1977. 
23, 43, 1129 

3. - Strafzalcen. - Vermelding van 
omstandigheden waa1·uit noch een vorm
gebrelc noch een grief van onwettelijlcheid 
wordt afgeleid. - Vormt geen cassatie
middel. - Geen cassatiemiddel is de ver
melding van omstandigheden waaruit 
noch een vormgebrek noch een grief van 
onwettelijkheid wordt afgele1d. (Art. 608 
G.W.; artt. 407 en vlg. Sv.) 

5 oktober 1976. 140 

4. - Bu1·ge1'lijke zalcen. - Middel af
geleid uit de mislcenning van de bewijs
lcmcht van een verordenend lconinlclij lc 
besluit. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is het middel afgeleid uit 
de miskenning van de bewijskracht van 
de bepalingen van een verordenend ko
ninklijk besluit ; een dergelijk besluit is 
een wet, in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de scherr
ding voor het Hof kan worden aange
voerd. 

8 oktober 1976. 160 

5. - Burge1·lijlce zalcen. - Schending 
van een adagium. - Schending die als 
d~tsdanig tot geen cassatiebe1·oep aan
leiding geeft. - Schending van een ada-
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gium geeft als dusdanig tot geen cas
satieberoep aanleiding. (Art. 608 G.W.) 

15 oktober 1976. 202 

6.- Strajzaken.- Middel dat kritiek 
oefent op de jeitelijke beoordeling van de 
feitenrechte?·. - Niet-ontvankelijlcheid. -
Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek op de feitelijke beoordeling van 
de feitenrechter. (Art. 95 Grondwet.) 

16 november en 7 december en 28 juni 
1977. 209, 297, 396, 1121 

7. - Bu1'ge1·lijke zalcen. - Middel 
waarin feiten en 1'echt vermengd zijn. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk wegens vermenging van feiten en 
recht is het middel dat het Hof zou ver
plichten feitelijke gegevens na te gaan. 
(Al'tikel 95 G.W.). 

28 oktober 1976. 246 

8. - Stmjzalcen. Voo1·ziening in 
cassatie van de burge1·lijke pa1·tij tegen 
een ar1·est tot buitenvervolgingstelling. -
Middel dat de beschilclcing tot buitenver
volgingstelling betwist. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk, tot staving 
van een voorziening van de burgerlijke 
partij tegen de beschikking tot buiten
vervolgingstelling waarbij zij wordt ver
oordeeld tot schadevergoeding jegens de 
verdachte en in de kosten van de straf
vordering of van de burgerlijke rechts
vordering, is het middel dat de beschik
king tot buitenvervolgingstelling betwist. 
(Art. 135 Sv.) 

16 en 22 november 1976. 299, 324 

9. - Dienstplichtzalcen. - Micldel dat 
h·itielc oejent op een jeitelijlce beom·deling 
van de herlceu1·ings1·aad. - Niet-ontvan
kelijlcheid. - Niet ontvankelijk is het 
cassatiemiddel dat kritiek oefent op een 
feitelijke beoordeling van de herkeurings
raad. 

17 november 1976 en 5 januari 1977. 
304 en 481 

10.- Strajzaken.- Burge1·lijke rechts
vordering. - V e1·zelcering. - Beslissing 
gegrond zowel op de opzegging als op de 
scho1·sing van de ve1·zekeringsovM'eenlcomst. 
- Middel wam·in slechts de schorsing van 
de ove1·eenkomst wordt betwist. - N iet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
het middel dat gericht is tegen een arrest 
dat beslist dat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de bestuurder van een 
motorrijtuig niet gedekt was op het 
o~;renblik van een verkeersongeval en dat 
deze toestand zowel uit de opzegging van 

de overeenkomst als uit de schorsing 
van deze overeenkomst volgt, wanneer 
dit middel slechts betrekki:ng heeft op 
de schorsing van de verzekeringsdekking. 

29 november 1976. 355 

11. - Burgerlijke zaken. - Middel 
ajgeleid uit de miskenning van de bewijs
h·acht van een akte.- Tekst van deze akte 
niet voorgelegd aan het Hof en door de 
best1·eden beslissing niet overgenomen. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk is het middel afgeleid uit de misken
ning van de bewijskracht van een akte 
waarvan de tekst aan het Hof niet is 
voorgelegd, en evenmin werd overgeno
men door de bestreden beslissing of door 
enig ander processtuk waarop het Hof 
acht vermag te slaan. 

17 december 1976. 437 

12.- Strajzalcen.- Bu1'ge1·lijke 1'echts
vo1·dering. - V oorziening van het Gemeen
schappelijlc M otonvaarbm·gfonds, vrijwil
lig tussengelcomen pa1·tij. - Middel aan
gevoet•d tot staving van de vom·ziening en 
ajgeleid ttit het geb1•ek aan antwoord op de 
conclusie van de beklaagde. - Ontvanlce
lijkheidsvoo1·waarden. - Het Gemeen
:schappelijk Motorwaarborgfonds, voor 
het strafgerecht vrijwillig tussengekomen 
partij, is ontvankelijk om tot staving van 
zijn voorziening de onwettelijkheid aan 
te voeren ten gevolge van het gebrek aan 
antwoord op een door de beklaagde bij 
conclusie regelmatig voorgedragen ver
weer nopens een geschil waarvan de op
lossing hem aanbelangde. 

10 januari 1977. 520 

13.- Strajzaken.- Bu1'gM·lijlce 1'echts
vonlering. - Middel waarbij een ve1'
schrijving in de motieven en in het beschilc
kende gedeelte van de best1·eden beslissing 
wordt aangevoe1·d. - Verschrijving wellce 
op zichzelj tot geen cassatie aanleiding 
lean geven. - Een verschrijving in de 
motieven en in het beschikkende gedeelte 
van de bestreden beslissing kan op zich
zelf geen aanleiding geven tot cassatie. 

22 februari 1977. 679 

14. - Stmjzaken. - Middel hieruit 
ajgeleid dat het op vm·zet gewezen m·rest 
zegt dat het ve1•stek aan de opposant te 
wijten is. - Niet-ontvankelijlcheid. -
Dat het verstek aan de opposant te wijten 
is moet uitsluitend door de feitenrechter 
worden beoordeeld ; derhalve niet ont
vankelijk is het middel hieruit afgeleid 
dat een op verzet gewezen arrest ten on-
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rechte beslist dat het verstek aan de 
opposant te wijten is. 

28 februari 1977. 702 

15.- Stmfzaken.- Hof van Assisen. 
- Middel geg1·ond op beweringen die 
st1•ijdig zijn met de authentieke vastleg
gingen van het proces-verbaal van de 
te1·echtzitting. - Geen betichting van vals
heid. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is het middel ten betoge dat, 
in strijd met de authentieke vaststellin
gen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting van het Hof van Assisen, het 
publiek zou verhinderd geweest zijn op 
de openbare terechtzitting aanwezig te 
zijn, als de eiser dit proces-verbaal niet 
van valsheid heeft beticht. 

28 februari 1977. 704 

16. - Bu1·gerlijke zaken. - Middel 
waarbij wordt aangevoerd dat de bcwijs
kmcht van bepaalde akten is miskend, 
omdat de bestreden beslissing andere vast
stellingen eraan toesch?-ijft, dan die welke 
de eiser bij conclusie eman toekende. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is het middel dat is afgeleid uit 
miskenning van de bewijskracht van de 
processen-verbaal van de getuigenver
horen en enkel doet gelden dat de bestre
den beslissing aan de getuigen verkla
ringen heeft toegeschreven, die verschil
len van die welke volgens eisers conclusie 
door dezelfde getuigenissen werden af
gelegd. 

5 mei 1977. 912 

17. - Stmjzaken. - M iddel gegrond 
op beweringen welke in strijd zijn met de 
authentieke vaststellingen van de best1·eden 
beslissing.- Geen betichting van valsheid. 
- Niet-ontvankelijkheid.- Niet ontvan
kelijk is het middel gegrond op bewerin
gen welke in strijd zijn met de authentie
ke vaststellingen van de bestreden beslis
sing, als de eiser deze vaststellingen niet 
van valsheid heeft beticht. 

16 mei 1977. 950 

18. - Bu1·gerlijke zaken. - Middel 
afgeleid uit de schending van de bepalingen 
van het « algemeen reglement » voo1· het 

· goede1'enve1·voe1' van de Nationale JYI.aat
schappij de1' Belgische Spoo1·wegen. -
Niet-ontvankelijkheid. - De bepalingen 
van het « algemeen reglement » voor het 
goederenvervoer van de N ationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen zijn 
geen cc wet >>in de zin o.m. van artikel 608 
van het Gerechtelijk W etboek ; niet ont
vankelijk is dus het middel dat uit de 

schending van deze bepalingen is afge
leid. 

30 juni 1977. 1126 

19. - Dienstplichtzaken. Middel 
waarin wordt aangevoerd dat in de bestre
den beslissing een versch?-ijving in de voor
naam van de eise1' voorkomt. - Deze ve1'
sch1·ijving geejt op zichzelj geen aanleiding 
tot cassatie. - Een verschrijving in de 
voornaam van de eiser welke voorkomt 
in de bestreden beslissing kan op zich
zelf geen aanleiding geven tot cassatie. 

17 augustus 1977. 1138 

HOOFDSTUK I. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK 
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID. 

20. - Burgedijke zaken. - Middel 
waarin een gebrek aan antwoorcl op de 
conclusie wordt aangevoerd. - Vaagheid. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk is het midde1 waarin een gebrek 
aan antwoord op de conclusie wordt aan
gevoerd, zonder te vermelden op welke 
eis, weer of exceptie niet geantwoord 
werd. 

15 oktober en 12 november 1976. 
202 en 293 

21. - Strajzaken. - Vaag middel. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk, wegens vaagheid, is het middel 
waarin de schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd zonder nader 
te bepalen waarin deze schending be
staat. 

26 oktober, 13 december 1976 en 
25 januari 1977. 241, 410 en 579 

22. - Bttrgerlijke zaken. - Vaagheid 
van een middel waardoor het Hoj de ge
g?·ondheid e?'Van niet kan beom·delen. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk, omdat het Hof zich in de onmoge
lijkheid bevindt de gegrondheid ervan 
nate gaan wegens vaagheid, is het mid
del dat aan het bestreden arrest enkel 
verwijt te hebben beslist dat een in het 
buitenland opgemaakte geboorteakte het 
bewijs ervan oplevert dat eiseres bevallen 
is op een bepaalde plaats en een bepaalde 
datum, terwijl dit arrest daartoe niet 
enkel op deze akte steunt, doch ook op 
een rechtspleging die het opstellen van 
de akte voorafging en de bestreden 
beslissing o.a. niets verduidelijkt over de 
aard en het gezag van deze rechtspleging. 

2 december 1976. 386 
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23.- Bu1·ge1'lijke zalcen.- Middel ten 
betoge dat de 1·echten van de ve1·dediging 
zijn geschonden. - Vaagheid. - Niet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens vaagheid, is het middel waarin 
de schending van de rechten van de 
verdediging wordt aangevoerd zonder 
te bepalen waarin deze rechten zonden 
geschonden zijn. 

7 jannari 1977. 490 

24. - StroJzaken. - Middel waarbij 
het gebrek aan antwoord op de conclusie 
wm·dt aangevoe1·d. - Vaagheid. - Niet
ontvankelijkheid. - Wegens vaagheid is 
niet ontvankelijk het middel dat een 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
aanvoert, zonder te vermelden op welke 
eis, weer of exceptie niet zon geantwoord 
zijn. 

25 januari en 20 juni 1977. 586 en 1082 

25. - Dienstplichtzalcen. - Middel 
waarin wordt aangevoerd dat op de con
clusie van de eiser niet is geantwoord. -
Vaagheid. - Niet-ontvankelijlcheid. -
Niet ontvankelijk is het middel waarin 
wordt gezegd dat op de in eisers conclusie 
aangevoerde grieven niet werd geant
woord, zonder te vermelden op welke eis, 
weer of exceptie niet zon geantwoord 
zijn. (Art. 97 Grondwet.) 

9 maart 1977. 754 

26.- Strajzaken.- Middel waa1·in de 
mislcenning van de bewijskmcht van de 
akten wordt aangevoerd. - Vaagheid. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk, wegens vaagheid, is het middel waar
in de miskenning van de bewijskracht 
van de akten wordt aangewend, zonder 
opgave van de geschriften waarvan de 
bewijskracht zon miskend zijn. 

23 mei 1977. 968 

27. - Stmjzaken. - M iddel waarin 
de mislcenning van de bewijskracht van 
een akte wo1·dt aangevoe1·d. - Vaagheid. 
- Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ont
vankelijk, wegens vaagheid, is het mid
del waarin de miskenning van de bewijs
kracht van een conclnsie wordt aange
voerd zonder te bepalen waarin de bewijs
kracht van deze akte zon miskend zijn. 
(Art. 1080 G.W.). 

23 mei 1977. 971 

HOOFDSTUK II. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV.ANKELIJK ZIJN 
OMDAT NIET VERMELD WORDT WAARIN 
DE WET OF WELKE WETSBEPALING IS 

GESOHONDEN, OF OMDAT DE VOORZIE
NING 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 AAN"\-VIJZINGEN, 

28. - Bu1·gerlijlce zaken. - V M'melding 
van een geschonden wettelijke bepaling.
Schending van deze bepaling leidt tot 
vernietiging van het beschikkende gedeelte. 
- Deze vermelding volstaat. - Aan arti
kel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek 
voldoet, in zoverre dit de vermelding 
voorschrijft in de voorziening van de 
wettelijke bepalingen waarvan de schen
ding wordt aangevoerd, het middel af
geleid nit de schending van de bewijs
kracht van een onderhandse akte waarin 
de schending wordt aangevoerd van 
artikel 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, nn de schending van die arti
kelen volstaat, zo het middel gegrond is, 
om tot vernietiging van het bestreden 
beschikkende gedeelte te leiden. 

9 september 1976. 32 

29. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - V M'melding 
van de geschonden wettelijlce bepalingen. 
- JYiiddel ajgeleid uit de mislcenning van 
de bewijskracht van een onderhandse alcte. 
- V m·melding van de schending der m·ti
kelen 1319 en 1320 van het Bu1'gM·lijk 
Wetboek en niet van artikel 1322 van dit 
wetboelc. - Deze vermelding volstaat. -
Aan artikel 1080 van het Gerechtelijk 
W etboek voldoet, in zoverre dit de ver
melding voorschrijft in de voorziening 
van de wettelijke bepalingen waarvan 
de schending wordt aangevoerd, het 
middel afgeleid nit de schending van de 
bewijskracht van een onderhandse alde 
waarin de schending wordt aangevoerd 
van artikel1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, nn de schending van die 
artikelen volstaat, zo het middel gegrond 
is, om tot vernietiging van het bestreden 
beschikkende gedeelte te leiden. 

9 september 1976. 32 

30. - Burgerlijlce zaken. - Middel 
wam·bij de schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonde1· dat 
nader wm·dt bepaald waarin deze schending 
bestaat. - Niet ontvankelijk middel. -
Niet ontvankelijk is het middel waarbij 
de schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd, zonder dat nader 
wordt bepaald waarin deze schending 
bestaat. (Art. 1080 G.W.) 

22 september en 15 december 1976, 
4 mei 1977. 87, 436, 908 
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31. - Directe belastingen. - Middel 
dat de schending aanvoert van een wettelijke 
bepaling welke geen bet1·ekking heejt op de 
betwisting die aan de ?'echter werd voor
gelegd of do01· hem werd beslecht. - Niet
ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk 
inzake directe belastingen is het middel 
dat de schending aanvoert van een 
wettelijke bepaling welke geen betrekking 
heeft op de betwisting die aan de rechter 
werd voorgelegd of door hem werd 
beslecht. 

6 oktober 1976. 148 

32.- Burge?'lijke zaken.- Middel dat 
de wettelijke verantwoording van de be
streden beslissing betwist, doch enkel 
artikel 97 van de Grondwet vM·meldt. -
Niet-ontvankelijkheid. -Noet ontvanke
lijk, in burgerlijke zaken, is het middel 
dat de wettelijke verantwoording van de 
bestreden beslissing betwist, terwijl het 
enkel de schending van artikel 97 van 
de Grondwet aanvoert. 

19 november 1976. 317 

33. - Burge1·lijke zaken. - Middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van een akte. - Tekst van deze 
akte noch ove1·gelegd tot staving van de 
voorziening noch ove1·genomen in de 
best?·eden beslissing. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is het middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van een akte, wanneer de bestre
den beslissing de bewoordingen van deze 
akte niet overneemt en de eiser de akte 
niet regelmatig tot staving van zijn voor
ziening overlegt. 

10 december 1976. 405 

34.- Middel afgeleid uit de miskenning 
van de bewijskmcht van een akte.- In een 
vreemde taal gestelde akte. - Middel dat 
kan worden aangenomen. - Geen enkele 
wettelijke bepaling verbiedt aan het Hof 
een uit de miskenning van de bewijs
kracht van een akte afgeleid middel te 
beoordelen wegens het feit alleen dat 
deze aide in een vreemde taal is gesteld. 

17 december 1976. 437 

35. - Bu1·gerlijlce zalcen. Geen ver-
melding van alle geschonden wettelijlce 
bepalingen. - Schending van de vermelde 
wettelijlce bepalingen onvoldoende om tot 
vernietiging te leiden. - Niet ontvankelijlc 
middel. - Niet ontvankelijk is het middel 
dat niet alle wettelijke bepalingen ver
meldt die geschonden zijn indien het 
middel gegrond is, wanneer de schending 
van de vermelde bepalingen niet volstaat 

om tot vernietiging van de bestreden 
beslissing te leiden. (Art. 1080 G.W.) 
(Impliciete oplossing.) 

24 december 1976 en 16 februari 1977, 
467 en 670 

36.- Burgerlijlce zalcen.- Middel dat 
de schending van het stmjrechtelijlc ge
wijsde aanvoe1·t, doch slechts de a?·tilce
len 1350 van het Burgerlijlc Wetboelc, 23, 
24, 28 van het Gerechtelijlc W etboelc en 97 
van de G?·ondwet als geschonden wets
bepalingen vermeldt. - Niet ontvankelijk 
middel. - Niet ontvankelijk is het mid
del dat de schending van het strafrechte
lijk gewijsde aanvoert door de beslissing 
gewezen op het later burgerrechtelijk 
geding, doch slechts de artikelen 1350 
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 28 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 van 
de Grondwet als geschonden wettelijke 
bepalingen vermeldt. (Art. 1080 G.W.) 

24 december 1976. 467 

37. - Burgerlijlce zalcen. V M'plich-
ting voor elk van de middelen ajzonderlijk 
de wettelijke bepalingen te VM'melden waar
van de schending wordt aangevoerd. -
In burgerlijke zaken moet het cassatie
verzoekschrift voor elk middel afzonder
lijk de wettelijke bepalingen vermelden 
waarvan de schending wordt aangevoerd. 
(Ger. W., art. 1080.) 

16 februari 1977. 670 

38. - Burgerlijlce zalcen. - Middel 
waa1·in de schending van wettelijke bepa
lingen wordt aangevoe1·d. Middel 
waa1·in de g1·iej niet wordt gep1•eciseerd.
Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is het middel dat schending van een 
wettelijke bepaling aanvoert, zonder te 
preciseren waarin deze schending be
staat. (Art. 1080 G.W.) 

18 februari 1977. 67 5 

39. - Di1·ecte belastingen. Middel 
dat de schending van algemene rechts
beginselen aanvoert. - Geen p1•ecise1·ing. 
- Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ont
vankelijk, wegens vaagheid, is het mid
del waarbij de schending wordt aange
voerd van de « algemene beginselen van 
het Burgerlijk W etboek », van de « regels 
en algemene beginselen van het straf
recht » of van '' de algemene beginselen 
van het fiscaal recht », zonder te preci
seren welke regels en beginselen zouden 
geschonden zijn en evenmin waarin die 
schending zou bestaan hebben. 

30 maart 1977. 829 
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40.- Burgerlijke zaken.- Vermelding 
van een geschonden wettelijke bepaling. -
Schending van deze bepaling lean leiden 
tot ver·nietiging van het beschilclcende ge
deelte. - Deze ver·melding volstaat. -
Aan artikel 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek voldoet, in zoverre dit de ver
melding, in de voorziening, van de 
wettelijke bepalingen voorschrift, waar
van de schending wordt aangevoerd, het 
middel afgeleid uit de schending van een 
wettelijke bepaling welke, zo het middel 
gegrond is, kan leiden tot vernietiging 
van het bestreden beschikkende ge
deelte. 

13 mei 1977. 943 

41.- Bur·gerlijlce zaken. - Middel ten 
betoge dat de terechtzittingen waar·op de zaalc 
werd behandeld niet openbaar· waren. -
Terechtzittingsbladen niet voorgelegd. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - De processen
verbaal welke dienen opgesteld te worden 
met toepassing van artikel 721, 3°, van 
het Gerechtelijk W etboek om bij het 
dossier van de rechtspleging te worden 
gevoegd, hebben niet tot doel de open
baarheid van de terechtzittingen vast te 
stellen ; niet ontvankelijk is derhalve 
het middel ten betoge dat de terecht
zittingen waarop de zaak werd behandeld, 
niet openbaar waren, als de eiser enkel 
van deze processen-verbaal gewag maakt 
en geen gelijkvormig afschrift voorlegt 
van de terechtzittingsbladen waarvan 
sprake in artikel 783 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

13 mei 1977. 942 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN 
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG 1\!IISSEN. 

42.- Burge1·lijke zaken.- Middel van 
niet-ontvanlcelijkheid hier·uit ajgeleid dat 
de niet bek1·itiseerde vaststellingen van de 
r·echter volstaan om de wettelijlcheid van 
de beslissing te verantwoor·den. - Vast
stellingen waardoor de beslissing niet 
wettelijlc Jean verantwoord worden. 
Middel van niet-ontvankelijkheid dat Jeite
lijlce gr·ondslag mist. - Feitelijke grand
slag mist het middel van niet-ontvanke
lijkheid dat tegen een cassatiemiddel is 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat de 
bestreden beslissing door de niet bekri
tiseerde vaststellingen van de beslissing 
wettelijk verantwoord blijft, wanneer 
deze niet kunnen volstaan als grondslag 
van het beschikkende gedeelte. 

30 september 1976. 126 

43. - Burgerlijke zaken. - Middel 
waar·bij aan de r·echter wordt verweten een 
beslissing te hebben gewezen die op dubbel
zinnige r·edenen is gegrond. - Geen dub
belzinnige beslissing. - Middel dat feite
lijke gr·ondslag mist. - Feitelijke grand
slag mist het middel dat aan de rechter 
verwijt een op dubbelzinnige redenen 
steunende beslissing te hebben gewezen, 
wanneer de belissing geen dubbelzinnig
heid vertoont. 

26 januari 1977. 592 

44.- Burge1'lijlce zalcen. -1Vliddel ten 
betoge dat op een conclusie niet is geant
woord. - Geen conclusie. - Middel dat 
jeitelijke gr·ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel ten betoge 
dat op een conclusie niet is geantwoord, 
wanneer uit geen stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat een 
conclusie werd genomen. 

4 februari 1977. 631 

45.- Stmjzaken.- Stmfvor·der·ing.
Middel ten betoge dat de 1·echter in hager 
ber·oep het stmjr·egister van de belclaagde 
ver·keer·d heeft beoordeeld. - Middel dat 
in de bestreden beslissing geen steun vindt. 
- Middel dat jeitelijke grondslag mist. -
Feitelijke grondslag mist het middel ten 
betoge dat de rechter in hoger beroep 
het strafregister van de beklaagde ver. 
keerd heeft beoordeeld om de door de 
eerste rechter uitgesproken straf te ver
zwaren, als uit de bestreden beslissing 
niet blijkt dat zij op het strafregister is 
gegrond. 

28 februari 1977. 701 

46. - Dienstplicht. - Middel gegrond 
op feitelijlce elementen die noch uit de 
bestr·eden beslissing noch uit de proces
stukken blijken. - Middel dat jeitelijke 
gr·ondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist in dienstplichtzaken het middel dat 
gegrond is op feitelijke elementen die 
noch uit de bestreden beslissing noch uit 
de processtukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijken. 

16 maart 1977. 776 

47. - B~wger·lijlce zaken. - Nieuw 
middel. - M iddel dat de openbar·e or·de 
raakt. - Feitelijke elementen waar·op het 
middel berust die niet blijlcen uit de bestre
den beslissing. - ll!Jiddel dat jeitelijlce 
gr·ondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel dat voor de eerste maal 
voor het Hof wordt ingeroepen maar de 
openbare orde raakt, wanneer de feite· 
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Iijke elementen waarop het middel steunt, 
niet blijken uit de bestreden beslissing. 

29 juni 1977. 1121 

HOOFDSTUK IV. 

NIEUWE MIDDELEN. - LOUTER 
JURIDISOHE MIDDELEN. 

48. - Burgerlijke zaken. - Middel 
afgeleid uit de schending van het algemeen 
1·echtsbeginsel « nul ne plaide pa1· pro
cw·eu1' ». - Algemeen rechtsbeginsel dat 
de openba1•e orde niet raakt. - JJI[ iddel 
voor het eerst voor het Hof vom·ged1·agen. -
Niet-ontvankelijkheid. - Het algemeen 
rechtsbeginsel «nul ne plaide par procu
reur » raakt de openbare orde niet ; 
niet ontvankelijk is het middel hieruit af
geleid dat een rechtsvordering werd inge
steld door de vereffenaar van een naam
loze vennootschap in vereffening, hande
lende in deze hoedanigheid, en niet door 
de vennootschap zelf, met vertegenwoor
diging door de vereffenaar. 

2 september 1976. 5 

49. - Bu1·gM·lijke zaken. - Middel 
geg1·ond op wettelijke bepalingen die noch 
van openbare m·de noch dwingend zijn. -
M iddel niet voorgelegd aan de feitem·echter 
en waarover deze op eigen initiatief niet 
heeft beslist. - Nieuw middel. - Niet
ontvanlcelijkheid. - Nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk tot staving van een 
voorziening in burgerlijke zaken is het 
middel gegrond op wettelijke bepalingen 
die noch van openbare orde noch dw:in
gend zijn, dat niet aan de fe:itenrechter is 
voorgelegd en waarover deze niet op 
eigen initiatief heeft beslist. 

2 september 1976, 28 april en 26 mei 
1977. 6, 885 en 988 

50. Stmfzaken. Bu1·ge1·lijlce 
1'echtsvorde1·ing. - Middel afgeleid ~•it de 
niet-ontvanlcelijkheid van de bu1·ge1·lijke 
1'echtsvorde1'ing ingesteld door een minde?'
jarige. - JJiiddel dat niet aan de feiten
rechter is voorgelegd. - Niet ontvankelijk 
middel. - Nieuw en derhalve niet ont
vankelijk is het middel afgeleid uit de 
niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke 
rechtsvordering ingesteld door een min
derjarige, wanneer het niet aan de feiten
rechter werd voorgelegd en deze hier
over niet uit eigen beweging heeft 
beslist. 

14 september 1976. 49 

51. - Burgerlijke zaken. - Middel 
gegrond op wettelijlce bepalingen die 

noch van openbm·e orde noch dwingend 
zijn. - Middel niet voorgelegd aan de 
jeiten1·echte1' en wam·ove1· deze niet op eigen 
initiatief heeft beslist.- Nieuw middel.
Niet-ontvanlcelijkheid. - Nieuw en der
halve niet ontvankelijk tot staving van 
een voorziening in burgerlijke zaken is 
het middel gegrond op wettelijke bepa
lingen die noch van openbare orde noch 
dwingend zijn, dat niet aan de feiten
rechter is voorgelegd en waarover deze 
niet op eigen initiatief heeft beslist. 

8 oktober 1976. 157 

52. - Stmjzaken. - Bu?'gM·lijke ?'echts
vorde?·ing. - Middel waa1·in de mislcen
ning wo1·dt aangevom·d van 1'echtsbegin
selen die noch de openbare o1·de 1·alcen noch 
dwingend zijn. - Middel niet voorgelegd 
aan de jeitenrechte1· en waarover deze op 
eigen initiatief niet heeft beslist. - Nieuw 
middel.- Niet-ontvankelijlcheid.- Nieuw 
en derhalve niet ontvankelijk is het 
middel gericht tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering en gegrond 
op rechtsbeginselen die noch de openbare 
orde raken noch dwingend zijn, dat aan 
de feitenrechter niet is voorgelegd en 
waarover deze op eigeh initiatief niet 
heeft beslist. 

12 oktober 1976. 181 

53.- Stmfzalcen.- Middel dat slechts 
bet?·ekking heeft op de 1·echtspleging voo1· 
de ee1·ste rechter. - M iddel vreemd aan 
de bevoegdheid en niet aan de 1•echter in 
hager beToep voorgelegd. - Niet-ontvan
kelijkheid. - Een aan de bevoegdheid 
vreemd middel, dat enkel betrekking 
heeft op de rechtspleging voor de eerste 
rechter en dat niet aan de rechter in 
hoger beroep is voorgelegd, kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden voorge
dragen. 

26 oktober 1976 en 3 mei 1977. 
243 en 902 

54. - Strajzalcen. - Middel dat niet 
aan de feitem·echte1' is overgelegd en hie1·uit 
is afgeleid dat het strafgerecht onbevoegd 
was om kennis te nemen van de b~wge1·lijlce 
1'echtsvo1·de1'ing. - Ontvankelijlc middel. 
- Aangezien de regels betreffende de 
bevoegdheid van de strafgerechten de 
openbare orde raken, kan het middel 
waarbij wordt aangevoerd dat de rechter 
onbevoegd was om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering, voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen. 

30 november 1976. 366 

55. - Dienstplicht. HerlceUTings-
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raad. - Schending van de rechten van de 
verdediging. - Middel hieruit ajgeleid 
dat de dienstplichtige geen mededeling 
heejt gekregen van de geneeskundige ver
slagen op grand waarvan de geneesheer, 
hoofd van de gezondheidsdienst van het 
recruterings- en selectiecentrum, beslist 
heejt.- Middel voor het eerst voor het Hoj 
voo1·gedragen.- Niet ontvankelijk middel. 
- Kan niet voor het eerst voor het Hof 
worden voorgedragen het middel dat, 
met schending van de rechten van de 
verdediging, de dienstplichtige geen me
dedeling heeft gekregen van de genees
kundige verslagen op grond waarvan de 
geneesheer, hoofd van de gezondheids
dienst van het recruterings- en selectie
centrum, de dienstplichtige definitief 
voor de dienst ongeschikt acht en hem 
naar de herkeuringsraad verwijst. (Dienst
plichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april 
1962, art. 59.) 

5 januari 1977. 481 

56. - Strajzaken. - Bu1·gerlijke 
rechtsvo1"de1·ing.- JJ!Iiddel dat de openbare 
01•de niet raakt en niet aan de jeitenrechte1• 
is ovm·gelegd. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is het middel over de 
tegen de eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, dat de openbare orde 
niet raakt en niet aan de feitenrechter 
is voorgelegd. 
18 januari 1977. 557 

57. - Strajzaken. - Middel ten betoge 
dat er een reden tot wraking bestaat tegen 
een 1·echte~· die de beslissing heeft gewezen. 
- Deelneming van de rechter aan de 
beslissing die een wezenlijke l"egel inzake 
rechtsbedeling schendt. - Middel dat voor 
het eerst voor het Hoj lean wo1•den voor
gedragen. - Het middel ten betoge dat 
er een reden tot wraking bestaat tegen 
een rechter die de bestreden beslissing 
heeft gewezen, kan, wanneer wegens deel
neming van de rechter aan de beslissing 
een wezenlijke regel inzake rechtsbedeling 
werd geschonden, voor het eerst voor het 
Hof van Cassatie worden voorgedragen. 

14 februari 1977. 657 

58.- Strajzaken.- Burge1·lijke rechts
vordering. - Vo01·ziening van de be
klaagde. - Middel ten betoge dat de 
burgerlijke partij de gegrondheid van haar 
rechtsvordering niet door de bewijsmid
delen van het bu1"ge1"lijk recht heejt bewezen. 
- M iddel dat niet voor het eerst voor het 
Hoj lean w01·den voorgedl"agen. - Het 
middel door de beklaagde hieruit afge
leid dat de burgerlijke partij de gegrond-

heid van haar rechtsvordering niet door 
de bewijsmiddelen van het burgerlijk 
recht heeft bewezen, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen. 

28 februari 1977. 700 

59. - Dienstplichtzaken. Middel 
dat de openbare orde niet raakt en aan 
de jeitenrechter niet is ove1•gelegd. -
Niet-ontvankelijkheid. - Een middel dat 
de openbare orde niet raakt en aan de 
feitenrechter niet is overgelegd kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

9 maart en 29 juni 1977. 754 en 1124 

60. - Bwgerlijke zaken. - Middel 
ajgeleid uit de schending van de bepalingen 
VOOI" de berekening van het basisloon inzake 
schadeloosstelling voor beroepsziekten. -
M iddel dat niet aan de jeitenrechter we~·d 
voo1•gelegd. - Ontvankelijkheid. - Het 
middel dat, in burgerlijke zaken, afgeleid 
is uit de schending van de bepalingen 
voor de berekening van het basisloon in
zake schadeloosstelling voor . beroeps
ziekten, welke bepalingen van openbare 
orde zijn, kan voor het eerst voor het 
Hof van Cassatie worden opgeworpen. 

23 maart 1977. 796 

61. - Strajzaken. - Schending van 
de 1·echten van de vel"dediging. - Middel 
hie1·uit afgeleicl clat, met betrekking tot van 
valsheicl betichte stukken, cle bij cle m·tike
len 448 en 450 van het W etboek van Straj
v01·cle1·ing bepaalde vol"men niet werden 
nagekomen. - Miclclel vool" het eerst voo1· 
het Hoj vool"geclragen. - Niet-ontvanke
lijlcheicl. - Het middel dat hieruit is 
afgeleid dat, met schending van de rech
ten van de verdediging, de bij de arti
kelen 448 en 450 van het W etboek van 
Strafvordering bepaalde vormen niet 
werden nagekomen met betrekking tot 
van valsheid betichte stukken, kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

29 maart 1977. 818 

62. - Stl"ajzalcen. - Schencling van cle 
rechten van de verclediging. - Miclclel 
hieruit ajgeleicl clat cle jeitenrechter gewei
gerd heeft in te gaan op een vel"zoelc om 
getuigenverhool" van de beklaagde. 
Midclel voor het eerst vool" het Hoj voor
geclragen. - Niet-ontvankelijkheid. -
Het middel dat hieruit is afgeleid dat de 
feitenrechter, met schending van de 
rechten van de verdediging, geweigerd 
heeft in.te gaan op een door de beklaagde 
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gevraagd getuigenverhoor, kan niet voor 
het eerst voor het Rof worden voorge
dragen. 

29 maart 1977. 820 

63.- Stmfzaleen. - Schending van de 
rechten van de ve1·dediging. - Middel 
hie1·uit ajgeleid dat aan de hand van de 
dagvaardingen de juiste aard van het 
misd1·ijj niet leon worden achterhaald. -
Middel voo1· het ee1·st voor het Hof voor
gedmgen. - Niet-ontvanleelijleheid. -
Ret middel hieruit afgeleid, dat de rech
ten van de verdediging zijn geschonden 
doordat aan de hand van de dagvaar
dingen van de beklaagde om te verschij
nen v66r de eerste rechter en v66r de 
rechter in hoger beroep de juiste aard van 
het misdrijf niet kon worden achterhaald, 
kan niet voor het eerst voor het Rof 
worden voorgedragen. 

2 mei 1977. 895 

64. - Strajzaleen. - Middel gesteund 
op de schending van het recht van ve1·de
diging do01·dat een 1'echtm· vroeger heeft 
leennis genomen van de zaale.- Niet voor 
de jeitenrechte1• aangevoe1•d middel. -
Niet ontvanleelijle. -Niet ontvankelijk 
is het middel dat voor de eerste maal 
voor het Rof wordt aangevoerd en steunt 
op de schending van het recht van ver
dediging doordat een rechter vroeger 
heeft kennis genomen van de zaak. 

14 juni 1977. 1056 

65.- Strajzaleen. - Middel ten betoge 
dat er een reden van wraleing bestaat tegen 
een rechter die de bestreden beslissing heeft 
gewezen. - Middel dat niet voor het eerst 
voor het Hof lean worden voo1·gedragen. -
Voorwaarde. - Ret middel ten betoge 
dat er een reden van wraking bestaat 
tegen een rechter die de bestreden beslis
sing heeft gewezen, kan niet voor het 
eerst voor het Rof worden voorgedragen, 
tenzij de deelneming van die rechter aan 
de beslissing een essentiele regel inzake 
rechtsbedeling schendt. 

14 juni 1977. 1056 

66.- Strafzaleen. - Besche1•ming van 
de maatschappij. - Middel ten betoge 
dat e1' een reden tot wmleing bestond tegen 
een lid van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij die de bestreden be
slissing heeft gewezen. - Deelneming van 
het lid aan de beslissing. - Deelneming 
die een wezenlijlee. regel inzalee rechts
bedeling heeft geschonden. - Middel dat 
voor het eerst voor het Hof lean worden 
voorgedmgen. - Ret middel ten betoge 

dat er een reden tot .wraking bestond 
tegen een lid van de connnissie tot be
scherming van de maatschappij die de 
bestreden beslissing heeft gewezen, kan 
voor het eerst voor het Rof worden voor
gedragen, wanneer wegens de deelneming 
van dat lid aan de beslissing een wezen
lijke regel h1zake rechtsbedeling werd 
geschonden. 

21 juni 1977. 1089 

67. - Strajzaleen. - Bescherming van 
de maatschappij. - Middel ten betoge 
dat er een reden tot wraleing bestond tegen 
een lid van de commissie tot besche1·ming 
van de maatschappij die de bestreden 
beslissing, waarbij het verzoele tot inV1·ij
heidstelling van de geintm·nee1•de we1•d ver
worpen, heeft gewezen. - Middel hierop 
gestoeld dat het lid-geneesheer heeft deel
genomen aan die beslissing, hoewel hij als 
desleundige een verslag had opgesteld in de 
procedure die leidde tot eisers internering. 
- Deelneming die niet een wezenlijlee 
regel inzalee 1'echtsbedeling heeft geschon
den.- Middel voor het em·st voo1• het Hof 
vo01'[Jedmgen.- Niet-ontvanleelijkheid.
W anneer een geneesheer als deskundige 
een verslag over de geestestoestand van 
de ge'interneerde heeft uitgebracht in de 
strafprocedure die leidde tot de inter
nering, schendt de deememing van die 
geneesheer, als lid van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, aan 
de beslissh1g waarbij het verzoek tot 
invrijheidstelling van de ge'interneerde 
wordt verworpen, niet een wezenlijke 
regel inzake rechtsbedeling en kan het 
middel, dat op die deelneming is gestoeld, 
niet voor het eerst voor het Rof worden 
voorgedragen. 

21 juni 1977. 1089 

68. - Bu1·gerlijke zaken. - Nieuw 
middel. - Middel dat de openbare orde 
raakt. - F'eitelijlce elementen waa1·op het 
middel be1·ust die niet blijken uit de bestre
den beslissing. - Middel dat jeitelijke 
g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel dat voor de eerste maal 
voor het Rof wordt ingeroepen maar de 
openbare orde raakt, wanneer de feite
lijke elementen waarop het middel steunt, 
niet blijken uit de bestreden beslissing. 

29 juni 1977. 1121 

69. - Strajzaken. - Schending van 
de rechten van de ve1·dediging. - Middel 
hieruit ajgeleid dat wegens dezelfde jeiten 
ten laste van de ve1·dachte twee bevelen tot 
aanhouding zouden verleend zijn. 
Middel voo1· het eerst voo1· het Hoj voorge
dmgen. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Ret 



1202 CASSATIEMIDDEL. 

middel hieruit afgeleid dat de rechten 
van de verdediging zouden geschonden 
zijn omdat wegens dezelfde feiten ten 
laste van de verdachte twee bevelen tot 
aanhouding zouden verleend zijn kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

20 juli 1977. 1129 

70.- Strajzaken.- Hoj van Assisen. 
- Rechten van de verdediging.- Middel 
hie1·uit afgeleid dat een in een vreemde taal 
opgesteld en bij het dossier gevoegd stuk 
niet werd vertaald.- Middel voor het eerst 
voor het Hoj voorgedragen. - Niet-ont
vankelijkheid. - Het middel hieruit af
geleid dat een stuk dat in een vreemde 
taal is opgesteld en gevoegd bij het aan 
het Hof van Assisen overgelegd dossier 
met schending van de rechten van de 
verdediging niet werd vertaald, kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

17 augustus 1977. 1142 

HOOFDSTUK V. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 
WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR DE 
ElSER. 

71. - Stmfzaken. - Middel hieruit 
ajgeleid dat de voorzitter van het gerecht 
onwettelijk de verklaring van een getuige 
heejt vemietigd en deze vervolgens opnieuw 
heejt gehoord. - Twee dezelfde verklm·in
gen. - N iet-ontvankelijkheid. - W anneer 
de voorzitter van een vonnisgerecht en 
o.m. van een hof van assisen, onwettelijk 
een verklaring heeft vernietigd op grond 
dat degene die ze had gedaan tegelijker
tijd de eed als getuige en als deskundige 
heeft afgelegd, hoewel krachtens de wet 
slechts een van beide eden vereist was, 
is zonder belang en derhalve niet ontvan
kelijk het middel afgeleid uit de nietig
heid van de tweede verklaring van die
zelfde getuige wegens vernietiging van 
de eerste verklaring, als niet wordt aan
gevoerd en uit geen stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat beide 
verklaringen verschillend waren. 

6 september 1976. 14 

72.- Stmjzaken.- Strajvorde1·ing.
M iddel gericht tegen de Ve?'oordeling 
wegens overtreding van artikel 48.3, 5°, 
van het wegverkeersreglement. - Middel 
dat enkel betrekking heeft op het oorzakelijk 
verband tussen jout en schade. - Niet
ontvankelijkheid.- Overtreding van arti
kel 48-3, 5°, van het wegverkeersregle-

ment is strafbaar ongeacht of daaruit al 
dan niet een ongeval of schade ontstaan 
is, zodat niet ontvankelijk is, wegens het 
ontbreken van belang, het middel gericht 
tegen de veroordeling wegens deze over
treding, dat enkel betrekking heeft op 
het oorzakelijk verband tussen de fout 
van de beklaagde en de schade. 

7 september 1976. 20 

73.- Strajzaken.- Oassatiebe1•oep van 
de veroordeelde beklaagde. - Ambtshalve 
opgeworpen middel dat leidt tot cassatie 
met verwijzing.- Tot staving van de voor
ziening voo1·gedragen middel dat geen 
cassatie zonder verwijzing kan meeb1·engen. 
- M iddel dat geen onde1·zoek van het H of 
behoeft. - W anneer op het cassatieberoep 
van de veroordeelde beklaagde een mid
del, dat leidt tot cassatie met verwijzing, 
ambtshalve wordt opgeworpen, behoeft 
het Hof niet vooraf het middel te onder
zoeken dat de eiser tot staving van zijn 
voorziening heeft voorgedragen en dat 
geen cassatie zonder verwijzing kan mee
brengen. 

13 september 1976. 39 

74.- Stmjzaken.- Stmjvordering.
Een enkele straf uitgesproken wegens ver
scheidene misdrijven. - Middel dat enkel 
betrekking heeft op een van deze misd?·ij
ven. - Stmf wettelijk verantwoord door 
een ande1· misdrijj. - Niet-ontvankelijk
heid. - W anneer wegens verscheidene 
misdrijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, de vordering tot 
vernietiging van de beslissing op de straf
vordering, gegrond op een middel dat 
enkel betrekking heeft op een van deze 
misdrijven, als de uitgesproken straf 
wettelijk verantwoord blijft door een 
ander misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

13 september, 16 november 1976 en 
3 januari 1977. 42, 297 en 471 

75.- Bu1·ge1'lijke zaken.- Middel dat 
slechts tegen een reden van de beslissing 
opkomt. - V oorwaarde waaronder een 
andere niet bestreden reden het middel niet 
ontvankelijk maakt. - Een cassatie
middel is niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, wegens een reden van de 
beslissing waartegen het niet opkomt, 
op voorwaarde dat deze reden het be
schikkende gedeelte wettelijk verant
woordt. 

30 september 1976. 126 

76. - Btwgerlijke zaken. - Middel 
gegrond op een rechtsdwaling van de 
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rechte1·. - Dwaling zonder invloed op de 
wettelijkheid van het beschiklcende gedeelte. 
- Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ont
vankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel dat aan de rechter 
verwijt een rechtsdwaling te hebben 
begaan wanneer deze geen invloed heeft 
op de wettelijkheid van het bestreden 
beschikkende gedeelte. 

30 september 1976, 14 en 29 april1977. 
128, 848 en 892 

77. - Burge1·lijlce zaken. - Middel 
ten betoge dat de bestreden beslissing nietig 
is, omdat zij niet voorzien is van de hand
telcening van een der rechters. - Verzuim 
hersteld sinds het indienen van de voo1'· 
ziening. - Middel niet ontvanlcelijlc bij 
geb1•ek aan belang. - Het middel ten 
betoge dat de bestreden beslissing nietig 
is, omdat zij niet voorzien is van de hand
tekening van een der rechters, heeft geen 
belang meer indien, overeenkomstig arti
kel 788 van het Gerechtelijk Wetboek, het 
verzuim wordt hersteld, na het indienen 
van de voorziening in cassatie. 

15 oktober 1976. 199 

78. - BurgM·lijlce zaken. - Middel 
dat kritiek oejent op een ten ovM·vloede 
gegeven reden. - Niet ontvanlcelijlc mid
del. - Niet ontvankelijk wegens het 
ontbreken van belang is het middel dat 
kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden van de bestreden beslis
sing. (Art. 95 G.W.) 

15 en 28 oktober, 26 november 1976 
en 23 maart 1977. 202, 246, 338, 795 

79. - Strajzaken. - M iddel dat aan
voert dat bijzonde1·e herhaling ten onrechte 
door de 1'echter werd aangehouden. -
Straj die niet het peil overschrijdt van die 
wellce vom· een ee1·ste misd1·ijj is bepaald. -
Beslissing waa1·uit niet blijlct dat het 
wegens de aangehouden bijzonde1•e hM·· 
haling is dat de rechter de omvang van de 
st1·aj heejt bepaald. - Niet-ontvankelijlc 
middel. - Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, is het middel dat aanvoert 
dat bijzondere herhaling ten onrechte 
door de rechter werd aangehouden, in
dien de uitgesproken straf niet het peil 
overschrijdt van die welke voor een eerste 
misdrijf is bepaald en indien de veroor
delende beslissing geen vaststelling in
houdt waaruit blijkt dat het wegens de 
aangehouden herhaling is dat de rechter 
de omvang van de straf heeft bepaald. 

19 oktober 1976. 206 

80. - Burgerlijlce zalcen. - Middel 

dat slechts zelcere 1·edenen van de best1·eden 
belissing bekritiseert. - Beschikkende ge
deelte wettelijk verantwoo1•d door een ande1·e 
reden. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel dat slechts zekere 
redenen van de bestreden beslissing 
bekritiseert, wanneer het beschikkende 
gedeelte wettelijk verantwoord is door 
een andere reden. 

4 en 17 november 1976. 266 en 308 

81.- Strajzaken.- Strajvorde1·ing.
Middel afgeleid uit het gebrek aan ant
woord op een ve1·weermiddel. - Beslissing 
geg1·ond op redenen welke op dit verwee1'· 
middel geen betrelcking hebben. - V er
weermiddel niet meM' tM' zalce dienend. -
Niet-ontvankelijlcheid, bij gebrek aan be
lang. - De rechter die zijn beslissing 
grondt op redenen welke op een bij 
conclusie aangevoerd verweermiddel geen 
betrekking hebben is niet verplicht te 
antwoorden op dit verweermiddel, dat 
ter zake niet meer dienend is. (Art. 97 
Grondwet.) 

29 november 1976. 355 

82. - Burgerlijlce zaken. - Middel 
dat k1·itielc oefent op een beschikking van 
de bestreden beslissing waardoo1• de eiser 
niet kon benadeeld worden. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk we
gens het ontbreken van belang is het 
middel dat kritiek oefent op een beschik
king van de bestreden beslissing waardoor 
de eiser niet kon benadeeld worden. 

3 december 1976. 389 

83.- Strafzaken.- Strafvordering.
Voorziening van het openbaar ministerie. 
- Middel gegrond op de verja1·ing van 
de strajvordering. - V1·ijsp1•aalc. - Niet 
ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk, 
wegens gemis aan belang, is het middel 
waarbij het openbaar ministerie tegen de 
bestreden beslissing als grief aanvoert 
dat zij de beklaagde heeft vrijgesproken 
omdat het misdrijf niet bewezen was, 
terwijl de strafvordering verjaard was. 

13 december 1976. 412 

84. - Strajzalcen. - Voomiening van 
de belclaagde. - V oorziening gericht tegen 
de beslissing op de strajvm•de1·ing. -
M iddel dat enlcel betrelclcing heejt op een 
fout welke tot verdeling van aanspmkelijlc
heid lean leiden. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk, wegens het ont
breken van belang, is het middel dat de 
beklaagde tot staving van zijn voor
ziening tegen de beslissing op de straf-
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vordering aanvoert en dat enkel betrek
king heeft op een eventuele fout van de 
verweerder welke tot verdeling van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid kan 
leiden. 

4 januari 1977. 472 

85.- Strafzaken.- Burgerlijke rechts
vm·dering.- Middel ten betoge dat, hoewel 
de beklaagde geen misdrijf heeft gepleegd, 
hij niettemin een fout heeft begaan waar
doo1' de schade werd veroorzaakt. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van belang, is het 
middel ten betoge dat, hoewel de be
klaagde geen misdrijf heeft gepleegd, hij 
niettemin een fout heeft begaan waardoor 
de schade werd veroorzaakt. 

18 januari 1977. 557 

86.- Strafzaken.- Beklaagde veroor
deeld als dader van een misdrijf. - Mid
del door hem hie1·uit afgeleid dat de vast
stellingen van de beslissing slechts een ver
om·deling wegens mededaderschap verant
woorden. - Straf niet zwaarder dan die 
welke op de medeplichtige van toepassing is. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk tot staving van de voorziening 
van de als dader van een misdrijf veroor
deelde beklaagde is het middel hieruit 
afgeleid dat hij wegens medeplichtigheid 
had moeten veroordeeld zijn, als de uit
gesproken straf niet zwaarder is dan die 
welke op de medeplichtige van toepas
sing is. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

8 februari 1977. 644 

87. - Strafzaken. - Wet tot bescher
ming van de maatschappij, a1·tikel 26. -
V oorziening in cassatie van de veroordeelde 
tegen een arrest waarbij zijn aanvraag ten 
einde te worden ontheven van de gevolgen 
van de beslissing tot herbeschikkingstelling 
van de Regering wordt verworpen.- Mid
del dat kritiek oefent op de overwegingen 
van het a1·rest ter weerlegging van de con
clusie waarin de eiser de wettelijkheid van 
deze definitief geworden beslissing betwist. 
- Middel niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang.- Tot staving van een voor
ziening van de veroordeelde tegen een 
arrest, waarbij de aanvraag wordt ver
worpen welke hij overeenkomstig arti
kel 26 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij heeft ingediend ten einde 
te worden ontheven van de gevolgen van 
de beslissing tot terbeschikkingstelling 
van de Regering, is niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan belang, het middel dat kritiek 
oefent op de overwegingen van het arrest 
ter weerlegging van de conclusie waarin 

de eiser de wettelijkheid van deze defini
tief geworden beslissing betwist. 

15 februari 1977. 658 

88.- Strafzaken.- Middel dom· eiser 
aangevoerd tegen de ontvankelijkve1·klm·ing 
van het door hem ingestelde hager beroep. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk bij gebrek aan belang is het middel 
door eiser aangevoerd tegen de ontvan
kelijkverklaring van het door hem in
gestelde hoger beroep. 

15 februari 1977. 665 

89.- Strajzaken.- Strafvordering.
Middel hieruit afgeleid dat het hager 
beroep van de beklaagde ten onrechte niet 
ontvankelijk we1'd verklaa1'd.- Beslissing 
ten g1'onde op het hager be1'oep van het 
openbaa1' ministerie. - Middel zonder 
belang. - Niet ontvankelijk, wegens 
gebrek aan belang, is het middel van de 
beklaagde hieruit afgeleid dat zijn hoger 
beroep ten onrechte niet ontvankelijk 
werd verldaard, nu het hoger beroep 
van het openbaar ministerie de straf
vordering in heel haar omvang bij de 
rechter in hoger beroep aanhangig heeft 
gemaakt en de beklaagde door de aan
gevoerde onwettelijkheid dus niet kon 
benadeeld worden. 

21 februari 1977. 678 

90. - Burgerlijke zaken. - Geschil 
tussen een administratieve overheid en 
een onderhorige. - Administratieve ove1'
heid die een verplichting of een beperking 
van de rechten van de onderhorige heeft 
willen steunen op een omzendbrief die 
van haa1' uitging. - Beslissing die deze 
zienswijze ve1·werpt. - Middel dat de 
schending van de bewijskmcht van het 
1'ondschrijven aanvoert. - M iddel zonder 
belang.- Niet-ontvankelijkheid.- Wan
neer de administratieve overheid in een 
geschil met een onderhorige een verplich
ting of een beperking van de rechten van 
de onderhorige heeft willen steunen op 
een rondschrijven dat van haar uitging, 
is het middel dat de schending aanvoert 
van de bewijskracht van het voornoemd 
rondschrijven tot staving van een voor
ziening van de genoemde overheid tegen 
de beslissing tot verwerping van deze 
zienswijze, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk. 

3 maart 1977. 720 

91. - Strafzaken. - Bu1·gerlijke rechts
vo1'de1'ing.- Middel afgeleid uit de tegen
st1·ijdigheid van de motieven. - Tegen
st1'ijdigheid zonder invloed op de wettelijk-
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heid van de beslissing. - Niet-ontvanke
lijkheid.- Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, is het middel dat gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering en afgeleid is uit de 
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid van 
de motieven, wanneer deze dubbelzinnig
heid of tegenstrijdigheid geen invloed 
heeft op de wettelijkheid van de beslis
sing. 

14 maart 1977. 761 

92.- Strafzaken.- Burgerlijke 1'echts
vordering. - M iddel gegrond op een door 
de rechter begane rechtsdwaling. - Dwa
ling zonder invloed op de wettigheid van 
het beschikkende gedeelte. - Middel 
zonder belang. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat aan de rechter 
verwijt een rechtsdwaling te hebben 
begaan, wanneer deze zonder invloed is 
op de wettigheid van het bestreden 
beschikkende gedeelte. 

28 maart 1977. 814 

93. - Strafzaken. - Een enkele straj 
opgelegd wegens verscheidene misd1·ijven. 
- Middel niet ontvankelijk op grand dat 
de opgelegde straf wettelijlc verantwoord is 
do01' een misdrijj wam·op het middel geen 
betrekking heeft. - Begrip. - Wanneer 
een enkele straf is opgelegd wegens drie 
misdrijven, o.m. de misdrijven waarvan 
sprake is, enerzijds, in de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek en, ander
zijds, in de artikelen 15-1 en 27 van het 
Wegverkeersreglement, is niet onontvan
kelijk, bij gebrek aan belang, op grond 
dat de opgelegde straf wettelijk zou 
verantwoord zijn door een misdrijf dat 
de eiser niet beoogde, het middel waarin 
tot staving van de voorziening enkel 
wordt aangevoerd dat de bestreden 
beslissing onwettelijk heeft vastgesteld 
dat de eiser zijn voertuig met een over
dreven snelheid had bestuurd - op welk 
feit artikel 27-1 van genoemd reglement 
inzonderheid betrekking heeft- wanneer 
de door de rechter in acht genomen fout, 
die het gebrek aan voorzichtigheid en 
voorzorg, oorzaak van het ongeval, op
levert, alsmede het gebrek aan bijzondere 
voorzichtigheid, waarop de schuldig
verklaring i.v.m. de overtreding van 
artikel 15-1 gesteund is, ook in deze 
overdreven snelheid gelegen zijn. (Impli
ciete oplossing.) 

26 april 1977. 881 

94. - Strajzaken. - Middel hieruit 
afgeleid dat op de beslissing een datum 

voorlcomt met een toevoeging zonder dat 
deze werd goedgekeurd. - Belangen van 
de eiser niet geschaad door het feit dat de 
toevoeging niet werd goedgeke~trd,- Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van belang, is het 
middel hieruit afgeleid dat de datum 
van het arrest blijkt uit een niet goed
gekeurde toevoeging als deze datum, 
vermeld wordt, als zijnde de datum voor 
de uitspraak, in het proces-verbaal van 
de terechtzitting waarop de zaak in 
beraad werd gehouden, in het proces
verbaal van de terechtzitting waarop 
het arrest werd uitgesproken, alsmede 
in eisers voorziening. 

9 mei 1977. 920 

95. - Strajzalcen. - Middel geg1•ond 
op een door de 1'echter begane rechtsdwaling. 
- Dwaling zonder invloed op de wettelijk
heid van het beschikkende gedeelte. -
Middel zonde1· belang. - Niet ontvan
kelijk, bij gebrek aan belang, is het mid
del dat aan de rechter verwijt een rechts
dwaling te hebben begaan, wanneer deze 
zonder invloed is op de wettelijkheid van 
het bestreden beschikkende gedeelte. 

23 mei 1977. 968 

96.- Strajzalcen.- Strafvordering.
M iddel zondm· belang geworden we gens 
de beslissing van het H of over een ander 
middel. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is het middel dat voor de 
eiser zonder belang is geworden wegens 
de beslissing van het Hof over een ander 
mid del. 

20 juni 1977. 1084 

97. - Strafzalcen. - Middel ten betoge 
dat de jeitenrechter ten onrechte heeft be
slist dat een proces-verbaal over het ver
hoor van de beklaagde door de onderzoelcs
rechter aan geen nietigheid lijdt. - Rechter 
die verlclaa1·t dat hij geen relcening houdt 
met dit proces-verbaal en evenmin met de 
verrichtingen van de onderzoeksrechte1'. -
Middel zonder belang. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, is het middel hieruit afgeleid 
dat de rechter ten onrechte beslist heeft 
dat een proces-verbaal over het verhoor 
van de beklaagde door de onderzoeks
rechter aan geen nietigheid lijdt, als de 
rechter verklaart dat hij geen rekening 
houdt met dit proces-verbaal en evenmin 
met de verrichtingen van de onderzoeks
rechter. 

27 juni 1977. ll08 

98. - Dienstplichtzaken. Middel 
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ten betoge dat de Hoge Militiemad had 
moeten rekening houden met de vermoede
lijke inlwmsten van het lopend jaar, als 
bleek dat deze ve1· beneden het maximum 
van a?·tikellO, § 1, 1°, van de dienstplicht
wetten zouden zijn. - Beslissing waa1·bij 
wordt aangenomen dat deze inkomsten in 
geen geval het wettelijk maximum over
t?·effen. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel ten betoge dat de Hoge 
Militieraad zich niet ertoe mocht beper
ken rekening te houden met de inkomsten 
van de ouders van de dienstplichtige 
van het jaar v66r de aanvraag, doch ook 
de vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar in aanmerking diende te 
nemen, als bleek dat deze inkomsten 
ver beneden het maximum van artikel10, 
§ l, 1°, van de dienstplichtwetten zouden 
zijn, wanneer de beslissing aanneemt dat 
deze inkomsten in beide gevallen het 
wettelijke maximum niet overtreffen. 

20 juli 1977. 1135 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
OMDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN BETREKKING HEBBEN. 

99.- Stmjzaken.- Strafvordering.
V oorziening gericht tegen de beslissing 
van het vonnisgerecht. - Middel dat uit
sluitend betrekking heeft op het voorberei
dend onderzoek en niet op de bevoegdheid. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk tot staving van een voorzie
ning welke aileen tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht is gericht, is het middel 
dat niet op de bevoegdheid, doch uit
sluitend op het voorbereidend onderzoek 
betrekking heeft. 

28 september en 13 december 1976, 
8 februari 1977. 111, 413, 644 

100.- Strafzaken.- Middel dat enkel 
doelt op een beslissing waartegen geen 
cassatieberoep ingesteld is. - Niet-ont
vankelijkheid. - Niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan bestaansreden, is het middel 
dat enkel doelt op een beslissing waar
tegen het cassatieberoep niet is gericht. 

26 oktober en 14 december 1976. 
243 en 426 

101. - Hof van Assisen. - Voorzie
ning tegen het veroordelend arrest. -
Middel waarin eer, nietigheid wordt aan
gevoe?·d welke enkel betrekking heejt op 
het verwijzend a1·rest. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is het 

middel tot staving van de voorziening 
welke enkel is ingesteld tegen een veroor
delend arrest van het Hof van Assisen, 
waarin een nietigheid wordt aangevoerd 
welke enkel betrekking heeft op het ver
wijzend arrest. 

21 december 1976. 452 

102. - St1·ajzaken. - Middel m·eemd 
aan de best?·eden beslissing. - Niet-ont
vankelijkheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat vreemd is aan de bestreden 
beslissing. 

21 december 1976. 456 

103.- Strajzaken.- Hoj van Assisen. 
Voorziening tegen het veroordelend 

m·rest. - Middel dat betrekking heejt op 
het voorbereidend onderzoek. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
tot staving van een voorziening tegen 
een veroordelend arrest van een Hof van 
Assisen, is het middel dat uitsluitend 
betrekking heeft op het voorbereidend 
onderzoek. 

28 februari 1977. 704 

104.- Sm·ajzaken.- Middel dat kritiek 
oejent op de vo1·deringen van het openbaar 
ministerie v66r het veroordelend arrest. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is het middel dat kritiek oefent op 
de vorderingen van het openbaar minis
terie v66r het veroordelend arrest. 

28 februari 1977. 704 

105 - Strafzaken. - Bescherming van 
de maatschappij. - V oorziening in cassa
tie tegen een beslissing van de Hoge Com
missie tot bescherming van de maatschap
pij tot verwerping van een verzoek om in
m·ijheidstelling. - Middel dat op de be
streden beslissing geen betrekking heejt. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is het middel dat gericht is tegen 
een beslissing van de Hoge Commissie 
tot bescherming van de maatschappij, 
waarbij de invrijheidstelling wordt ge
weigerd, en dat op die beslissing geen 
betrekking heeft. 

16 mei 1977. 950 

106. - Strajzaken. - Middel dat 
enkel betrekking heeft op de kennisgeving 
van de best?·eden beslissing. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk 
is het middel dat enkel betrekking heeft 
op de kennisgeving van de bestreden 
beslissing. 

16 mei 1917. 950 

107. -- Strajzaken. V oorziening in 
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cassatie tegen de verwijzende beschikking. 
- M iddel waarin enkel w01·dt aangevoerd 
dat wettelijke bepalingen inzake de voor
lopige hechtenis zijn geschonden. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
tot staving van een voorziening tegen 
een verwijzende beschikking, is het mid
del waarin enkel wordt aangevoerd dat 
wettelijke bepalingen inzake de voorlo
pige hechtenis zijn geschonden. 

27 juni 1977. 1108 

108. - Dienstpliohtzaken. - Middel 
dat enkel betrekking heeft op de betekening 
van de bestreden beslissing. - N iet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk 
tot staving van een voorziening tegen 
een beslissing van de Hoge Militieraad 
is het middel dat enkel betrekking heeft 
op de betekening van de bestreden be
slissing, 

17 augustus 1977. 1138 

HOOFDSTUK VII. 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL. 
(Zie Oassatie.) 

CHEQUE. 

1.- Wet van 1 maart 1961, artilcel 61. 
- Uitgijte. - Beg1•ip. - Een cheque 
is uitgegeven, in de zin van artikel 61 
van de wet van 1 maart 1961 betreffende 
de uitvoering in de nationale wetgeving 
van de eenvormige .wet op de cheque, 
wanneer de cheque m omloop gebracht 
of aan de rechthebbende overhandigd is. 

24 januari 1977. 575 

2. - Uitgifte zonder voorafgaand, toe
reikend en besohikbaar fonds. - Dit fonds 
moet voortvloeien uit een verbintenis van 
de betrolckene van v66r de uitgijte. - Kas
jaciliteiten zijn geen delclcing. - « Uit
gifte zonder dekking >> van een bank
cheque onderstelt dat er geen vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar fonds 
aanwezig is dat voortvloeit uit een ver
bintenis van de betrokkene van v66r 
de uitgifte ; een dergelijke dekking be
staat niet in kasfaciliteiten of krediet
overschrijdingen, door de betrokkene toe
gestaan bij de aanbieding van de titel 
voor de betaling, zelfs als is zulks gebrui
kelijk voor de betrokkene, doch zonder 
dat hij daartoe gehouden door een ver
bintenis die aan de uitgifte voorafgaat. 
(Art. 61 wet van 1 rnaart 1961.) 

24 januari 1977. 575 

COLLECTIEVE 
EENKOMST. 

ARBEIDSOVER-

1. - Oollectieve arbeidsovereenlcomst 
van 11 mei 19 70, gesloten in het Aanvullend 
Nationaal Paritair Oomite voor de bedien
den en bindend verlclaard bij koninklijk 
besluit van 3 augustus 1970. - Lonen 
gebonden aan het indexcijjer. - Regeling 
toepasselijk op alle bedienden die onder 
de bevoegdheid van dat paritair oomi te 
vallen, behalve de bedienden van de han
delsonde?·nemingen in voedingswa1·en. -
De regeling volgens welke de lonen aan 
het indexcijfer van de consurnptieprijzen 
gebonden zijn, bepaald bij artikel 8 
van de op 11 rnei 1970 in het Aanvullend 
Nationaal Paritair Oomite voor de be
dienden gesloten en bij koninklijk besluit 
van 3 augustus 1970 bindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst tot vast
stelling van de arbeids- en beloningsvoor
~aarden der be~ienden te werk gesteld 
m de ondernernmgen welke onder dit 
paritair _cornite -:allen, is toepasselijk op 
aile bedwnden d1e onder de bevoegdheid 
van het Aanvullend N ationaal Paritair 
Oomite voor de bedienden vallen, behalve 
de bedienden van de handelsondernemin
gen in voedingswaren. 

13 oktober 1976. 191 

2. - Oollectieve arbeidsovereenlcomst 
van 8 maa1·t 1972, gesloten in het Aan
vullend Pm·itai1· Oomite voor de bedienden 
en bindend ve1·klaa?·d bij Jconinklijk besluit 
van 13 juni 1972.- Lonen gebonden aan 
het index_cijjer. -. Regeling toepasselijk op 
alle bed~enden dw onde1· de bevoegdheid 
van dat paritair comite vallen, behalve de 
?ediend~n van de handelsonde1·nemingen 
~n voed~ngswm·en. - De regeling volgens 
welke de lonen aan het indexcijfer van 
de consurnptieprijzen gebonden zijn 
bepaa~d bij artikel 8 van de op 8 maart 
1972 m het Aanvullend Paritair Oomite 
voor de bedienden gesloten en bij konink
lijk besluit van 13 juni 1972 bindend 
verklaarde collectieve arbeidsovereen
komst tot vaststelling van de arbeids
en beloningsvoorwaarden der bedienden 
te werk gesteld in de ondernemingen 
welke onder dit paritair comite vallen 
is toepasselijk op alle bedienden di~ 
onder de bevoegdheid van het Aanvul
lend Nationaal Paritair Oomite voor de 
bedienden vallen, behalve de bedienden 
van de handelsondernemingen in voe
dingswaren. 

13 oktober 1976. 191 
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COMMISSIE. 

Oommissionair.- Persoon die in eigen 
naam handelt en alleen hoedanigheid heeft 
om in rechte op te treden inzake de geschillen 
die ontstaan zijn uit de voor rekening van 
zijn committent gesloten ove?·eenkomsten. -
Geen verplichting het bewijs van een per
soonlijke schade te leveren. - De co=is
sionair heeft aileen hoedanigheid om in 

DADING. 

1.- Bewijs door bekentenis.- Burger
lijke zalcen.- Bewijs van het bestaan van 
dading. - Bewijs door bekentenis toege
laten. - De bekentenis is toegelaten als 
bewijs van het bestaan van een betwiste 
dading waarvan geen regelmatig schrif
telijk bewijs wordt overgelegd. (Art. 2044, 
lid 2, B.W.) 

17 november 1976. 307 

2. - Niet-nakoming van de verbintenis 
door een van de partijen. - De andere 
partij mag ontbinding van de dading 
eisen. - Wanneer een van de partijen 
haar verbintenis niet nakomt, mag de 
andere partij de ontbinding van de dading 
eisen en de oorspronkelijke betwisting 
aan de rechter voorleggen. (Artt. 1184, 
2044 tot 2058 B.W.) 

6 april 1977. 844 

DAGVAARDING. 

1. - Stmfzaken. - Geldigheid van de 
dagvaarding. - Toepasselijke wetsbepa
lingen en regels. - In strafzaken wordt 
de dagvaarding beheerst door de arti
kelen 145, 182, 184 en 211 van het 
W etboek van Strafvordering die geen 
nietigheid stellen op de dagvaarding ; 
in strafzaken kan derhalve de dagvaar
ding slechts dan nietig worden verklaard 
wanneer een wezenlijk bestanddeel van 
die akte ontbreekt of wanneer blijkt dat 
de onregelmatigheid de rechten van de 
verdediging heeft miskend. 

14 december 1976. 426 

2. - Strajzaken. - Voo1·werp van de 
telastlegging voldoende aangegeven. -
Rechten van de ve?'dediging gevrijwaard.
Geldigheid. - Aan de wet voldoet .de 

D 

rechte op te treden, hetzij als eiser, hetzij 
als verweerder, inzake de geschillen die 
zijn ontstaan uit de overeenkomsten die 
hij voor rekening van zijn committent 
heeft gesloten ; hij handelt aldus in eigen 
naam en is niet gehouden het bewijs van 
een persoonlijke schade te leveren. 
(Art. 12 van de wet van 5 mei 1872.) 

22 oktober 1976. 229 

dagvaarding die derwijze is opgesteld 
dat zij de beldaagde in de mogelijkheid 
stelt het voorwerp van de telastlegging 
voldoende te kennen en aldus de rechten 
van de verdediging vrijwaart. (Sv., 
art. 182.) 

14 december 1976 en 18 januari 1977. 
426 en 553 

3. - Stmfzalcen. - Vermelding van de 
wetsbepalingen. - Niet voo1·geschreven 
ve1·melding.- Geen wetsbepaling schrijft 
voor dat de artikelen van de wet waarop 
de vervolging gegrond is, in de dagvaar
ding moeten worden vermeld. 

18 januari 1977. 553 

4.- Strajzaken. - Betekening van de 
dagvaarding. - Toepasselijke wetsbepa
lingen en rechtsbeginselen. - In straf
zaken wordt de betekening van de dag
vaarding geregeld door de bepalingen 
van hoofdstuk VII van het eerste deel 
van het Gerechtelijk W etboek, in zoverre 
de toepassing ervan verenigbaar is met 
de wetsbepalingen en de rechtsbeginselen 
van de strafvordering. (G.W., art. 2.) 

15 februari 1977. 661 

5. - Strafzaken. - Afschrijt van het 
exploot van betelcening.- Omstandige op
gave van de kosten de?' alcte. - Sanctie. -
W anneer op het afschrift van het exploot 
van betekening van de dagvaarding in 
strafzaken de omstandige opgave van de 
kosten der akte is vermeld, kan de dag
vaarding alleen dan nietig verklaard 
worden, indien dit verzuim de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie 
van nietigheid opwerpt. (G.W., artt. 43, 
6o, 45 en 861.) 

15 februari 1977. 661 

6. - Strajzalcen. - Afschrijt van de 
dagvaarding. Verschrijving die de 
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beklaagde niet kan ontgaan zijn. - Geen 
on1·egelmatigheid van de betekening van 
de dagvaarding.- De verschrijving in het 
afschrift van de dagvaarding, die de 
beldaagde niet kan ontgaan zijn, tast de 
regelmatigheid van de betekening van 
de dagvaarding niet aan. (G.W., art. 43). 

15 februari 1977. 661 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 

1. - V eroordeling van de beklaagde 
wegens zelfstandige deelneming aan een 
misdrijf. - Geen vermelding van arti
kel 66 van het Strafwetboek vereist. -
De rechter die een beklaagde veroordeelt 
wegens zelfstandige deelneming aan een 
misdrijf, welke deelneming hij in de 
bewoordingen van de wet omschrijft, is 
niet verplicht in. zijn beslissing melding 
te maken van artikel 66 van het Straf
wetboek. 

10 januari 1977. 514 

2. - Beklaagde, vervolgd om het mis
drijf te hebben uitgevom·d of aan de uit
voe?·ing reohtst1·eeks te hebben meegewerkt 
of door enige daad tot de uitvoering zoda
nige hulp te hebben verleend dat de misdaad 
of het wanbed1·ijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd. - Voorwe1p 
van de telastlegging. -De beldaagde die 
vervolgd wordt om een misdrijfte hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering recht
streeks te hebben meegewerkt of door 
enige daad tot de uitvoering zodanige 
hulp te hebben verleend dat de misdaad 
of het wanbedrijf zonder zijn bijstand 
niet had kunnen worden gepleegd, wordt 
daardoor vervolgd zowel voor een daad 
van rechtstreekse uitvoering van het 
misdrijf als voor een der daden van deel
neming, bepaald in de leden 2 en 3 van 
artikel 66 van het Strafwetboek. 

10 januari 1977. 514 

3. - Valsheid en gebruik van valse 
stukken. - V eroordeling wegens deel
neming aan dit misdrijf. - W ettelijkheid. 
- Voo1·waarde. - Om een beklaagde 
wettelijk te kunnen veroordelen als 
mededader van het misdrijf « valsheid 
in geschriften en gebruik van valse 
stukken » wordt niet vereist dat aile 
bestanddelen van het misdrijf in de deel
nemingshandelingen aanwezig zijn ; het 
is voldoende dat vaststaat dat een dader 
het misdrijf « valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken » heeft ge
pleegd en dat de mededader wetens aan de 
uitvoering van het misdrijf heeft deel-
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genomen op een der in lid 2 en 3 van 
artikel 66 van het Strafwetboek bepaalde 
wijzen. (Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 
S.W.) 

10 januari 1977. 514 

4.- Opliohting.- Veroo1·deling wegens 
deelneming aan dit misd?·ijf. - W ettelijk
heid. - Voorwaarde. - Om een beklaagde 
wettelijk te kunnen veroordelen als 
mededader van het misdrijf « oplich
ting » wordt niet vereist dat de rechter 
vaststelt dat aile bestanddelen van het 
misdrijf in de deelnemingshandelingen 
aanwezig zijn ; het is voldoende dat vast
staat dat een dader het misdrijf « oplich
ting » heeft gepleegd en dat de mede
dader wetens aan de uitvoering van het 
misdrijf heeft deelgenomen op een der in 
lid 2 en 3 van artikel 66 van het Straf
wetboek bepaalde wijzen. (Artt. 66 en 
496 S.W.) 

10 januari 1977. 514 

5. - « Dadm· » en << mededader "· -
Identieke betekenis in stmfreoht. - De 
woorden << dader '' en << mededader '' heb
ben een identieke betekenis in straf
recht. (Art. 66 S.W.) 

8 februari 1977. 644 

DERDENVERZET. 

Burge1·lijke zaken.- Ontvankelijkheids
voo?·waarden. - Ieder die niet behoorlijk 
is opgeroepen of niet in dezelfde hoe
danigheid in de zaak is tussengekomen is, 
behoudens het voorbehoud waarvan 
sprake in de §§ 1° tot 4° van artikel 1122 
van het Gerechtelijk Wetboek, ontvan
kelijk om derdenverzet te doen tegen de 
beslissing van een burgerlijk gerecht, die 
zijn rechten benadeelt. 

20 januari 1977. 565 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 

Stmfzalcen. - Doo?' de deskundige af 
te leggen eed. - De in strafzaken aange
stelde deskundige moet de eed afleggen 
in de bewoord:i:ngen van artikel 44, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
gewijzigd bij de wet van 27 maa.rt 1970. 

21 december 1976. 446 

DIENSTPLICHT. 

HooFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating 
van dienst op morele grand. 
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HooFDSTUK II. - Vrijstelling en voor
lopige afkeuring op lichamelijke 
grand. 

HooFDSTUK III. - Militierechtscollege. 

§ 1. - Samenstelling en bevoegdheid. 
Rechtspleging. 

§ 2. - Vormen van de beslissingen. 

HooFDSTUK IV. - Dienstweigemar op 
grand van gewetensbezwaar. 

HooFDSTUK V.- Vraagstukken van ver
schillende aard. 

HOOFDSTUK I. 

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST 
OP MORELE GROND. 

1. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele g1·ond. - Ingesch1·evene van wie 
een broeder of een zuster een wm·kelijke 
dienst heeft volbracht. - Gezin dat ten 
minste een lid telt dat de hoedanigheid van 
krijgsgevangene heeft.- Beg1•ip.- Onder 
gezinslid dat de hoedanigheid van krijgs
gevangene heeft, in de zin van artikel12, 
§ 1, 5°bis, derde lid, c, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, gewijzigd bij 
de wet van 30 juli 1974, moet worden 
verstaan het gezinslid dat het werkelijk 
statuut van krijgsgevangene geniet. 

6 oktober 1976 en 20 april 1977. 
145 en 865 

2. - Vrijlating van dienst op morele 
g1·ond. - Broeders of zusters geacht hun 
werkelijke dienst te hebben volbracht. -
Artikel 12, § 1, 5°, van de dienstplicht
wetten, gecoi.h·dineerd op 30 april1962. -
Bepe~·kende opsomming. - De opsom
ming, in artikel 12, § 1, 5°, van de ge
coordineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962, van de broeders of zusters 
die geacht worden hun werkelijke dienst 
te hebben volbracht is een beperkende 
opsomming. 

13 oktober 1976. 194 

3. - V1·ijlating van dienst op morele 
grand. - B1·oeders of zustm·s geacht hun 
werkelijke dienst te hebben volbracht. -
Vrijstelling van dienst. - Dienstplichige 
niet geacht zijn werkelijke dienst te hebben 
volbracht. - De dienstplichtige, die werd 
vrijgesteld, wordt niet beschouwd als 
iemand die een werkelijke dienst heeft 
volbracht, in de zin van artikel 12, § 1, 
5o, van de gecoordineerde dienstplicht-

wetten van 30 april 1962, gewijzigd bij 
de wet van 30 juli 1974. 

13 oktober 1976. 194 

4. - Beslissing van de Hoge Militie
raad dat de b1·oeder van de bij refo1·m ont
slagene, doch niet degene die vrijgesteld 
we~·d, kan beschouwd worden zijn we1·ke
lijke dienst te hebben volbracht. - Geen 
schending van het beginsel van de gelijk
heid voor de wet. - De beslissing van de 
Hoge Militieraad dat de broeder van de 
dienstplichtige die wegens ziekte of 
lichaamsgebrek bij reform werd ontsla
gen, in de zin van artikel 12, § 1, 5° en 
5°bis, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, doch niet de broeder die werd 
vrijgesteld, kan beschouwd worden zijn 
werkelijke dienst te hebben volbracht 
doet geen afbreuk aan het beginsel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de wet. 
(Art. 6 Grondwet; art. 12 gecoord. 
dienstplichtwetten van 30 april 1962, 
gew. bij de wet van 30 juli 1974.) 

13 oktober 1976. 194 

5. - U itstel en vrijlating van dienst op 
mo1·ele grand. - Kostwinner van het 
gezin. - In aanmerking te nemen in
komsten. - W erkloosheidsuitkeringen van 
een zuster van de dienstplichtige. - Bedmg 
waa1·mee rekening wordt gehouden. - De 
inkomsten welke in aanmerking komen 
om te oordelen of een dienstplichtige uit
stel of vrijlating van dienst kan bekomen 
als kostwinner van vader en moeder om
vatten o.m. de werkloosheidsuitkeringen 
van een zuster van de dienstplichtige. 
(Artt. 1081, 1°, en 12, § 1, 7°, gecoord. 
dienstplichtwetten van 30 april 1962, 
gew. bij de wet van 4 juli 1964.) 

13 oktober 1976. 196 

6. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand. - Kostwinne1· van het 
gezin. - In aanmerking te nemen in
komsten. - V e1·moedelijke inkomsten van 
het jaar dat aan het jam· van de aanvmag 
voorafgaat. - Inkomsten waatmee, in de 
regel, geen rekening kan wotden gehouden. 
- Om te beslissen over een aanvraag om 
uitstel of vrijlating van dienst van een 
dienstplichtige als kostwinner van het 
gezin mogen, in de regel, de vermoede
lijke inkomsten van het jaar dat aan dat 
van de aanvraag voorafgaat niet in aan
merking komen. (Art. 10, § 1, 1°, lid 6, 
gecoord. dienstplichtwetten van 30 april 
1962). 

13 oktober 1976. 196 

7. - U itstel of vtijlating van dienst op 
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mo1·ele grand. - Ingesch1·evene van wie 
een broeder of een ZUSter een we1·JcelijJce 
dienst heeft volbracht. - Gezin dat ten 
minste een lid telt dat de hoedanigheid van 
politieke gevangene heeft.- Hoedanigheid 
van politieke gevangene. - Begrip. -
Onder gezinslid dat de hoedanigheid van 
politieke gevangene heeft, in de zin van 
artikel 12, § 1, 5°, e, van de dienstplicht
wetten, gecoi:irdineerd op 30 april 1962, 
gewijzigd bij artikel 1, 1°, van de wet 
van 30 juli 1974, moet worden verstaan 
het gezinslid dat het wettelijk statuut 
van politieke gevangene heeft. 

26 januari 1977. 589 

8. - Uitstel of V?'ijlating van dienst op 
morele g1·ond. - Ingesch1•evene van wie 
een broede1' of een zuster een werkelijke 
dienst heeft volbraoht. - Gezin dat ten 
minste een lid telt dat als politieke gevan
gene een gevangenschap van minstens zes 
maanden heeft ondergaan. - V om· de 
bepaling van de gevangenschap bevoegde 
overheid. - De aanvaardingscommissies 
voor de politieke gevangenen en verkrij
genden zijn, met uitsluiting van de 
militiegerechten, aileen bevoegd om de 
duur van de gevangenzitting of van de 
internering te bepalen welke een gezinslid 
van de dienstplichtige heeft ondergaan. 
(Art. 32 wet van 26 februari 1947 hou
dende inrichting van het statuut van de 
politieke gevangenen en van dezer recht
verkrijgenden ; art. 13 besluit van de 
Regent van 27 mei 1947 tot inrichting 
van de commissies en tot vaststelling van 
de bevoegdheid en de procedure voor de 
toepassing van die wet van 26 februari 
1947 en wet van 10 maart 1954.) 

26 januari 1977. 589 

9.- Uitstel en v1'ijlating van dienst op 
morele g1·ond. - V1·ijlating op mm·ele 
grand. - Ingeschrevene die in het buiten
land verblijft. - Geooordineerde dienst
pliohtwetten, a1·tikel 12, § 1, 1°. - Beslis
sing waa?'bij V?'ijlating geweige1·d wo?'dt op 
grand dat de ingesch1·evene in het buiten
land geen werkelijke en gewone ve1·blijf
plaats heeft. - W ettelijlcheid. - De beslis
sing waarbij wordt vastgesteld dat de 
ingeschrevene in het buitenland geen 
werkelijke en gewone verblijfplaats heeft, 
in de zin van artikel 12, § 1, 1°, van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, doch 
enkel een tijdelijke verblijfplaats om 
studieredenen, beslist wettelijk dat de 
ingeschrevene geen vrijlating van dienst 
kan genieten. 

9 maart 1977. 753 

10. - Vrijlating van dienst op morele 
g1•ond. - Broede1·dienst. - Broe1· die 
vrijlating van dienst wegens broederdienst 
heeft bekomen. - Toestand die niet als 
b1·oederdienst in aanmm·king lean komen. 
- V oor het toestaan van vrijlating van 
dienst aan een dienstplichtige van wie 
twee broers of zusters hun werkelijke 
dienst hebben volbracht, kan als broeder
dienst niet in aanmerking worden gena
men de toestand van een broer die om 
dezelfde reden vrijlating van dienst heeft 
bekomen. (Art. 12, § 1, 5°, dienstplicht
wetten, gecoi:irdineerd op 30 april 1962, 
gewijzigd bij de wet van 30 juli 1974.) 

15juni 1977. 1067 

11. - V rijlating van dienst op mm·ele 
g1•ond. - Broede1·dienst. - B1•oeders die 
tot eenzelfde lichting behoren en waa1·van 
ieder vrijlating vraagt. - De jongste 
geniet voorrang. - Voorwaa1·den. - In
dien twee broeders tot dezelfde lichting 
behoren en ieder van hen om vrijlating 
vraagt op grond van de dienst van de 
andere, geniet de jongste het recht van 
voorrang ; indien de oudere broeder het 
eerst om vrijlating heeft gevraagd en 
deze heeft bekomen op grond van de 
dienst van de jongste broeder en zulks 
bij een definitieve beslissing, kan deze 
zich niet meer beroepen op voorrang, 
daar vrijlating van zijn broeder niet 
gelijk te stellen is met actieve dienst, in 
de zin van artikel 12, § 1, 5°, van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

15 juni 1977. 1067 

12. - Uitstel en v1·ijlating van dienst 
op mm·ele grand. - Kostwinnm· van het 
gezin. - In aanmerlcing te nemen inko
men. - Inlcomsten van het jaar v661· de 
aanvraag of van het lopend jaar. - Niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is 
het middel ten betoge dat de Hoge 
Militieraad zich niet ertoe mocht beper
ken rekening te houden met de inkomsten 
van de ouders van de dienstplichtige van 
het jaar v66r de aanvraag, doch ook de 
vermoedelijke inkomsten van het lopende 
jaar in aanmerking diende te nemen, als 
bleek dat deze inkomsten ver beneden 
het maximum van artikel10, § 1, 1°, van 
de dienstplichtwetten zouden zijn, wan
neer de beslissing aanneemt dat deze 
inkomsten in beide gevallen het wette
lijke maximum niet overtreffen. 

20 juli 1977. 1135 

13. - Uitstel en vrijlating van dienst 



1212 DIENSTPLIOHT. 

op morele grond. - Kostwinner van het 
gezin. - V erwerping gegrond op het feit 
dat een zuster in het onderhoud van de 
ouders kan voorzien. - W ettelijkheid. -
Verwerping van een aanvraag om vrij
lating van dienst als kostwinner van het 
gezin wordt wettelijk verantwoord door 
de overweging dat een ander gezinslid, 
nl. een zuster, in het onderhoud van de 
ouders kan voorzien. (Art. 10, § 1, 1°, 
gecoord. dienstplichtwetten van 30 april 
1962.) 

20 juli 1977. 1135 

14. - Uitstel en m·ijlating van dienst 
op morele g1•ond. - Kostwinner van het 
gezin. - Beoordeling door de Hoge 
Militiemad. - De Hoge Militieraad be
oordeelt op onaantastbare wijze, in feite, 
of een dienstplichtige al dan niet de 
kostwinner van zijn ouders is. (Art. 10, 
§ I, 1°, gecoord. dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

20 juli 1977. 1135 

15.- Uitstel of vrijlating van dienst op 
mm·ele grond. - Uitstel op morele g1·ond. 
- Ingeschrevene die zich op missie
werk buiten Eu1·opa voorbe1·eidt. 
Gecoih·dineerde dienstplichtwetten, a?·ti
kel 10, § 4, 3°. - Missiewerk buiten 
Europa.- Beg1·ip.- Artikel 10, § 4, 3°, 
van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten volgens hetwelk de ingeschrevenen, 
die zich op missiewerk buiten Europa 
voorbereiden, uitstel kunnen bekomen 
tot de leeftijd van 30 jaar, beoogt missie
werk van godsdienstige aard. 

17 augustus 1977. 1138 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING 
OP LICHAMELIJKE GROND. 

HOOFDSTUK III. 

MILITIEREOHTSOOLLEGE. 

§ 1. - Samenstelling en bevoegdheid. 
- Rechtspleging. 

16. - He1·keuringsraad. - InobsM·va
tiestelling bevolen na verschijning van de 
dienstplichtige. - Beslissing na de beslui
ten van de geneesheer-deskundige. 
Nieuwe verschijning nodeloos geacht. -
Dienstplichtige behoeft niet meer te worden 
opgeroepen. - W anneer de Herkeurings
raad na verschijning van de dienstplich
tige diens inobservatiestelling heeft be
volen, kan hij uitspraak doen over de 

besluiten van de geneesheer-deskundige 
zonder de dienstplichtige op te roepen, 
zo hij een nieuwe verschijning nodeloos 
acht. (Dienstplichtwetten van 30 april 
1962, art. 45, § 3.) 

6 oktober 1976 en 17 augustus 1977. 
147 en 1140 

17. - He1·keu1·ingsmad. - Beslissing 
over de keuring in het buitenland.- Geen 
oproeping van de dienstplichtige noodzake
lijk.- De herkeuringsraad doet uitspraak 
over de keuring van de dienstplichtige 
in het buitenland zonder deze op te roe
pen. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd 
op 30 april 1962, art. 46, § 5.) 

6 oktober 1976 en 6 april 1977. 
148 en 847 

18. - He1·keuringsmad. - Inobse?·
vatiestelling van de dienstplichtige. -
Mededeling van de uitslag van het genees
kundig onderzoek niet voorgeschreven. -
W anneer de herkeuringsraad de inobser
vatiestelling van de dienstplichtige be
veelt, moet de uitslag van het genees
kundig onderzoek niet aan de dienst
plichtige of zijn raadsman worden mede
gedeeld. (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 45.) 

5 januari 1977. 481 

19. - Herkeuringsmad. - Inobser
vatiestelling na verschijning van de dienst
plichtige. - Nieuwe verschijning niet 
nodig geacht. - Gelegenheid om een 
memorie of verweerschrift in te dienen 
moet niet meer worden geboden. -Wan
neer de herkeuringsraad, na verschijning 
van de dienstplichtige, diens inobserva
tiestelling heeft bevolen en na het genees
kundig onderzoek geen nieuwe verschij
ning nodig acht, kan hij uitspraak doen 
zonder de dienstplichtige of zijn raads
man de gelegenheid te bieden om na het 
onderzoek een memorie of verweerschrift 
in te dienen. (Dienstplichtwetten, gecoor
dineerd op 30 april 1962, artt. 43, § 2, 
en 45, § 3.) 

5 januari 1977. 481 

20.- Herkeuringsraad.- Dienstplich
tige die om ve1·m·oegde dienstneming heeft 
VM'Zocht en op lichamelijke grand onge
schikt schijnt te zijn voor de dienst, - Te 
nemen beslissing.- Wanneer de herkeu
ringsraad van oordeel is dat een dienst
plichtige, die om vervroegde dienst
neming heeft verzocht, op lichamelijke 
grond ongeschikt is voor de dienst, mag 
hij enkel uitspraak doen in de bewoor
dingen << Niet toegelaten tot vervroegde 
dienstneming )), (Art. 9, lid 2, en 43, § 4, 
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van het koninklijk besluit van 30 april 
1962 tot coordinatie van de dienstplicht
wette:h.) 

2 maart 1977. 719 

§ 2.- Vorm van de beslissingen. 

21. - Beslissing van de Herkeu1•ings
raad. - Redenen. - De Herkeuringsraad 
die over de dienstgeschiktheid uitspraak 
doet in de bewoordingen van artikel 43, 
§ 4, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten van 30 april 1962, behoeft zijn 
beslissing niet nader te motiveren. 

8 juni 1977. 1041 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR OP GROND 
VAN GEWETENSBEZWAAR. 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN 
VAN VERSOHILLENDE AARD. 

DOUANE EN ACCIJNZEN. 

1. - Accijnzen. - Belasting ter zake 
van tabak. - Vaststelling van de opvO?·dm·
bare accijns.- Beg1•ip.- De inlandse of 
uitlandse gefabriceerde tabak is onder
worpen aan een accijns waarvan het 
bedrag wordt bepaald op basis van de 
kleinhandelsprijs volgens een schaal die 
door de Minister van Financien wordt 
vastgesteld voor de tabak geleverd aan 
kleinhandelaars die uitstallen in een voor 
het publiek toegankelijke plaats ; de 
belanghebbenden bepalen zelf, door de 
keuze van de kleinhanclelsprijs, de cate
goric waartoe hun produkten behoren. 
(Wet van 31 december 1947, gew. bij die 
van 16 juni 1973; min. besl. van 31 de
cember 1947, 22 januari 1948, 9 april 
1974, 4 november 1975 en 10 januari 
1976.) 

7 januari 1977. 493 

2. - Invoe1· van vervoermiddelen. -
Vrijstelling van invom·1·echten. - Voor
waarden. - Vrijstelling van het invoer
recht wordt verleend voor vervoermid
delen welke worden ingevoerd om, na 
slechts korte tijd in Belgie, Luxemburg 
of Nederland te zijn verbleven, weder 
te worden uitgevoerd, voor zover zij 
worden ingevoerd, onder meer, door 
natuurlijke personen die hun normale 
verblijfplaats in het buitenland hebben 
en die de vervoermiddelen bezigen voor 

hun persoonlijk gebruik, in de zin van 
artikel 25, §§ 1 en 3, van het ministerieel 
besluit van 17 februari 1960, gewijzigd 
bij het ministerieel besluit van 27 januari 
1964. 

17 mei 1977. 953 

3. - Strafvordering en bu1·gerlijke 
rechtsvordering tot betaling van de rechten. 
- V rijspraak van de beklaagde op grand 
dat de dwaling bij de aangijte van koop
waar onoverkomelijk was. - Verwe1·ping, 
orn dezelfde 1·eden, van de vorde1·ing tot 
betaling van de gesloken rechten. - Geen 
wettelijk ge1•echtvaardigde beslissing. -
W anneer inzake douane en accijnzen de 
strafrechter de beklaagde, die vervolgd 
wordt wegens verkeerde aangifte van 
koopwaar met het ook op het bekomen 
van een invoervergunning, vrijspreekt 
op grond dat deze verkeerde aangifte 
enkel toe te schrijven is aan onover
komelijke dwaling en onoverwinnelijke 
onwetendheid, is niet wettelijk gerecht
vaardigd de beslissing waarbij deze 
rechter om dezelfde reden de burgerlijke 
rechtsvordering verwerpt tot betaling 
van de gesloken rechten die op dezelfde 
aangifte was gegrond en waarvan hij 
terzelfdertijd als van de strafvordering 
kennis had genomen. (Art. 249 wet van 
26 augustus 1822.) 

14 juni 1977. 1065 

DRONKENSCHAP. 

Ovm·t1·eding van a1·tilcel 4 van de besluit
wet van 14 november 1939. - Dronken
malcende dranlcen opdienen aan een pM'· 
soon die kennelijlc dronken is.- Bestand
delen van het misdrijj. Dronkenmaken
de dranken opdienen aan een persoon 
die kem1elijk dronken is, is strafbaar 
krachtens artikel 4, eerste lid, van de 
besluitwet van 14 november 1939; wet
telijk verantwoord is dus het vonnis dat, 
na te hebben vastgesteld dat kennelijk 
was de dronkenschap van de verbruiker 
aan wie de beklaagde dronkenmakende 
dranken heeft opgediend, de beldaagde 
veroordeelt door te beslissen dat de door 
hem aangevoerde onwetendheid het ge
volg was van zijn nalatigheid. 

31 januari 1977. 601 

DRUKPERS (POLITIE OVER). 

Recht tot antwoord. - Inlassing gewei
gerd. - W eigering hierop gegrond dat zij 
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zonder noodzakelijkheid de1·den in de zaak 
betJrekt. - Beslissing waarbij wordt vast
gesteld dat het « in-de-zaak-betrekken » 
van de derde in onmiddellijk verband stand 
met de bestreden tekst. - Beslissing die 
niet insluit dat het in-de-zaak-bet1·ekken 
van de derde zonder noodzakelijkheid is 
gesohied. - Om de weigering een ant
woord in te lassen te verantwoorden op 
grond dat het zonder noodzakelijkheid 
derden in de zaak betrekt, is het niet 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - Eohtsoheiding door onderlinge toe
stemming. - Uitkering tot levensonder
houd. - Toepassing van de 1·egels van de 
bij ove1·eenkomst vastgestelcle titel die de 
uitkering in het leven roept. - Kan wegens 
ove1·lijclen w01·clen overgeclragen. - De 
:uitkering tot levensonderhoud na echt
scheiding door onderlinge toestemming 
is geen wettelijke alimentatieschuld; zij 
is uitsluitend en volledig onderworpen 
aan de regels van de bij overeenkomst 
vastgestelde titel die deze overeenkomst 
in het leven roept en kan dus wegens 
overlijden worden overgedragen. (Arti
kelen [2] en 1134 B.W.) 

4 november 1976. 263 

2. - Uitkering waarvan sp1·ake in 
artikel 301 van het Burgerlijk W etboek, 
gewijzigcl bij artikel 1 van de wet van 
9 juli 1975, ten voorclele van de eohtgenoot 
die de eohtsoheiding heejt verkregen. -
V aststelling van het beclrag van de uit
ke~·ing. -De rechter die krachtens arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, ge
wijzigd bij artikel 1 van de wet van 
9 juli 1975, aan de echtgenoot, die de 
echtscheiding heeft verkregen, een uit
kering op de goederen en de inkomsten 
van de verzoekende echtgenoot als met 
diens mogelijkheden om een bezoldigd 
beroep uit te oefenen, en, als het om de 
vrouw gaat, daarenboven met haar ken
nis en kundigheden, haar leeftijd, als
mede met haar gezinslasten. 

12 november 1976. 292. 

3. - Respeotieve bijdrage van de uit 
de echt gesoheiclen eohtgenoten in het 
onderhoucl en in de opvoeding van hun 
gemeensohappelijke kincleren. - Bijclrage 
in verhouding tot hun micldelen. - Begrip. 

E 

voldoende dat de rechter vaststelt dat 
het in-de-zaak-betrekken van derden 
onmiddellijk in verband stond met de 
bestreden tekst; een dergelijke vaststel
ling impliceert niet dat het-in-de-zaak
betrekken zonder noodzakelijkheid is 
geschied. (Art. 3, 1° en 3°, wet van 
23 juni 1971 betreffende het recht tot 
antwoord.) 

17 mei 1977. 957 

- Artikel 303 van het Burgerlijk Wet
boek verplicht de ouders om, na de out
binding van het huwelijk door echt
scheiding, in het onderhoud en in de op
voeding van hun kinderen bij te dragen 
in verhouding tot hun middelen ; in de 
middelen van de gewezen echtgenoten 
zijn begrepen de inkomsten uit het be
zoldigd beroep dat zij uitoefent, zonder 
rekening te houden met het feit dat zij 
tijdens het gemeenschappelijke leven al 
dan niet beroepsinkomsten genoot. 

12 november 1976. 292 

4. - G1·ove belecliging. Belecligencl 
karakter clat niet voo1·tvloeit uit de tekort
koming zelj aan de ve1·pliohtingen van het 
huwelijk.- Ret beledigend karakter van 
de gedraging van een echtgenoot en de 
ernst van dit beledigend karakter vloeien 
niet voort uit de tekortkoming zelf aan 
de uit het huwelijk voortspruitende ver
plichtingen, doch moeten beoordeeld 
worden op grond van alle omstandigheden 
van de zaak, onder meer van hun kren
kend karakter ten opzichte van de andere 
echtgenoot. (Art. 231 B.W.) 

19 november 1976. 317 

5. - Feitelijke scheicling seclert meer 
clan tien jaar en cluu1·zame ontwriohting 
van het huwelijk. - Begrip. - Feitelijke 
scheiding van de echtgenoten sedert 
meer dan tien jaar en duurzame ont
wrichting van het huwelijk kunnen 
bestaan, zelfs indien man en vrouw af en 
toe met elkaar in betrekking kwamen bij 
ontmoetingen met hun kinderen of bij 
het nemen van beslissingen in verband 
met die kinderen of voor het beheer van 
gemeenschappelijke goederen. (Art. 232 
B.W.) 

25 november 1976. 335 

6.- Echtsoheiding.- Grove belecligin-
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gen.- Bewijs.- Ve1·moedens.- Inzake 
echtscheiding kan de rechter uit de 
gegevens van het hem regelmatig voor
gelegde strafdossier waarvan de partijen 
kennis hebben gekregen, ernstige, pre
cieze en overeenstemmende vermoedens 
halen tot staving van zijn overtuiging. 

17 maart 1977. 776 

7. - Echtscheiding door onderlinge toe
stemming door onderlinge toestemming.
Artikelen 279 en 280 van het Burgerlijk 
Wetback.- Uitkering tot levensonderhoud 
na echtscheiding. - Geen verplichting 
bepaald in het Burgerlijk W etboek. -
De verplichting tot uitkering tot levens
onderhoud na echtscheiding door onder
lingo toestemming volgt niet uit een in 
het Burgerlijk W etboek bepaalde ver
plichting. (B.W., artt. 279 en 280.) 

30 maart 1977. 829 

8. - Hoger beroep tegen een vonnis 
waa1·bij de echtscheiding wordt toegestaan. 
- Gerechtelijk Wetback, m·tikel 1273. -
Geen kennisgeving van het hager beroep 
bij exploot van ge?·echtsdeu?·waarde?' binnen 
acht dagen na de dag waarop het hoge?' 
be?·oep is ingesteld, aan de grijjier van de 
?'echtbank die de bestreden beslissing heejt 
gewezen.- Verval van het hager beroep.
Artikel 861 van het Ge?·echtelijlc Wetboelc 
niet van toepassing. - N u de toe passing 
van artikel 862 van het Gerechtelijk 
Wetboek de toepassing van artikel 861 
van dit wetboek uitsluit, brengt de niet
naleving van de bepaling van artikel1273 
van gezegd wetboek, luidens welke ieder 
hoger beroep tegen een vonnis waarbij de 
echtscheiding wordt toegestaan, op straffe 
van verval, binnen acht dagen na de dag 
waarop het beroep is ingesteld, bij ex
ploot van gerechtsdeurwaarder ter kennis 
moet worden gebracht van de gri:ffier van 
de rechtbank die de bestreden beslissing 
heeft gewezen, het verval van het hoger 
beroep mee. (Art. 860 G.W.) 

1 april 1977. 834 

9. - Hoger be1·oep tegen een vonnis 
waa1·bij de echtscheiding wordt toegestaan. 
- Gerechtelijlc Wetboek, artikel 1273. -
Geen lcennisgeving van het hager beroep 
bij exploot van gerechtsdeurwaa?·der binnen 
acht dagen na de dag waarop het hager 
beroep is ingesteld, aan de grijjier van de 
rechtbanlc die de best?·eden beslissing heeft 
gewezen. - Verval van het hager beroep. 
- N aleving van artikel 723 van het 
Ge?'echtelijlc Wetboek ontslaat de partij, 
die hager beroep heejt ingesteld, niet van 
de bij artilcel 1273 van het Gerechtelijk 

W etboek opgelegde vorm. - De naleving 
van de bepalingen van artikel 723 van 
het Gerechtelijk W etboek, luidens welke, 
indien tegen de gewezen beslissing een 
voorziening wordt ingesteld, de gri:ffier 
van de rechter voor wie deze zaak aan
hangig is gemaakt, binnen de vijf dagen 
na de inschrijving van de zaak op de rol, 
de gri:ffier die het dossier van de rechts
pleging onder zich heeft, verzoekt hem 
dit toe te zenden, en deze toezending 
moet geschieden binnen vijf dagen na de 
ontvangst van het verzoek, ontslaat de 
partij, die hoger beroep heeft ingesteld 
tegen het vonnis waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan, niet van de naleving 
van artikel 1273 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

31 maart 1977. 834. 

10. - Hoger beroep. - Horen van 
nieuwe getuigen. - Toelaatbam·heid. -
De rechter in hoger beroep kan niet 
weigeren nieuwe getuigen te horen op 
grond aileen dat het feit waarvan een 
partij het bewijs wil leveren in haar 
verzoekschrift tot echtscheiding werd 
vermeld en dat de sluiting van de getui
genverhoren definitief is en aan deze 
partij het recht ontneemt dat feit door 
getuigen te bewijzen. (Artt. 1042 en 
1068, eerste lid, G.W.) 

2 juni 1977. 1021 

11. - Vordering tot echtscheiding. -
Levensonderhoud toegelcend op grand van 
artikel1280 van het Ge?·echtelijlc Wetboelc. 
- Aa1·d. - Duu1· van de uitwerking van 
het bevelschrijt van de voorzitter van de 
rechtbank van ee1•ste aanleg.- Ret levens
onderhoud dat tijdens een geding tot 
echtscheiding door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, op grond 
van artikel 1280 van het Gerechtelijk 
W etboek, werd toegekend aan een echt
genoot persoonlijk, was een uitvoerings
wijze van de plicht van hulpverlening 
welke bij het vroeger artikel 212 (thans 
artikel 213) van het Burgerlijk Wetboek 
was opgelegd aan ieder van de echt
genoten ; derhalve heeft het bevelschrift 
geen uitwerking meer vanaf de over
schrijving, door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, van het beschikkende 
gedeelte van de beslissing die de echt
scheiding toestaat. (Impliciete oplossing.) 

10 juni 1977. 1044 

12. - Echtscheiding. - Wederkerige 
vorde1·ingen. - V onnis dat een van de 
vorderingen inwilligt en niet definitiej 
beslist oVe?' de andere. - Overschrijving 
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van de beslissing die de eerste vordering 
inwilligt. - Eiser op deze vo1·dering die 
een levensonde1·houd had bekomen op grand 
van artikel 1280 van het Ge1•echtelijk Wet
boek. - Bevelschrift dat ophoudt uitwer
king te hebben wegens de ove1•schi'ijving.
V orde1·ingen waarover die eism· beschikt 
om in zijn onmiddellijke behoeften te vom·
zien. - W anneer een van de echtgenoten 
een vordering tot echtscheiding heeft 
ingesteld en de andere een tegenvordering 
tot echtscheiding heeft ingediend, een 
van die vorderingen is ingewilligd en 
het beschikkende gedeelte van die beslis
sing is overgeschreven door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand, heeft het bevel
schrift van de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg dat, op grond 
van artikel 1280 van het Gerechtelijk 
W etboek, een levensonderhoud heeft 
toegekend aan de eisende partij op de 
ingewilligde vordering persoonlijk, geen 
uitwerking meer, hoewel nog niet defi
nitief is beslist op de andere vordering 
tot echtscheiding ; de eisende partij op 
de ingewilligde vordering kan evenwel 
vragen dat haar, ten einde aan haar 
onmiddellijke behoeften te voldoen, zou 
worden toegekend, hetzij een uitkering, 
bij wijze van voorschot, op grond van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 
hetzij een voorschot op de goederen die 
haar bij de vereffening ingevolge de out
binding van het huwelijksvermogens
stelsel, zullen te beurt vallen. (Impliciete 
oplossing.) 

10 juni 1977. 1044 

EFFECTEN AAN TOONDER. 

Additioneel Protocol bij het V erdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, aTtikel 1. 
- Geen onvm·enigbaa1·heid van dit arti
lcel met de a1·tilcelen 5 en 6 van de wet van 
10 november 1953 tot aanvulling van de 
besluitwet van 6 oktober 1944 bet?'effende 
de telling van de Belgische en m·eemde 
effecten. - Artikel 1 van het Additioneel 
Protocol bij het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 
20 maart 1952 te Parijs en goedgekeurd 
bij de handeling van de wetgevende 
macht van 13 mei 1955, is niet onverenig
baar met de bepalingen van de wet van 
10 november 1953 tot aanvulling van 
de besluitwet van 6 oktober 1944 betref
fende de telling van de Belgische en 
vreemde effecten, met name met die van 
de artikelen 5 en 6 van genoemde wet. 

23 september 1976. 91 

EIGENDOM. 

1. - Additioneel P1·otocol bij het V er
drag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele V rijheden, 
artilcel 1, lid 2. - Recht van de V erdmg
sluitende Staten de wetten toe te passen 
welke zij noodzakelijk om:delen om toezicht 
te oefenen op het gebruik van eigendom in 
ovm·eenstemming met het algemeen belang 
of om de betaling van belastingen of geld
boeten te verzekeren. - Krachtens arti
kel 1, lid 2, van het Additioneel Protocol 
bij het V erdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 20 maart 
1952 te Parijs en goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, tasten de bepalingen van 
het eerste lid van dit artikel het recht 
niet aan dat de Staten hebben om de 
wetten toe te passen welke zij noodzake
lijk oordelen om toezicht te oefenen op 
het gebruik van eigendom in overeen
stemming met het algemeen belang of om 
de betaling van belastingen of geldboeten 
te verzekeren. 

23 september 1976. 91 

2. - Additioneel Protocol bij het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele V1·ijheden, 
artikel 1, lid 2. - Bevoegdheid van de 
V erdragsluitende Staten toezicht te oefenen 
op het gebruilc van eigendom in ovm·een
stemming met het algemeen belang. -
Omvang. - Het recht dat de Staten 
hebben die partij zijn in het Additioneel 
Protocol bij het V erdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 
20 maart 1952 te Parijs en goedgekeurd 
bij de handeling van de wetgevende macht 
van 13 mei 1955, de wetten toe te passen 
welke zij noodzakelijk oordelen om toe
zicht te oefenen op het gebruik van eigen
dom in overeenstemming met het alge
meen belang omvat met name de be
voegdheid voor deze Staten om, met 
betrekking tot de bewijsmiddelen of de 
termijnen voor het indienen van ver
zoeken of rechtsvorderingen in verband 
met de eigendom, de regels vast te stellen 
aan de inachtneming waarvan de uit
oefening van het recht op het ongestoord 
genot van zijn eigendom, in het algemeen 
belang, moet onderworpen zijn. (Art. 1 
Additioneel Protocol bij het V erdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden.) 

23 september 1976. 91 
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3. - Additioneel Protocol bij het V e1'
dmg tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele V rijheden, 
artikel 1. - Geen onve1·enigbaarheid van 
dit m·tikel met de artikelen 5 en 6 van de 
wet van 10 novembe1· 1953 tot aanvulling 
van de beslttitwet van 6 oktobe1· 1944 
betreffende de telling van de Belgische 
en m·eemde effecten. - Artikel I van het 
Additioneel Protocol bij het V erdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 20 maart I952 te Parijs 
en goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van I3 mei I955, is 
niet onverenigbaar met de bepalingen 
van de wet van IO november I953 tot 
aanvulling van de besluitwet van 6 okto
ber I944 betreffende de telling van de 
Belgische en vreemde effecten, met name 
met die van de artikelen 5 en 6 van 
genoemde wet. 

23 september I976. 9I 

ELEKTRISCHE ENERGIE. 

Inb1•euk op m·tikel 27, tweede lid, van 
de wet van 10 mam·t 1925 op de elektrici
teitsvoorziening. - Strajvo1·dering. 
Verjaringste1·mijn. - De strafvordering 
ontstaan uit een overtreding van arti
kel 27, tweede lid, van de wet van 
I 0 maart I925 op de elektriciteitsvoor
ziening is, bij ontstentenis van enige 
oorzaak die de verjaring schorst, ver
jaard, wanneer meer dan een jaar ver
lopen is te rekenen vanaf de dag van de 
overtreding. (Artt. 2I, 22 en 23 wet van 
17 april I878.) 

I3 december I976 en 2I februari I977. 
4I2 en 676 

ERFDIENSTBAARHEID. 

1. - Erfdienstbaarheid van overgang 
bij overeenkomst vastgesteld. - Eigenaar 
van het dienstbaa1· e1j. -De eigenaar mag 
er geen we1•ken uitvoeren waardom· het 
gebruilc ve1·minderd of bemoeilijkt wm·dt. 
- De eigenaar van een dienstbaar erf 
mag er geen werken uitvoeren waardoor 
het gebruik ervan verminderd of bemoei
lijkt wordt. (Art. 70I B.W.) 

24 september I976. IOO 

2. - Erjdienstbaarheid van overgang. 
- Gevestigd bij titel. -Zander bepaling 
van omvang. - Interp1·etatieregels. -
Wanneer ten behoeve van een erf een 
erfdienstbaarheid van overgang werd 

gevestigd bij een overeenkomst die de 
uitoefeningsvoorwaarden ervan niet be
paalt, moet de erfienstbaarheid worden 
beperkt met het oog op het voorwerp 
waarvoor zij werd gevestigd en moet zij 
strikt worden beperkt tot de vereisten 
van het heersend erf, derwijze dat de op 
het dienstbaar erf wegende lasten niet 
zonder nut worden verzwaard. (Artt. 70I, 
702 en ll34 B.W.) 

8 oktober I976. I57 

ERFENISSEN. 

1. - Beding over een toekomstige nala
tenschap.- Overeenkomst waarvan de over
dmcht aan de erfgenamen volgt uit de toe
passing van de 1•egels van burgerlijk recht. 
- Geen beding over een toekomstige nala
tenschap. - Geen beding over een toe
komstige nalatenschap dat door arti
kel ll30 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt verboden is de overeenkomst die 
niets bevat betreffende haar overdracht 
wegens overlijden, daar deze overdracht 
het gevolg is van de regels van burgerlijk 
recht en met name van artikel ll22 van 
het Burgerlijk W etboek. 

4 november I976. 263 

2. - Afstand ten voordele van iemand 
die geen medee1jgenaam is.- Afstand die 
op een schenking neerkomt. - De afstand 
van een nalatenschap ten voordele van 
iemand die geen medeerfgenaam is, is een 
schenking overeenkomstig de regels van 
artikel 93I van het Burgerlijk Wetboek. 

5 november I976. 268 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

1. - P1·ejudicieel geschil. - Hof van 
Justitie van de Gemeenschappen. 
Gezag van de arresten van dit Hof. -De 
nationale rechter is gebonden door de 
uitlegging van de Verdragen tot oprich
ting van de Europese Gemeenschappen 
en de verordeningen van de Europese 
Economische Gemeenschap welke, op 
zijn verzoek, door het Hof van Justitie 
van de Gemeenschappen is gegeven. 
(Art. ll7 Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 2 december I957.) 
(Impliciete oplossing.) 

24 november I976. 334 

2.- Sociale zekerheid.- Kinderbijslag. 
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- V m·ordening nr 3 van 25 september 1958 
van de Raad van Ministers van de Eu?'O
pese Economische Gemeenschap inzake de 
sociale zeke1·heid van de mig1·erende we?·k
neme?'B. - A1·tikel 42, 2, em·ste lid, a, 
gewijzigd bij de vm·ordening van 18 de
cembe?' 1963. - Bepaling verenigbaar 
met de a1·tilcelen 3, 48, 51 en 117 van het 
Ve1·dmg van 2 december 1957. - Arti
kel 42, 2, eerste lid, a, van de verordening 
nr 3, van 25 september 1958 van de 
Raad van Ministers van de Europese 
Economische Gemeenschap inzake de 
sociale zekerheid van de migrerende 
werknemers, gewijzigd door de verorde
ning van 18 december 1963, was niet 
onbestaanbaar met de artikelen 3, 48, 
51 en 117 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, goedgekeurd bij de handeling van 
de wetgevende macht van 2 december 
1957. 

24 november 1976. 334 

3. - V e1·dmg tot op1·ichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, arti
kelen 52, 53, 54, lid 2, en 57. - Draag
wijdte. - De artikelen 52, 53, 54, lid 2, 
en 57 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap 
betreffende het recht van vestiging 
beogen uitsluitend de opheffing en het 
verbod van invoering van beperkingen 
van de vrijheid van vestiging voor de 
onderdanen van een Lid-Staat op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat en 
de voorkoming van een discriminatie, 
met betrekking tot de vestiging op het 
grondgebied van een Lid-Staat, tussen 
de ingezetenen van deze Lid-Staat en de 
onderdanen van een andere Lid-Staat. 

14 december 1976. 426 

4. - Verdmg tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, ar
tikel 86. - Draagwijdte. - Luidens 
artikel 86 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, is onverenigbaar met de gemeen
schappelijke markt en verboden het mis
bruik van een machtspositie op de ge
meenschappelijke markt of een wezen
lijk deel ervan, waardoor de handel 
tussen de Lid-Staten ongunstig kan 
worden be'invloed. 

14 december 1976. 426 

5. - Vm·dmg tot op1·ichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, arti
kel 177, laatste lid. - Uitlegging van het 
Verdrag. - Aanvoering, in een aan het 
Hof voorgedragen middel, van bepalingen 

van het V enlrag. - Geen uitlegging nodig. 
- Geen verwijzing naar het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschappen, -
Wanneer het Hof van Oassatie vaststelt 
dat bepalingen van het Verdrag tot op
richting van de Europese Economische 
Gemeenschap waarvan de schending in 
een middel wordt aangevoerd, geen pro
bleem van interpretatie opleveren, is er 
voor het Hof geen reden om, met toe
passing van artikel 177, laatste lid, van 
het Verdrag, zich tot het Hofvan Justitie 
van de Europese Gemeenschappen te 
wenden. 

14 december 1976. 426 

6. - V m·dmg tot op1·ichting van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap. -
Wetten. - Wet die o.m. een verlcoopprijs 
aan de ve1'b?·uike1·s oplegt. - A1·tikel 85, 
§§ 1 en 2, van het ve1·d1·ag volgens welke 
verboden en nietig zijn ove1•eenkomsten 
tussen ondernemingen, besluiten van onde?'
nemersverenigingen en onderling afge
stemde feitelijlce gedragingen. - Gemeen
schapsrechtelijlce bepalingen die niet van 
toepassing kunnen zijn op de wetten. -
Een <<wet n, i.h.b. in de zin van de 
artikelen 608 en 1180 van het Gerech
telijk Wetboek, is de bepaling van arti
kel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
volgens welke de op het fiscale bandje 
vermelde prijs op de tabaksfabrikaten 
de prijs is waartegen deze aan de ver
bruiker moeten verkocht worden ; hieruit 
volgt dat deze wettelijke bepaling niet 
<< verboden n en << nietig n kan zijn over
eenkomstig artikel 85 van het V erdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, dat slechts betrek
king heeft op overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van onder
nemersverenigingen en onderling afge
stemde feitelijke gedragingen. 

7 januari 1977. 493 

7. - V erdrag tot op1·ichting van de 
Eu1•opese Economische Gemeenschap, ar
tikel 177. - V raag om uitlegging van een 
bepaling van dit vm·drag. - Uitlegging 
noodzakelijk voo?' de uitspraak door het 
Hof van Oassatie. - Hof van Oassatie 
moet zich in de regel tot het Hof van 
J ustitie van de E'uropese Gemeenschappen 
wenden, - W anneer een kwestie van 
uitlegging van bepalingen van het ver
drag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap voor het 
Hof van Oassatie wordt opgeworpen en 
dit hof een beslissing op dit punt nood-
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zakelijk acht voor het wijzen van zijn 
arrest, moet het Hof zich in de regel tot 
het Hof van Justitie van de Europese 
Economische Gemeenschap wenden op
dat het over die vraag bij wijze van pre
judiciiile beslissing uitspraak zou doen. 
(Art. 177 Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957.) 

7 januari 1977. 493 

8. - Riohtlijnen. - V erdmg tot op-
1'ichting van de Europese Eoonomisohe 
Gemeensohap, artikel 189. - Richtlijnen 
waarin reohtst1·eeks in de Lid-Staten toe
passelijke bepalingen kunnen voorkomen. 
- Hoewel de richtlijnen van de Raad 
van Ministers en van de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen verbin
dend zijn ten aanzien van het te bereiken 
resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor 
zij bestemd zijn, doch aan de nationale 
instanties de bevoegdheid wordt gelaten 
vorm en middelen te kiezen, kunnen hun 
bepalingen niettemin rechtstreeks toe
passelijk zijn in de Lid-Staten. (Art. 189 
V erdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, goedgekeurd 
bij de wet van 2 december 1957.) (Impli
ciete oplossing.) 

7 januari 1977. 493 

9. - Europese Eoonomisohe Gemeen
sohap. - Uitlegging van het Verdrag tot 
op1·iohting van deze Gemeensohap en akten 
van de instellingen van de Gemeensohap.
Artikel 177 van dit vm·drag. - Reoht
streekse toepasselijkheid van een bepaling 
van het verd1·ag of van deze akten, a.m. van 
een riohtlijn. - Kwestie van uitlegging 
in de zin van genoemd a1·tikel 177. -
Een kwestie van uitlegging, in de zin van 
artikel 177 van het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische Ge
meenschap, is de vraag of een bepaling 
van het verdrag of van een akte van de 
instellingen van de Gemeenschap, o.m. 
van een richtlijn, al dan niet rechtstreeks 
toepasselijk is in de Lid-Staten. (Artt. 177 
en 189 Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957.) (Impliciete oplossing.) 

7 januari 1977. 493 

10. - Verdrag tot opriohting van de 
Europese Eoonomisohe Gemeensohap, a1·· 
tikel 177. - Vraag om uitlegging van de 

gemeenschapsreohtelijke bepalingen.- Hof 
van Oassatie dat te beslissen heeft over de 
verenigbam·heid van bepalingen van natio
naal 1·echt met bepalingen van gemeen
sohapsreoht.- Kwestie van uitlegging van 
laatstgenoemde bepalingen. - Hof van 
Oassatie dat zioh tot het Hof van Justitie 
van de Eu1·opese Gemeensohappen wendt 
om over deze vragen uitspmak te doen. -
In zijn arrest tot verwijzing naar het Hof 
van Jttstitie geeft het Hof van Oassatie 
de bepalingen van nationaal recht op 
welke « in casu'' toepasselijk zijn en 
precisee1·t desnoods de betekenis en de 
draagwijdte ervan. - W anneer het Hof 
van Cassatie, overeenkomstig artikel 177 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
aan het Hofvan Justitie van de Europese 
Gemeenschappen moet vragen bij wijze 
van prejudiciiile beslissing uitspraak te 
doen over een kwestie van uitlegging van 
gemeenschapsrechtelijke bepalingen 
waarvoor een beslissing noodzakelijk is 
om uitspraak te kunnen doen o.m. over 
de verenigbaarheid van de bepalingen 
van nationaal recht met het gemeen
schapsrecht, geeft het in zijn arrest die 
bepalingen op en preciseert het desnoods 
de betekenis en de draagwijdte ervan, 
zodat het Hofvan Justitie gemakkelijker 
kan antwoorden op de voorgelegde vraag 
om uitlegging. 

7 januari 1977. 493 

11. - V erdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. -
Prejudiciele vmag. - Middel waarin 
gevmagd wordt om uitlegging van het 
Verdrag tot op1•ichting van de Eu1·opese 
Economisohe Gemeensohap en van de 
verm·deningen tot toepassing van dit ver
dmg. - Het Hof van Oassatie moet zich 
in de regel wenden tot het H of van J ustitie 
van de Eu1•opese Gemeenschappen. -
W anneer een vraag om uitlegging van 
het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap en van 
de verordeningen tot toepassing ervan 
wordt opgeworpen, moet het Hof van 
Cassatie zich in de regel tot het Hof van 
Justitie van de Gemeenschappen wenden, 
daar aileen dit hof bevoegd is om bij 
wijze van prejudiciele beslissing over deze 
vraag uitspraak te doen. (Art. 177 Ver
drag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, goedgekeurd 
bij de wet van 2 december 1957.) 

23 juni 1977. 1095 
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FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. 

1. - Faillietve1·kla1·ing. - Gejailleerde 
niet ingeschreven in de bevolkingsregisters 
in Belgie of in het buitenland. - Gefail
leerde die in een Belgische gemeente ver
blijjt en er zijn commerciele hoofdactiviteit 
uitoefent. - Bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel van het ar1·ondissement 
waartoe deze gemeente behoort. - Wan
neer een gefailleerde op het tijdstip van 
de staking van zijn betalingen noch in 
Belgie noch in het buitenland in de 
bevolkingsregisters is ingeschreven, doch 
in een Belgische gemeente verblijft en 
er zijn commerciele hoofdactiviteit uit
oefent, is de rechtbank van koophandel 
van het arrondissement waartoe deze 
gemeente behoort voor de faillietverkla
ring territoriaal bevoegd. (Artt. 36 en 
631 G.W. ; art. 440 W.K.) 

30 september 1976. 128 

2. - Faillietverklm·ing. Retentie-
recht. - Het retentie1•echt kan aan de 
jailliete boedel van de schuldenaar wo1·den 
tegengesteld. - Voorwaarden. - Het ar
rest dat in feite vaststelt dat er geen 
samenhang bestaat, wat noodzakelijk is 
voor het bestaan van het retentierecht, 
tussen de teruggehouden goederen en de 
schuldvorderingen waarvan betaling 
wordt geeist, beslist wettelijk dat de 
schuldeiser zich t.o.v. de failliete boedel 
van zijn schuldenaar niet kan beroepen 
op een recht van retentie op de goederen 
die hem tijdens het verdachte tijdperk 
werden afgegeven en waarvoor hem geen 
enkel bedrag verschuldigd is. 

7 oktober 1976. 153 

3. - Curator over een jaillissement. -
Aard van het mandaat. - Gevolgen. -
De curator over een faillissement is een 
gerechtelijk lasthebber die niet persoon
lijk verschijnt als partij, doch die de be
langen welke hem krachtens de wet wor
den toevertrouwt, waarneemt. 

29 oktober 1976. 253 

4. - Curator over een jaillissement. -
Gerechtelijlc W etboek, artikel 1026, 5°. -
Onde1·tekening van het ve1·zoekschrijt do01• 
de cumto1• ove1· het faillissement. - Wet
telijkheid. - De bepaling van arti
kel 1026, 5°, van het Gerechtelijk Wet
hoek is niet van toepassing op de cura-

F 

tor over het faillissement, daar deze een 
gerechtelijk lasthebber is en derhalve als 
dusdanig niet door een advocaat moet 
worden bijgestaan om een eenzijdig ver
zoekschrift aan te bieden. 

29 oktober 1976. 253 

5. - Faillissement. - Schuldvergelij
king tussen een schuld van de gefailleerde 
jegens een schuldeiser en een schuld van 
deze jegens de gefailleerde. - Baldo ve?"· 
schuldigd door de gejaillee1·de. - Beslis
sing die niet vaststelt dat dit saldo een 
schuldvordering is die niet in het gewoon 
passiej moet worden opgenomen. - Ver
oo?·deling van de cumtor tot betaling van 
het saldo. - Onwettelijkheid. - W anneer 
de schuldvergelijking wettelijk kan wor
den aangenomen tussen een schuld van 
de gefailleerde jegens een schuldeiser en 
een schuld van deze jegens de gefailleerde, 
zodat de gefailleerde een saldo verschul
digd blijft, mag de rechter de curator van 
het faillissement niet veroordelen tot 
betaling van dit saldo, indien uit zijn 
vaststellingen niet blijkt dat de schuld
vordering met betrekking tot dit saldo 
een schuldvordering is die niet in het 
gewoon passief van het faillissement moet 
worden opgenomen. (Artt. 452, 496, 508 
en 561 W.K.) 

26 november 1976. 345 

6. - Faillissement. - Vonnis van 
jaillietve1·klaring. - Beslissing die niet 
vaststelt dat een schuldvordering jegens de 
gejaillee1·de niet in het gewoon passiej moet 
worden opgenomen. - Beslissing die ten 
aanzien van de boedel op die schuldvO?·de
ring interesten toekent vanaf een tijdstip 
na het vonnis van jaillietve1·klaring. -
Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de 
beslissing die vanaf een tijdstip na het 
vonnis van faillietverklaring, ten aan
zien van de boedel interesten toekent op 
een schuldvordering jegens de gefailleerde 
indien uit haar vaststellingen niet blijkt 
dat die schuldvordering niet in het 
gewoon passief moet worden opgenomen. 
(Art. 451, lid l, W.K.) 

26 november 1976. 345 

7. - Gefailleerde get?·offen doo1· een 
aquilische jout. - Vergoedingen o.a. voor 
de bestendige ongeschiktheid en de esthe
tische schade. - Deze vergoedingen moeten 
aan de curato1· wo1·den gestort. - Aan
gezien, naar luid van artikel 444 van het 
Wetboek van Koophandel, te rekenen 
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van het vonnis van faillietverklaring de 
gefailleerde van rechtswege het beheer 
over al zijn goederen verliest, zelfs over 
die welke hij zou verkrijgen terwijl hij 
zich in staat van faillissement bevindt, 
zijn aile betalingen sedert het vonnis 
door of aan de gefailleerde gedaan van 
rechtswege nietig ; het algemeen en 
absoluut karakter van dat verlies van 
beheer belet dat de gefailleerde persoon
lijk de vergoedingen kan ontvangen tot 
herstel van geleden schade na de datum 
waarop het faillissement zou worden 
gesloten, ongeacht de aard van deze 
schade. 

26 mei 1977. 988 

8. - Wet van 7 janua1·i 1958, a?·ti
kel 16bis, betreffende de F'ondsen voor 
bestaanszekerheid. - De straj1•echte1' die 
de straj uitspreekt is ambtshalve ertoe 
gehouden de we1·kgeve1· ambtshalve te 
veroordelen tot betaling van de achte?·stal
lige bijdmgen, bijdrageopslagen en ve1'
wijlinteresten. - F'aillissement van de 
werkgever. - Geen enkele wettelijlce be
paling voorziet in een V1·ijwillige of ge
dwongen tussenkomst.- Artikel16bis van 
de wet van 7 januari 1958 betreffende de 
Fondsen voor bestaanszekerheid, volgens 
hetwelk de rechter die de straf uitspreekt 
ten laste van de werkgever, zijn aange
stelden of zijn lasthebbers die de bijdra
gen niet hebben betaald of niet betaald 
hebben binnen de vastgestelde termijnen 
de werkgever ambtshalve veroordeelt tot 
betaling, aan de instelling die met de 
inning van de bijdragen is belast, van 
de achterstallige bijdragen, de bijdrage
opslagen en verwijlinteresten die op het 
tijdstip van het vonnis nog niet aan deze 
instelling zijn gestort, bezwaart, in geval 
van faillissement van de werkgever, de 
failliete boedel geenszins met een veroor-

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. 

1. - Gemeentebelasting op het verwe1·ven 
van de bedding van straten, het uitvoe1·en 
van grand-, vm·ha1·dings- en riolm·ings
we1•ken. - Vrijstelling. - V oo1·waa1•den. 
- W anneer een gemeenteverordening 
inzake belasting op het verwerven van 
de bedding van straten, het uitvoeren 
van grond-, verhardings- en riolerings
werken van toepassing is noch op de niet
bebouwde eigendommen in een landelijke 

G 

deling, een sanctie of een andere maat
regel waartegen de curator zich zou 
moeten verdedigen ; niet ontvankelijk is 
derhalve de vrijwillige of gedwongen 
tussenkomst van de curator. 

27 juni 1977. 1103 

FONDS VOOR BESTAANSZEKER
HEID. 

Wet van 7 januari 1958, artikel16bis.
De stmj1·echter die de straj uitspreelct is 
ertoe gehouden de werkgeve1· ambtshalve 
te veroo1·delen tot betaling van de achte?·stal
lige bijdragen, bijdmgeopslagen en ve1·wijl
interesten. - Dmagwijdte van deze bepa
ling.- Hoewel artikel 16bis van de wet 
van 7 januari 1958 betreffende de Fond
sen voor bestaanszekerheid, hetwelk 
bepaalt dat de rechter die de straf uit
spreekt ten laste van de werkgever, zijn 
aangestelden of zijn lasthebbers die de 
bijdragen niet hebben betaald of niet 
betaald hebben binnen de vastgestelde 
termijnen, de werkgever ambtshalve ver
oordeelt tot betaling, aan de instelling 
die met de inning van de bijdragen is 
belast, van de achterstallige bijdragen, 
de bijdrageopslagen en verwijlinteresten 
die op het tijdstip van het vonnis nog niet 
aan deze instelling zijn gestort, aan de 
Fondsen voor bestaanszekerheid een uit
voerbare titel heeft verleend zonder dat 
ze zich burgerlijke partij moeten stellen, 
is dit artikel niettemin een uitzonderings
bepaling die enkel geldt voor de werk
gever en die, daar nergens uit blijkt dat 
de werkgever zulks heeft gewild, niet tot 
andere schuldenaars, zoals de boedel van 
de failliete werkgever, kan worden uit
gebreid. 

27 juni 1977. 1103 

zone noch op de eigendommen waarop 
het niet mogelijk of niet toegelaten is 
te bouwen, is niet wettelijk verantwoord 
de beslissing dat de belasting kon geves
tigd worden, wanneer zij enkel vaststelt 
dat het eigendom niet onder de tweede 
categoric van vrijgestelde eigendommen 
valt, zonder te onderzoeken of dit eigen
dom waarvan werd vastgesteld dat het 
in een landelijke zone is gelegen, al dan 
niet bebouwd was. 

3 september 1976. 10 



1222 GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. 

2. - Gemeentebelasting op het verwe1"
ven van de bedding van straten, het uit
voeren van grand-, ve1·hardings- en riole
ringswerken. - V rijstelling van eigen
dommen waarop het niet mogelijk of niet 
toegelaten is te bouwen. - Dmagwijdte van 
deze vrijstelling.- Wanneer een gemeen
teverordening inzake belasting op het 
verwerven van de bedding van straten, 
het uitvoeren van grond-, verhardings
en rioleringswerken niet van toepassing is 
op de eigendommen waarop het niet 
mogelijk of niet toegelaten is te bouwen, 
beslist de rechter wettelijk dat deze 
vrijstelling niet van toepassing is op de 
gronden waarop landbouwbedrijven kun
nen worden gevestigd. 

3 september 1976. ll 

3.- Gemeentebelasting op niet-bebouw
de percelen van een niet-ve1·vallen verka
veling. - Niet-bebouwde percelen. -
Begrip. - In artikel 70bis van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, volgens hetwelk de gemeen
ten een jaarlijkse belasting kunnen heffen 
op niet-bebouwde percelen van een niet
vervallen verkaveling, moet onder << niet
bebouwde percelen >> worden verstaan 
de percelen waarop geen woningen 
gebouwd werden ; percelen waarop an
dere gebouwen zijn opgericht kunnen dus 
niet als bebouwde percelen beschouwd 
worden. (Artt. 56 en 70bis wet van 
29 maart 1962.) 

20 oktober 1976. 217 

4. - Directe gemeentebelastingen. -
Aanslagbiljet. - Vorm. - Inzake directe 
belastingen en directe gemeente- en 
provinciebelastingen moet het aanslag
biljet alle vermeldingen bevatten die 
nodig zijn om op het bestaan van een 
vaststaande en opeisbare belastingschuld 
te wijzen en om de belastingplichtige in 
staat te stellen een reclamatie in te 
dienen ; het moet niet vermelden op 
welke datum het belastingkohier uitvoer
baar werd verklaard. 

20 oktober 1976. 218 

5.- Aanslag en inkohiering.- Inko
hiering van di1·ecte gemeentebelastingen. -
Toe te passen regels. - De regels welke 
van toepassing zijn voor de inkohiering 
van belastingen ten voordele van de Staat 
zijn van toepassing op de directe gemeen
tebelastingen. (Art. 239 K.B. 4 maart 
1965.) 

20 oktober 1976. 218 

6. - Directe gemeentebelastingen. 
Aanslagbiljet. - Verzending. - Belas
tingplichtige onbekwaamverklam·d. 
Aanslagbiljet aan de voogd van de onbe
kwaamverklaarde gezonden. Regel
matig verzonden. - Inzake directe belas
tingen en directe gemeentebelastingen, 
als de belastingplichtige onbekwaamver
klaard is, wordt de aanslag regelmatig 
ingekohierd ten name van de onbekwaam
verklaarde en wordt het belastingbiljet 
wettelijk aan het adres van zijn voogd 
gezonden. (Art. 209 W.I.B.; art. 108 
B.W.) 

20 oktober 1976. 220 

7. - Directe gemeentebelastingen. -
Reclamatie bij de bestendige deputatie van 
de p1·ovinciemad.- Termijn. - Te1·mijn 
van openba1·e 01·de.- Hangt M' niet van af 
dat de betwiste aanslag of het aanslagbiljet 
niet nietig is. - De termijn van drie 
maanden vanaf de dag van de afgifte van 
het aanslagbiljet om inzake directe 
gemeentebelastingen een reclamatie in 
te dienen raakt de openbare orde en hangt 
er niet van af dat de betwiste aanslag 
of het belastingbiljet niet nietig is. 
(Art. 8 wet van 5 juli 1871.) 

20 oktober 1976. 220 

8. - Di1·ecte gemeentebelastingen. -
J aa1·lijkse be lasting. - Geen vestiging 
voor het ee1•ste aanslagjaa1·. - Zander in
vloed op de vestiging voor de volgende 
jm·en. - Het niet vestigen van een jaar
lijkse directe gemeentebelasting voor het 
eerste aanslagjaar belet de vestiging van 
die belasting voor de volgende aanslag
jaren niet. (Besluit van de Regent van 
10 februari 1945, art. 43.) 

19 januari 1977. 563 

9. -Directe belastingen.- Reclamatie. 
- Bestendige deputatie van de provincie
mad. - Rechtsmacht. - De bestendige 
deputatie van een provincieraad, waar
voor aanhangig is een reclamatie tegen 
directe gemeentebelastingen, verricht een 
handeling van eigenlijke rechtspraak. 

26 januari 1977. 590 

10. - Directe belastingen. Recla-
matie. - Bestendige deputatie van de 
provincieraad. - Aanwezigheid van de 
partijen tijdens de behandeling van de 
zaak.- Bij de wet niet voorgescMeven.
Generlei wet vereist dat de partijen 
worden opgeroepen voor de behandeling 
van belastinggeschillen welke aan de 
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bestendige deputatie van de provincie· 
raad zijn onderworpen. 

26 januari 1977. 590 

11. - Di1·ecte belastingen. - Reclama
tie. - Bestendige deputatie van een 
provinciemad. - Uitoejening van een 
rechtsmacht. - Ve1·plichting de 1·echten 
van de vm·dediging te eerbiedigen. - De 
bestendige deputatie van de provincie
raad, waarbij aanhangig is een reclamatie 
tegen directe gemeentebelastingen, is in 
de uitoefening van haar rechtsmacht 
verplicht de rechten van de verdediging 
te eerbiedigen. 

26 januari 1977. 590 

12.- Gemeentelijke wegenbelasting.
W egenwm·ken uitgevoerd in het belang van 
een iede1· der gemeenschap van de ge
meente. - Belasting die de kosten van de 
werken vm·tegenwoordigt. - Belasting en 
geen verhaalbelasting. - Geen verhaal
belasting doch een gemeentebelasting is 
de belasting welke een gemeente voor 
wegenwerken vestigt in het algemeen 
belang van een ieder der gemeenschap 
van de gemeente, ter uitvoering van de 
algemene plicht over de politie en de 
veiligheid van de wegen, die op de ge
meente rust, te waken en niet om aan 
zekere belastingschuldigen een persoon
lijke of particuliere dienst te bewijzen. 

2 februari 1977. 625 

13. - Gemeentebelasting op de niet 
bebouwde pe1•celen beg1·epen in een niet 
vervallen ve1·kaveling. - Ontheffing gedu
rende d1·ie jaa1· na het jaa1· van afgijte van 
de verkavelingsve1·gunning. - Aanvang 
van de tm·mijn. - W anneer de verorde
ning tot vestiging van een gemeente
belasting op de niet bebouwde percelen 
begrepen in een niet vervallen verkave
ling bepaalt dat aan de houder van de 
verkavelingsvergunning ontheffing wordt 
verleend gedurende drie jaar met ingang 
van het jaar dat volgt op de afgifte van 
de vergunning, kan de bestendige depu
tatie wettig beslissen dat de termijn van 
drie jaar ingaat op 1 januari na de datum 
waarop de houder van de vergunning de 
mogelijkheid heeft verkregen de verka
veling te realiseren, wanneer de vertra
ging in de uitvoering van de verkaveling 
niet aan de houder kan worden toege
schreven maar het gevolg is van bestuur
lijke maatregelen. 

16 februari 1977. 671 

14. - Directe gemeentebelastingen. 
Reclamatie. - Bestendige deputatie. 

Eigenlijke rechtspraak. - Toezicht op de 
wettelijkheid van de toegepaste besluiten 
en ve1·ordeningen. De bestendige 
deputatie van een provincieraad, waarbij 
een reclamatie tegen directe gemeente
belastingen aanhangig is, is een met 
eigenlijke rechtsmacht belast orgaan en 
heeft, als dusdanig, het recht en de ver
plichting na te gaan of de besluiten of 
verordeningen, welke zij moet toepassen, 
met de wet overeenstemmen. (Art. 107 
Grondwet.) 

24 maart 1977. 799 

15. - Directe gemeentebelasting. -
Bezwaarschrijt bij de bestendige deputatie. 
- Termijn. - Aanvang. - Ajleve1·ing 
van het aanslagbiljet. - Betekenis van 
het wom·d "a ?evering ». - De termijn 
om bij de bestendige deputatie een 
bezwaarschrift in te dienen tegen een 
aanslag in een directe gemeentebelasting 
bedraagt drie maanden vanaf de afleve
ring van het aanslagbiljet, d.w.z. vanaf 
de overhandiging van dit biljet aan de 
belastingplichtige of de aanbieding ervan 
aan diens woning. (Wet van 5 juli 1871, 
art. 8). 

4 mei 1977. 910 

16. - Di1·ecte gemeentebelasting. -
Bezwaar. - Bestendige deputatie van een 
provinciemad. - Verplichting de belas
tingplichtige in de mogelijlcheid te stellen 
lcennis te nemen van de stulcken. - Dmag
wijdte van de verplichting. - Om de 
belastingplichtige in de mogelijkheid te 
stellen kennis te nemen van de stukken 
waarop de beslissing steunt, mag de 
bestendige deputatie die uitspraak doet 
over een bezwaar inzake directe gemeen
tebelasting, hem geen inzage van die 
stukken weigeren, maar is zij er niet toe 
verplicht hem deze stukken mede te 
delen. (Algemeen beginsel van de eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging.) 

4 mei 1977. 910 

GEMEENTEVERORDENING. 

1. - Ovm·treding van een gemeente
reglement dat bepaalt dat de rechtbank, 
boven de stmf, de overtredm· zal ve1·om·de
len tot herstel van de plaats in ham· vorige 
toestand, indien het college van burge
meester en schepenen dit nodig oo1•deelt. 
- Reglement dat geen vorm voo1' de V01'
dering van het college voo1·schrijjt. -
Ve1•oordeling tot he1·stel. - Zienswijze 
van het college, kenbaar gemaakt in de 
stuklcen van de rechtspleging, volstaat. -
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Wanneer een gemeentereglement bepaalt 
dat de rechtbank, boven de straf, de 
overtreder zal veroordelen tot herstel 
van de plaats in haar vorige toestand, 
indien het college van burgemeester en 
schepenen dit nodig oordeelt, en wan
neer het reglement de vordering tot 
herstel aan geen enkele vorm onder
werpt, volstaat het, opdat de rechter, 
die een straf oplegt, het herstel zou 
kunnen bevelen, dat het college zijn 
zienswijze, zij het bij eenvoudige brief, 
kenbaar heeft gemaakt in de stukken 
van de rechtspleging. (Art. 44 S.W.; 
artt. 161, 176 en 370 Sv.) 

21 september 1976. 81 

2. - Inbreuk op een gemeentelijke 
politieve1'01•dening. - Veroo1•deling tot een 
geldboete van 26 frank. - Onwettelijlc
heid. - Onwettelijk is de veroordeling 
van de beklaagde tot een geldboete van 
26 frank wegens inbreuk op een gemeen
telijke politieverordening. (Art. 78 ge
meentewet van 30 maart 1836.) 

8 november 1976. 280 

GENEESKUNST. 

1. - 01·de van Dierenartsen. - Wet 
van 19 december 1950, artilcel 11. -
Regelen inzalce veeartsenijlcundige plich
tenlee1' vastgesteld door de Hoge Raad van 
de 01·de. - Artikel 11 van de wet van 
19 december 1950 tot instelling van de 
Orde van Dierenartsen verleent aan de 
Hoge Raad van deze orde de opdracht 
« de regelen van de veeartsenijkundige 
plichtenleer, overeenkomstig de in arti
kel 5 van deze wet vermelde doeleinden 
vast te stellen ». 

21 januari 1977. 569 

2. - Orde van Dierenartsen. Code 
van cle plichtenleer vastgesteld door de 
Hoge Raad van de Orde. - Wet van 
19 december 1950, artilcel11.- Bepaling 
volgens wellce lagere honomria clan de 
algemeen aanvaa1•de ta1·ieven verboden is. 
- Geen machtsoverschrijding. - Door 
in de Code van de veeartsenijkundige 
plichtenleer, vastgesteld op grond van 
artikel 11 van de wet van 19 december 
1950 tot instelling van de Orde van 
Dierenartsen, te bepalen dat het ver
boden is honoraria te vragen die lager 
zijn dan de algemeen aanvaarde tarieven, 
heeft de Hoge Raad van de Orde zijn 
machten niet overschreden. 

21 januari 1977. 569 

3. - Orde van dierenartsen. - Tucht
rechtelijlce vordering. - Wet van 19 de
cember 1950 tot instelling van de Orde 
van Dierenartsen. - Systematisch toe
passen van ve1·laagcle hono1·aria. - Om·e
gelmatig tot zich t1·elclcen van clienteel. -
Toepassing van een tuchtrechtelijke sane
tie. - Wettelijlcheid. - Wettelijk is de 
beslissing van de Gemengde Raad van 
Beroep van de Orde van Dierenartsen 
waarbij aan een dierenarts een tucht
maatregel wordt opgelegd om onregel
matig clienteel tot zich te hebben getrok
ken, o.m. door toepassing van verlaagde 
tarieven, en dusdoende zijn clienteel te 
hebben uitgebreid door de wettige belan
gen van zijn confraters in het gedrang 
en de waardigheid van het beroep in 
gevaar te brengen. (Artt. 5, 12 en 14 
wet van 19 december 1950 en artt. 10 
en 27 Code van de plichtenleer.) 

21 januari 1977. 569 

4. - Verhandelen van slaapmiclclelen 
en verdovencle middelen. - Misdrijven 
als bepaald in de wet van 24 feb1·uari 
1921, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 
1974, 9 juli 1975 en 1 juli 1976. -
V rijstelling van straf. - V oorwaarden. 
- Vrijstelling als bedoeld in artikel 6, 
tweede lid, van de wet van 24 februari 
1921, gewijzigd bij artikel 6 van de wet 
van 9 juli 1975, wordt slechts verleend 
aan hen die, v66r de vervolging, aan de 
overheid de identiteit van de daders van 
de misdrijven of, indien de daders niet 
bekend zijn, het bestaan van die mis
drijven hebben onthuld, voor zover, op 
het ogenblik dat zij de inlichting geven, 
de overheid die inlichting nog niet kende. 

20 juni 1977. 1084 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - St1·afzalcen. - Kosten van een 
Fmnstalige, N ederlandstalige of Duitsta
lige tollc. - Mogen niet ten laste van de 
belclaagcle worden gebmcht. - De kosten 
van een Franstalige, N ederlandstalige 
of Duitstalige tolk op wie een beroep 
moest worden gedaan voor de verkla
ringen van de beklaagde die de taal van 
de rechtspleging niet sprak, mogen niet 
ten laste van deze laatste gelaten wor
den. (Art. 31 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik van de talen in 
gerechtszaken; art. 93, 3°, van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken). 

19 oktober 1976. 211 
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2. - Burgerlijlce zalcen. - Oassatie
geding. - Voorziening in cassatie van 
het Fonds voor de beroepszielcten. -
Aanneming van de voorziening. - V eroo?'
deling van de eiser in de lcosten. -Wan
neer op de voorziening van het Fonds 
voor de beroepsziekten het Hof een 
arrest vernietigt van een arbeidshof, 
dat uitspraak heeft gedaan op een rechts
vordering die gegrond is op de wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, veroordeelt het de eiser 
in de kosten. (Art. 53 gecoi:ird. wetten 
van 3 jnni 1970.) 

4 november 1976. 258 

3. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Arbeidson
gevallen of ongevallen op de weg naar en 
van het werlc. - Voorziening in cassatie 
tegen de vm·zelceraar van de werlcgevm·. -
V oorziening verworpen. - Kosten ten 
laste van de ve?·zelce?·aar. - W anneer, 
inzake arbeidsongevallen of ongevallen 
op de weg naar en van het werk, de 
voorziening van de rechthebbenden van 
de getroffene tegen de verzekerde van 
de werkgever wordt verworpen, wordt 
de verzekeraar in de kosten veroordeeld. 
(Enig artikel van de wet van 20 maart 
1948, ingevoegd in artikel 39 van de 
bij het koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931 gecoi:irdineerde wetten be
treffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongeval
len; art. 1 van de besluitwet van 13 de
cember 1945 betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de 
ongevallen die zich op de weg naar en 
van het werk voordoen.) 

17 november 1976. 308 

4. - Rust- en ove?'levingspensioen. -
Zelfstandigen. - Oassatiegeding. - Voor
ziening van het Rijlcsinstituut voor de 
sociale vm·zelceringen der zelfstandigen 
tegen een beslissing op een v01·dm·ing 
ingesteld door of tegen een gerechtigde. -
Voorziening ingewilligd. - Veroordeling 
van de eiser in de lcosten. - W anneer 
het Hof, na de voorziening van het 
Rijksinstituut voor de sociale verzeke
ringen der zelfstandigen te hebben inge
willigd, een beslissing vernietigt op een 
vordering gegrond op de pensioenwetge
ving voor zelfstandigen en ingesteld 
door of tegen een gerechtigde, veroor
deelt het de eiser in de kosten van het 
cassatiegeding. (Artt. 581, 2°, 1017, 
lid 2, en 1111, lid 4, G.W.) 

24 november 1976. 331 

5. - Strafzalcen. - Rechter op ver-

wijzing die alleen over de stmfvordering 
tegen een belclaagde heeft te beslissen. -
Beslissing waa1·bij de lcosten van die 
vorde1·ing ten laste van een medebelclaagde 
worden gelegd. - Onwettelijlcheid. -
Onwettelijk is de beslissing van de rech
ter op verwijzing waarbij, hoewel slechts 
de strafvordering tegen een beklaagde 
bij hem aanhangig is en hij die beklaagde 
van vervolging ontslaat, een medebe
klaagde in de kosten van die vervolging 
wordt verwezen. 

29 november 1976. 351 

6. - Burgerlijlce zalcen. Werlcloos-
heid. - Oassatiegeding. - Voorziening 
van een gerechtigde tegen de Rijlcsdienst 
voor Arbeidsvoo1·ziening. - V oorziening 
ve1•worpen. - Vero01•deling van ve?·wee?'
der in de lcosten. - Wanneer het Hof 
de voorziening van een gerechtigde, 
welke ingesteld is tegen een beslissing 
over een vordering gegrond op de wet
geving inzake werkloosheid en welke 
gericht is tegen de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, verwerpt, veroor
deelt het verweerder in de kosten van 
het cassatiegeding. (Artt. 580, 2°, 1017, 
lid 2, en 1111, lid 2, G.W.) 

1 december 1976. 378 

7. - Strafzalcen. - Hogm· bm·oep van 
de vero01·deelde. - Hogm· bm·oep van het 
openbaar ministe1·ie tegen de veroo1·deelde 
en tegen een vrijgesprolcen medebelclaagde. 
- Bevestiging door de ?'echte?' in hogm· 
be1·oep. - Veroordeling van de veroo?'
deelde in alle lcosten van het hager bm·oep. 
- Onwettelijlcheid. - W anneer een ver
oordeelde hoger beroep instelt en het 
openbaar ministerie in hoger beroep 
komt tegen hem en tegen een vrijgespro
ken medebeklaagde, moeten de kosten 
van het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de laatstgenoemden, 
in geval van bevestiging van de straf, 
ten laste van de Staat blijven. (Art. 3 
wet van 1 jnni 1849.) 

11 januari en 14 maart 1977. 
527 en 763 

8. - Burgerlijlce zalcen. - Motivering 
van de vero01•deling in de lcosten. -
Onde?·scheid. - De veroordeling in de 
kosten is een rechtsgevolg van de be
slissing over de grond van het geschil, 
zodat zij in beginsel niet in het bijzonder 
moet gemotiveerd zijn; dit geldt echter 
niet wanneer de partijen of een van hen 
dienaangaande een conclusie hebben ge
nomen. (Art. 1017, eerste lid, G.W., 
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gew. bij art. 15 van de wet van 24 juni 
1970; art. 97 Grondwet.) 

ll februari 1977. 649 

9. - Strajzaken. - Bu1·ge?·lijke reohts
vordering alleen nog aanhangig bij de 
jeiten1·eohter. - Kosten gemaakt door het 
openbaar ministerie om de zaak in staat 
van wijzen te brengen. - Kosten van de 
burgerlijke ?'eohtsvordering. - Wanneer 
in strafzaken bij de feitenrechter aileen 
nog de burgerlijke rechtsvordering aan
hangig is, zijn de kosten door het open
baar ministerie gemaakt om de zaak 
in staat van wijzen te brengen, kosten 
van de burgerlijke rechtsvordering. 

22 februari 1977. 681 

10. - Burge1·lijke zaken. - Arbeids
ongeval. - Oassatiegeding. - V oorziening 
van de ve?'Zeke?·aar. - Voorziening inge
willigd. - V ero01·deling van eiser in de 
kosten. - W anneer het Hof, na de voor
ziening van de verzekeraar te hebben 
ingewilligd, een beslissing over een op 
de arbeidsongevallenwet gegronde vor
dering vernietigt, veroordeelt het eiser 
in de kosten van het cassatiegeding. 
(Wet van 10 april 1971, art. 68; G.W. 
art. llll, lid 4, en 1017, lid l.) 

2 maart 1977. 717 

11. - Strajzalcen. V eroordelende 
beslissing. - Hoger beroep van beide 
belclaagden. - Veroordeling van de be
klaagden voor versohillende jeiten. 
V e?·oo?·deling van een van de belclaagden 
in alle lcosten van het hager be1·oep. -
Onwettelijkheid. - W anneer twee be
klaagden hoger beroep hebben ingesteld 
tegen de veroordelende beslissing, mag 
de rechter in hoger beroep, als hij elke 
beklaagde wegens verschillende feiten 
veroordeelt, niet alle kosten ten laste 
van een enkele beklaagde leggen. (Wet 
van 1 juni 1849, art. 3.) 

8 maart 1977. 740 

12. - Stmfzaken. - Twee belclaagden 
vervolgd wegens versohillende feiten. -
V eroordeling van de ene en vrijspraak 
van de ande1·e. - V eroordeling van de 
eerstgenoemde in alle kosten van de straf
vorde?·ing. - Voorwaarde. - Wanneer 
twee beklaagden wegens verschillende 
feiten vervolgd worden en de ene ver
oordeeld en de andere vrijgesproken 
wordt, kan de rechter de gezamenlijke 
kosten van de strafvordering slechts ten 
laste van de veroordeelde leggen, mits 
hij vaststelt dat ze aile veroorzaakt zijn 

door het misdrijf dat de veroordeelde 
heeft gepleegd. (Artt. 162 en 176 Sv.) 

14 maart 1977. 763 

13. - Strajzalcen. Stmjvordering. 
- Hoge1· beroep van de belclaagde gedeel
telijk gegrond. - V eroordeling in alle 
lcosten van de strajvo1·de1·ing. - Wettelijlc
heid. - De rechter in hoger beroep die 
de telastlegging bewezen verklaart kan 
de beklaagde, appellant, in alle kosten 
van de strafvordering veroordelen, zelfs 
al wijzigt hij op sommige punten en 
ten gunste van laatstgenoemde de ver
oordeling die de eerste rechter heeft 
uitgesproken. (Art. 3, tweede lid, wet 
van 1 jlmi 1849; artt. 194 en 2ll Sv.) 

19 april 1977. 859 

14. - Burgerlijlce zaken. - Oassatie
geding. - Arbeidsongevallen. - Voor
ziening in oassatie tegen de vM·zekeraar 
van de werkgeve1·. - Verwerping. 
Kosten ten laste van de Ve?'Zelce?'aar. 
Wanneer, inzake arbeidsongevallen, de 
voorziening van de getroffene tegen de 
verzekeraar van de werkgever wordt 
verworpen, wordt de verzekeraar veroor
deeld in de kosten tenzij de vordering 
tergend en roekeloos is. (Art. 68 wet van 
10 april197l; art. 1ll1, vierde lid, G.W.) 

25 mei 1977. 981 

15. - Burgerlijlce zaken. - Oassatie
geding. - Voorziening namens een over
ledene. - Verwerping. - Veroo1·deling 
in de lcosten. - W anneer de voorziening 
niet ontvankelijk is verklaard op grond 
dat zij is betekend op verzoek van iemand 
die overleden is, wordt deze in de kosten 
veroordeeld. (Art. 1ll1 G.W.) 

27 mei 1977. 993 

16. - BurgM·lijke zaken. - Oassatie
geding. - Middel van niet-ontvankelijk
heid door de verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen, niet aangenomen. -
Memorie van wederantwoord. - Kosten 
in beginsel ten laste van de Ve?'Wee?·der 
in de voo1·ziening, zelfs indien de voor
ziening w01·dt verworpen. - Beslissing 
van het Hof.- Wanneer het middel van 
niet-ontvankelijkheid door de verweer
der tegen een voorziening in burgerlijke 
zaken opgeworpen niet wordt aangeno
men, moeten de kosten van de memorie 
van wederantwoord in beginsel, zelfs in 
geval van verwerping van de voorzie
ning, door de verweerder worden gedra
gen en worden zij door het Hof te zijnen 
laste gelegd. (Art. llll, vierde lid, G.W.) 

9 jlmi 1977. 1041 
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17. - Strajzaken. - V ergissing van 
de eerste 1·echter in de be1•ekening van de 
lcosten van de strafvordering. - Appel
?"echter bevoegd om deze Ve?'gissing te 
verbeteren. - De rechter in hoger beroep 
is bevoegd om een vergissing van de 
eerste rechter in de berekening van de 
kosten van de strafvordering te verbe
teren. 

27 juni 1977. ll08 

GRONDWET. 

1. - Gelijkheid van de Belgen voo?' de 
wet. - Begrip. - De in artikel 6 van 
de Grondwet gehuldigde regel van de 
gelijkheid der Belgen voor de wet wordt 
niet geschonden door de rechter die aan 
een wettelijke bepaling een uitlegging 
geeft die tot een onderscheid leidt dat 
niet willekeurig is en waarbij al degenen 
die zich in dezelfde toestand bevinden 
op dezelfde wijze behandeld worden. 

6 oktober 1976. 145 

2. - Gelijkheid van de Belgen voo1· de 
wet. - Beg1•ip. - Het beginsel van de 
gelijkheid van aile Belgen voor de wet 
betekent dat alle Belgen zich gelijker
wijze aan de voorschriften van de wet 
moeten onderwerpen, zoals zij allen het
zelfde recht hebben om de bescherming 
ervan in te roepen. (Art. 6 Grondwet.) 

13 oktober 1976 en 3 maart 1977. 
194 en 726 

3. - V1·ijheid van onde1·wijs.- G?·ond
wet, artikel 17. - A1·rest waa1·in wo1·dt 
beslist dat, met toepassing van aTtilcel 21bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencont1·act, nietig is een clau
sule volgens welke, wegens het huwelijk 
of he1·trouwen van een ondeTwijslid, zonde1· 
opzegging of vergoeding een einde gemaakt 
wo1·dt aan zijn arbeidsovereenkomst vooT 
bedienden. - Geen schending van deze 
g1'ondwettelijke bepaling. - Vrijheid van 
onderwijs en artikel 17 van de Grondwet 
worden niet geschonden door het arrest 
waarin wordt beslist dat, met toepassing 
van artikel 21bis van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, nietig is een clausule van een 
dergelijke arbeidsovereenkomst volgens 
welke hieraan zonder opzegging of ver
goeding een einde gemaakt wordt, we
gens het huwelijk of hertrouwen van de 

bediende - een onderwijslid - dat door 
de regels van de katholieke kerk afge
keurd wordt. 

8 december 1976. 399 

4. - Gelijkheid van de Belgen vooT de 
wet. - Ve1·ooTdeling wegens oplichting. 
- V e?'OO?'deling die steunt op het jeit 
dat de listige kunstgreep met name blijkt 
uit het misb1·uik van het gezag dat be
klaagde had dooT het openbaar ambt dat 
hij bekleedde. - Geen schending van de 
genoemde gelijkheid. - Het beginsel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de wet 
wordt niet geschonden door de rechter 
die een beklaagde wegens oplichting 
veroordeelt en die onder de bestanddelen 
welke, in de zin van artikel 496 van het 
Strafwetboek, een listige kunstgreep 
uitmaken, de omstandigheid in aanmer
king neemt dat de genoemde beklaagde 
misbruik heeft gemaakt van het gezag 
dat hem door zijn openbaar ambt werd 
verleend en van het bijzonder vertrouwen 
dat dit ambt aan zijn slachtoffers kon 
inboezemen. 

15 maart 1977. 767 

5. - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet. - Begrip. - Het beginsel van de 
gelijkheid van aile Belgen voor de wet 
betekend dat al degenen die zich in een 
identieke feitelijke toestand bevinden op 
gelijke wijze moeten worden behandeld. 
(Art. 6 Grondwet.) 

29 maart 1977. 824 

6. - ATtilcel 95. - Het Hof van Oas
satie t1·eedt niet in de beom·deling van de 
zaalc. - Uitzonde1·ing. - Wanneer het 
Hof een arrest van een kamer van inbe
schuldigingstelling, die, in eerste en 
laatste aanleg rechtdoende, de voorlo
pige hechtenis heeft gehandhaafd van 
een verdachte die aan de regels van de 
artikelen 479 en volgende van het Wet
hoek van Strafvordering is onderworpen, 
heeft vernietigd op grond dat dit arrest 
niet regelmatig was gemotiveerd, d?et 
het geen uitspraak over de handhavmg 
van de hechtenis, doch verwijst de zaak 
naar een andere kamer van inbeschuldi
gingstelling teneinde hierover te beslis
sen ; het Hof van Cassatie treedt immers 
niet in de beoordeling van de zaak, be
halve bij het berechten van ministers. 

20 juli 1977. 1131 
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HELING. 

1. - Strajwetboek, artikel 505. 
Tle?'001'deling. - Redengeving. - Wan
neer de beklaagde, die wegens heling 
wordt vervolgd, bij conclusie enkel heeft 
aangevoerd dat hij " te goeder trouw " 
was en dat nog andere getuigen zouden 
moeten worden gehoord om dit te be
wijzen, veroordeelt de rechter de be
klaagde wettelijk en motiveert hij regel
matig zijn beslissing door in de bewoor
dingen van de wet de telastlegging 
bewezen te verklaren en te zeggen, ener
zijds, dat, om de redenen die hij aanhaalt, 
de beklaagde zich rekenschap diende te 
geven van de strafbare herkomst van de 
zaken waarvan de heling hen werd ten 
laste gelegd en, anderzijds, dat een 
nieuw verhoor van getuigen nutteloos is. 
(Art. 97 Grondwet; art. 565 S.W.) 

23 november 1976. 328 

2. - Bestanddelen. Noodzakelijke 
bestanddelen van heling zijn bezit of 
detentie van een voorwerp verkregen 
door een misdaad of wanbedrijf van 
een derde, samen met de wil om het 
aan de wettige eigenaar te onttrekken, 
alsmede de aan de inbezitneming vooraf
gaande of ermee gelijktijdige wetenschap 
van de wederrechtelijke herkomst van 
het voorwerp. (Art. 505 S.W.) 

21 december 1976. 447 

3. - W etenschap van de wede?·nchte
lijke herkomst van het voo1·werp.- Beo01'
deling door de jeitem·echter. - De feiten
rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze of de wegens heling vervolgde 
beklaagde op het ogenblik waarop hij 
het door een misdaad of wanbedrijf 
van een derde verkregen voorwerp heeft 
ontvangen de wederrechtelijke herkomst 
van dit voorwerp kende. (Art. 505 S.W.) 

17 januari 1977. 549 

4. - Bestanddelen. Noodzakelijke 
bestanddelen van heling zijn het bezit 
of de detentie van een door misdaad of 
wanbedrijf van een derde bekomen voor
werp en de voorafgaande of gelijktijdige 
wetenschap van de onrechtmatige oor
sprong van dit voorwerp ; de wil om dit 
voorwerp te onttrekken aan de naspo
ringen van de eigenaar kan een criterium 
zijn om de bestanddelen van dit misdrijf 

als bepaald bij artikel 505 van het Straf
wetboek te beoordelen. (Art. 505 S.W.) 

2 mei 1977. 894 

5. - Wil tot tm·uggave. - Sluit het 
misd1·ijj slechts uit als hij die het voor
we?'P bezit of onder zich houdt met die 
bedoeling alleen heeft gehandeld. - De 
wil tot teruggave van het door misdaad 
of wanbedrijf van een derde bekomen 
voorwerp sluit het misdrijf " heling " 
slechts uit als hij die het voorwerp bezit 
of onder zich houdt met die bedoeling 
aileen heeft gehandeld, zonder voor zich
zelf of voor een ander een voordeel na 
te streven. (Art. 505 S.W.) 

2 mei 1977. 894 

6. - Bestanddelen. - Wettelijk ver
antwoord is het arrest tot veroordeling 
wegens heling, waarin impliciet doch 
zeker het bestaan van de bestanddelen 
van heling wordt vastgesteld, d.w.z. 
bezit of detentie samen met de wil om 
een door misdaad of wanbedrijf van 
een derde bekomen voorwerp aan de 
wettige eigenaar te onttrekken, alsmede 
de aan de inbezitneming voorafgaande 
of gelijktijdige wetenschap van de weder
rechtelijke herkomst van het voorwerp. 
(Art. 505 S.W.) 

31 mei 1977. 1006 

HERHALING. 

1. - Middel dat aanvoert dat de her
haling onwettelijk werd aangehmtden. -
Tl ereiste voo1·waarde opdat het middel, 
indien het gegrond zou zijn, de vernieti
ging van de veroordeling zou meeb1·engen. 
- Ret middel dat aanvoert dat bijzon
dere herhaling ten onrechte door de 
rechter werd aangehouden brengt, indien 
het gegrond zou zijn, slechts dan de 
vernietiging van de veroordelende be
slissing mee indien de uitgesproken straf 
het peil overschrijdt van die welke voor 
een eerste misdrijf is bepaald of indien 
uit de beslissing blijkt dat het wegens 
de aangehouden herhaling is dat de 
rechter de omvang van de straf heeft 
bepaald. 

19 oktober 1976. 206 

2. - Tloo1·waarden. - Tl1·oege1·e ver
oordeling in kmcht van gewijsde gegaan 
op het ogenblik van het nieuwe misdrijj. 
- Strafbare herhaling onderstelt dat 



HERZIENING.- HOF VAN ASSISEN. 1229 

een veroordeling in kracht van geWijsde 
is gegaan v66r het nieuwe misdrijf. 

1 maart 1977. 707 

HERZIENING. 

1. - V M'Zoeksch1·ijt van de vero01•deelde. 
- Niet onde1·tekend door een aclvocaat bij 
het Hof van Oassatie. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is het ver
zoekschrift tot herziening van de ver
oordeelde dat niet werd ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cas
satie. (Art. 444 Sv.) 

5 april 1977. 843 

2. - Nieuw feit. - Int1·ekking van 
een vM·kla1·ing door een medeveroordeelde. 
- V ereiste om een aanvmag tot he1·ziening 
ontvankelijk te maken. - Opdat de 
intrekking van een in de loop van het 
geding afgelegde verklaring door een 
medeveroordeelde een aanvraag tot her
ziening ontvankelijk kan maken, is onder 
meer vereist dat enig gegeven wordt 
overgelegd dat de oprechtheid van de 
intrekking waarschijnlijk maakt. 

3 mei 1977. 898 

3. - Nieuw jeit. - Midclel van de 
bu1·ge1·lijke partij. - Onontvankelijlcheicl. 
- V oorwaarde. - Niet ontvankelijk is 
het middel van de burgerlijke partij, 
dat voor het Hof wordt aangevoerd 
tegen een aanvraag tot herziening wegens 
een nieuw feit, wanneer dit middel het 
Hof zou verplichten de waarde van dit 
feit voor de beoordeling van de schuld 
of de onschuld van de verzoeker te onder
zoeken. (Sv., art. 443, eerste lid, 3°.) 

3 mei 1977. 898 

4. - Nienw feit. - Verwijzing naar 
een hof van beroep. - Vo01·waa1·den. -
W anneer in een regelmatige aanvraag 
tot herziening een nieuw feit wordt aan
gevoerd dat zich heeft voorgedaan sinds 
de veroordeling of waarvan de verzoeker 
het bestaan ten tijde van het geding 
niet heeft kunnen 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 hof van beroep zal worden 
ingeste1d. (Sv., artt. 443, ee.rste lid, 3°, 
en 445, derde lid.) 

3 mei 1977. 898 

5. - V emordeling van een belclaagde 
door de C01'1'ectionele rechtbank. - Getuige 
nadien vero01·deeld wegens vals getuigenis 

tegen de beklaagde. - Regelmatige aan
vraag tot herziening. - Ve1·nietiging van 
de ve1·oordeling van de belclaagde en ve1'
wijzing van de zaalc naa1· een hof van 
beroep. - Wanneer na definitieve ver
oordeling van een beklaagde door de 
correctionele rechtbank een getuige, die 
tijdens het onderzoek voor deze recht
bank werd gehoord en op wiens getuige
nis de rechtbank haar beslissing heeft 
gegrond, bij een beslissing met kracht 
van gewijsde werd veroordee1d wegens 
vals getuigenis tegen de beldaagde, ver
nietigt het Hof, waarbij een regelmatige 
aanvraag tot herziening aanhangig is, 
de veroordeling van de beldaagde en 
verwijst de zaak naar een hof van beroep. 
(Artt. 443, 2°, 444 en 445 Sv.) 

17 augustus 1977. 1140 

HOF VAN ASSISEN. 

1. - Eecl. - Ve1·hoo1' na aflegging 
van getuigeneed en van deskuncligeneecl. 
- Geval wam·in de wet enlcel een van 
deze eden vereist. - Geen nietigheid. -
Het feit dat iemand voor het hof van 
assisen gehoord werd nadat hij de eed 
als getuige en als deskundige heeft afge
legd, hoewe1 krachtens de wet slechts 
een van deze eden vereist was, heeft 
geen nietigheid van zijn verldaring ten 
gevolge. 

6 september 1976. 14 

2. - Getuigen. -De debatten worden 
geleid door de voorzitte1•. - Beslissing 
dat een getnige opnieuw zal wo1•den ge
hoo1·d. - Wettelijlcheid. - De voorzitter 
van het vonnisgerecht en o.a. van een 
hof van assisen, die belast is met de 
leiding van de debatten, heeft het recht 
niet enkel te bes1issen dat een getuige, 
die reeds een verklaring heeft afgelegd, 
opnieuw moet gehoord worden, maar 
ook deze onderzoeksdaad te verrichten. 

6 september 1976. 14 

3. - Get·nige. - Onwettelijlce vemieti
ging van een verklaring do01· de voorzitter 
van het ge1·echt. - Getuige opnieuw ge
hoo1·d. - Twee dezelfde getuigenissen. -
Onregelrnatigheid zoncler invloed op de 
wettelijkheicl van de rechtspleging. -
W anneer de voorzitter van een vonnis
gerecht en o.m. van een hof van assisen, 
onwettelijk een verklaring heeft vernie
tigd op grond dat degene die ze had 
gedaan tegelijkertijd de eed als getuige 
en a1s deskundige heeft afgelegd, hoewe1 
krachtens de wet slechts een van beide 
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eden vereist was, is zonder belang en 
derhalve niet ontvankelijk het middel 
afgeleid uit de nietigheid van de tweede 
verklaring van diezelfde getuige wegens 
vernietiging van de eerste verklaring, 
als niet wordt aangevoerd en uit geen 
stuk waarop het Hof vermag aeht te 
slaan blijkt dat beide verldaringen ver
schillend waren. 

6 september 1976. 14 

4. - De debatten worden geleicl dam· 
de voorzitte1·. - Om·egelmatige verklm·ing 
van een getuige. - Voorzitte?' verplicht 
deze ve1·kla1·ing te vernietigen en desnoods 
deze getttige opnieuw, onde1· de wettelijke 
voorwaarden, te ho1·en. - De voorzitter 
van een strafgerecht en o.a. van een 
hof van assisen, die belast is met de 
leiding van de debatten is verplicht een 
onregelmatige verldaring, o.m. van een 
getuige, te vernietigen en vervolgens te 
handelen zoals de wet hem voorschrijft ; 
zo moet deze magistraat de verklaring 
van een getuige die werd vertaald door 
een talk, die onder de getuigen werd 
gekozen, teniet doen en, desnoods, deze 
getuige met bijstand van een andere 
regelmatig aangewezen talk opnieuw 
horen. 

6 september 1976. 14 

5. - A1·1·esten waarbij de opgeroepen 
we1·kende of toegevoegde gezwm·enen wor
den vrijgesteld. - Gm·echtelijlc Wetboek, 
a1·tikel 243. - Aanl van deze beslissingen. 
- De arresten waarbij het Hof van 
Assisen, met toepassing van artikel 243 
van het Gerechtelijk W etboek, de opge
roepen werkende of toegevoegde ge
zworenen ambtshalve of op aanvraag 
vrijstelt zijn !outer administratieve han
delingen waarin zij niet mogen tussen
komen en die aan hun toezicht ontsnap
pen. 

21 december 1976. 452 

6. - Arresten waarbij de opgm·oepen 
wm·kencle of toegevoegde gezwo1·enen W01'· 
den mijgesteld. - Ge1·echtelijk Wetboelc, 
artikel 243. - Tegenwoo1·digheid van de 
beschuldigcle. - Gerechtelijk W etboek, 
artikel 242. - Doel van deze tegenwoo?'· 
digheid. - De bij artikel 242 van het 
Gerechtelijk W etboek voorgescln·even 
tegenwoordigheid van de beschuldigde, 
wanneer, v66r de opening van de debat
ten, de gezworenen voor het Hof van 
Assisen worden geroepen en dit hof, 
met toepassing van artikel 243 van dit
zelfde wetboek, zowel ambtshalve als 
op aanvraag uitspraak doet over de 

vrijstelling van de opgeroepen werkende 
of toegevoegde gezworenen, heeft tot 
doel dat hij zou weten welke gezworenen 
verwijderd werden van de hem overeen
komstig artikel 241 van hetzelfde wet
hoek ter kennis gebrachte lijst. 

21 december 1976. 452 

7. - Aan cle jury te stellen vragen. -
Bevoegdheicl van het Hof van Assisen. -
Het Hof van Assisen beslist op onaan
tastbare wijze welke vragen aan de jury 
zullen worden gesteld, mits het vaststelt 
dat zij steun vinden in het debat en 
mits zij geen aanleiding kunnen geven 
tot dubbelzinnige antwoorden. (Artt. 337 
en 339 Sv.) 

21 december 1976. 452 

8. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - De magistraten die over cle rege
ling van het onclerzoelc uitspmalc hebben 
gedaan mogen de assisen niet voorzitten. 
- Gerechtelijlc Wetboelc, a1·tikel 127. -
Draagwijdte van deze bepaling. - De 
onverenigbaarheid waarvan sprake in 
artikel 127 van het Gerechtelijk W etboek, 
luidens welke de magistraten die over 
de regeling van het onderzoek uitspraak 
hebben gedaan, op straffe van nietigheid, 
de assisen niet mogen voorzitten moet 
strikt worden uitgelegd ; zij beoogt geens
zins de magistraten die deelgenomen 
hebben aan arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzake voorlopige 
hechtenis, die geen beslissingen over de 
regeling van het onderzoek zijn. 

28 februari 1977. 704 

9. - Getuige. - Wetboelc van Stmf
vm·dm·ing. - A1·tilcel 316. - Geen sub
stantiiile of op stmffe van nietigheicl voor
gescMeven fm·maliteiten. - De bij arti
kel 316 van het Wetboek van Strafvor
dering voorgeschreven formaliteiten dat 
de voorzitter van het Hof van Assisen 
aan de getuigen beveelt zich te begeven 
naar de voor hen bestemde kamer en 
dat zij die slechts zullen verlaten om 
hun getuigenis af te leggen, zijn geen 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven formaliteiten. 

28 februari 1977. 704 

10. - OvM·handiging aan cle jury van 
de processtulclcen. - Wetboek van Stmf
vordering, artikel 341. - Dmagwijdte 
van cleze bepaling. - De bepaling van 
artikel 341 van het Wetboek van Straf
vordering dat voor de overhandiging 
van de processtukken aan de jury een 
uitzondering maakt voor de schriftelijke 
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verklaringen van de getuigen, maakt 
geen onderscheid tussen de stukken die 
regelmatig zijn en die welke het niet 
zouden zijn. 

28 februari 1977. 704 

11. - Ve1·wijzingsm·1·est. - Vo01·zie
ning in cassatie van de beschuldigde bin
nen tien vrije dagen na de betelcening 
van het a1'1'est. - Onde1·zoelc door het Hoj. 
- Het Hof verwerpt de voorziening 
die door de beschuldigde tegen het arrest 
tot verwijzing naar het Hof van Assisen 
werd ingesteld v66r het verstrijken van 
de termijn van tien vrije dagen na de 
betekening van het arrest, wanneer dat 
arrest geen van de schendingen van de 
wet bevat en niet is aangetast door een 
van de nietigheden die, in de huidige 
stand van het geding, voor onderzoek 
aan het Hof worden onderworpen. 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

1 maart 1977. 714 

HOGER BEROEP. 

HOOFDSTUK I. - BelastingzaJcen. 

HooFDSTUK II. - Burgerlijlce zalcen of 
zalcen van lcoophandel. 

HOOFDSTUK III. - Dienstpliohtzalcen. 

HooFDSTUK IV. - Stmjzalcen (Dottane 
en Accijnzen inbegrepen.) 

§ 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 (eenparigheid). 

HOOFDSTUK V. - Tuchtzalcen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BuRGERLIJKE ZAREN o~, 
ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1. - Bu1·gM·lijlce zalcen. - Artilcell 068, 
tweede lid, van het Ge1·eohtelijlc Wetboelc. 
- Onderzoelcsrnaatregel. - Beg1•ip. -
De beslissing waarbij de eerste rechter, 
na over de ontvankelijkheid van de vor
dering te hebben beslist, de zaak heeft 
uitgesteld opdat de partijen over de zaak 

zelf zouden concluderen, zelfs al was zij 
een beslissing tot heropening van de 
debatten, is geen onderzoeksmaatrege1, 
in de zin van artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk W etboek ; het hof 
van beroep waarbij het geschil zelf aan
hangig was door het hoger beroep tegen 
deze beslissing, kan dus niet wettelijk 
beslissen dat de zaak ter verdere behan
deling naar de eerste rechter zou worden 
verwezen. (Artt. 1068, tweede lid, G.W.) 

20 januari 1977. 565 

2. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
van de ee1·ste rechter over de ontvanlcelijlc
heid van de vordering wam·bij aan de 
pa1·tijen wo1·dt bevolen ove1· de zaalc zelj 
te conolude1·en. - Hoge1· be1•oep tegen deze 
beslissing. - Devolutieve lcracht van het 
hoge1• beroep. - Gevolgen. - De beslis
sing waarbij de eerste rechter, na over de 
ontvankelijkheid van de vordering te 
hebben beslist, de zaak heeft uitgesteld 
opdat de partijen over de zaak zelf zou
den concluderen, zelfs al was zij een 
beslissing tot heropening van de de batten, 
is geen onderzoeksmaatregel, in de zin 
van artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek; het hof van be
roep waarbij het geschil zelf aanhangig 
was door het hoger beroep tegen deze 
beslissing, kan dus niet wettelijk beslis
sen dat de zaak ter verdere behandeling 
naar de eerste rechter zou worden ver
wezen. (Artt. 1068, tweede lid, G.W.) 

20 januari 1977. 565 

3. - Bwrge1·lijlce zalcen. - Pe1·sonen 
bevoegd orn hager be1·oep in te stellen. -
Pacht.- Hoger be1·oep van de paohte1• die 
zijn paoht heejt ove1·gedmgen en ve1·oor
deeld is orn het gepaohte goed weM' ter 
besohilclcing te stellen van de verpaohte1·. -
Ontvanlcelijlcheid. - De pachter van een 
landeigendom die zijn pacht aan zijn 
afstammelingen heeft overgedragen blijft 
hoofdelijk met zijn overnemers gehouden 
tot de verbintenissen van de pacht, en is 
bevoegd om hoger beroep in te stellen 
tegen het vonnis waarbij hij wordt ver
oordeeld om het gepachte goed weer ter 
beschikking te stellen van de verpachter. 
(Art. 34 vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969, art. 17 G.W.) 

ll februari 1977. 651 

4.- Burge1·lijlce zalcen.- Hoge1· be1·oep 
tegen een vonnis waa1·bij de echtscheiding 
wo1•dt toegestaan. - Ge1•echtelijlc W etboelc, 
m·tilcel 1273. - Geen lcennisgeving van 
het hogM' be1•oep bij exploot van gerechts
deu1·waa1·der binnen acht dagen na de dag 
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waarop het hoger beroep is ingesteld, aan 
de g1•ijjier van de rechtbank die de bestreden 
beslissing heeft gewezen. - V m·val van 
het hoger beroep. - Artikel 861 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing. 
-Nude toepassing van artikel 862 van 
het Gerechtelijk W etboek de toepassing 
van artikel 861 van rlit wetboek uitsluit, 
brengt de niet-naleving van de bepaling 
van artikel 1273 van gezegd wetboek, 
luidens welke ieder hager beroep tegen 
een vonnis waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan, op straffe van verval, 
binnen acht dagen na de dag waarop het 
beroep is ingesteld, bij exploot van 
gerechtsdeurwae.rder ter kennis moet 
worden gebracht van de griffier van de 
rechtbank die de bestreden beslissing 
heeft gewezen, het verval van het hager 
beroep mee. (Art. 860 G.W.) 

l april 1977. 834 

5.- Bttrgedijke zaken.- Hoger beroep 
tegen een vonnis waarbij de echtscheiding 
worclt toegestaan. - Ger·echtelijk W etboek, 
a1·tikel 1273. - Geen kennisgeving van 
het hoge1· bm·oep bij exploot van ge1·echts
deurwaarclm· binnen acht dagen na de dag 
waarop het hoger beroep is ingesteld, aan 
de grijfie1' van de 1'echtbank die de best1•eden 
beslissing heejt gewezen. - Verval van het 
hoger beroep. - Naleving van artikel 723 
van het Ge1·echtelijk W etboek ontslaat de 
pa1·tij, die hoger beroep heeft ingesteld, 
niet van de bij a1·tikel 1273 van het 
Gerechtelijk Wetboek opgelegde vorm. -
De naleving van de bepalingen van ar
tikel 723 van bet Gerechtelijk Wetboek, 
luidens welke, indien tegen de gewezen 
beslissing een voorziening wordt inge
steld, de griffier van de rechter voor 
wie deze zaak aanhangig is gemaakt, 
binnen de vijf dagen na de inschrijving 
van de zaak op de rol, de griffier die het 
dossier van de rechtspleging onder zich 
heeft, verzoekt hem dit toe te zenden, en 
deze toezending moe·b geschieden binnen 
vijf dagen na de ontvangst va.n bet 
verzoek, ontslaat de partij, die hager 
beroep heeft ingesteld tegen het vonnis 
waa-rbij de echtscheiding wordt toege
staan, niet van de naleving van arti
kel 1273 van het Gerechtelijk Wetboek. 

1 april 1977. 834 

6. - Btwgedijke zaken. - Devolutieve 
kmcht van het hoger bm·oep.- Ge1·echtelijk 
Wetboek, a1·tikel1068.- Dmagwijdte van 
deze bepaling. - Hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vmmis alvorens 
recht te doen maakt het geschil zelf 
aanhangig bij de rechter in hager beroep ; 

deze verwijst de zaak aileen dan naar de 
eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, 
een in het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt. (Art. 1068 
G.W.) 

22 april 1977. 873 

7. - Burgerlijke zaken. - Devolutieve 
kracht van het hoger beroep. - Belet de 
rechte1· in hoger bm·oep niet te beslissen dat 
een pm·tij die vom· de eerste rechter de 
echtheid van een handtekening heeft erkend 
niet meer vm·mag deze echtheid in hoger 
bm·oep te betwisten. - De devolutieve 
kracht van het hager beroep kan de 
rechter in hager beroep niet beletten te 
beslissen dat een partij die voor de eerste 
rechter de echtheid van een handtekening 
heeft erkend niet meer vermag deze 
echtheid in hager beroep te betwisten. 
(Art. 1068 G.W.) 

29 april 1977. 890 

8. - Burgerlijke zaken. - Beslissingen 
van de arbeidsrechtbanken. - Recht van 
de procu1·eur-generaal en van de arbeids
attditeu1' om hoger bm·oep in te stellen. -
Gerechtelijk Wetboek, artikel 1052. -
Dit recht geldt niet voor de beslissingen 
inzake arbeidsongevallen en ongevallen 
op de weg naar en van het werk. - Arti
kel 1052 van het Gerechtelijk Wetboek 
staat noch aan de procureur-generaal 
noch aan de arbeidsauditeur toe hager 
beroep aan te tekenen tegen de beslissin
gen van de arbeidsrechtbanken inzake 
arbeidsongevallen en ongevallen op de 
weg naar en van het werk. (Artt. 579 en 
1052 G.W.) 

11 mei 1977. 930 

9. - Bu1•ge1'lijke zaken. - Beslissing 
tot nietigverkla1·ing van het hoge1· be1•oep 
ingesteld bij een vm·zoekschrijt wam·in de 
plaats, de dag en het uur van de verschij
ning worden ve1·meld doch niet de grieven. 
- Beslissing waa1·in impliciet wm·dt OVM'
wogen dat dit verzuim nadeel heejt bM·ok
kend aan de partij die de nietigheid heejt 
aangevoe7·d. - Wettelijke beslissing. -
Wettelijk is de beslissing waarbij een door 
de verweerder in hager beroep opgewor
pen exceptie van nietigheid wordt aan
genomen en nietig verklaard het hager 
beroep ingesteld bij een verzoekschrift 
waarin de plaats, de dag en het uur van 
de verschijning worden vermeld, maar 
zonder opgave van de grieven, op grand 
van de impliciete overweging dat dit 
verzuim nadeel heeft berokkend aan de 
verweerder in hager beroep, aangezien 
de eiser in hager beroep dit punt niet 
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heeft betwist. (Artt. 861, 862, 1057, 7°, 
en 1063 G.W.) 

13 mei 1977. 943 

10.- Burgerlijke zaken.- Ge1·echtelijk 
W etboek, artikel 57. - Te1·mijn. - Af
wijking. - D1•aagwijdte. - Artikel 57 
van het Gerechtelijk Wetboek luidens 
hetwelk « tenzij de wet anders bepaalt, 
de termijn voor hoger beroep begint bij 
de betekening van de beslissing » vereist 
geen uitdrukkelijke afwijkende bepaling ; 
het is voldoende dat de afwijking kan 
worden afgeleid uit de wettelijke bepa
lingen die van toepassing zijn op de 
betrokken rechtspleging. 

26 mei 1977. 986 

11. - Burgerlijke zaken. - Gerechtelijk 
Wetboek, artilcel1648 tot 1650. - Rechts
pleging van mngregeling.- Termijn voor 
hoge~· be1·oep. - Aanvang. - Inzake 
rechtspleging van rangregeling, zoals 
deze is vastgelegd in hoofdstuk VII, 
titel III van het vijfde deel van het 
Gerechtelijk W etboek, blijkt uit de ver
gelijking van de artikelen 1648, 1649 en 
1650 van dit wetboek, dat de kennis
gevingen die de griffier, krachtens die 
bepalingen, aan aile partijen en, voor 
tenuitvoerlegging, aan de notaris moet 
doen, tot doel hebben de termijnen der 
rechtsmiddelen te doen lopen. 

26 mei 1977. 986 

12.- Burgerlijke zaken.- H01'en van 
nieuwe getuigen. - Toelaatbaarheid. -
De rechter in hoger beroep kan niet 
weigeren nieuwe getuigen te horen op 
grond aileen dat het feit waarvan een 
partij het bewijs wil leveren in haar 
verzoekschrift tot echtscheiding werd 
vermeld en dat de sluiting van de getui
genverhoren definitief is en aan deze 
partij het recht ontneemt dat feit door 
getuigen te bewijzen. (A.Ttt. 1042 en 1068, 
eerste lid, G.W.) 

2 juni 1977. 1021 

HooFDSTUR III. 

DIENSTPLIOHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN.) 

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

13.- Stmfzaken.- Hoger beroep van 

het openbaar ministe1·ie bij het hof of de 
1·echtbank die van het be1·oep kennis moet 
nemen. - Beklaagde heeft een woonplaats 
in Belgie. - Dagvam·ding om voor het 
hoge1• rechtscollege te verschijnen mee1' dan 
vee1·tig dagen na de uitspraak van het 
vonnis.- Nietigheid van het hoge1· beroep. 
- Ingeval het hoger beroep, ingesteld 
door het openbaar ministerie bij het hof 
of de rechtbank die van het beroep 
kennis moet nemen, gericht is tegen een 
beklaagde die in Belgie zijn woonplaats 
heeft, moet het exploot waarbij dit 
beroep wordt betekend, op straffe van 
nietigheid van het beroep, dagvaarding 
bevatten om voor het rechtscollege in 
hoger beroep te verschijnen bhmen veer
tig dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis. (Art. 205 Sv. ; art. 8 
wet van 1 mei 1849, gewijzigd bij arti
kel 4 van de wet van 27 februari 1956.) 

6 september 1976. 19 

14.- Strafzaken.- Stmfvo1·dering.
Hoger beroep van de beklaagde beperkt 
tot een onsplitsbaar bestandcleel van de 
straf. - Ontvankelijkheid. - Dmag
wijclte. - Ret hoger beroep van de 
beklaagde dat beperkt is tot een onsplits
baar bestanddeel van de straf is ont
vankelijk, maar de rechter is verplicht 
kennis te nemen van de door die straf 
beteugelde feiten in hun geheel. 

12 oktober 1976. 186 

15.- Voo1·lopige hechtenis.- Beschik
king waarbij de raadkame1· beslist ove~· de 
hanclhaving van de hechtenis. - Hoge1· 
beroep van het openbaa1· ministe1·ie. -
Tem~ijn. - A1·tikel 20 van de wet van 
20 ap1·il 1874. - De bij artikel 20 van 
de wet van 20 april1874 op de voorlopige 
hechtenis bepaalde termijn om hoger 
beroep in te stellen tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij wordt beslist 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, loopt, ten aanzien van het 
openbaar ministerie, van de dag van de 
beschikking en staat nog open op de dag 
na die waarop de beschikking werd uit
gesproken. 

10 mei 1977. 926 

16.- St1·afzalcen.- Termijn.- Ter
mijn die eincligt op een zaterclag, op een 
zonclag of een ancle1·e wettelijlce feestdag.
V e~·lenging tot de ee1'stvolgencle we1·kdag. -
Wanneer in strafzaken de termijn om 
hoger beroep in te stellen eindigt op een 
zaterdag, op een zondag of een andere 
wettelijke feestdag, wordt hij verlengd 



1234 HOGER BEROEP. 

tot de eerstvolgende werkdag. (Art. 644 
Sv.) 

10 mei 1977. 926 

§ 2. - Draagwijdte van het hoger beroep. 
- Bevoegdheid van de rechter in hoger 
beroep en rechtspleging (eenparigheid). 

17. - Strajzaken. - Geen vM·slag. -
Nietigheid. - Nietig is het vonnis dat 
in strafzaken in hoger beroep is gewezen 
zonder dat door een van de rechters enig 
verslag werd uitgebracht. (Artt. 172 en 
209 Sv.) 

13 september 1976. 39 

18.- Stmjzaken.- Strafvo1·de1·ing.
HogM· be1·oep van de beklaagde bepe1·kt 
tot een onsplitsbaar bestanddeel van de 
straj. - Ontvankelijkheid. - Dmag
wijdte. - Het hoger beroep van de 
beklaagde dat beperkt is tot een on
splitsbaar bestanddeel van de straf is 
ontvankelijk, maar de rechter is verplicht 
kennis te nemen van de door die straf 
beteugelde feiten in hun geheel. 

12 oktober 1976. 186 

19. - Stmfzaken. Gerecht in hager 
be1•oep. - Eenparigheid. - Gevallen 
waarin deze VM'eist is. - Ret gerecht in 
hoger beroep, waarbij een hoger beroep 
tegen een beslissing op de strafvordering 
aanhangig is, moet zijn beslis~ing met 
eenparige stemmen van zijn leden uit
spreken indien het de door de eerEte 
rechter uitgesproken straf of veiligheids
maatregel verzwaart, of indien het een 
straf of een veiligheidsmaatregel uit
spreek~ terwijl de eerste rechter de 
strafvordering niet ontvankelijk, ver
vallen of ongegrond had verklaard, of 
nog deze straf of deze maatregel niet had 
uitgesproken. (Art. 211 bis Sv.) 

18 oktober 1976. 205 

20. - Strajzaken. - Beroepen vonnis 
teniet gedaan. - V erplichting voo1· de 
rechter in hogM· bM·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 zelf beslissen, indien deze nietig
verklaring niet hierop is gegrond dat de 
eerste rechter onbevoegd was of niet 
wettig van de zaak kennis had genomen. 
(Sv., art. 215.) 

19 oktober 1976 en 15 februari 1977. 
209 en 665 

21. - Strajzaken. - Tot zich trekken 
van de zaak door de rechter in hager beroep. 

- Geen verplichting voo1· die rechter bij 
ajzonderlijke beschikking te beslissen over 
het tot zich trekken van de zaak of 
artikel 215 van het Wetboek van stmj
vordering in zijn beslissing te vermelden. 
- In strafzaken legt geen enkele wets
bepaling aan de rechter in hoger beroep 
die de zaak tot zich trekt, de verplichting 
op bij een afzonderlijke beschikking te 
beslissen over het tot zich trekken van 
de zaak vooraleer over de zaak zelf 
uitspraak te doen, of artikel 215 van 
het W etboek van Strafvordering in zijn 
beslissing te vermelden. (Art. 215 Sv.) 

19 oktober 1976. 209 

22. - Strajzaken. - Rechter in hager 
bM·oep veTmindM·t de stTaj, maar t1·ekt het 
dooT de eeTste TechteT veTleende uitstel in. 
- Geen eenstemmigheid vereist.- Wan
neer de rechter in hoger beroep de door 
de eerste rechter uitgesproken straf ver
mindert, maar het voor deze straf ver
leende uitstel intrekt, moet dienaangaan
de geen beslissing worden genomen met 
eenparige stemmen van de leden van 
het gerecht. (Art. 2llbis Sv.) 

25 oktober 1976. 236 

23. - Stmjzaken. - Eenstemmigheid. 
- Rechte1· in hogeT beToep die de do01• de 
coT1'ectionele 1·echtbank uitgespToken hoofd
gevangenisstTaj ve1·zwaa1·t en het uitstel 
van de tenuitvoeTlegging van de stmf 
intTekt.- Eenstemmigheid niet vastgesteld. 
- VeTmelding van a1·tikel 211bis Sv. -
Onwettelijke ve1•ooTdeling. - Wanneer de 
rechter in hoger beroep de veroordeling 
tot een door de correctionele rechtbank 
uitgesproken hoofdgevangenisstraf ver
zwaart en het uitstel van de tenuitvoer
legging van de straf intrekt, moet dien
aangaande beslist worden met eenparige 
stemmen van de leden van het gerecht ; 
de enkele vermelding van artikel 2llbis 
Sv. volstaat niet. (Art. 2llbis Sv.) 

25 oktober 1976. 237 

24.- Strafzaken.- Ve1·stekvonnis.
Hoge1· beToep van het openbaaT ministeTie. 
- VeTzet van de beklaagde. - VeTzet 
ontvankelijk veTklaard en beklaagde op
nieuw veTooTdeeld. - Geen 1·echtsmiddel 
ingesteld tegen dit tweede vonnis. - ATTest 
dat het hogeT beToep tegen het veTstekvonnis 
ontvankelijk veTklaaTt en dit vonnis beves
tigt. - Onwettelijkheid. - W anneer het 
openbaar ministerie hoger beroep heeft 
ingesteld tegen een vonnis dat een 
beklaagde bij verstek veroordeelt en op 
het ontvankelijk verklaard verzet een 
tweede vonnis, waartegen geen rechts-
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middel werd ingesteld, de beklaagde op
nieuw heeft veroordeeld, is onwettelijk 
het later arrest van het hof van beroep 
dat, na dit hoger beroep ontvankelijk 
te hebben verklaard, het verstekvonnis 
bevestigt. (Art. 187 Sv. en het algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem.) 

9 november 1976. 284 

25.- Stmjzaken.- Strajvordering.
Hoger be1·oep van de beklaagde alleen. -
Ve1'e1•gering van de toestand van de be
klaagde. - Onwettelijkheid. - Op het 
enkel hoger beroep van de beklaagde 
kan zijn toestand niet worden verergerd ; 
hij kan o.a. niet worden veroordeeld 
wegens misdrijven welke de eerste rechter 
ter zijde heeft gelaten. (Artt. 199 en 
202 Sv.) 

20 december 1976. 440 

26.- Strajzaken.- Hoger beroep van 
de beklaagde alleen. - Verzwm·ing van de 
vm·oo1·deling in eerste aanleg. - Onwette
lijkheid. - De beklaagde kan op zijn 
hoger beroep aileen niet worden veroor
deeld tot een zwaardere straf dan die 
welke door de eerste rechter is uitge
sproken. (Art. 202 Sv. ; art. 7 wet van 
1 mei 1849.) 

21 december 1976. 451 

27. - Strafzalcen. - Eenstemmigheid. 
- Besoherming van de maatsohappij. -
Hoj van beroep dat, na het vm·st1·ijken van 
de doo1· de eerste reohtm· uitgesproken straj, 
beveelt dat de vero01·deelde tm· besohikking 
van de Regering blijjt. - Ve1·zwa1·ing van 
de straf. - Het hof van beroep dat, op 
grond van de artikelen 1, 23, 24 en 25 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, beveelt dat de veroordeel
de, na het verstrijken van de door de 
eerste rechter uitgesproken straf, boven
dien ter beschikking van de Regering 
wordt gesteld, verzwaart de straf; het 
kan een dergelijke beslissing niet uit
spreken dan met eenparige stemmen van 
zijn leden. 

21 december 1976. 455 

28. - Strajzaken. - Hoge1· beroep 
van het openbaa1· ministe1'ie, van een mede
beklaagde, van de voo1• deze bu1•gerreohtelijk 
aanspmkelijke pm·tij en van een burger
lijke pa1·tij.- Wijziging van de beslissing 
op de burgerlijke reohtsvordering van een 
andere burgerlijke pm·tij. - Onwettelijk
heid. - Op de enkele hogere beroepen 
van het openbaar ministerie, van een 
medebeklaagde, van de voor deze burger
rechtelijk aansprakelijke partij en van 

een burgerlijke partij kan de rechter 
in hoger beroep de beslissing op de rechts
vordering van een andere burgerlijke 
partij niet wijzigen. (Art. 202 Sv.; 
art. 1138, 2°, G.W.). 

4 januari 1977. 475 

29.- Stmfzaken.- Burgerlijke zaken. 
- V1·ijsp1·ekend vonnis. - Hoge1· beroep 
van de burgerlijke pa1·tij ontvankelijk. -
Bevoegdheden van de 1•eohter in hager 
beroep. - Op het ontvankelijk hoger 
beroep van de burgerlijke partij tegen 
een vrijsprekend vonnis, is de rechter in 
hoger beroep bevoegd om na te gaan, wat 
de burgerlijke rechtsvordering betreft, 
of het misdrijf dat ten grondslag ligt aan 
deze vordering bewezen is en of het aan 
de burgerlijke partij schade heeft be
rokkend. (Art. 202 Sv.) 

18 januari 1977. 557 

30.- Stmfzaken.- St1·ajvo1·dm·ing.
Hoger be1·oep van het openbaa1· ministe1'ie. 
- Draagwijdte. - Het hoger beroep, 
zonder voorbehoud, van het openbaar 
ministerie maakt de strafvordering in 
heel haar omvang aanhangig bij de 
rechter in hager beroep. 

21 februari 1977. 678 

31. - Strajzaken. Oo1·reotionele 
reohtbank die wegens twee misd1·ijven een 
enkele stmj uitspreekt. - Hoj van bm·oep 
dat sleohts een misdrijj in aanme?·king 
neemt. - Handhaving van de door de 
ee1·ste 1'eohte1· uitgesproken stmj. - Geen 
verzwaring van de toestand van de be
klaagde. - Het arrest dat, uitspraak 
doende over verschillende telastleggingen 
die tot een enkele straf hebben geleid 
wegens de eenheid van opzet, slechts een 
telastlegging in aanmerking neemt, doch 
de door de eerste rechter uitgesproken 
straf behoudt, verzwaart de toeBtand 
van de beklaagde niet. 

7 maart 1977. 734 

32.- Stmfzaken.- Stmjvo1'dering.
Geen hager be1·oep doo1• het openbaa1• 
ministe1·ie nooh doo1· de beklaagde. -
Stmfvordm·ing niet aanhangig bij de 
reohter in hager beroep. - Wordt noch 
door het openbaar ministerie noch door 
de beklaagde hoger beroep ingesteld, dan 
is de tegen de beldaagde ingestelde straf
vordering niet aanhangig bij de rechter 
in hoger beroep. 

28 maart 1977. 813 

33.- Stmjzaken.- Burge?'lijke reohts
vordering. - Reohter in hager beroep die 
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het beroepen vonnis m.b.t. de uitgesproken 
stmj bevestigt doch, in strijd met wat de 
eerste rechter heejt beslist, zegt dat aan de 
burgM·lijlce pa1·tij schadeve1·goeding moet 
worden betaald. - Geen eenstemmigheid 
vereist. - De beslissing, waarbij de 
rechter in hager beroep het beroepen 
vonnis m.b.t. de uitgesproken straf be
vestigt en met wijziging van het vonnis 
op dat punt zegt dat aan de burgerlijke 
partij schadevergoeding moet worden 
betaald, moet niet met eenstemmigheid 
worden gewezen. (Art. 2llbis Sv.) 

25 april 1977. 876 

34. - Voo?'lopige hechtenis. - Be
schilclcing van de raadkamer wam·bij wordt 
beslist ove1· de handhaving van de voor
lopige hechtenis. - Hoger beroep van het 
openbam· ministerie. - Kamer van in
beschuldigingstelling die de beschilclcing 
teniet doet omdat de voorgesch1·even vormen 
voor de raadlcame1' niet we1•den nagelcomen, 
vaststelt dat de voor de p1·ocedu1'e in hager 
beroep voo1•geschreven vo1•men wel we1·den 
nagelcomen en beslist over de handhaving 
van de hechtenis. - Wettelijlcheid. -
W ettelijk is het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, op het hager 
beroep van het openbaar ministerie tegen 
de beschikking van de raadkamer waarbij 
wordt beslist over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis, de beschikking 
teniet doet omdat de voorgeschreven 
vormen voor de raadkamer niet werden 
nagekomen, vaststelt dat de voor de 
procedure in hager beroep voorgeschreven 
vor1nen wel werden nagekomen en, over
eenkomstig artikal 215 van het Wetboek 
van Strafvordering, beslist over de hand
having van de voorlopige hechtenis. 
(Artt. 5 en 20 wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis.) 

10 mei 1977. 926 

35. - Stmfzaken. - Eenstemmigheid. 
- Stmfvordering. - Teruggave niet door 
de ee1·ste rechter, maar wel dam· de rechter 
in hoge1' beroep bevolen. - Geen eenstem
migheid vereist. - Geen eenstemmigheid 
van de rechters wordt vereist als het 
hof van beroep, bij de beslissing op de 
strafvordering, een door de correctionele 
rechtbank niet voorgeschreven teruggave 
wil bevelen. (Art. 2llbis Sv.) 

16 mei 1977. 946 

36.- Strajzaken.- Vonnis tot veroor
deling bij ve1·stelc. - Verzet van de be
klaagde en hager beroep van het openbaa1· 
ministerie. - V erzet ontvanlcelijk ver
lclaat·d. - Hoger beroep doelloos. - Ret 

hager beroep van het openbaar ministerie 
tegen een vonnis waarbij de beklaagde 
bij verstek wordt veroordeeld verliest 
zijn bestaansreden als het verzet van de 
beklaagde tegen ditzelfde vonnis ontvan
kelijk is verklaard. (Artt. 151, 187 en 
208 Sv.) 

17 mei 1977. 954 

37. - Stmfzalcen. - Eerste rechtM' die 
wegens verscheidene misdrijven een enlcele 
stmf heeft uitgesp1·oken.- Gerecht in hager 
beroep dat slechts bepaalde van deze mis
drijven in aanmerlcing neemt. - Hand
having van de door de eerste rechter uit
gesproken stmf. - Geen eenstemmigheid 
vereist. - Wanneer het gerecht, na 
kennisneming van het hager beroep tegen 
een vonnis dat, wegens eenheid van op
zet, een enkele straf heeft uitgesproken 
wegens verscheidene misdrijven, slechts 
bepaalde van deze misdrijven in aan
merking neemt en niettemin de door de 
eerste rechter uitgesproken straf hand
haaft, moet zijn beslissing niet met een
stemmigheid worden gewezen. (Arti
kel 2llbis Sv.) 

31 mei 1977. 1006 

38. - Strafzalcen. Wegve1·keer. -
Wet bet?·effende de politie ove1' het weg
verlcee?', artikel 44. - Bevoegdheid van de 
C01'1'ectionele ?'echtbank, in hager be1·oep 
rechtdoende, om lcennis te nemen van een 
rechtst1·eelcs vm·zoek van een wegens lir;ha
melijke ongesr;hilctheid vervallenve1·klaa1'de 
van het recht tot stu1•en teneinde ophejftng 
van ve1·val te belcomen. - Omvang. -
De correctionele rechtbank, in hager 
beroep rechtdoende, is bevoegd om ken
nis te nemen van een rechtstreeks verzoek 
van een wegens lichamelijke ongeschikt
heid vervallenverklaarde van het recht 
tot sturen teneinde opheffing van verval 
te bekomen, wanneer zij deze maatregel 
vroeger heeft uitgesproken, ongeacht of 
de beslissing van de eerste rechter al 
dan niet werd bevestigd. (Art. 44 wet 
betreffende de politie over het wegver
keer.) 

7 juni 1977. 1036 

39. - Strafzalcen. - Devolutieve lcmcht. 
- Ee1·ste rechter die het verzet niet ont
vanlcelijk verlclaart. - Recl~ter in hogm· 
be1·oep die het verzet ontvangt. - Beslissing 
ave?' de zaak zelf. - De rechter in hager 
beroep die een verzet ontvangt dat door 
de eerste rechter niet ontvankelijk is 
verklaard, beslist mede over de zaak 
zelf. (Sv., art. 215.) 

14 juni 1977. 1057 
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40. - Stmfzaken. - Vonnis van de 
ee1·ste reohte~· teniet gedaan. - Reohter in 
hager be1·oep die verwijst naar de in dat 
vonnis ve~·melde wetsbepalingen. - Re
denen en besohikkende gedeelte van dat 
vonnis niet overgenomen. - Ret arrest 
dat, nadat het de beslissing van de eerste 
rechter heeft teniet gedaan, verwijst 
naar de in dat vonnis vermelde wets
bepalingen, neemt de redenen en het 
beschikkende gedeelte van ditzelfde von
nis niet over. 

20 juni 1977. 1077 

41. - Stmfzaken. - Kosten van de 
stmjvm·dering.- Ve1·gissing van de ee~·ste 
1·echte1· in de be1·ekening. - AppelTeohter 
bevoegd om deze vergissing te ve1·beteren. 
- De rechter in hoger beroep is bevoegd 
om een vergissing van de eerste rechter 
in de berekening van de kosten van de 
strafvordering te verbeteren. 

27 juni 1977. IIOS 

42.- Strafzaken.- Jeugdbesoherming. 
- Wet van 8 apTil 1965, artikel 59. -
HogeT beroep tegen een eindbeslissing 
van de jeugd1•eohter. - Devolutieve kmoht. 
Omvang. - Uit de devolutieve kracht 
van het hoger beroep en uit artikel 59, 
tweede lid, van de wet van S april 1965 
op de jeugdbescherming, volgens welke 
de v66r het hoger beroep door de jeugd
rechtbank genomen voorlopige maat
regelen gehandhaafd blijven zolang ze 
niet door het appelgerecht zijn gewijzigd, 
vloeit voort dat de jeugdrechter niet 
bevoegd is om bij voorraad uitspraak 
te doen wanneer tegen zijn eindbeslissing 
hoger beroep is ingesteld. 

27 juni 1977. llll 

43.- Stmfzaken.- Veroo1·delend ve~·
stekvonnis waartegen het openbaa1· minis
te1·ie geen hager be1•oep heejt ingesteld. -
V m·zet van de beklaagde. - Beklaagde op 
ve1·zet ve~·oordeeld tot een liohtere straf. -
Hoger beroep van de beklaagde en van 
het openbaaT ministerie. - Rechter in 
hogeT beroep die de toestand van de be
klaagde ve1·zwaa1·t. - Onwettelijkheid. -
W mmeer het openbaar ministerie tegen 
een veroordelend verstekvonnis geen 
hoger beroep heeft ingesteld, de beklaag
de op zijn verzet werd veroordeeld tot 
een lichtere straf, en de beklaagde en het 
openbaar ministerie hoger beroep hebben 
ingesteld tegen het vonnis op verzet, 
mag de rechter in hoger beroep de toe
stand van de beldaagde niet verzwaren. 
(Sv., artt. lS7, lSS, 202 en 203.) 

2S juni 1977. IllS 

44. - Stmfzaken. Stmjve1·zwm·ing. 
- Veroordeling bij veTstelc van de be
klaagde tot een enlcele stmf wegens vier 
misdrijven. - Geen hogeT be1'0ep van het 
openbaaT ministerie. - Ve1·zet van de 
beklaagde. - VeToordeling, op verzet, 
wegens de vier misd1·ijven tot een enkele 
doch liohtere stmj. - Hoge~· beroep van 
de beklaagde en van het openbam· minis
terie tegen het vonnis op ve1·zet. - Rechter 
in hager be~·oep die een veTschillend opzet 
aanneemt, voo1· d1·ie van de misdTijven en 
vom· het vie~·de misdTijj. - V erzwm·ing 
van de toestand van de beklaagde. -
Onwettelijkheid.- Wanneer de beklaagde 
door de eerste rechter, wegens vier mis
drijven, bij verstek tot een enkele straf 
was veroordeeld, het openbaar ministerie 
tegen dit vonnis geen hoger beroep heeft 
ingesteld, de beklaagde op zijn verzet 
door de eerste rechter wegens de vier 
misdrijven werd veroordeeld tot een 
enkele doch lichtere straf dan die uit
gesproken bij het verstekvonnis, kan de 
rechter in hoger beroep, op het hoger 
beroep van de beklaagde en van het 
openbaar ministerie tegen het vonnis op 
verzet, niet beslissen dat er een verschil
lend opzet aanwezig is voor drie van die 
misdrijven en voor het vierde misdrijf, 
ook al veroordeelt hij de beldaagde niet 
tot straffen waarvan het totaal zwaarder 
is dan de enige bij het verstekvonnis op
gelegde straf. (Sv., artt. lS7, lSS, 202 
en 203.) 

2S jun.i 1977. IllS 

HOOFDSTUK V. 

TuoHTZAKEN. 

HUUR VAN DIENSTEN. 

1. - AannemingsoontTact. - Opt1·ek
ken van een gebouw. - Globale aanne
mingsprijs. - Misrekening in het bestek. 
- PTijs onverandeTlijk. - De forfaitaire 
prijs welke tussen de opdrachtgever en 
de aannemer voor het optrekken van 
een gebouw werd overeengekomen kan 
niet worden vermeerderd om rekening 
te houden met een misrekening door de 
aannemer in het bestek dat hij als basis 
heeft genomen voor de vaststelling van 
de kosten van de werken. 

2 september 1976. 7 

2. Aannemingsovm·eenkomst. 
Voo1·lopige oplevering. - Doel en draag
wijdte. - Inzake aanneming heeft de 
voorlopige oplevering tot doel de vol-
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tooiing van de werken vast te stellen ; 
aangezien deze oplevering voorlopig is, 
impliceert ze op zichzelf niet het bestaan 
van een aanvaarding. 

4 maart 1977. 730 

3. Aannerningsove1·eenkomst. 
Aanspmkelijkheid van de m·chitect en 
van de aanneme1'.- TienjaTige veTjaTing. 
- Aanvang van deze ve1ja1'ingste~·mijn. 
- De verjaringstermijn van tien jaar 
waaraan de aansprakelijkheid van de 
architect en van de aannemer onder
worpen is begint te lopen vanaf de 
definitieve aanvaarding en niet vanaf 
de voorlopige oplevering. (Artt. 1792 en 
2270 B.W.) 

4 maart 1977. 730 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HOOFDSTUK I. 

.ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - H uu1·ovenenkomst in het algemeen. 
- OveTeenkomst waa1·bij aan de huu1·de1· 
w01·dt toegestaan dat hij bepaalde veTbou
wingsweTken in het gehuurde goed uit
voert en aan de ve~·huuTde~· het 1'echt w01·dt 
ve1'leend om « bij het einde van het huU1'
contmct '' te kiezen voor de ve~·wijde1·ing 
ervan of ze, tegen betaling van een ve1'
goecling, te behouden. - Ve~·wijde1·ing 
doo1• de ve1'htntnler geeist acht dagen v661' 
het ve1·st1'ijken van het huu1·cont1•act. -
Keuze volgens de Techte1' te laat gedaan. -
Miskenning van de bindende kmcht van 
de ove1·eenkomst. - W anneer in het huur
contract van een onroerend goed aan de 
huurder wordt toegestaan bepaalde ver
bouwingswerken uit te voeren en aan 
de verhuurder het recht wordt verleend 
om« bij het einde van het huurcontract" 
te kiezen voor de verwijdering ervan, 
of ze, tegen betaling van een vergoeding, 
te behouden, wordt de bindende kracht 
van dit contract miskend door de rechter 
die verklaart dat de verhuurder te laat 
gekozen heeft voor de verwijdering van 
de werken, nu de kennisgeving ervan 
acht dagen v66r het verstrijken van het 
huurcontract is geschied. (Artt. 1134, 
1135, 1185, 1186, 1730 en 1737 B.W.) 

30 september 1976. 122 

HOOFDSTUK II. 

HuiSHUUR. 

2.- Huishuu1·.- Bmnd.- Burgerlijk 

Wetboek, aTtikel 1733. - Aansp1·akelijk
heid van de huu1•de1'. - Beg1·ip. - Dat 
de huurder van een door brand vernield 
onroerend goed hiervoor niet aanspra
kelijk is wordt wettelijk beslist door het 
arrest dat uit een geheel van ernstige, 
precieze en overeensten1mende vermoe
dens heeft kum1en afleiden dat deze 
brand een oorzaak heeft die vreemd is 
aan de huurder. (Artt. 1732 en 1733 B.W.) 

30 jmu 1977. 1124 

HOOFDSTUK III. 
PACHT. 

3. - Pacht. - Ove1·eenkomst tussen de 
exploitant van een landeigendom en de 
eigenaa1' of de v1·uchtgebruike1·. - Beding 
dat de laatstgenoemden een aanzienlijk 
aandeel zullen hebben in de eventuele ve1'
liezen en ten minste de helft zullen in
b1·engen van het mate1·ieel en de veestapel, 
evenals van alle nieuwe investe1·ingen die 
noodzakelijk zouden w01·den. - Regels 
betreffende de pacht in het bijzonde1'. -
Niet van toepassing. - De regels betref
fende de pacht in het bijzonder, vervat 
in artikel 1 van de wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving 
en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huur
ders van landeigendommen, zijn niet van 
toepassing op de overeenkomsten tussen 
de exploitant van een landeigendom en 
de eigenaar of de vruchtgebruiker, waar
in bedongen is dat de laatstgenoemden 
een aanzienlijk aandeel zullen hebben 
in de eventuele verliezen en ten minste 
de helft zullen inbrengen van het mate" 
rieel en de veestapel, evenals van aile 
nieuwe investeringen die noodzakelijk 
zouden worden. (Burgerlijk W etboek, 
sectie houdende de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, art. 2, lid 1, 4°.) 

17 september 1976. 67 

4.- Pacht.- A1·tikel 2, lid 1, 4°, van 
de Tegels bet1·ejjende de pacht in het bij
zonde1'. - Aanzienlijk aandeel in de 
ve1•liezen. - Begrip. - Artikel 2, lid 1, 
4°, van de regels betreffende de pacht in 
het bijzonder sluit niet uit dat, om te 
bepalen of in de overeenkomst welke de 
eigenaar van een landeigendom heeft 
gesloten met de exploitant ervan bedon
gen is dat die eigenaar een aanzienlijk 
aandeel in de eventuele verliezen zal 
hebben, de feitenrechter het verlies in 
aanmerking neemt van de door die eige
naar op grond van die overeenkomst 
persoonlijk te verrichten arbeid. 

17 september 1976. 67 
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5.- Pacht.- Artikel 2, lid 1, 4°, van 
de regels bet1•effende de pacht in het bij
zonder. - Ove?"eenkomst tussen de exploi
tant van een landeigendom en de eigenaar 
ervan. - Beding dat de eigenaar· een aan
zienlijk aandeel zal hebben in de eventuele 
verliezen en zijn inbreng ten minste de 
helft zal zijn van het materieel en de vee
stapel, evenals van alle nieuwe investerin
gen die noodzakelijk zouden W01'den. -
Begrip. - Voor de toepassing van arti
kel 2, lid 1, 4°, van de regels betreffende 
de pacht in het bijzonder zijn niet van 
tel de in feite gedane inbreng van de 
eigenaar van een landeigendom die met 
de exploitant ervan een overeenkomst 
heeft gesloten, noch zijn werkelijk aandeel 
in de verliezen, maar wel de inbreng van 
die eigenaar en zijn aandeel in de even
tuele verliezen zoals die in de overeen
komst zijn bedongen. 

17 september 1976. 67 

6. - Pacht. - Bezetting te1· bede. 
Begrip. - Geen pacht doch bezetting 
ter bede is de handeling waarbij de 
Staat het genot van een landeigendom 
aan een pachter verleent onder voor
behoud van het recht er te allen tijde om 
dienstredenen opnieuw over te beschik
ken, mits vooropzegging en zonder ver
goeding. 

1 oktober 1976. 130 

7. - Pacht. - Opzegging door de 
ver'Pachter wegens aanwending van het 
goed voor nijverheidsdoeleinden. - Bouw
verg~tnning. - Ve1·gunning moet bestaan 
op de dag van de opzegging. - De ver
pachter die de pacht opzegt om de reden 
waarvan sprake in artikel 7, 11°, vervat 
in artikel 1 van de wet van 4 november 
1969 moet, in de regel, in het bezit zijn 
van een bouwvergunning als hij de pacht 
opzegt. (Art. 12-2 vervat in de wet van 
4 november 1969.) 

1 oktober 1976. 135 

8. - Pacht. - Opzegging door de ver
pachter met het oog op eigen gebr·uik van 
het goed.- Oprechtheid van dit voor-nemen. 
- Soever·eine beoordeling door de feiten-
1'echte1'. - De feitenrechter beoordeelt 
soeverein de ernst en oprechtheid van 
de opzegging door de verpachter van 
een landeigendom teneinde dit goed zelf 
te exploiteren. 

1 oktober 1976. 135 

9. - Pacht. - Opzegging door de ve1'
pachte1' om het goed zelf te exploiter·en. -
Pachter die aanvoert dat de verpachte1' 

niet bewijst dat hij over de gewenste kennis 
en het vereiste materiaal beschikt. - Von
nis dat zich ertoe beperkt het ernstige 
karakter van de opzegging te aanvaarden 
op basis van de door de ver'Pachter· ver
strekte bewijselementen. - Niet regelmatig 
gemotiveerde beslissing. - Wanneer de 
pachter van een erf bij conclusie de 
geldigheid betwist van de opzegging 
welke de verpachter hem heeft gegeven 
om het verpachte goed persoonlijk te 
exploiteren, op grand dat deze niet 
bewijst dat hij over de gewenste kennis 
en het vereiste materiaal beschikt, is niet 
regelmatig gemotiveerd het vonnis dat 
zich ertoe beperkt het ernstige karakter 
van de opzegging te aanvaarden op basis 
van de door de verpachter verstrekte 
bewijselementen. (Art. 97 Grondwet ; 
artt. 8, 9 en 12 vervat in de wet van 
4 november 1969.) 

15 oktober 1976. 199 

10. - Pacht. - Gebouwen en wer·lcen 
die noodzakelijk zijn voo1' de bewoonbaar·
heid van het gepachte goed of dienstig zijn 
voo1' de exploitatie van het goed en die 
strolcen met de bestemming er·van. - V er·
beter·ingen aan gebo~twen en we1'ken die 
bij de exploitatie behor·en van een hoeve. -
Begr·ip. - De artikelen 25 en 45 vervat 
in artikel l van de pachtwet van 4 no
vember 1969, volgens welke de pachter 
het recht heeft gebouwen op te trekken 
en werken uit te voeren, die noodzakelijk 
zijn voor de bewoonbaarheid van het 
gepachte goed of dienstig zijn voor de 
exploitatie van dat goed en die stroken 
met de bestemming ervan, en verbeterin
gen aan te brengen aan de gebouwen en 
werken die bij de exploitatie behoren, 
staan hem niet toe een deel van een 
schuur af te breken en een dak met een 
ePthetisch karakter te vervangen door 
een ander zonder ditzelfde karakter. 

4 november 1976. 266 

11.- Pacht.- Ontbinding.- Bewijs. 
- Bewijs dat kan worden ajgeleid uit de 
uitvoeTing van een schr-ijtelijlc vastgestelde 
oveTeenkomst tot ontbinding. - Voor
waar·de. - Ret bewijs van de ontbinding 
van een pachtovereenkomst kan worden 
afgeleid uit de uitvoering van een ont
bindingsovereenkomst waarvan het, in de 
aan de zaak eigen familiale omstandig
heden, moreel niet verantwoord was 
ze schriftelijk vast te stellen. (Artt. 1348 
en 1353 B.W.) 

6 januari 1977. 488 

12. - Pacht. - Terugbetaling van de 
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pachtpTijzen die de coefficient als bepaald 
in aTtilcel1 van de wet van 26 juli 1952 tot 
bepeTlcing van de pachtp1·ijzen ove1·scMij
den. - Bepe~·lcing tot de ve1·vallen en 
betaalde pachten de~· vijj jaTM~ die aan het 
ve1·zoelc vom·ajgaan. - Bepe~·lcing niet 
van toepassing op de vo1·de~·ing tot teTug
betaling geg1·ond op een wetsontduilcing 
om te ontsnappen aan de bepalingen van 
de wet van 26 juli 1952. -In zoverre de 
pachtprijzen de coefficient, als bepaald 
in artikel 1 van de wet van 26 juli 1952 
tot beperking van de pachtprijzen, over
schrijden, moeten zij aan de pachter op 
diens verzoek, worden terugbetaald ; 
de beperking van deze terugbetaling tot 
de vervallen en betaalde pachten der 
vijf jaren die aan het verzoek voorafgaan 
is niet van toepassing op de vordering 
tot terugbetaling welke gegrond is op 
een wetsontduiking om te ontsnappen 
aan de bepalingen van de wet van 
26 juli 1952. 

13 januari 1977. 542 

13. - Pacht. - Opzegging doo1' de 
veTpachte1' teneinde het goed pe~·soonlijlc 
te exploiteTen. - V aststelling van de 
beslissing wellce implicee1·t dat het dooT de 
ve1•pachte1· te kennen gegeven vom·nemen 
niet e~·nstig op te nemen is. - Beslissing 
dat de opzegging niet geldig is. - W ette
lijlcheid. - Wettelijk is de beslissing, 
waarbij geldigverklaring wordt gewei
gerd van een door de verpachter van een 
landeigendom gegeven opzegging tenein
de het goed persoonlijk te exploiteren, 
welke steunt op vaststellingen waaruit 
de feitenrechter heeft kunnen afleiden 
dat het door de verpachter te kennen 
gegeven voornemen het goed aan te 
wenden voor een winstgevende exploita
tie niet ernstig is op te nemen. 

13 januari 1977. 544 

14. - Pacht. - Pacht op onroerende 
goecleTen vom· industriele vetmeste1·ij en 
ind~tst1'iele fokke1'ij onafhankelijlc van een 
landbottwbedTijj. - Bewijs ntst op de 
ve1pachte1·. - W anneer de verpachter 
van een landeigendom betoogt dat de 
verpachte gronden gebruikt worden voor 
industriele vetmesterij en industriele 
fokkerij, onafhankelijk van een land
bouwbedrijf, rust op hem het bewijs van 
dat gebruik ; de bewijsorde wordt niet 
omgekeerd door de beslissing die, na te 
hebben vastgesteld dat de overnemer 
van de pacht het b eroep van veekoopman 
uitoefende, beslist dat niet bewezen is 
dat de overnemer de oorspronkelijke 
bestemming van het aan de overdrager 

verpachte goed gewijzigd heeft. (Art. 2, 
1° vervat in artikel l van de wet van 
4 november 1969.) 

ll februari 1977. 651 

15. - Pacht. -Recht van vom·lcoop. -
Kennisgeving van het aanbod van veT
lcoop. - Goed gemeenschappelijlc gepacht 
doo1· ve~·scheidene pachte~·s. - Kennis
geving aan iedeT van hen, zelfs indien het 
gaat om echtgenoten en ongeacht hun 
huwelijlcsstelsel. - Wanneer een land
eigendom door verscheidene pachters 
gemeenschappelijk gepacht wordt, moet 
de kennisgeving van het aanbod van 
verkoop door de verpachter worden 
gedaan aan alle exploitanten van het 
goed, zelfs indien het gaat om echtgeno
ten en ongeacht htm huwelijksstelsel. 
(Artt. 48 en 49 van de afdeling van het 
Burgerlijk Wetboek over de regels betref
fende de pacht in het bijzonder ; art. 1 
wet van 4 november 1969.) 

4 maart 1977. 728 

16. - Pacht. - Recht van voo1·lcoop. -
Kennisgeving van het aanbod van ve~·lcoop. 
- Pacht aangevangen te1·wijl de pachteT 
ongehuwd was. - Huwelijlcsband volstaat 
niet om aan de echtgenote van de pachteT 
de hoedanigheid van medepachtsteT te 
geven.- Gevolg.- Wanneer de pachter 
ongehuwd was bij de aanvang van de 
pacht en hij achteraf in het huwelijk is 
getreden, dan volstaat het !outer bestaan 
van een huwelijksband niet om aan de 
echtgenote van de pachter de hoedanig
heid van medepachtster te geven ; in zulk 
geval moet van het aanbod van verkoop 
aileen aan de pachter worden kennis 
gegeven. (Artt. 48 en 49 van de afdeling 
van het Burgerlijk W etboek over de 
regels betreffende de pacht in het bij
zonder; art. 1 wet van 4 november 1969.) 

4 maart 1977. 728 

17.- Pacht.- Recht van voo1·lcoop.
Kennisgeving van het aanbod van ve1·koop. 
- Goed gemeenschappelijlc gepacht dam· 
ve1·scheidene pachte~·s. - Betekenis van 
deze woonlen. - W anneer een landeigen
dom gemeenschappelijk gcpacht wordt, 
heeft hij die rechtstreeks belang heeft 
bij het sluiten van de pachtovereenkomst 
of die, door nalatenschap of door een 
geldige overdracht, een recht op de pacht 
heeft verkregen, de hoedanigheid van 
pachter. (Art. 49 van de afdeling van 
het Burgerlijk W etboek over de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder; 
art. 1 wet van 4 november 1969.) 

4 maart 1977. 728 
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18.- Pacht.- Recht van voorkoop.
Kennisgeving van het aanbod van ve1·koop. 
~ Goed gemeenschappelijk gepacht door 
Ve1'8cheidene pachters. - Kennisgeving 
aan alle exploitanten van het goed. -
<< Effectieve » exploitatie vereist. - Arti
kel 49 van de afdeling van het Burgerlijk 
W etboek over de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder (art. 1 wet van 
4 november 1969), hetwelk bepaalt dat, 
ingeval een landeigendom gemeenschap
pelijk gepacht wordt door verscheidene 
pachters, aan alle exploitanten van het 
goed kennis wordt gegeven van het aan
bod van verkoop om hun recht van voor
koop te kunnen uitoefenen, beoogt een 
effectieve exploitatie. 

4 maart 1977. 728 

19. - Pacht. - Opzegging do01· de 
verpachter.- Kennisgeving.- Vm·schei
dene pachte1·s die het goed gemeenschap
pelijk pachten. - Kennisgeving aan ieder 
van hen, zelfs indien het gaat om echtge
noten. - W anneer verscheidene pachters 
het goed gemeenschappelijk pachten 
moet van de opzegging door de verpach
ter individueel kennis gegeven worden 
aan al degenen die het goed exploiteren, 
zelfs indien het gaat om echtgenoten ; 
dit voorschrift is niet in acht genomen 
als de opzegging aan de echtgenoten 
pachters, onder een enkele omslag ge
schiedt bij een ter post aangetekende 
brief, gericht aan << De Heer ofMevrouw ». 
(Art. 12-3 en 57 van de afdeling van het 
Burgerlijk W etboek tot vaststelling van 
de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder [art. 1 wet van 4 november 
1969].) 

17 maart 1977. 778 

20.- Pacht. - Hoojdzakelijk geb1·uik 
van het gehuurde goed. - Beo01·deling door 
de jeiten1·echter. - De rechter beoordeelt 
op aantastbare wijze, in feite, of het 
gehuurde goed werkelijk hoofdzakelijk 
werd gebruikt zoals de wet het voor
schrijft opdat het een pacht zou betreffen 
(Art. 1 afdeling van het Burgerlijk Wet
boek houdende de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder; art. 1 wet van 
4 november 1969.) 

14 april 1977. 848 

21.- Huur van een onroerend goed dat 
geb1·uikt wo1·dt voor indust1·iele vm·mesterij 
en indust1·iele foklce1'ij, onafhankelijlc van 
een landbouwbedrijj. - Bepalingen be
treffende de pacht niet toepasselijlc. - De 
bepalingen betreffende de pacht zijn 
niet toepasselijk op de huur van een goed 

CASSATIE, 1977. - 40 

dat gebruikt wordt voor industriele vet
mesterij en industriele fokkerij, onafhan
kelijk van een landbouwbedrijf. (Art. 2, 
eerste en tweede lid, afdeling van het 
Burgerlijk W etboek houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder ; 
art. 1 wet van 4 november 1969.) 

14 april 1977. 848 

22. - Pacht. -Recht van voorkoop. -
Goed gemeenschappelijlc gepacht door ver
scheidene pachters. - Het 1·echt van V001'· 
7coop kan worden ~bitgeoejend met sch?-ijte
lijlce instemming van alle medepachters
exploitanten. - Hun onenigheid geldt 
als weigering van het aanbod. - Wan
neer een landeigendom door verscheidene 
pachters gemeenschappelijk gepacht 
wordt kan het recht van voorkoop 
worden uitgeoefend met schriftelijke in
stemming van alle medepachters-exploi
tanten ; hun onenigheid geldt als weige
ring van het aanbod. (Artt. 48 en 49 
afdeling van het Burgerlijk W etboek 
over de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder; art. 1 wet van 4 november 
1969.) 

15 april1977. 853 

23.- Pacht.- Recht van voorlcoop.
Recht dat in onve1·deeldheid toebehoort aan 
minde1jarigen en aan meerde1jarigen. -
Ajstand van dit 1·echt doo1· de mindmjari
gen en de mem·de1ja1·igen moet geschieden 
overeenkomstig de 1'echtsvonnen van de 
artikelen 1186 en 1187 van het Ge1·echtelijlc 
Wetboek. - Wanneer een landeigenclom 
gemeenschappelijk gepacht wordt moet 
de afstand van het recht van voorkoop, 
dat in onverdeeldheid toebehoort aan 
minderjarigen en aan meerderjarigen, ge
schieden overeenkomstig de rechtsvormen 
van artikel 1186 van het Gerechtelijk 
W etboek, als het gaat om de afstand van 
de minderjarigen, en overeenkomstig 
artikel 1187 van ditzelfde wetboek, als 
het gaat om de afstand van de meerder
jarigen. (Artt. 48 en 49 afdeling van het 
Burgerlijk Webboek over de regels betref
fende de pacht in het bijzonder; art. 1 
wet van 4 november 1969.) 

15 april 1977. 853 

24. - Pacht. - Opzegging do01· de 
verpachte1· om het goed zelf te exploiteren. 
- De verpachter moet de e1·nst en de op
rechtheid van dit voo1•nemen bewijzen. -
De verpachter van een landeigendom die 
een rechtsvordering instelt tot geldig
verklaring van zijn opzegging om het 
goed zelf te exploiteren, moet bewijzen 
dat de door hem aangevoerde reden 
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gegrond en het voornemen oprecht is. 
(Artt. 7, 8 en 12-5°, afd. B.W. houdende 
de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder, vervat in de wet van 4 novem
ber 1969, art. l.) 

27 mei 1977. 992 

25. - Pacht. - Opzegging door de 
verpachter om het goed zelf te exploiteren. 
- Ernst en oprechtheid van dit voornemen. 
- Beoordeling door de feitenrechter. -
Krachtens de wet mag de verpachter 
van een landeigendom de pachter op
zeggen als hij voornemens is het goed 
zelf te exploiteren, op voorwaarde dat 
dit voornemen ernstig en oprecht is ; de 
rechter beoordeelt in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze of zulks het geval is. 
(Artt. 7, 8 en 12-5°, afd. B.W. houdende 
de regels betreffende de pacht in het bij
zonder, vervat in de wet van 4 november 
1969, art. l.). 

27 mei 1977. 992 

26. - Pacht. - Opzegging door de 
verpachtM'. - V erscheidene pachters, nl. 
echtgenoten, die het pachtgoed exploiteren. 
- Van de opzegging moet aan iedere 
pachter kennis w01·den gegeven. - Het 
verzoek om geldigverklaring moet aan iedere 
pachter worden gericht. - W anneer een 
landeigendom door verscheidene pach
ters, exploitanten, nl. echtgenoten, wordt 
gepacht, moet van de opzegging door de 
verpachter kennis worden gegeven aan 
iedere echtgenoot en moet het verzoek 
om geldigverklaring van de opzegging, 
op straffe van verval, binnen drie maan
den na de opzegging - welke termijn 
eventueel overeenkomstig artikel 1345 
van het Gerechtelijk W etboek wordt 
verlengd - tegen beide pachters worden 
gericht. (Artt. 12-3 en 12-4 afd. B.W. 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder ; art. 1 wet van 4 no
vember 1969.) 

3 juni 1977. 1024. 

27. - Pacht. - Opzegging door de 
verpachter. - Ve1·scheidene pachtet•s die 
het pachtgoed exploite1·en. - Kennisgeving 
aan iedere pachter, op ande1•e data. - H et 
verzoek om geldigvet·kla1·ing moet binnen 
drie maanden gedaan worden. - Deze 
termijn gaat t.o.v. iedere exploitant in 
vanaf de hem bet1·e.ffende opzegging. -
W anneer een landeigendom door ver
scheidene exploitanten, zij het echtge
noten, wordt gepacht, verplicht de wet 
de verpachter niet dat hij aan iedere 
pachter op dezelfde dag van de opzegging 
zou kennis geven ; indien deze kennis-

geving op een verschillende datum is 
geschied, gaat de termijn van drie maan
den, eventueel verlengd overeenkomstig 
artikel 1345 van het Gerechtelijk Wet
hoek, waarbinnen de verpachters om 
geldigverklaring van de opzegging moet 
verzoeken, in vanaf de dag waarop aan 
iedere exploitant afzonderlijk opzegging 
is gedaan. (Art. 12-4 afd. B.W. houdende 
de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder : art. 1 wet van 4 november 
1969.) 

3 juni 1977. 1024 

28. - Pacht. - Opzegging door de 
verpachter. - Voornemen van de verpach
tet• het pachtgoed zelf te exploiteren. -
Pe1·soonlijke exploitatie betekent nood
zakelijk dat hij het goed als eigenaar ex
ploiteert. - Gevolgen a.m. in geval van 
vervreemding van het goed. - Onder 
persoonlijke exploitatie in artikel 7, 1°, 
vervat in artikel 1 van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving wordt verstaan een ex
ploitatie van het pachtgoed door de ver
pachter als eigenaar ; wanneer de eige
naar, omdat hij aan de pachter opzegging 
heeft gedaan om het pachtgoed zelf te 
exploiteren, dit goed aan een derde ver
koopt, ziet hij dus noodzakelijkerwijs van 
deze persoonlijke exploitatie als eigenaar 
af en maakt deze zelfs onmogelijk. 

3 juni 1977. 1026 

29. - Pacht. - Opzegging doo1· de 
verpachter. - Voornemen van de verpach
te1' het pachtgoed zelf te exploiteren. -
V e1•koop van het goed door de vet-pachte1·. 
- Recht van de pachter die het pachtgoed 
heeft moeten ontruimen. - W anneer de 
verpachter aan de pachter opzegging 
heeft gedaan om het pachtgoed zelf te 
exploiteren en dit goed nadien verkoopt 
aan een derde, heeft de pachter, indien 
hij het goed heeft moeten ontruimen, 
recht op zijn terugkeer op het pachtgoed 
met schadevergoeding of op schade
vergoeding aileen. (Art. 7, 1°, en 13 
afd. B.W. houdende de regels betreffende 
de pacht in het bijzonder ; art. 1 wet van 
4 november 1969.) 

3juni1977. 1026 

30. - Pacht. - Opzegging door de 
verpachter om het goed zelf te exploiteren. -
Vonnis waarin wordt beslist dat deze op
zegging niet geldig is omdat de vroegere 
eigenaa1· zelf opzegging had gedaan om 
het goed oak zelf te exploiteren. - On
wettigheid.- Onwettig wegens schending 
o.m. van de artikelen 7, 1°, en 55 vervat 
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in artikel 1 van de wet van 4 november 
1969 is het vonnis waarin wordt beslist 
dat de aan de pachter door de koper van 
de landeigendom gedane opzegging nietig 
is op grand dat de vroegere eigenaar 
regelmatig aan de pachter opzegging had 
gedaan om dit goed zelf te exploiteren, 
nu de koper ook het recht heeft opzegging 
te doen om het goed zelf te exploiteren en 
een persoonlijke exploitatie betekent dat 
het goed als eigenaar wordt geexploiteerd. 

3 juni 1977. 1026 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

31. ~ Handelshuu1·overeenkomsten. 
Artikel 28 vervat in de wet van 30 april 
1951. ~ Feit dat aanleiding geeft tot de 
1'echtsvm·dering tot betaling van de ver
goeding wegens uitzetting. ~ Begrip. ~ 
Ret feit dat aanleiding geeft tot de rechts
vordering tot betaling van de vergoeding 
wegens uitzetting is, in de zin van arti
kel 28 vervat in de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 
gelegen in de niet-uitvoering, binnen de 
termijn en onder de voorwaarden bij 
de wet gesteld, van het voornemen dat 
de verhuurder heeft aangevoerd om de 
huurhernieuwing te weigeren. 

23 september en 23 december 1976. 
96 en 459 

32. ~ Handelshuu1·overeenkomsten. -
Artikel16, I, 3°, en 28 vm·vat in de wet van 
30 april 1951. - W eigering tot hemieu
wing van de handelshuu1•overeenkomst voor 
de wederopbouw van het pand. ~ Rechts
vordering tot betaling van de vergoeding 
wegens uitzetting gegrond op de te lage 
kostprijs van de werken. ~ Feit dat aan
leiding geeft tot de rechtsvordm·ing vol
trokken bij de voltooiing van de werken. ~ 
Termijn om de rechtsv01'de1·ing in te stellen 
vangt op dat ogenblik aan. ~ W anneer 
krachtens artikel 16, I, vervat in de wet 
van 30 april1951 op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds de verhuurder 
aan de huurder de hernieuwing van een 
handelshuurovereenkomst heeft gewei
gerd op grand dat hij het pand of het 
gedeelte van het pand waarin de uit
tredende huurder zijn bedrijvigheid uit
oefende wilde wederopbouwen, is het 
feit dat aanleiding geeft tot de rechts
vordering tot betaling van de v;ergoeding 
wegens uitzetting, gegrond op qe te lage 
kostprijs van de werken, voltrokken bij 
de voltooiing van deze werken, . zodat 

de termijn van artikel 28 vervat in voren
vermelde wet dan begint te lopen, zelfs 
al is de huurder nog niet op de hoogte 
van de kosten van de werken. 

23 september 1976. 96 

33. ~ Handelshuur. ~ Weigering de 
huur te hernieuwen. ~ V erhuurder die 
zijn wil heejt te kennen gegeven het ver
huu1·de goed pe1•soonlijk en we1·kelijk in 
gebr~tik te nemen en aan de afgaande 
huurder, bij zijn uitwinning, zijn bedoe
ling heeft te kennen gegeven in het pand 
een gelijkaardige handel te drijven. ~ 
Vm·goeding wegens uitwinning. - Aan
vang van de termijn voor het instellen van 
de 1'echtsvo1·dering tot betaling van de ver
goeding wegens ~~itzetting. ~ De termijn 
van een jaar, waarbinnen de rechtsvor
dering tot betaling van de vergoeding 
wegens uitwinning, waarvan sprake in 
artikel 25, 2°, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, moet worden ingesteld begint 
te lopen vanaf de dag na de uitwinning ; 
deze uitwinning geschiedt op de dag 
waarop de huurovereenkomst tussen de 
verhuurder en de huurder eindigt. 
(Artt. 25-2° en 28 vervat in de wet van 
30 april 1951 ; artt. 52 tot 54 G.W.) 

1 oktober 1976. 133 

34. ~ Handelshuurovereenkomsten. -
Artikel 16, I, 1°, 25, 3°, en 28 vm·vat in 
de wet van 30 april 1951. ~ Weigering 
de huur en he1·nieuwen teneinde het ve1·
huu1·de goed persoonlijk en we1·lcelijk in 
gebruik te nemen. ~ Rechtsvorde1·ing tot 
betaling van de uitwinningsvm·goeding 
gegrond op de omstandigheid dat de vm·
huurde1' de aangevoe1•de bedoeling niet 
binnen de te1·mijn van zes maanden heeft 
ten uitvoe1· gelegd. ~ Feit dat aanleiding 
geeft tot de rechtsvorde1•ing voldongen bij 
het ve1·strijlcen van deze te1·mijn van zes· 
maanden. ~ Termijn om de rechtsvo?·de
ring in te stellen begint vanaf dat ogenblik 
te lopen. ~ Wanneer, krachtens arti
kel 16, I, 1°, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, de verhuurder aan 
de huurder de hernieuwing van een 
handelshuurovereenkomst heeft gewei
gerd op grand dat hij het verhuurde goed 
persoonlijk en werkelijk in gebruik won 
nemen, is het feit dat aanleiding geeft tot 
de rechtsvordering tot betaling van de 

. uitwinningsvergoeding wegens niet-uit
voering door de verhuurder, binnen zes 
maanden, van de aangevoerde bedoeling, 
voldongen bij het verstrijken van deze. 
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termijn van zes maanden ; de termijn 
van artikel 28, in vorenvermelde wet 
vervat, begint dus vanaf dit ogenblik 
te lopen. 

23 december 1976. 459 

35. - Handelshuu1·overeenkomsten. -
Beding van de ove1·eenkomst volgens het
welk de huurprijs automatisch aan de 
schommelingen van het indexcijjer van de 
kleinhandelsprijzen zal worden aangepast. 
- Aanpassingen die niet overeenkomen 
met een he1·ziening in de zin van artikel 6 
vervat in de wet van 30 april 1951. -
Wanneer in een handelshuurovereen
komst wordt vastgesteld dat de huurprijs 
automatisch aan de schommelingen van 
het indexcijfer van de kleinhandels
prijzen zal worden aangepast, zijn deze 
aanpassingen geen herziening waarvoor 
de vrederechter moet optreden. (Art. 6 
wet van 30 april 1951.) 

7 januari 1977. 490 

36. - Handelshuurovereenkomsten. -
Duu1· van de onderhuu1·. - Duu1· van de 
onded~uu1·. - Deze kan in beginsel niet 
kortM' zijn dan negen ja1·en, zonder echtM' 
Zanger te mogen zijn dan de hoojdhuu1·. -
Hoewel de regel volgens welke de duur 
van de handelshuur niet korter mag zijn 
dan negen jaar, in beginsel, van toepas
sing is op de onderhuur, mag die echter 
niet worden aangegaan voor langer dan 
de looptijd van de hoofdhuur. (Art. 3, 
tweede lid, vervat in de wet van 30 april 
1951.) 

3 februari 1977. 629 

37. - Handelshuurovereenkomsten. -
Huu1·hernieuwing. -Recht van de huur
der. - Recht gegrond op het voortzetten 
van dezelfde handel. - De door de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten aan de huurder verleen
de voordelen voor de bescherming van 
de handelszaak veronderstellen het be
houd van dezelfde handel, behalve wan
neer de partijen van deze regel zijn af
geweken. (Art. 13 vervat in de wet van 
30 april 1951.) 

26 mei 1977. 983 

38. - Handelshuurovereenkomsten. -
Huurde1· die regelmatig huurhemieuwing 
heeft gevraagd. - Verhuurder die zich 
ertoe beperkt voor de hernieuwing andere 
voorwaa1·den te stellen dan de huu1·der. -
Geen verzet meer van de verhuurder tegen 
de huurhe1·nieuwing. - W anneer de 
verhuurder in antwoord op een regelma
tige aanvraag om hernieuwing van een 

aan de wet van 30 april 1951 onderwor
pen huur zich ertoe beperkt voor de her
nieuwing andere voorwaarden te stellen 
dan de huurder, sluit zulks in dat hij 
zich niet meer zal verzetten tegen de 
huurhernieuwing en hij is hierdoor ge
bonden, behoudens nietigheid wegens 
dwaling of bedrog. (Artt. 14 en 18 vervat 
in de wet van 30 april 1951; art. 1109 
B.W.) 

26 mei 1977. 983 

39. - Handelshuurove1·eenkomsten. -
I nstemming van de verhuurder met de 
huurhe1·nie~twing. - V erhuu1·der die voor 
de 1'echtM' tot wie de huurder zich heejt 
gewend overeenkomstig artikel 18 vervat 
in de wet op de handelshuu?·overeenkoms
ten aanvoe1·t dat de huurder, sede1·t de in
stemming, de essentiele voorwam·de van 
het in deze wet vervatte a1·tikel 13 heeft 
geschonden. - V oorwaarde zowel dom· de 
ved~~tttrde1· als dom· de huu1·de1• ovM·geno
men als basis voor hun principeakkoord. -
Recl~ter die de we1·kelijkheid van het door 
de verh~tunle1· aangevoerde nieuw jeit 
vaststelt. - Beslissing dat de aanvmag 
om huu1·hernie~twing ongegrond is. -
Wettelijkheid. - Hoewel de verhuurder, 
door onder nieuwe voorwaarden met de 
aanvraag om huurhernieuwing in te 
stemmen, in beginsel aanneemt zich later 
niet meer te verzetten tegen deze her
nieuwing om de redenen van artikel 16 
vervat in de wet van 30 april 1951, ver
biedt deze wet noch dat de verhuurder 
aanvoert, noch dat de rechter tot wie 
de partijen zich op basis van artikel 18 
van deze wet gewend hebben, vaststelt, 
als hem zulks wordt gevraagd, dat zich, 
na het akkoord, een nieuw feit heeft voor
gedaan dat enkel aan de huurder is te 
wijten, zoals het niet-voortzetten van 
dezelfde handel, en dat indien het, v66r 
de aanvraag om hernieuwing had plaats
gegrepen, voldoende was om een weige
ring vanwege de verhuurder te rechtvaar
digen ; in dit geval, beslist de rechter 
wettelijk dat de aanvraag ongegrond is 
en moet hij geen uitspraak meer doen over 
de modaliteiten van een nieuwe huur. 

26 mei 1977. 983 

40. - Handelshuu1·overeenkomsten. -
Overdracht van de huu1·overeenkomst door 
de huurde1· na opzegging. - Uit deze 
overdmcht kan de 1·echter afteiden dat de 
huurder afstand heeft gedaan van de ge
volgen van de voordien gedane opzegging. 
- Uit het feit dat de huurder, na op
zegging van zijn handelshuurovereen
komst, deze heeft overgedragen, kan de 
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rechter afieiden dat de huurder afstand 
gedaan heeft van de gevolgen van de 
voordien gedane opzegging. 

16 juni 1977. 1068 

HUWELIJK. 

1. - V oorbehouden goede?·en. - Eigen 
goederen of gemeenschapsgoederen. 
Bepaald naar gelang van de oorsprong 
ervan en door het huwelijksgoederenstelsel. 
- Of voorbehouden goederen eigen dan 
wel gemeenschapsgoederen zijn wordt 
bepaald naar gelang van de oorsprong 
ervan en door het huwelijksgoederen
stelsel van de echtgenoten. (Art. 226sep
ties B.W.). 

1 februari 1977. 605 

2. - Respectieve ?'echten en verplich
tingen van de echtgenoten. - Bed?·agen 
welke een echtgenoot, bij toepassing van 
a?·tikel 218 van het B1t?'gerlijk W etboek, 
gemachtigd we?·d om, met uitsluiting van 
de ande?'e echtgenoot, op diens inkornsten 
te ontvangen. - Dm·gelijke bedmgen waren 
onder de regeling van v66r de wet van 
3 november 1976 geen last welke overeen
komstig artikel 71, § 1, 3°, van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen aft?·ek
baar is van het totaal belastbaa?' inkomen. 
- Onder de regeling van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen van v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
3 november 1976, waren geen lasten, 
welke overeenkomstig artikel 71, § 1, 
so, van dit wetboek aftre~baar waren 
van het totaal belastbaar mkomen, de 
bedragen welke de echtgenoot van de 
belastingschuldige, bij toepassing van 
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek, 
gemachtigd werd om, met uitsluiting van 
laatstgenoemde, op diens inkomsten te 
ontvangen. 

24 februari 1977. 689 

HUWELIJKSCONTRACT. 

1. - W ettelijk huwelijksstelsel van v66r 
de wet van 14 juli 1976. -Door de vrouw 
v66r het huwelijk aangegane roerende 
schulden. - Schulden die deel uitmaken 
van het passief van de gemeenschap. -
De schuldeise?· kan zijn rechten doen gelden 
tegen de man. - Onder het stelsel van de 
wettelijke gemeenschap van v66r .de wet 
van 14 juli 1976, bevat het pass1ef van 
de gemeenschap o.m. de door de vrouw 
v66r het huwelijk aangegane roerende 
schulden, op voorwaarde dat zij zijn 

vastgesteld bij authentieke akte of vaste 
datum hebben; de schuldenaar van een 
onderhoudsbijdrage van een vrouw v66r 
haar nieuw huwelijk voor het kind uit 
een vorig huwelijk kan derhalve zijn 
rechten doen gelden tegen de gemeen
schap en dus tegen de man, enige beheer
der ervan, zelfs als het gaat om een per
soonlijke schuld van de vrouw en deze 
er definitief moet voor instaan. (Arti
kelen 1409, 1410 en 1421 B.W.) 

23 december 1976. 465 

2.- Wettelijk huwelijksstelsel van v66r 
de wet van 14 juli 1976. - Schuld van 
<< Onde?'lwudsbijcl?·age " van de vrouw, v66r 
haa?' nieuw huwelijk onder het stelsel van 
wettelijke gemeenschap, aangegaan voo?· 
het kind uit een vo?·ig huwelijk. - Rechten 
van de schuldeiser him·van tegen de ge
meenschap en de man. - Onder het 
stelsel van de wettelijke gemeenschap 
van v66r de wet van 14 juli 1976, bevat 
het passief van de gemeenscbap o.m. de 
door de vrouw v66r het huwelijk aange
gane roerende schulden, op voorwaarde 
dat zij zijn vastgesteld bij authentieke 
aide of vaste datum hebben; de schul
denaar van een onderhoudsbijdrage van 
een vrouw v66r haar nieuw huwelijk 
voor het kind uit een vorig huwelijk kan 
derhalve zijn rechten doen gelden tegen 
de gemeenschap en dus tegen de man, 
enige beheerder ervan, zelfs als het gaat 
om een persoonlijke schuld van de vrouw 
en deze er definitief moet voor instaan. 
(Artt. 1409, 1410 en 1421 B.W.) 

23 december 1976. 465 

3.- Voo?·behouden goederen.- Eigen 
goederen of gemeenschapsgoederen. 
Bepaald naar gelang van de oo?·sp?·ong 
e?·van en door het huwelijksgoederenstelsel. 
- Of voorbehouden goederen eigen dan 
wel gemeenschapsgoederen zijn wordt 
bepaald naar gelang van de oorsprong 
ervan en door het huwelijksgoederen
stelsel van de echtgenoten. (Art. 226septies 
B.W.) 

I februari 1977. 605 

4. - Wettelijke gemeenschap. - Ont
binding van de gemeenschap. - Onver
deeldheid van gemeen recht. - N a de 
ontbinding van de huwelijksgemeenschap 
ontstaat er tussen de gewezen echtgeno
ten een onverdeeldheid van gemeen recht. 

18 maart 1977. 779 

5 . - W ettelijke gemeenschap. - Ont-
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binding van de gemeenschap. - Onvm·
deeldheid. - Daden ve1·richt door de mede
eigenaars.- Geldigheid. - Voorwaarde. 
- Bij onverdeeldheid kan elke mede
eigenaar daden tot behoud van het goed 
en daden van voorlopig beheer verrich
ten, terwijl de andere daden van beheer 
alsmede daden van beschiklcing om geldig 
te zijn met de toestemming van alle mede
eigenaars moeten geschieden. 

18 maart 1977. 779 

6. - w ettelijke gemeenschap. - ant
binding van de gemeenschap. - Onve1'
deeldheid van gemeen recht. - Mede
eigenaar die op eigen initiatiej en met eigen 
penningen vm·bouwingswerken aan een 
onvm·deeld goed heeft uitgevoe1·d. - Recht 
op vergoeding. - Grenzen. - Wanneer 
een medeeigenaar met eigen penningen 
verbouwingswerken aan een onverdeeld 
goed heeft uitgevoerd zonder de vooraf
gaande toestemming van de andere 
medeeigenaars, heeft hij recht op ver-

IDENTITEITSKAART. 

Beklaagde die zijn identiteitskaa1·t niet 
heejt overgelegd aan het bestuur van de 
gemeente waar hij zich is gaan vestigen. -
Koninklijk beslttit van 26 januari 1967, 
artikel 5, § 3. - Toepasselijke straj. -
Onwettelijk is de veroordeling van een 
beklaagde tot een gevangenisstraf van 
acht dagen en een geldboete van 25 frank 
omdat hij zijn identiteitskaart niet heeft 
overgelegd aan het bestuur van de 
gemeente waar hij zich is gaan vestigen, 
zoals door artikel 5, § 3, van het konink
lijk besluit van 26 januari 1967 wordt 
voorgeschreven ; deze overtreding wordt 
gestraft met een geldboete die de 25 frank 
niet mag overschrijden. (Art. 5, § 3, en 
9 K.B. van 26 januari 1967 en art. 6 
wet van 2 juni 1856.) 

24 mei 1977. 978 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. - ALGEMENE BEGRIPPEN. 

l. Begrip. 
2. Annaliteit van de belasting. 
3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 

I 

goeding tot beloop van de meerwaarde 
die uit deze werken is ontstaan. 

18 maart 1977. 779 

7. - Met de wetten en de goede zeden 
strijdig beding. - Beding van een huwe
lijkscontract waa1·bij de echtgenoten elkaar 
wederzijdse voordelen toekennen met een 
ontbindende voorwaa1·de, nl. het aangaan 
van een tweede huwelijk do01· de overlevende 
echtgenoot. - Of dit beding al dan niet 
geoorloofd is moet in ieder geval w01·den 
beo01·deeld op g1·ond van de beweegredenen 
ervan. - Ret beding van een huwelijks
contract waarbij de echtgenoten elkaar 
wederzijdse voordelen toekennen met een 
ontbindende voorwaarde, nl. het aangaan 
van een tweede huwelijk door de over
levende echtgenoot, is op zichzelf noch 
geoorloofd noch ongeoorloofd ; of dit 
beding al dan niet geoorloofd is, moet in 
ieder geval worden beoordeeld op grond 
van de beweegredenen ervan. (Artt. 900 
en 1131 B.W.). 

28 april 1977. 887 

5. Vrijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 

7. Aanslag en inkohiering. 

8. Aanslagbiljet. 
9. Wijziging door de administratie van 

een aangifte. 
10. Belastingcommissie. 

11. Aanslag van ambtswege. 

12. Raming van de belastbare grondslag. 
13. Raming van de belastbare grondslag 

door tekenen of indicien van ge
goedheid. 

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

15. Aftrek van de bedrijfsuitgaven en 
-lasben. 

16. Mtrek van bedrijfsverliezen van 
vroegere dienstjaren. 

17. Aftrek van de reeds belaste elemen
ten teneinde dubbele belasting te 
vermijden. 

18. Van het totaal belastbaar netto
inkomen aftrekbare lasten. 

19. Vermindering wegens gezinslasten. 
20. Sancties (naar gelang van het geval : 
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verhogingen, administratieve geld
boeten, straffen). 

21. Reclamatie. 

22. Ontheffing. 
23. Beroep voor het hof van beroep. 

24. Voorziening in cassatie. (Zie : Oas
satie, Oassatiemiddelen, Voorzie
ning in cassatie.) 

25. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 
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 Nederland. 
f) Verdrag met de Bondsrepubliek 

Duitsland. 
g) Verdrag met het Verenigd Konink

rijk van Groot-Brittanniii en 
N oord-Ierland. 

h) Verdrag met Zweden. 
i) Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fun
damentele vrijheden. 

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

HooFDSTUK I. - Belasting op de inkom
sten uit g1·ondeigendommen ( G1·ond
belasting). 

HOOFDSTUK II. - Belasting op de in
komsten uit roerende kapitalen (Mo
biliiinbelasting). 

HooFDSTUK III. - Belasting op de be
d1·ijjsinkomsten (Bed1•ijjsbelasting). 

HoOFDSTUK IV. - Aanvullende perso
nele belasting. 

HooFDSTUK V. - Nationale crisisbe
lasting. 

TITEL III. - WETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Personenbelasting. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

§ 2. - Inkomsten uit onroerende goederen. 

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

§ 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 5.- Diverse inkomsten. 

HooFDSTUK II. - Vennootschapsbelas
ting. 

HooFDSTUK III. - Rechtspersonenbelas
ting. 

HooFDSTUK IV.- Belasting van de niet
vM·bli,ijhouders. 

HooFDSTUK V. - Voorheffingen. 

§ 1. - Onroerende 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.- TIJDELIJKE BELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Speciale uitzonde?·lijlce 
belasting op de winsten uit zekere 
valtttaspeculaties. 

HooFDSTUK II. - Speciale belasting op 
de winsten voortvloeiend uit leveringen 
en prestaties aan de vijand. 

HooFDSTUK III. - Extm-belasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten. 

TITEL I. - Algemene 
begrippen. 

l. Begrip. 
2. Annaliteit van de belasting. 

3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 

5. Vrijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 

7. Aanslag en inkohiering. 

1. - Aanslag en inkohiering.- Wet
bock van de I nkomstenbelastingen. -
Onroe?·end goed in onverdeeldheid tussen 
verscheidene eigenaars. - Belasting ver
schuldigd op dit On1'0C1'end goed.- Mede
eigenaars gehouden voor een aandeel per 
hoofd in de belastingschuld. - Inkohie
ring van het belastingaandeel ten name 
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van elke eigenaar. - Ontstaat de belas
tingschuld rechtstreeks ten laste van de 
medeeigenaars van een onroerend goed, 
dan is, behoudens andersluidende wets
bepalingen, elke medeeigenaar slechts 
gehouden voor een aandeel per hoofd 
en wordt de belasting ten name van 
elk van hen wettelijk ten kohiere ge
bracht. 

20 oktober 1976. 218 

2. - Aanslagbiljet. Verzending. -
Belastingplichtige onbekwaamverklaard. 
- Aanslagbiljet aan de voogd van de onbe
kwaamverklam·de gezonden. - Regelmatig 
ve1·zonden. - Inzake directe belastingen 
en directe gemeentebelastingen, als de 
belastingplichtige onbekwaamverklaard 
is, wordt de aanslag regelmatig ingeko
hierd ten name van de onbekwaamver
klaarde en wordt het belastingbiljet 
wettelijk aan het adres van zijn voogd 
gezonden. (Art. 209 W.I.B.; art. 108 
B.W.) 

20 oktober 1976. 220 

8. Aanslagbiljet. 

3. - Aanslagbiljet. Vorm. 
Inzake directe belastingen en directe 
gemeente- en provinciebelastingen moet 
het aanslagbiljet aile vermeldingen be
vatten die nodig zijn om op het bestaan 
van een vaststaande en opeisbare belas
tingschuld te wijzen en om de belasting
plichtige in staat te stollen een reclama
tie in te dienen ; het moet niet vermelden 
op welke datum het belastingkohier 
uitvoerbaar werd verklaard. 

20 oktober 1976. 218 

4. - Aanslagbiljet. - Ve1·zending. -
Belastingplichtige onbekwaamverklaard.
Aanslagbiljet aan de voogd van de onbe
kwaamverklaa1·de gezonden.- Regelmatig 
ver·zonden. - Inzake directe belastingen 
en directe gemeentebelastingen, als de 
belastingplichtige onbekwaamverklaard 
is, wordt de aanslag regelmatig ingeko
hierd ten name van de onbekwaamver
ldaarde en wordt het belastingbiljet 
wettelijk aan het adres van zijn voogd 
gezonden. (Art. 209 W.I.B.; art. 108 
B.W.) 

20 oktober 1976. 220 

9. W ijziging doo1· de administratie 
van een aangtjte. 

10. Belastingcommissie. 
ll. Aanslag van ambtswege. 

12. Raming van de belastbare grondslag. 

5. - Raming van de belastbare grand
slag. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, a1·tikel 246. - De administratie 
kan tM' bepaling van het bestaan en van 
het bedrag van de belastingschuld alle 
door het gemeen 1·echt toegelaten bewijsmid
delen aanvoeren, met uitzonde1·ing van de 
eed. - Administratie die wettelijk op ver
moedens steunt. - Begrip. - Ret hof 
van beroep beslist wettelijk dat de admi
nistratie, overeenkomstig artikel 246 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, bij vermoeden heeft bewezen dat 
een kwijtschelding van schuld ten gunste 
van de belastingschuldige, in de zin van 
artikel 21 van dit wetboek, een belastbare 
winst is van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf, daarbij steunend op de 
balansen van dit bedrijf waarin melding 
gemaakt wordt, enerzijds, in debet van 
het bedrag van de lening voor deze schuld 
en, anderzijds, van de overdracht, we
gens kwijtschelding van de schuld, van 
het bedrag op de kapitaalsrekening van 
de exploitatie. 

2 december 1976. 384 

13. Raming van de belastbare grondslag 
door tekenen of indicien 

van gegoedheid. 
14. Raming van de belastba1•e grondslag 

bij vergelijlcing met soortgelijke 
belastingplichtigen 

15. Ajtrek van de bedrijjsuitgaven 
en -lasten. 

16. Ajtrek van bed1'ijjsverliezen 
van v1·oege1'e dienstjm·en. 

1 7. Ajtrek van de reeds belaste 
elementen teneinde dubbele belasting 

te ve1·mijden. 
18. Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen ajt1•ekbare lasten. 

6. - Van het totaal belastbaar netto
inkomen ajt1•ekbare lasten. - Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, artilcel 71, 
§ 1, 3°. - Regeling v66r de wet van 3 no
vembM· 1976. - Bedragen welke een echt
genoot, bij toepassing van artilcel 218 van 
het BurgM·lijk Wetboek, gemachtigd werd 
om, met uitsluiting van de andm·e echtge
noot, op diens inkomsten te ontvangen. -
Dergelijke bed1·agen wa1·en geen ajt?·ek
bare lasten. - Onder de regeling van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
van v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 3 november 1976, waren geen 
lasten, welke overeenkomstig artikel 71, 
§ 1, 3°, van dit wetboek aftrekbaar waren 
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van het totaal belastbaar inkomen, de 
bedragen welke de echtgenoot van de 
belastingschuldige, bij toepassing van 
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek, 
gemachtigd werd om, met uitsluiting 
van laatstgenoemde, op diens inkomsten 
te ontvangen. 

24 februari 1977. 689 

7. - W etboek van de I nkomstenbelas
tingen. - Personenbelasting. - Van het 
totaal belastbaar netto-inkomen ajtrekbare 
lasten. - Uitke1·ing tot levensonderhoud 
na echtscheiding door onderlinge toestem
ming. - Niet-ajtrekbare last. - De uit
kering tot levensonderhoud na echtschei
ding door onderlinge toestemming vormt 
geen last die aftrekbaar is van het totaal 
in de personenbelasting belastbaar netto
inkomen. (Wetboek van de Inkomsten
belastingen, art. 71, § 1, 3D ; B.W., 
artt. 279 en 280.) 

30 maart 1977. 829 

8. - Van de gezamenlijlce netto-inkom
sten ajtrelcbm·e lasten. - Wetboelc van de 
I nkomstenbelastingen, artikel 71, § 1, 3D. 
- Renten of lcapitalen wellce overeenlcom
stig de in het Burge1'lijk W etboek bepaalde 
verplichtingen gest01·t zijn aan personen 
die geen deel ttitmaken van het gezin. -
Deel uitmaken van het gezin. - Beg1·ip. 
- Daar het begrip « deel uitmaken van 
het gezin », als bepaald in artikel 71, § l, 
3D, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, in de wet niet is omsclu:even, 
noch v66r, noch na de wijziging bij de 
wet van 3 november 1976, moet dit 
begrip in zijn gewone betekenis worden 
verstaan en wijst het dus op een feitelijke 
toestand die gekenmerkt wordt door een 
huiselijk samenleven en -wonen, zonder 
tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten. 

5 mei 1977. 913 

9. - Van de gezamenlijke netto-inkom
sten ajtrelcba1·e lasten. - W etboelc van de 
I nlcomstenbelastingen, artilcel 71, § 1, 3D. 
- Regeling van v661· de wet van 3 novem
bM· 1976. - Bedmgen welke een vade1· 
aan een instelling heeft gestort vo01· de 
verzorging en bewalcing welke de lichaams
en geestestoestand van een behoejtig meer
derja1·ig kind ve1·eist. - Ajtrekbare last. 
- Onder de regeling van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen van v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
3 november 1976 waren, overeenkomstig 
artikel 71, § 1, 3D, van genoemd wetboek, 
een van de gezamenlijke belastbare in
komsten aftrekbare last, de bedragen, 
welke een vader aan een inrichting, waar 

hij zijn behoeftige meerderjarige zoon 
had doen opnemen - ongeacht of deze 
zijn woonplaats bij zijn ouders bleef be
houden, in de zin van het tweede lid 
van artikel 36 van het Gerechtelijk Wet
boek -, betaalde voor bestendige genees
kundige verzorging en bewaking, door 
de lichaams- en geestestoestand van 
zijn zoon vereist. 

5 mei 1977. 913 

19. Ve1·minde1·ing wegens gezinslasten. 
20. Sancties (nam- gelang van het geval : 
verhogingen, administmtieve geldboeten, 

straffen). 
21. Reclamatie. 

10. - Bezwaarsclwijt. - Onde1·zoelc 
van het bezwaarschrijt. - Belastingschul
dige die alckoord gaat met het bedmg dat 
de administratie wil belasten. - Geen 
belcentenis. - De belastingschuldige die, 
tijdens het onderzoek van zijn bezwaar
sehrift, akkoord gaat met het bedrag dat 
de administratis wil belasten, doet geen 
« bekentenis », in de zin van de artike
len 1354 tot 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

2 december 1976. 382 

11. - Reclamatie. - Belasting geve
vestigd ten name van het gezinslid. -
Recht van elk der echtgenoten. - Elk der 
echtgenoten kan, als belastingschuldige, 
schriftelijk bezwaar indienen tegen de 
ten name van het gezinshoofd gevestigde 
aanslag. (Art. 267 W.I.B.) 

2 februari 1977. 616 

12. - Reclamatie. - Beslissing van 
de directeu1· de1· belastingen. - Betelcening 
van de in de 1·eclamatie vermelde woon
plaats. - Regelmatigheid. - De beslie
sing van de directeur der belastingen, 
uitspraak doende over een reclamatie 
inzake inkomstenbelastingen, is regelma
tig betekend aan de door de belasting
schuldige in zijn aangifte vermelde woon
plaat~, zelfs indien deze nadien van 
woonplaats is veranderd, wanneer de 
verandering niet aan de directeur der 
belastingen werd meegedeeld. (Art. 276 
W.I.B.) 

9 maart 1977. 749 

13. - Reclamatie en be1·oep. - P1·oce
du1·e geregeld bij het W etboelc van de 
Inlcomstenbelastingen. - De procedure 
betreffende reclamatie en beroep inzake 
inkomstenbelastingen wordt bijzonder 
geregeld bij de artikelen 267 tot 292 van 
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het vVetboek van de Inkomstenbelastin
gen. 

9 maart 1977. 749 

22. Ontheffing. 

14. - Ontlasting. - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen. - Terugbetaling 
van belastingen. - Toekenning van mora
tot·iuminteresten. - In geval van terug
betaling van belastingen, en onder voor
behoud van de bepalingen van arti
kel 309 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, worden moratoriumin
teresten toegekend onder de voorwaar
den van artikel 308 van dit wetboek. 

23 september 1976. 95 

15. - Ontlasting. - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen. - Terugbetaling 
aan de belastingplichtige van bedrijjsvoor
heffingen waarvan sprake in de at·tike
len 180 tot 184. - Geen toekenning van 
mot·atoriumintet·esten. - Geen morato
riuminteresten worden toegekend ingeval 
de bedrijfsvoorheffingen waarvan sprake 
in de artikelen 180 tot 184 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen aan 
de belastingplichtige worden terugbe
taald. (Art. 309, 1°, W.I.B., gew. bij 
art. 30, § 5, 4°, van de wet van 15 juli 
1966.) 

23 september 1976. 95 

16. - Ontheffingen. Overbelasting 
ten gevolge van een materiiile vergissing. 
- Belastingschuldige die beweert dat hij 
wegens een materiiile vergissing overbelast 
is. - Bewijslast. - Ret staat aan de 
belastingschuldige te bewijzen dat hij 
ten gevolge van een materiele vergissing 
overbelast is. (Art. 277, § 1, W.I.B.) 

2 februari 1977. 627 

23. Beroep voo1· het hof van beroep. 

17. - Beroep voor het hof van beroep. 
- Grenzen van het aan dit hof voot•ge
legde geschil. - Stelsel van v66t• de wet 
van 16 maat·t 1976. - Wettelijke grand
slag. - Onder het stelsel van v66r de 
wet van 16 maart 1976 werd niet nit 
artikel 464 van het W etboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering, doch wel tege
lijk uit de artikelen 273, 276, 278, 279 
en 281 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en uit de beginselen tot 
regeling van de respectieve bevoegdhe
den van de administratis en van de 
hoven en rechtbanken afgeleid dat het 
hof van beroep, waarbij het beroep van 
de bela;;,tingplichtige tegen de beslissing 

van de directeur der directe belastingen 
aanhangig is, zonder zijn bevoegdheden 
te overschrijden, geen kennis kon nemen, 
buiten het verval of het reehterlijk ge
wijsde, van een kwestie die bij de recla
matie niet aan de directeur werd voor
gelegd overeenkomstig genoemd arti
kel 273 of waarover de directeur geen 
uitspraak had gedaan, zelfs indien hij ze 
ambtshalve had moeten onderzoeken. 

16 september 1976. 57 

18, - Beroep vom· het hof van beroep. 
- Artikel 807 van het Gerechtelijk Wet
boek niet van toepassing. - Vermits de 
bevoegdheden van het hof van beroep, 
waarbij het beroep tegen de beslissing 
van de directeur der directe belastingen 
aanhangig is, alsmede de grenzen van 
het bij het hof aanhangige geschil, zowel 
onder het stelsel van v66r de wet van 
16 maart 1976 als onder dat van deze 
wet, onderworpen zijn aan de regels die 
afgeleid worden uit bijzondere wettelijke 
bepalingen en nit beginselen waarvan de 
toepassing niet verenigbaar is met die 
van artikel 807 van het Gerechtelijk 
W etboek, is deze laatste wettelijke bepa
ling niet van toepassing op de rechtsple
ging betreffende een dergelijk beroep. 

16 september 1976. 57 

19. - Reclamatie en beroep.- Proce
dure geregeld bij het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen. - De procedure 
betreffende reclamatie en beroep inzake 
inkomstenbelastingen wordt bijzonder 
geregeld bij de artikelen 267 tot 292 
van het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen. 

9 maart 1977. 749 

24. Voorziening in cassatie. (Zie : Cas
satie, Cassatiemiddelen, V oorziening in 
cassatie.) 
25. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 

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 Nederland. 
f) Verdrag 

met de Bondsrepubliek Duitsland. 
g) Verdrag met het Verenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannie 
en Noord-Ierland. 
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h) Verdrag met Zweden. 
i) Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens 
en de ftmdamentele vrijheden. 

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

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT GRONDEIGENDOMMEN 

( GRONDBELASTING). 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ROERENDE KAPITALEN 

(MOBILIENBELASTING). 

HOOFDSTUK III. 

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN 
(BEDRIJFSBELASTING). 

HOOFDSTUK IV. 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

HOOFDSTUK V. 

NATIONALE CRISISBELASTING. 

TITEL III. - Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

PERSONENBELASTING. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

20. - W etboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Pe1·sonenbelasting. - Bij
zondere stelsels van aanslag.- Artikel92. 
- Belasting van de jictieve rente die 
voortvloeit uit de omzetting van de kapi
talen, vergoedingen of afkoopwaarden. -
Begrip.- Met het oog op het afremmen 
van de progressiviteit van de belasting 
worden de door artikel 92, § 1, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
opgesomde kapitalen, vergoedingen of 
afkoopwaarden voor de berekening van 
de belasting slechts in aanmerking gena
men ten belope van hun omzetting in 
een lijfrente volgens de door de Koning 
vastgestelde coefficienten, welke niet 
meer dan 5 pet. mogen bedragen. 

25 maart 1977. 810 

21. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Personenbelasting. - Bij-

zondere stelsels van aanslag.- A1·tikel 92, 
§ 1, 4°.- Afkoop van de gekapitaliseerde 
waa1·de van een gedeelte van het rust- of 
ove1·levingspensioen. - Bedoeld pensioen. 
- De bepalingen van artikel 92, § 1, 
4°, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen hebben, met het oog op de 
toepassing van het in het eerste lid van § 1 
van dit artikel gepreciseerde bijzonder 
stelsel van aanslag, uitsluitend betrek
king op de afkoop van de gekapitali
seerde waarde van een gedeelte van het 
bij de wet vastgestelde rust- en overle
vingspensioen en niet op de afkoop van 
de gekapitaliseerde waarde van enig 
ander pensioen. 

25 maart 1977. 810 

22. - Wetboek van de Inkomsten
belastingen.- Personenbelasting. - Bij
zondere stelsels van aanslag.- Artikel92, 
§ 1, 2°. - Ve1·goedingen in kapitaal gel
dend als 1'enten of pensioenen. - Beg1·ip. 
- De vergoedingen in kapitaal die 
onder meer gelden als pensioen en waar
van sprake is in artikel 92, § 1, 2°, van 
het W etboek van de Inkomstenbelastin
gen, die onderworpen zijn aan het bij · 
zonder stelsel van aanslag gepreciseerd 
in het eerste lid van § 1 van dit artikel, 
zijn niet uitsluitend de vergoedingen 
die het ganse kapitaal van het pensioen 
betreffen doch ook die welke slechts een 
gedeelte ervan betreffen. 

25 maart 1977. 810 

23. - Wetboelc van de Inlcomstenbe
lastingen. - Personenbelasting. - Bij
zonde?·e stelsels van aanslag. - Artilcel 92, 
§ 1. - Vereffening van een door de werlc
gever opge1•icht pensioenfonds. - Aan een 
werlcnemer uitgelceerd lcapitaal. - Noch 
lcapitaal, noch vergoeding, noch aflcoop
waarde als bedoeld bij genoemd m·tilcel. 
- Beg1•ip.- Geen kapitaal, vergoeding 
of afkoopwaarde die onderworpen zijn 
aan het bijzonder stelsel van aanslag, 
ingesteld bij § 1 van artikel 92 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
is het kapitaal dat aan een werknemer 
werd uitgekeerd wegens de vereffening 
van een pensioenfonds dat opgericht 
werd door zijn werkgever en dat gespijsd 
werd door stortingen zowel van laatst
genoemde als van de werknemer zelf, 
en dat hem niet werd overhandigd bij 
zijn pensionering en evenmin tijdens de 
periode van vijf jaren die aan de nor
male datum van zijn pensionering vooraf
gaat. 

25 maart 1977. 810 
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§ 2. - Inkomsten uit 
onroerende goederen. 

24. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, m·tikel 7. - Personenbelasting. 
- Inkornsten tdt onroerende goede1•en. -
Begrip.- Als huur geldende vergoedin
gen voor de verhuring van een terrein 
met het oog op de uitgraving door de 
huurder van de klei die erin voorkomt, 
zijn inkomsten uit roerende eigendom
men. (Art. 7 W.I.B.) 

9 maart 1977. 751 

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

§ 4. - Bedrijfsinkomsten. 

25. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Pe1·sonenbelasting. - Be
d1·ijfsinkomsten. - V ergoedingen door de 
we1·kgever al dan niet contractueel betaald 
wegens stopzetting van de arbeid. - A1·ti
kelen 26, 1°, en 93, 1, 3°, a, van dit wet
boek. - Draagwijdte. - W anneer een 
werkgever en een bediende mits betaling 
van een vergoeding overeenkomen de 
overeenkomst tussen hen te beeindigen 
en een nieuwe overeenkomst te sluiten 
waardoor de bevoegdheid van de be
diende wordt verminderd, sluiten noch 
het feit dat de bediende in dienst van 
dezelfde werkgever is gebleven noch het 
feit dat een nieuwe overeenkomst werd 
gesloten, uit dat de overeenkomst is 
beeindigd, in de zin van artikel 93, § 1, 
3°, a, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen. (Artt. 26, 1°, en 93, 
§ 1, 3o, a, W.I.B.) 

15 september 1976. 56 

26. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Personenbelasting. - Be
drijfsinkomsten. - Winsten van nijver
heids-, handels- of landbottwbedrijven. -
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
artikel 21. - Begrip. - Ret bedrag dat 
overeenstemt met de kwijtschelding van 
schuld ten gunste van de belastingschul
dige op een voor zijn exploitatie aange
gane en hierin belegde lening is een winst 
van een nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijf, in de zin van artikel 21 
van het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen. 

2 december 1976. 384 

27. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Personenbelasting. - Be
drijfsinkomsten. - Bezoldigingen, pen
sioenen en gelijkaardige inkomsten. -
Artikel 26, 2°, van dit Wetboek, v66r zijn 

vervanging bij artikel 17 van de wet van 
5 januari 1976. - Draagwijdte. -Onder 
de gelding van artikel 26, 2°, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
v66r zijn wijziging bij artikel 17 van de 
wet van 5 januari 1976 waren de renten 
of pensioenen en andere gelijkaardige 
toelagen, die het volledig of gedeeltelijk 
herstel van een derving van winsten, 
baten of bezoldigingen uitmaken, in de 
bezoldiging van de personen bedoeld bij 
artikel 20, 2°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen enkel begrepen, 
wanneer de derving die zij vergoedden 
bestendig was. 

12 mei 1977. 940 

§ 5. - Diverse inkomsten. 

28. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Pe1·sonenbelasting. - Di
verse inkomsten.- Winsten uit verrichtin
gen of speculaties die het normaal beheer 
van een privaat vermogen uitsluiten. -
Begrip. - Ret arrest dat vaststelt dat 
bouwgronden aangekocht zijn met als 
enig doel ze tamelijk spoedig met winst 
opnieuw te verkopen en dat deze gron
den effectief in deze omstandigheden 
verkocht werden, leidt hieruit wettelijk 
af dat deze kopen en verkopen geen 
verrichtingen van normaal beheer van 
een privaat vermogen zijn en dat de 
daaruit voortvloeiende winsten als di
verse inkomsten belastbaar zijn, krach
tens artikel 67, 1°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen. 

18 mei 1977. 959 

ROOFDSTUK II. 

VENNOOTSOHAPSBELASTING. 

29. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. - Vennootschapsbelasting. -
V ennootschap die de aanslag van haar 
winsten in de personenbelasting heeft geko
zen. - Alle winsten, zelfs de niet uitge
keerde, worden beschouwd als toegekende 
winsten en zijn belastbaar ten name van 
de vennoten.- Bewimpelde winsten waar
van de administmtie het bedmg heeft be
wezen. - Ve1·moeden, behoudens tegenbe
wijs, dat de winsten aan elke vennoot zijn 
toegekend als niet uitgekee1·de winsten, 
overeenkomstig zijn statutaire 1·echten. -
In de vennootschappen die de aanslag 
van hun winsten in de personenbelasting 
gekozen hebben worden als ten name 
van de vennoten belastbare winsten of 
baten beschouwd niet aileen de werke
lijk betaalde of toegekende winsten doch 
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ook hun delen in de niet uitgekeerde 
winsten, welke delen moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig de statutaire 
rechten van elke vennoot of, bij gebreke 
van bepalingen in het contract, volgens 
het hoofdelijk deel, tenzij de vennoot 
bewijst dat hij niet heeft gedeeld in deze 
winsten ; deze bepaling is van toepassing 
zowel op de bewimpelde als op de ge
boekte winsten. (Art. 25 W.I.B.) 

26 mei 1977. 990 

HOOFDSTUK III. 

REOHTSPERSONENBELASTING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELASTING 
VAN DE NIET·VERBLIJFHOUDERS. 

HOOFDSTUK V. 

VooRHEFFINGEN. 

§ 1. - Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerende 
voorheffing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende 
voorheffing. 

§ 5.- Bedrijfsvoorheffing. 

§ 6. - Aanrekening en terugbetaling 
van de voorheffingen. 

30. - Ontlasting. - Wetback van de 
Inkomstenbelastingen. - Terugbetaling 
aan de belastingplichtige van bed1·ijjs
voorheffingen waarvan sp1·ake in de arti
kelen 180 tot 184. - Geen toekenning 
van morat01·iuminteresten. - Geen mora
toriuminteresten worden toegekend inge
val de bedrijfsvoorheffingen waarvan 
sprake in de artikelen 180 tot 184 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen aan de belastingplichtige worden 
terugbetaald. (Art. 309, 1°, W.I.B., gew. 
bij art. 30, § 5, 4°, van de wet van 
15 ju1i 1966.) 

23 september 1976. 95 

HOOFDSTUK VI. 

OvERGANGSBEPALINGEN. 

TITEL IV.- Tijdelijke 
belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING 

OP DE WINSTEN 
UIT ZEKERE VALUTASPEOULATIES. 

HOOFDSTUK II. 

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

HOOFDSTUK III. 

EXTRA ·BELASTING 
OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE 

EXOEPTIONELE INKOMSTEN. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

1. - V erdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, a1·tikel 6. - Bepaling die geen 
betrekking heeft op de uitoejening van de 
rechten van de verdediging voo1' de onder
zoeksge1·echten. - Artike1 6 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den heeft betrekking op de rechten van 
de verdediging voor de vonnisgerechten 
en niet op de uitoefening van deze rech
ten voor de onderzoeksgerechten. 

20 september 1976. 73 

2. - Additioneel P1·otocol bij het Ve1'· 
drag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele V rijheden, 
artikel 1, lid 1. - Het is verboden iemand 
van zijn eigendom te beroven behalve in 
het algemeen belang en met inachtneming 
van de voorwaarden neergelegd in de wet 
en in de algemene beginselen van het 
intemationaal recht. - Luidens artikel 1, 
lid 1, van het Additioneel Protocol bij 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 20 maart 
1952 te Parijs en goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht 
van 13 mei 1955, kan niemand van zijn 
eigendom worden beroofd behalve in het 
algemeen belang en met inachtneming 
van de voorwaarden neergelegd in de 
wet en in de algemene beginselen van 
het internationaal recht. 

23 september 1976. 91 

3. - Additioneel P1·otocol bij het V er
drag tot Besche1·ming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
artikel 1, lid 2. - Recht van de V m·dmg
sluitende Staten de wetten toe te passen 
welke zij noodzakelijk oordelen om toezicht 
te oefenen op het gebruilc van eigendom in 
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ove1·eenstemming met het algemeen belang 
of om de betaling van belastingen of geld
boeten te verzeke?·en. - Krachtens arti
kel 1, lid 2, van het Additioneel Protocol 
bij het V erdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 20 maart 
1952 te Parijs en goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, tasten de bepalingen van 
het eerste lid van dit artikel het recht 
niet aan dat de Staten hebben om de 
wetten toe te passen welke zij noodzake
lijk oordelen om toezicht te oefenen op 
het gebruik van eigendom in overeen
stemming met het algemeen belang of om 
de betaling van belastingen of geldboeten 
te verzekeren. 

23 september 1976. 91 

4. - Additioneel Protocol bij het Ver
d?·ag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
artikel 1, lid 2. - Bevoegdheid van de 
V erdragshtitende Staten toezicht te oefenen 
op het gebruik van eigendom in overeen
stemming met het algemeen belang. -
Omvang. - Het recht dat de Staten 
hebben die partij zijn in het Additioneel 
Protocol bij het V erdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 
20 maart 1952 te Parijs en goedgekeurd 
bij de handeling van de wetgevende 
macht van 13 mei 1955, de wetten toe 
te passen welke zij noodzakelijk oordelen 
om toezicht te oefenen op het gebruik 
van eigendom in overeenstemming met 
het algemeen belang omvat met name 
de bevoegdheid voor deze Staten om, 
met betrekking tot de bewijsmiddelen 
of de termijnen voor het indienen van 
verzoeken of rechtsvorderingen in ver
band met de eigendom, de regels vast 
te stellen aan de inachtneming waarvan 
de uitoefening van het recht op het 
ongestoord genot van zijn eigendom, in 
het algemeen belang, moet onderworpen 
zijn. (Art. 1 Additioneel Protocol bij 
het V erdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Ftmdamen
tele Vrijheden.) 

23 september 1976. 91 

5. - Additioneel P1·otocol bij het V er
dmg tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele V rijheden, 
a1·tikel 1. - Geen onverenigbaarheid van 
dit artikel met de artikelen 5 en 6 van 
de wet van 10 november 1953 tot aanvul-

ling van de besluitwet van 6 oktober 1944 
betreffende de telling van de Belgische en 
vreemde effecten. - Artikel 1 van het 
Additioneel Protocol bij het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 20 maart 1952 te Parijs 
en goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955, is 
niet onverenigbaar met de bepalingen 
van de wet van 10 november 1953 tot 
aanvulling van de besluitwet van 6 okto
ber 1944 betreffende de telling van de 
Belgische en vreemde effecten, met name 
met die van de artikelen 5 en 6 van 
genoemde wet. 

23 september 1976. 91 

6. - Verdrag tot Besche?·ming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, a1·tikelen 6 en 14.- Begrip.
De artikelen 6 en 14 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
worden niet geschonden door de rechter 
die aan een wettelijke bepaling een uit
legging geeft die tot een onderscheid 
leidt dat niet willekeurig is en waarbij 
al degenen die zich in dezelfde toestand 
bevinden op dezelfde wijze behandeld 
worden. 

6 oktober 1976. 145 

7. - V e?'dmg tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele 
V1·ijheden, artikel 6-3, a. - Dmagwijdte. 
- Aan het bepaalde in artikel 6-3, a, van 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij 
akte van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, luidens hetwelk eenieder 
het recht heeft onverwijld en in bijzon
derheden op de hoogte te worden gesteld 
van de aard en de reden van de tegen 
hem ingebrachte beschuldiging, is vol
daan wanneer de beklaagde zodanig 
wordt ingelicht dat hij zijn recht van 
verdediging doelmatig kan uitoefenen. 

12 oktober 1976. 178 

8. - Verdmg tot besche1·ming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, artikel 6. - Geen toepassing 
op de reohtspleging inzake dienstplicht. 
- De bepalingen van artikel 6 van het 
V erdrag tot bescherming van de rechten 
vB.n de mens en de fundamentele vrij-
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heden zijn niet van toepassing op de 
rechtspleging inzake dienstplicht. 

13 oktober 1976. 194 

9. - Bevoegdheid in bu1·gerlijlce zalcen 
en zalcen van lcoophandel. - Verdrag 
tussen Belgic en Nede1'land, goedgelceurd 
bij handeling van de wetgevende maoht 
van 16 augustus 1926. - Bevoegdheid 
van de 1·echte1· van de plaats waa1· de ver
bintenis moet wo1·den uitgevoerd. - Draag
wijdte van deze bepaling. - Luidens het 
bij handeling van de wetgevende macht 
van 16 augustus 1926 goedgekeurde ver
drag van 28 maart 1925 tussen Belgie 
en Nederland betreffende de territoriale 
rechterlijke bevoegdheid, het faillisse
ment, en het gezag en de tenuitvoerleg
ging van rechterlijke beslissingen, scheids
rechterlijke uitspraken en authentieke 
alden, kan de eiser, in persoonlijke, het
zij burgerlijke, hetzij handelszaken, het 
geschil brengen voor de rechter « van de 
plaats waar de verbintenis moet worden 
uitgevoerd » ; de plaats waar de verbin
tenis moet worden uitgevoerd wordt 
bepaald door de wet die de in het geding 
staande wettelijke verbintenis tot scha
devergoeding beheerst. 

10 december 1976. 408 

10. - Uitlegging. - Een internatio
naal verdrag met het doel eenheid te 
brengen in het recht kan niet worden 
uitgelegd bij verwijzing naar het natio
naal recht van een der contracterende 
staten ; indien de tekst uitlegging vergt, 
moet deze gebeuren op grond van aan 
het Verdrag eigen elementen, met name 
zijn voorwerp, zijn doel en zijn context, 
alsmede zijn voorbereiding en wordings
geschiedenis. 

27 januari 1977. 595 

11. - A1·tilcel 25 van het V erdrag van 
Warschau van 12 olctobe1· 1929 tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzalce het inte1·nationaal luohtve1·voer, 
goedgelceurd bij de wet van 7 april 1936 
en gewijzigd bij artilcel XIII van het 
Protocol van 's-Gravenhage van 28 sep
tember 1955, goedgekeu1·d bij de wet van 
30 juli 1693. - Aanspmlcelijlcheid van 
de vervoe1•de1· of zijn ondergeschilcte. -
W erlcelijlce wetenschap van de waa1·schijn
lijke schade. - Subjectieve en geen objec
tieve beoo1·deling. - Voor de toepassing 
van artikel 25 van het Verdrag van 
Warschau van 12 oktober 1929 tot het 

brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationaal luchtvervoer, 
goedgekeurd bij de wet van 7 april 1936, 
gewijzigd bij artikel XIII van het Pro
tocol van 's-Gravenhage van 28 septem
ber 1963, goedgekeurd bij de wet van 
30 juli 1963, waarin de gevallen worden 
vastgesteld waarin de vervoerder tot 
volledige schadevergoeding gehouden is, 
moet de vervoerder of zijn aangestelde, 
aan wie men een roekeloze daad of nalac 
tigheid verwijt, werkelijk weten dat de 
schade waarschijnlijk het gevolg zou 
zijn en niet enkel dat hij zulks norma
lerwijze had moeten weten. 

27 januari 1977. 595 

12. - V erdrag tot besche1·ming van 
de Rechten van de Mens en de JJ'undamen
tele Vrijheden, a1·tilcel 5, § 4. - Recht 
van hager beroep. - Draagwijdte. - Arti
kel 5, § 4, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden 1naakt geen 
gewag van enig hoger beroep tegen de 
beslissing van de erin bedoelde rechter. 

29 maart 1977. 824 

13. - Verdmg tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de JJ'undamentele 
V1·ijheden, m·tilcel 6, § 1. - Dmagwijdte. 
- Artikel 6, § 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
heeft betrekking op de rechten van de 
verdediging voor het vonnisgerecht en 
niet op de aanhouding of de voorlopige 
hechtenis. 

29 maart 1977. 824 

14. - Ve1·drag tot besche1·ming van de 
rechten van de mens en de jundamentele 
vrijheden, artikel 8. - Recht op eerbie
diging van het priveleven. - Inmenging 
van het openbaar gezag in de ttitoejening 
van dit 1·echt.- Voorwaarde. - Hoewel 
artikel 8 van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij 
de handeling van de wetgevende macht 
van 13 mei 1955, aan een ieder het recht 
op eerbiediging van het priveleven ver
leent, staat het de inmenging van het 
openbaar gezag in de uitoefening van dat 
recht toe wanneer deze inmenging bij de 
wet voorzien is en een maatregel is die 
ineen democratische samenleving nodig is 
voor de bescherming van de gezondheid. 

4 april 1977. 839 
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JACHT. 

1. - J agen in de staatsdomeinen inge
volge een openbare aanbesteding. - Wet 
van 28 februari 1882, a1·tikel 13. - Deze 
bepaling is niet toepasselijk op de jaaht 
op goederen toebehorend aan een commissie 
van openbare onderstand. - De bepaling 
van artikel 13 van de wet van 28 februari 
1882, luidens welke het niet toegelaten 
is te jagen op de domeinen van de Staat, 
tenzij krachtens een openbare aanbeste
ding, geldt slechts voor de jacht op staats
domeinen en niet voor die op domeinen 
van een commissie van openbare onder
stand. 

4 januari 1977. 475 

2. - Geen afgijte van het wapen. 
Geen afzoncle?·lijk miscl1·ijj. - Moet in 
de clagvaarcling niet worden vermelcl. -
Ret feit dat de schuldige het wapen 
waarvan hij zich heeft bediend niet 
onmiddeilijk afgeeft aan de agent die 
proces-verbaal opmaakt is geen bijzon
dere en van het hoofdjachtmisdrijf afge
scheiden misdrijf, doch een bijkomende 
en ermee onafscheidelijk verbonden om
standigheid, zodat deze omstandigheid 
niet noodzakelijk in de dagvaarding 
van de beklaagde moet worden vermeld. 
(Art. 20 .Jachtwet van 28 februari 1882; 
art. 182 Sv.) 

2 mei 1977. 895 

JEUGDBESCHERMING. 

1. - JIII isclrijven waa1·van spmke in 
artikel 36bis van de wet van 8 april1965. 
- Vervolgingen ten laste van minderja
rigen van meer dan zestien jaar en minder 
clan valle achttien jaar oucl. - Strafvor
clering voor het gemeem·echtelijk gerecht 
gebracht. - Onderzoek van de vervolging 
in raadkamer zonde?' clat de rechter zulks 
vooraf moet bevelen. - Artikel 36bis van 
de wet van 8 april 1965 schrijft op dwin
gende wijze voor dat, wanneer een min
derjarige van meer dan zestien jaar en 
minder dan voile achttien jaar oud voor 
het gemeenrechtelijk gerecht vervolgd 
wordt wegens een misdrijf als in dit 
artikel bepaaJd, o.a. wegens overtrading 
van de bepalingen van de wetten en 
verordeningen betreffende het wegver
keer, de debatten in raadkamer plaats
hebben ; de rechter is echter niet verplicht 

J 

v66r deze debatten te beslissen dat zij 
in raadkamer zuilen plaatshebben. 

5 oktober 1976. 141 

2. - M isclrijven waa1·van spmke in 
artikel 36bis van de wet van 8 april1965. 
- V M'volgingen ten laste van minclMja
rigen van mee?' clan zestien jaa1· en min
der clan valle achttien jaar oucl. - Straf
vm·dering vom· het gemeenrechtelijk gerecht 
gebracht. - Onclerzoek van de vervolging 
in raaclkamer. - G?·ondwet, artikel 96. 
- In zoverre artikel 36bis van de wet 
van 8 april 1965 voorschrijft dat het 
onderzoek van de vervolging voor het 
gemeenrechtelijk gerecht ten laste van 
een minderjarige van meer dan zestien 
jaar en minder dan voile achttien jaar 
oud, wegens een misdrijf als in dit artikel 
bepaald, in raadkamer plaatsheeft, kan 
het niet worden beschouwd als een bepa
ling waardoor artikel 96 van de Grond
wet voiledig of gedeeltelijk werd « opge
heven ». 

5 oktober 1976. 141 

3. - M isdrijven waarvan sprake in 
artikel 36bis van de wet van 8 april 1965. 
- V M'volgingen ten laste van minclerja
rigen van meer clan zestien jaar en van 
minclM· dan valle achttien jam· oucl. -
Oncle?·zoek in raaclkamer. - Recht van 
de oucle?·s, burgerrechtelijk aanspmkelijlc, 
tegenwoorclig te zijn bij en cleel te nemen 
aan het onclerzoek in madlcamer. -Hoe
wei krachtens artikel 36bis van de wet 
van 8 april 1965 het onderzoek in raad
kamer van de vervolgingen ten laste 
van minderjarigen van meer dan zestien 
jaar en minder dan voile achttien jaar 
oud, voor het gemeenrechtelijk gerecht, 
wegens een misdrijf als in dit artikel 
bepaald, o.a. wegens overtreding van 
de bepalingen van de wetten en verorde
ningen betreffende het wegverkeer, niet 
kan worden uitgebreid tot andere per
sonen die terzelfdertijd voor hetzelfde 
gerecht worden vervolgd, zelfs indien zij 
samen met de minderjarigen bij een en 
hetzelfde exploot zijn gedagvaard, heb
ben de ouders, die als burgerrechtelijk 
aansprakelijk voor de minderjarige wor
den gedagvaard, uiteraard het recht om 
tegenwoordig te zijn bij en deel te nemen 
aan de debatten in raadkamer. 

5 oktober 1976. 141 

4. - Wet van 8 april1965, artilcel 83. 
- Deelneming aan een als overtrecling 
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omschreven misdrijj dat door een minde?'
jarige van minder dan achttien jaar is 
gepleegd. - V eroordeling tot een geldboete 
van 50 fmnk. - Onwettelijkheid. - On
wettelijk is de veroordeling van de be
klaagde tot een geldboete van 50 frank 
omdat hij, met overtrading van arti
kel 83-1° van de wet van 8 april 1965, 
heeft deelgenomen aan een als overtre
ding omschreven feit dat door een min
derjarige van minder dan achttien jaar 
is gepleegd door aan deze zodanige hulp 
te hebben verleend, dat de overtreding 
zonder zijn bijstand niet had kunnen 
gepleegd worden. (Art. 66, lid 3, S.W. ; 
art. 83, 1°, wet van 8 april 1965 op de 
jeugdbescherming.) 

8 november 1976. 276 

KNEVELARIJ. 

V e1·oo1·deling, we gens oplichting, van 
een ambtenaa1·, een openbaa1· oificier of 
een met een openbaa1· dienst belaste per
soon. - V e1·oordeling die onde1· meer 
hierop steunt dat beklaagde misb1·uik 
heeft gemaakt van zijn hoedanigheid om 
te doen geloven aan het .bestaan van een 
denkbeeldig k?·ediet bij derden. - Moti
vering die geenszins implicee1·t dat be
klaagde zich aan knevela1·ij schttldig heeft 
gemaakt. - Begrip. - Dat een ambte
naar die schuldig wordt bevonden aan 
oplichting in werkelijkheid het misdrijf 
knevelarij, bedoeld bij artikel243 van het 
Strafwetboek, zou hebben gepleegd ligt 
niet besloten in de motiven van een 
arrest volgens welke die beldaagde mis
bruik heeft gemaakt van zijn ware hoeda
nigheid van ambtenaar om de slachtoffers 
ertoe aan te zetten hem bepaalde bedra
gen af te geven door hen te doen geloven 
aan een denkbeeldig krediet bij derden, 
nu nit die motieven volgt dat de ge
noemde slachtoffers niet in de waan 
konden verkeren dat de genoemde be
dragen wettelijk verschuldigd waren of 
dat zij meer bedroegen dan wettelijk 
verschuldigd was. 

15 maart 1977. 767 

KOOP. 

1. - Arrest dat vaststelt dat het verzoek 

K 

5. - Wet van 8 april1965, artikel 59. 
- Appelgerecht waa1·bij aanhangig is het 
hoge1· beroep tegen een eindbeslissing van 
de jeugdrechter. - Devolutieve kracht 
van dit hager beroep. - Omvang. - Uit 
de devolutieve kracht van het hager 
beroep en uit artikel 59, tweede lid, 
van de wet van 8 april 1965 op de jeugd
bescherming, volgens welke de v66r het 
hager beroep door de jeugdrechtbank 
genomen voorlopige maatregelen gehand
haafd blijven zolang ze niet door het 
appelgerecht zijn gewijzigd, vloeit voort 
dat de jeugdrechter niet bevoegd is om 
bij voorraad uitspraak te doen wanneer 
tegen zijn eindbeslissing hager beroep 
is ingesteld. 

27 juni 1977. 1111 

om commissie van de commtsswnai1·
kope1' aan de commissionair-ve1·koper zan
de?· invloed was op de akkoordbevestiging 
van de koop door de commissionai1·-koper 
aan de commissionai1·-vm·kope1·. - Beslis
sing dat de koop gesloten was zod1·a de 
akkoordbevestiging van de commissionair
kope1' omt?·ent de zaak en de p1•ijs de com
missionair-verkoper had bereilet. - Wet
telijk gerechtvaa1•digde beslissing.- Wet
telijk gerechtvaardigd is het arrest dat, 
nate hebben vastgesteld dat een verzoek 
om commissie door de commissionair
koper aan de commissionair-verkoper 
zonder invloed was op de aldwordbeves
tiging van de commissionair-koper, be
slist dat de koop tussen de partijen vol
trokken was zodra het akkoord van de 
commissionair-koper de commissionair
verkoper had bereikt. (Artt. 1582 en 
1583 B.W.) 

22 oktober 1976. 229 

2. - V1·ijwa1·ing bij uitwinning. -
Pacht waarmee een 01U'OM'end goed bij de 
ve1·koop ervan aan een de1•de is bezwaard. 
- Dit levert voo1• de kope1· een last op. -
Ret bestaan van een pacht, waarmee 
een onroerend goed bij de verkoop ervan 
aan een derde is bezwaard, levert voor 
de verkoper een last op. (Art. 1626 B.W.) 

3 februari 1977. 628 

3. - Vrijwa1·ing bij uitwinning. -
V oorwaarden waaronder de leaper zich 
lean belelagen over het bestaan van een 
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last waarmee de verkochte zaalc is belast. 
- De koper kan zich in de regel niet 
beklagen over het bestaan van een last 
waarmee de verkochte zaak is bezwaard, 
tenzij cleze last bij de verkoop niet is 
opgegeven. (Art. 1626 B.W.) 

3 februari 1977. 628 

4. - Geb1·eken van de verkochte zaak. 
- V e1·koop van een om·oerend goed. -
Gebreken welke de verkoper, die het onroe
rend goed heeft gebouwd, had moeten 
lcennen en voo1·molcen. - Fo~tt van de 
ve1·kope?'. - Gevolgen. - Dat de verko
per, die het onroerencl goecl heeft ge
bouwd, door een gebrek aan nauwgezette 
controle bij het bouwen een fout heeft 
begaan en clus tot schadevergoeding is 
gehouclen jegens cle koper, wordt wette
lijk beslist door het arrest dat vaststelt 
dat deze schade te wijten is aan een 
gebrek waarvan cle verkoper het bestaan 
had moeten kennen en die hij had moeten 
voorkomen. 

22 april 1977. 868 

5. - V e?'b01·gen gebrek van de ve1'
kochte . za:ak. - V m·kope?' fabrikant of 
gespecwl~see?·d verkoper. - Kennis van 
het gebrelc. - D1·aagwijdte. - De ver
koper, fabrikant of gespecialiseercle ver
koper van zaken zoals die welke hij 
heeft verkocht, is verplicht de zaak zon
der gebrek te leveren en moet daartoe 
alle nuttige maatregelen nemen om alle 
~o~elijke gebreken op te sporen, zodat, 
md1en het bestaan van een gebrek worclt 
aangetoond, hij cle door de koper onder
gane schade moet vergoeden, tenzij hij 
de absoluut onnaspeurlijke aard van het 
gebrek bewijst. (Artt. 1341 en 1345 B.W.) 

6 mei 1977. 915 

6. - N ietigve?·kla1·ing we gens een aan 
de verkoper te wijten reden. - V onlering 
tot schadevergoeding van de lcope?'. -
Doo~ de v~~kope1· bij conclusie voo1·gestelde 
1'am~ngsW~Jze van de schade. - Raming 
van de schade "ex aequo et bono>>. -
Wettelijlcheid. - Voorwaarden. - Wan
neer een verkoop nietig wordt verldaard 
wegens een aan de verkoper te wijten 
reden en de koper een vordering tot 
schaclevergoeding instelt, kan de rechter 
slechts van een raming ex aequo et bono 
toepassing maken als hij de redenen 
aangeeft waarom, enerzijds, de door de 
ve_rkope.~ bij conclusie voorgestelde ra
mmgSWIJze moet worden verworpen en 
anderzijds, de raming slechts ex aequ~ 

et bono kan geschieden. (Artt. 1149, 
1151 B.W. en 97 Grondwet.) 

6 mei 1977. 917 

7. - Voor onbepaalde tijd verleende 
concessie van alleenverlcoop. - Wet van 
27 juli 1961. - Bepalingen van dwin
gende aanl. - De bepalingen van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende eenzij
d!~e beeindiging van de voor onbepaalde 
tiJd verleende concessies zijn van dwin
gende aard, zodat wettig verantwoord 
is het vonnis waarin wordt beslist dat 
niettegenstaande het akkoord van d~ 
concessiehouder, geen verbindende kracht 
kan worden toegekend aan de overeen
komst die v66r de beeindiging van het 
contract tot verlening van de concessie 
is gesloten en waarin clausules voorkomen 
d~e ~~t vorenvermelde bepalingen strij
d1g ZlJn. 

9 j1mi 1977. 1041 

KOOPHANDEL-KOOPMAN. 

1. - Overtreding van de wet van 24 juli 
1973 tot instelling van een ve1plichte 
avondshtiting in handel, ambacht en dienst
ve1·lening. - Ve1jaring. - Termijn. -
De uit een overtreding van de wet van 
24 juli 1973 tot instelling van een ver
plichte avondsluiting in handel, ambacht 
en dienstverlening volgende strafvorde
ring verjaart, wanneer er geen oorzaak 
van schorsing van de verjaring bestaat, 
door verloop van zes maanden, te reke
nen van de laatste da.ad van onderzoek 
of van vervolging verricht binnen zes 
maanden vanaf de dag waarop het mis
drijf is gepleegd. (Artt. 21, 22, 23, 25 
wet van 17 april 1878 en art. 11 wet 
van 24 juli 1973.) (Impliciete oplossing.) 

10 mei 1977. 922 

2. - Wet van 24 juli 1973 tot instel
ling van een ve1plichte avondsluiting in 
handel, ambacht en dienstverlening. -
Overtreding omsch1·even bij de artilcelen 1 
2 e.n 11. - U itzonde1·ingen bepaald bi] 
art~lcel 4, § 1, a. - Beg1·ip. - De bij 
art1kel 4, § 1, a, .van de wet van 24 juli 
1973 bepaalde mtzonderingen op de bij 
de artikelen 1 en 2 van deze wet opge
legde verplichte avondsluiting gelden 
slechts :'?or specifiek~ beroepsbezighe
den en ZIJn derhalve met van toepassing 
op een handel van verscheiden soorten 
produkten waaronder die welke worden 
verkocht in de bij artikel 4, § 1, a, ver
noemde specifieke bedrijven. 

10 mei 1977. 922 
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KORT GEDING. 

Spoedeisend geval. - Beoordeling door 
de ?'echter in hager beroep. - De rechter 
in hager beroep mag rekening houden met 
hetgeen zich heeft voorgedaan sedert de 
vo1·dering ingesteld of het be1•oepen vonnis 
uitgesproken werd.- De rechter in hager 
beroep voor wie het hager beroep aan-

LANDBOUW. 

Bestrijdingsmiddelen en gmndstoffen 
voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en 
veeteelt. - V e1·handelen van best?·ijdings
middelen en grondstoffen, waarvan de 
ve1·koop ve1·boden is. - Wet van 11 juli 
1969, artikel 8, § 1, 8°.- Moreel bestand
deel van het misdrijj. - Het misdrijf 
omschreven in artikel 8, § 1, 8°, van 
de wet van ll juli 1969, dat straffen 
stelt op het verhandelen van bestrijdings
middelen en grondstoffen voor de land
bouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, 
waarvan de verkoop verboden is, wordt 
gepleegd door het loutere stellen van de 
materiele handeling, onverschillig of deze 
uit nalatigheid of uit opzet voortkomt. 

30 november 1976. 369 

LASTGEVING. 

Bewijs door ve1·moedens. - Bewijs van 
het bestaan van lastgeving. - Bewijs door 
vermoedens doo1• een de1·de toegelaten. -
Een derde mag het bestaan van een 
overeenkomst van lastgeving bewijzen 
door vermoedens. (Artt. 1341, 1348, 
1353 en 1985 B.W.) 

17 november 1976. 307 

LEVENSONDERHOUD. 

1 . - A1·tikelen 279 en 280 van het 
Burgerlijk Wetboek. - Uitkering tot 
levensonde1·houd na echtscheiding door 
onderlinge toestemming. - Geen vMplich
ting bepaald in het Bu1·ge?·lijk W etboek. 
- De verplichting tot uitkering tot 
levensonderhoud na echtscheiding door 
onderlinge toestemming volgt niet uit 
een in het Burgerlijk W etboek bepaalde 
verplichting. (B.W., artt. 279 en 280.) 

30 maart 1977. 829 

L 

hangig is gemaakt tegen een vordering 
tot behandeling van de zaak in kart 
geding moet, bij de beoordeling of het 
om een spoedeisend geval gaat, zich 
nie~ pla:;ttsen op de dag waarop de vor
dermg mgesteld of de beslissing van 
de eerste rechter uitgesproken werd. 
(Art. 584 G.W.) 

4 november 1976. 262 

2. - Uitkering tot onde1•houd na echt
scheiding. - Onderhoudspliohtige die aan 
zijn gewezen eohtgenoot een huis wil te?' 
beschikking laten en dit aanbod ajhanke
lijk stelt van de toekeningn van een be
paald uitkeringsbedmg. Beslissing 
waarbij het voo1·deel in natura wordt 
gehandhaafd en de geldelijke bedragen 
worden VM'hoogd. - Wettelijkheid. -
yYanneer de onderhoudsplichtige aan 
ZlJn gewezen echtgenoot een aanbod in 
natura heeft gedaan afhankelijk van de 
toekenning van een door hem bepaald 
uitkeringsbedrag, kan de rechter wette
lijk beslissen dat het aangeboden voor
deel in natura wordt gehandhaafd en 
dat de geldelijke bedragen, waarvan hij 
het principe niet betwistte, worden ver
hoogd. 

28 april 1977. 885 

LOGEMENTSHUIZEN. 

Wet van 17 februari 1963, a1·tikel 1. 
-. Dag waarop de 1•eiz~ger in de gelegen
he~d aankomt. - Beg1·~p.- In artikel 1 
van de wet van 17 december 1963 tot 
inrichting van de controle op reizigers 
in logementshuizen wordt onder de woor
den « de dag waarop de reiziger in de 
gelegenheid aankomt "verstaan de kalen
derdag waarop hij aankomt en niet een 
tijdsruimte van vierentwintig uur na de 
aankomst. 

19 april 1977. 858 

LOON. 

1. - Begrip. - Loon is de tegen
prestatie van arbeid die ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst wordt ver
richt. 

20 april 1977. 862 

2. - Bescherming. Eindejaarsp1·e-
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mie. - Loon in de zin van de wet van 
12 ap1·il 1965. - Eindejaarspremies, 
die aan werknemers worden toegekend 
wegens ter uitvoering van hun arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, zijn loon 
in de zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

20 april 1977. 862 

LUCHTVAART. 

I nternationaal luchtvervoer. - Arti
kel 25 van het Verdmg van W arschau 
van 12 olctober 1929 tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen inzalce het 
internationaal hwhtvervoe1·, goed gelceurd 
bij de wet van 7 ap1·il 1936, gewijzigd 
bij m·tilcel XIII van het P1·otocol van 
's- Gravenhage van 28 september 1955, 
goedgelceu1·d bij de wet van 30 juli 1963. 
- Aanspmlcelijlcheid van de ve1'VOe?'de1· 

M 

MACHTSOVERSCHRIJDING. 

Machtsajwending. - Begrij. - Een 
koninklijk besluit is niet met machtsaf
wending, vorm van machtsoverschrij
ding, genomen wanneer bij het nemen 
ervan de uitvoerende macht haar be
voegdheid heeft uitgeoefend ter verwe
zenlijking van de essentiele doeleinden 
waarvoor ze haar werd toegekend. 

18 januari 1977. 553 

MAKELAAR. 

1. - Malcelaa1'sove1·eenlcomst. - Oom
missieloon. - Geen beding bet1·ejj'ende 
het percentage van het commissieloon. -
Rechter die het commissieloon vaststelt 
aan de hand van de gebruilcen inzalce 
bemiddeling. - Wettelijlce beslissing. -
Bij gebrek aan beding betreffende het 
percentage van het commissieloon in de 
makelaarsovereenkomst, stelt de rechter 
wettelijk het loon vast aan de hand van 
de gebruiken inzake bemiddeling. (Art. 64 
W.K.) 

26 november 1976. 342 

2. - Malcelaarsovereenlcomst. Oom-
missieloon. - Eisbaarheid. - Het com
missieloon van de makelaar is eisbaar 
zodra de door zijn bemiddeling gesloten 

of zijn ondergeschilcte. - W erlcelijlce we
tenschap van de waarschijnlijlce schade. 
- Subjectieve en geen objectieve beoorde
ling. - Voor de toepassing van arti
kel 25 van het Verdrag van W arschau 
van 12 oktober 1929 tot het brengen 
van eenheid in enige bepalingen inzake 
het internationaal luchtvervoer, goed
gekeurd bij de wet van 7 april 1936, 
gewijzigd bij artikel XIII van het Pro
tocol van s' -Gravenhage van 28 septem
ber 1963, goedgekeurd bij de wet van 
30 juli 1963, waarin de gevallen worden 
vastgesteld waarin de vervoerder tot 
volledige schadevergoeding gehouden is, 
moet de vervoerder of zijn aangestelde, 
aan wie men een roekeloze daad of nala
tigheid verwijt, werkelijk weten dat de 
schade waarschijnlijk het gevolg zou 
zijn en niet enkel dat hij zulks norma
lerwijze had moeten weten. 

27 januari 1977. 595 

overeenkomst tot stand komt. (Art. 64 
W.K.) 

26 november 1976. 342 

3. - Malcelaarsove1·eenlcomst. - Oom
missieloon. - Door bemiddeling van de 
malcelaar gesloten ve?·lcoopove1•eenlcomst tot 
stand gelcomen in het buitenland en p1·ijs 
bepaald in buitenlandse munt. - Oom
missieloon in Belgische munt berelcend op 
de lcoopprijs volgens de wissellcoers op de 
dag van de alcte van verlcoop. - Wette
lijlce beslissing. - W anneer de door 
bemiddeling van de makelaar gesloten 
verkoopovereenkomst tot stand is geko
men in het buitenland en de prijs werd 
bepaald in buitenlandse munt, beslist 
de rechter wettelijk dat het commissie
loon, in Belgische munt, dient te worden 
berekend volgens de wisselkoers op de 
dag van de koopakte. (Art. 64 W.K.) 

26 november 1976. 342 

MANDELIGHEID. 

1. - Wettelijlc stelsel. - Schouwpijp 
in een gemene muu1·. - Verleent aan de 
ondeelbare medeeigenaars geen 1'echt van 
geb1·uilc. - Mandeligheid als bij de wet 
ingesteld verleent uit zichzelf aan eenie
der van de onverdeelde medeeigenaars 
niet het recht gebruik te maken van 
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een in de gemene muur gebouwde schouw
pijp. (Art. 653 en vlg. B.W.) 

9 septe1nber 1976. 31 

2. - Eigenaar van een erf langs een 
niet-gemene muur die aan deze muur een 
ga1·age bouwt, zonde1· die M'aan te beves
tigen of vast te metselen. - Geen verplich
ting tot betaling van de mandeligheid. -
W anneer de eigenaar van een erf langs 
een niet-gemene muur een garage bouwt, 
zonder die aan de muur te bevestigen 
of vast te metselen, blijkt nit deze han
deling niet dat de bedoelde eigenaar de 
mandeligheid van de muur wil verkrij
gen, kan de eigenaar van de muur niet 
eisen dat de bouw wordt stilgelegd en 
levert deze geen grond op tot vergoeding 
van de mandeligheid. (Art. 661 B.W.) 

2 juni 1977. 1020 

MINDERJARIGHEID. 

Pacht.- Recht van voorkoop.- Recht 
dat in onverdeeldheid toebehom·t aan min
dMjarigen en aan meerderjarigen. - Af
stand van dit recht dom· de minderjarigen en 
de meerde1ja1·igen moet geschieden overeen
lcomstig de rechtsvormen van de a?·tilce
len 1186 en 1187 van het Gereohtelijk Wet
boek. - Wanneer een landeigendom ge
meenschappelijk gepacht wordt moet de 
afstand van het recht van voorkoop, 
dat in onverdeeldheid toebehoort aan 
minderjarigen en aan meerderjarigen, 
geschieden overeenkomstig de rechtsvor
men van artikel 1186 van het Gerechte
lijk W etboek, als het gaat om de afstand 
van de minderjarigen, en overeenkomstig 
artikel 1187 van ditzelfde wetboek, als 
het gaat om de afstand van de meerder
jarigen. (Artt. 48 en 49 afdeling van het 
Burgerlijk W etboek over de regels betref
fende de pacht in het bijzonder ; art. I 
wet van 4 november 1969.) 

15 april 1977. 853 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

A1·tikel 491 van het Stmjwetboek. -
Bestanddelen van het misd1·ijj. - Bewijs
last. - In geval van vervolging wegens 
misbruik van vertrouwen op grond van 
artikel 491 van het Strafwetboek dient 
het openbaar ministerie niet alleen het 
bewijs te leveren van het bestaan van 
contract op de uitvoering waarvan het 
misdrijf betrekking heeft, doch ook van 

de bedrieglijke verduistering of verspil
ling van de overhandigde voorwerpen; 
aan deze toepassing van de regels inzake 
de bewijslast wordt geen afbreuk gedaan 
door de uitzonderlijke regel van arti
kel 16 van de wet van 17 april 1878, 
waarvan geen toepassing wordt gemaakt 
als de beklaagde tot zijn verdediging een 
vooraf bestaand rechtsfeit aanvoert. 

27 september 1976. 106 

MISDRIJF. 

1. -Paging. - Geen vaststelling van 
de bestanddelen. - Onwettelijke ve1'001'de
ling. - Noch regelmatig met redenen 
omldeed noch wettelijk verantwoord is 
de veroordeling wegens een poging tot 
misdaad, als de bestanddelen van de 
strafbare paging niet zijn vastgesteld. 
(Art. 51, S.W.; art. 97 Grondwet.) 

22 november 1976. 320 

2. - Rechtvaardigingsg1·ond. On-
ove?·komelijlce rechtsdwaling. - Begrip. 
- Een rechtsdwaling wegens bepaalde 
omstandigheden kan door de rechter als 
onoverkomelijk worden beschouwd, op 
voorwaarde dat hij uit deze omstandig
heden kan afieiden dat de beklaagde 
heeft gehandeld zoals ieder redelijk en 
voorzichtig persoon zou gedaan hebben; 
de eenvoudige vaststelling dat de be
klaagde slecht werd geadviseerd, zelfs 
door een geschikt persoon, kan niet 
volstaan. 

29 november 1976. 359 

3. - Rechtvaardigingsgrond.- Beoor
deling doo1· de jeitenrechte1•. - Toezicht 
van het Hof. - De feitenrechter beoor
deelt soeverein bet bestaan van een 
door de beldaagde als rechtvaardigings
grond aangevoerde onoverkomelijke 
rechtsdwaling, doch het Hof moet na
gaan of de door hem vastgestelde feiten 
de gevolgen, welke hij er in rechte uit 
afleidt, verantwoorden. 

29 november 1976. 359 

4. - Door de beklaagde als 1'echtvaar
digingsgrond aangevoerde omstandighe
den. - Onaantastbare beoordeling door 
de jeitenrechter.- (kenzen.- De feiten
rechter beoordeelt in feite en, derhalve, 
onaantastbaar of de door de beklaagde 
aangevoerde omstandigheden een recht
vaardigingsgrond opleveren waardoor de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt 
uitgesloten, met het voorbehoud dat de 
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door hem vastgestelde feiten de gevolgen 
moeten kunnen rechtvaardigen die hij 
in rechte eruit afieidt. (S.W., art. 71.) 

14 december 1976. 426 

5. - Rechtvaardigingsgrond. On-
overkomelijke dwaling. - Beoordeling 
door de jeitem·echter. - De feitenrechter 
beoordeelt op onaantastbare wijze het 
bestaan van een door de beklaagde als 
rechtvaardigingsgrond aangevoerde on
overkomelijke dwaling. (S.W., art. 71.) 

ll januari 1977. 526 

6. - Aantasting van de vrije uitoefe
ning van de soevereine machten bij de 
Grondwet bepaald. - Wet van 2 maart 
1954. - Samenscholingen en individuele 
demonstmties binnen de zogeheten neu
trale zone van de hoojdstad. - Deze 
misdrijven zijn op zichzelj geen politieke 
misdrijven. - Samenscholingen in de 
open lucht en individuele demonstraties 
in de zogeheten neutrale zone van de 
hoofdstad zijn op zichzelf geen politieke 
misdrijven welke door het hof van assi
sen worden berecht; zij zijn slechts poli
tieke misdrijven wanneer zij het bestaan 
zelf en de werking van de politieke instel
lingen in het gedrang brengen. (Art. 98 
Grondwet; art. 3 wet van 2 maart 1954.) 

1 februari 1977. 613 

7. - Rechtvam·digingsgrond. Zede-
lijke dwang. - Bestanddelen. - Wette
lijk gerechtvaardigd is de beslissing die 
de door de beklaagde ingeroepen zede
lijke dwang verwerpt door vast te stellen 
dat noch de vrije wil van de beklaagde 
werd uitgeschakeld noch voor hem tegen
over 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. (Art. 71 
S.W.) 

10 mei 1977. 925 

8. - Ji'eiten in Belgie gepleegd. -
Ji'eiten in Belgie strajbaar zeljs indien 
zij bet1·ekking hebben op ande1·e, in het 
buitenland gepleegde jeiten. - W anneer 
strafbare handelingen in Belgie zijn be-

NAAM. 

ll'amilienaam. - Begrip. - De fa
milienaam van het kind is de naam 

N 

gaan, kan het misdrijf in Belgie vervolgd 
worden zelfs indien het betrekking heeft 
op andere, in het buitenland gepleegde 
feiten. (Artt. 3 en 4 S.W. ; artt. 6 tot 14 
wet van 17 april 1878.) 

20 juni 1977. 1084 

9. - V erscheidene jeiten uitgaande 
van een enkel st1·ajbaar opzet. - ll'eiten 
wegens welke een veroordelencle eindbeslis
sing is uitgesproken. - Andere jeiten 
welke oak v661· die veroo?"deling werden 
gepleegcl. - Een enkel misclrijj. -Wan
neer bepaalde feiten die aanleiding heb
ben gegeven tot een veroordelende eind
beslissing en andere misdrijven die ook 
zijn gepleegd v66r die beslissing, welke 
hierover geen uitspraak heeft gedaan, 
deel uitmaken van hetzelfde opzet, 
leveren zij samen een enkel misdrijf op. 
(S.W., art. 65.) 

28 juni 1977. ll18 

MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN). 

1.- Wet van 7 augustus 1931.- Wet 
niet opgeheven bij de wet van 29 mam·t 
1962 op cle steclebMtW. - De wet van 
7 augustus 1931 op het behoud van monu
menten en landschappen is niet opgehe
ven door de wet van 29 maart 1962 op 
de stedebouw. 

1 februari 1977. 607 

2. - Wet van 7 augustus 1931, arti
kel21, 2°.- Verbod werken te onclernemen 
welke verboclen zijn bij een koninklijk 
besluit tot rangschiklcing van een land
schap.- Betelcenis van cle woorclen « oncler
nemen "·-In de bepaling van artikel 21, 
2°, van de wet van 7 augustus 1931 
waarin straf wordt opgelegd aan degene 
die werken onderneemt welke verboden 
zijn bij een koninldijk besluit tot rang
schiklring van een landschap, tenware zij 
bij koninklijk besluit van latere datum 
werden toegelaten "• sluit de uitdrukld.:ng 
" werken ondernemen '' niet het voort
zetten van reeds aangevangen werken uit. 

l februari 1977. 607 

van de vader in de geboorteakte. (Artt. 1 
en 4 decreet van 6 fructidor Jaar II.) 

29 oktober 1976. 251 
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NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN 
-MODELLEN. 

Koninklijk besluit nr. 91 van 29 januari 
1935. - Nieuwigheid en eigenaardigheid. 
- Begrip. - De wettelijke bescherming 
inzake nijverheidstekeningen en -model
len heeft met name betrekking op aile 
gegoten plastische vormen welke tot 
doel hebben aan een produkt een nieuw 

ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

1. - Strafzaken. - Een enkel stmfbaar 
opzet.- Onaantastbare beoordeling infeite. 
- De rechter beoordeelt onaantastbaar 
in feite ofverscheidene feiten wegens een
heid van opzet een enkel strafbaar feit 
opleveren. (Art. 65 S.W.) 

12 oktober 1976. 186 

2. - Strafzaken. - Misd1·ijven opge
leve1'd door een enkel feit of doo1• afzonder
lijke feiten. - Soevereine beoo1·deling in 
feite. - De feitenrechter beoordeelt soe
verein of misdrijven door een enkel feit 
of door afzonderlijke feiten worden op
geleverd. (Art. 65 S.W.) 

9 en 16 november 1976. 283 en 302 

3. - Strafzaken. - M isdrijj. - Door 
de beklaagde als rechtvaardigingsgrond 
aangevoe1·de omstandigheden. - Onaan
tastbare beoo1•deling doo1· de feitenrechter. 
- Grenzen. - De feitenrechter beoor
deelt in feite en, derhalve, onaantastbaar 
of de door de beklaagde aangevoerde om
standigheden een rechtvaardigingsgrond 
opleveren waardoor de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid wordt uitgesloten, met 
het voorbehoud dat de door hem vast
gestelde feiten de gevolgen moeten kun
nen rechtvaardigen die hij in rechte eruit 
afieidt. (S.W., art. 71.) 

14 december 1976. 426 

4. - Strafzaken. - Noodzakelijkheid 
of raadzaamheid van een onderzoeksmaat-
1'egel. - Soeve1·eine beoordeling. - De 
feitenrechter beoordeelt soeverein de 
noodzakelijkheid of de raadzaamheid 
van een bijkomende onderzoeksmaat
regel. 

3 januari 1977. 472 

0 

voorkomen of een eigenaardige vorm te 
geven; de beoordeling van de eigen
aardigheid van de vorm kan niet afhan
gen van de criteria die onafhankelijk 
zouden bestaan van het produkt waarop 
deze vorm is toegepast en waardoor het 
ge!ndividualiseerd wordt om het te 
onderscheiden van een produkt van 
dezelfde aard. 

7 maart 1977. 732 

5. - Strafzaken. - N oodzakelijkheid 
of raadzaamheid van een onderzoeksmaat
regel. - Soevereine beootdeling. - De 
feitenrechter beoordeelt soeverein de 
noodzakelijkheid of de raadzaamheid 
van een bijkomende onderzoeksmaat
regel. 

10 januari 1977. 524 

ONBEKWAAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. 

Onbekwaamvetklating. - Woonplaats 
van de onbekwaamverklaarde mee?·detjm·i
ge. - Een onbekwaamverklaarde meer
derjarige heeft zijn woonplaats bij zijn 
voogd. (Art. 108 B.W.) 

20 oktober 1976. 220 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. 

1. - Ve1·kiezing van personeelsafge
vaardigden. - Kiesve1'1·ichtingen. - Ge
tuigen. - Ve1·betering van het proces
verbaal. - Aanwezigheid van de getuigen. 
- De getuigen aangewezen door de re
presentatieve werknemersorganisaties om 
aanwezig te zijn bij de kiesverrichtingen 
voor de verkiezing van de werknemers
afgevaardigden in de ondernemingsraad 
en het veiligheidscomite, moeten de 
gelegenheid hebben ook aanwezig te zijn, 
wanneer het stembureau na het afsluiten 
van de kiesverrichtingen opnieuw samen
komst, niet om een louter materiele ver
gissing in het proces-verbaal recht te 
zetten, maar om de verdeling van de 
mandaten en de aanwijzing van de ver
kozenen in overeenstemming te brengen 
met de wettelijke bepalingen en het 
proces-verbaal dienovereenkomstig te ver-
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beteren. (Artt. 28 en 51 K.B. van 18 fe
bruari 1971 tot regeling van de onder
nemingsraden ; artt. 29 en 52 K.B. van 
18 februari 1971 inzake veiligheidscomi
tes.) 

3 november 1976. 255 

2. - Veiligheidscomite. Kandidaat 
voor de ver·kiezing van de personeelsafge
vaardigden. - Tewerkstelling in dezelfde 
onderneming door verschillende werkge
vm·s. - Recht op bescherming tegen ant
slag. -De werknemer die kandidaat is 
geweest voor de verkiezing van de per
soneelsafgevaardigden in het veiligheids
comite en, na onregelmatig te zijn ont
slagen, niet in de onderneming is her
plaatst, heeft recht op een bijzondere 
ontslagvergoeding, wanueer hij gedu
rende de periode dat hij als kandidaat 
tegen onrechtmatig ontslag beschermd 
wordt, tewerkgesteld is geweest in de
zelfde onderneming, dit is dezelfde tech
nische bedrijfseenheid, ook al is hij in 
die onderneming in dienst van verschil
lende werkgevers geweest. (Wet van 
10 juni 1952, art. Ibis.) 

16 maart 1977. 774 

ONDERWIJS. 

V?'ij ondenvijs. - Vr·ijheid van onde?'
wijs. - G?'ondwet, ar·tikel 17. - Ar?'est 
wam·in wor·dt beslist dat, met toepassing 
van ar·tikel 21bis van de gecoi:h·dinee?"de 
wetten betr·effende het bediendencontr·act, 
nietig is een clausule volgens welke, wegens 
het huwelijk of he?"tr·ouwen van een onde?'
wijslid, zonder· opzegging of ver·goeding een 
einde gemaakt wonlt aan zijn m·beidsove?'
eenkomst voor bedienden. - Geen schen
dint van deze gr·ondwettelijke bepaling. -
Vrijheid van onderwijs en artikel 17 van 
de Grondwet worden niet geschonden 
door het arrest waarin wordt beslist dat, 
met toepassing van artikel 2lbis van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, nietig is een clausule 
van een dergelijke arbeidsovereenkomst 
volgens welke hieraan zonder opzegging 
of vergoeding een einde gemaakt wordt, 
wegens het huwelijk of hertrouwen van 
de bediende - een onderwijslid - dat 
door de regels van de katholieke kerk 
afgekeurd wordt. 

8 december 1976. 399 

ONDERZOEKSGERECHTEN. 

1. - Raadkamer. - Regeling van de 

voomfgaande ?'echtspleging. - Behan
deling met gesloten dettr·en. - De raad
kamer behandelt de regeling van de 
voorafgaande rechtspleging met gesloten 
deuren. (Artt. 217 en 218 S.W.) 

12 oktober 1976. 169 

2. - On?'egelmatigheden gepleegd tij
dens het voor·onder·zoek. - Hebben geen 
ver·nietiging van de regelmatige vm·wij
zingsbeslissing van het bevoegde onde?'
zoeksge?'echt ten gevolge. - In correctio
nele zaken kunuen de onregelmatigheden 
tijdens het vooronderzoek geen nietigheid 
ten gevolge hebben van de regelmatige 
verwijzingsbeslissing van het bevoegde 
onderzoeksgerecht. 

13 december 1976. 413 

3.- Ar'?'est van de kamer· van inbeschul
digingstelling tot verwijzing van de vm·
dachte naa?' de cornctionele rechtbank. -
Ar·rest gewezen buiten de tegenwoordigheid 
van het openbaar ministe1•ie. - W ettelijk
heid. - Generlei bepaling van het Wet
boek van Strafvordering of van enige 
andere wet schrijft voor dat de arresten 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, welke in de regel met gesloten deuren 
uitspraak doet, in tegenwoordigheid van 
het openbaar ministerie moeten worden 
gewezen. 

25 januari 1977. 588 

4. - Oorrectionalism·ing van een mis
daad wegens ver·zachtende omstandigheden. 
- Diefstal strafbaar· met vijjtien tot 
twintig jaa?' dwangar·beid, op grand van 
artikel 473 van het Stmfwetboek. -
Ondm·zoeksger·echt niet bevoegd om deze 
misdaad te corr·ectionaliser·en. - Diefstal 
met behulp van geweld of bedreiging, 
gepleegd met een van de verzachtende 
omstandigheden, als bedoeld in arti
kel 473 van het Strafwetboek, en gestraft 
met vijftien tot twintig jaar dwangar
beid, is niet een van de misdaden waar
voor de wet in de mogelijkheid voorziet 
dat zij door de onderzoeksgerechten 
wegens verzachtende omstandigheden 
gecorrectionaliseerd worden. (Art. 2 wet 
van 4 oktober 1867 ; enig artikel wet van 
19 maart 1956). 

14 februari 1977. 655 

5. - Beschikking van de madkame?' tot 
bevestiging van een bevel tot aanhouding. 
- Am·d. - Gevolg op het taalgebr·uik. -
De beschikking van de raadkamer tot 
bevestiging van een bevel tot aanhouding 
is geen !outer voorbereidende beslissing, 
in de zin van artikel 40 van de wet van 
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15 juni 1935 op het gebruik der ta~en 
in gerechtszaken ; wal?-neer deze besch1~: 
king op tegenspraak IS gewezen dekt ZlJ 

derhalve de nietigheid van het proces
verbaal waarbij een onderzoeksrechter, 
voordat hij een bevel tot aanhouding 
ver1eent, de verklaring van de verdachte 
in een andere landstaal dan die van de 
rechtspleging optekent. 

27 juni 1977. ll08 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

1. - Onregelmatigheden gepleegd tij
dens het vooronde1·zoek. - Hebben geen 
vernietiging van de regelmatige verwij
zingsbeslissing van het bevoegde onder
zoeksge1•echt ten gevolge. - In corr~c
tionele zaken kmmen de onregelmatig
heden tijdens het vooronderzoek geen 
nietigheid ten gevolge hebben van de 
regelmatige verwijzingsbeslissing van het 
bevoegde onderzoeksgerecht. 

13 december 1976. 413 

2.- Officiet• van gerechtelijke politic die 
optreedt te1· uitvoering van doo1· een onde1'
zoeksrechter bevolen verrichtingen. - Offi
cier van politic aldus bevoegd om deze 
ver1·ichtingen uit te voeren bij de diensten 
van di1·ecte belastingen. - vVanneer een 
officier van gerechtelijke politie op bevel 
van de onderzoeksrechter ermee belast is 
de belastinggegevens na te zien, is hij 
bevoegd tot onderzoeksverrichtingen bij 
de diensten van de directe belastingen. 
(Art. 244 W.I.B. ; art. 458 S.W.) 

25 januari 1977. 579 

3.- Onwettelijke huiszoeking.- Huis
zoeking die geen vaststelling mogelijk 
gemaakt heeft. - V e1·oo1·deling gegrond op 
bewijselementen zonder vet·band met deze 
huiszoeking.- Wettelijkheid.- Een on
wettelijke huiszoeking tast de veroo~
deling niet aan, wanneer deze gegrond Is 
op gegevens die geen verband houden 
met deze huiszoeking. 

1 maart 1977. 712 

4. - Van valsheid betichte stukken. -
Door de a1·tikelen 448 en 450 van het 
Wetboek van Stmfvordering bepaalde V01'
men. - Noch substantieel noch voorge
schteven op straffe van nietigheid.- De 
bij de artikelen 448 en 450 van het Wet
boek van Strafvordering bepaalde vormen 
met betrekking tot van valsheid betichte 
stukken, zijn noch substantieel noch 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. 

29 maart 1977. 818 

ONGEOORLOOFDE MEDEDIN· 
GING. 

1. ---.,- Handelspraktijken. - Wet van 
14 juli 1971, a1·tikel 55. - Verbod. -
Bevoegdheid van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel. - Dmag
wijdte. - Artikel 55 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handelsprak, 
tijken laat aan de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel toe de sta
king te bevelen van het sluiten, onder 
bepaalde voorwaarden of bepaalde om
standigheden, van overeenkomsten met 
derden, met name bepaalde vormen van 
verkoop. 

26 november 1976. 347 

2. - Handelspmktijken. - Wet van 
14 juli 1971, m·tilcel 54.- Met de ee1·lijke 
handelspmktijken st1·ijdige daad. - Be
grip. - Het sluiten, door een handelaar, 
van overeenkomsten met derden voor 
het houden van verkopingen in hun 
winkels, met exclusiviteitsbeding, door 
gebruik te maken van de verwarring 
tussen zijn persoonlijke handelsbedrij
vigheid en zijn vroeger optreden als 
alleenverkoper van een ander handelaar 
en door, op sluikse manier, exclusiviteits
bedingen in te lassen tussen de algemene 
voorwaarden van een vervoerdocument, 
kan een met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daad opleveren. (Art. 54 wet 
van 14 juli 1971.) 

26 november 1976. 347 

3. - Handelspmlctijlcen. - Wet van 
14juli 1971, a1·tilcelen 54 en 55.- Verbod. 
- Bevoegdheid van de voo1·zitter van de 
rechtbank van koophandel. - Draag
wijdte. - W anneer de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel het sluiten, 
door een handelaar, van overeenkomsten 
met derden voor het houden van verko
pingen in hun winkels, met exclusiviteits
beding, door gebruik te maken van de 
verwarring tussen zijn persoonlijke han
delsbedrijvigheid en zijn vroeger op
treden als alleenverkoper van een ander 
handelaar en door, op sluikse manier, 
exclusiviteitsbedingen in te lassen tussen 
de algemene voorwaarden van een ver
voerdocument, strijdig acht met de eer
lijke handelspraktijken, laten de artike
len 54 en 55 van de wet van 14 juli 1971 
betreffende de handelspraktijken hem 
toe de staking ervan te bevelen. 

26 november 1976. 347 

4.- Met eerlijk handelsgebruik strijdi
ge daden. - Rechtsvorde1·ing tot schade-
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vergoeding we gens deze daden. - Wet van 
14juli 1971, artikel54. -Draagwijdte.
Artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 
betreffende de handelspraktijken, dat 
ten grondslag ligt aan de rechtsvordering 
tot aansprakelijkstelling wegens met 
eerlijk handelsgebruik strijdige daden 
waardoor schade wordt veroorzaakt, 
heeft een algemene draagwijdte en is 
derhalve toepasselijk op daden die al dan 
niet door andere bepalingen van dezelfde 
wet verboden zijn. 

27 mei 1977. 1001 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON
OPZETTELIJK DODEN. 

1. - V aststelling dat een geneesheer 
door zijn onjttiste diagnose een fout heeft 
begaan die een gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg oplevert. - Vaststelling van een 
om·zakelijk ve?·band tussen deze fout en de 
ve1·wondingen. - Veroo1·deling wettelijk 
verantwoo1·d. - W ettelijk verantwoord 
is de beslissing tot veroordeling van een 
geneesheer wegens onopzettelijk toe
brengen van verwondingen waarin wordt 
vastgesteld dat deze door zijn onjniste 
diagnose, die een normaal bevoegd en 
voorzichtig geneesheer niet zon gesteld 
hebben, een font heeft begaan die een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert en dat dientengevolge een proef
laparatomie heeft plaatsgehad zonder 
dat znlks noodzakelijk was. (Artt. 418 
en 420 S.W.) 

7 september 1976. 24 

2.- Fout begaan bij het beoefenen van 
een spo1·t of een krachtspel. - Beoordeling 
door de feitemw;hter. - Het bestaan van 
een font bij het beoefenen van een sport 
of een krachtspel wordt soeverein en in 
feite door de rechter beoordeeld. 

8 november 1976. 274 

3. - Sportwedstrijden. - Gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg. - Begrip. -
Een grotere kracht ontwikkelen dan 
vereist voor het te bereiken doel bij het 
beoefenen van een sport of een krachtspel 
kan het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg of de nalatigheid of onvoor
zichtigheid opleveren waarvoor de pleger 
aansprakelijk is. (Art. 418 S.W. ; arti
kelen 1382 en 1383 B.W.) 

8 november 1976. 274 

ONSPLITSBAARHEID. 

Strafzaken.- Onsplitsbaa1·heid van ver-

scheidene misd1·ijven. - V ervolgingen voor 
verschillende gerechten ten laste van twee 
beklaagden. - Gerecht dat « ratione loci, 
personae en materiae "t.a.v. alle misdrijven 
bevoegd is. - Onsplitsbaarheid verplicht 
op zichzelf niet dat dit ge1•echt de zaak aan 
een ander gerecht toevertrouwt. - Beg1•ip. 
- Uit het feit aileen dat misdrijven, 
waarvoor een andere beklaagde vervolgd 
wordt en die voor een ander gerecht zijn 
gebracht, zonden samenhangend zijn met 
misdrijven die voor een correctionele 
rechtbank zijn gebracht, of zelfs dat deze 
misdrijven onsplitsbaar zijn, valt niet af 
te leiden dat deze rechtbank verplicht 
is de zaak aan een ander gerecht toe te 
vertronwen, als zijzelf ratione loci, per
sonae en mate1·iae t.a.v. aile misdrijven 
bevoegd is. 

7 februari 1977. 632 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. 

1. - Onteigening gedec1·etem·d. - Vrij
willige ve1·koop van het onroe1·end goed aan 
de onteigenende overheid. - Rechtsgevol
gen van de VM'koop onderwmpen aan het 
gemeen recht. - In geval van vrijwiilige 
verkoop aan de onteigenende overheid 
van een onroerend goed waarvan de 
onteigening ten algemenen nntte is 
gedecreteerd, worden de rechtsgevolgen 
van de verkoop geregeld door het gemeen 
recht. 

17 september 1976. 62 

2. - Onteigening gedecreteerd. - V1·ij
willige ve1·koop van het onroerend goed aan 
de onteigenende overheid. - Verhoudingen 
tussen deze overheid en de derden die een 
zakelijk of een persoonlijk recht op het 
onroerend goed bezitten. - V erhoudingen 
geregeld door het gemeen recht. - In geval 
van vrijwiilige verkoop aan de onteige
nende overheid van een onroerend goed 
waarvan de onteigening ten algemenen 
nntte is gedecreteerd, worden de verhon
dingen tnssen de onteigenende overheid 
en de derden die een zakelijk of een per
soonlijk recht op dit onroerend goed 
bezitten, geregeld door het gemeen recht. 

17 september 1976. 62 

3. - Onteigening gedecreteerd. - Vrij
willige verkoop van een handelshuis aan 
de onteigenende overheid. - Verhoudingen 
tussen de onteigenende overheid en de on
derhuurder. - Regeling door artikel 1743 
van het Bu1·gerlijk Wetboek en de regels 
betreffende de handelshuur in het bij-
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zonder. - In geval van vrijwillige ver
koop aan de onteigenende overheid van 
een handelshuis waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd, 
worden de verhoudingen tussen de 
onteigenende overheid en de onder
huurder geregeld door artikel 17 43 van 
het Burgerlijk W etboek alsmede de 
regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder. 

17 september 1976. 62 

_4 .. - Onteigening gedem·eteerd.- V1·ij
wtlltge verkoop van een handelshuis 
aan de onteigenende overheid. - A?·tike
len 19 van de wet van 17 ap1·il 1835 en 
6 en 19, § 1, vervat in artikel 5 van de 
wet van 26 juli 1962. - Niet van toe
passing ten aanzien van de onde1·huurder. 
- De artikelen 19 van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte en 6 en 19, § 1, van de wet betref
fende de. rechtspleging bij hoogdringende 
omstand1gheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigening ten algemenen nutte en de 
concessies voor de bouw van de auto
sneh':'egen, naar luid wa~rvan de gedaag
de e1genaar gehouden IS de derden die 
bij de onteigening belang hebben op 
grond van huur, gebruikspand, gebruik 
of bewoning, in het geding te betrekken 
of ze op de hoogte te brengen van de 
voorgenomen onteigening, zijn niet van 
toepassing in geval van vrijwillige ver
koop aan de onteigenende overheid van 
een handelshuis waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd. 

17 septe1nber 1976. 62 

5. - Additioneel Protocol bij het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van 
de !Yfens e~ de F1.mdamentele Vrijheden, 
a1·ttkel1, ltd 1.- Het is verboden iemand 
van zijn eigendom te beroven behalve in het 
alge1'fl'een be~ang en met inachtneming van 
het tnternatwnaal 1·echt. - Luidens arti
kel 1, lid 1, van het Additioneel Protocol 
bij . het V erdrag tot Bescher1ning van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 20 maart 
1952 te Parijs en goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht van 
1_3 1nei 1955, kan niemand van zijn 
e1gendom worden beroofd behalve in het 
algemeen belang en met inachtneming 
van_de voorwaa.rden neergelegd in de wet 
en m de alge1nene beginselen van het 
internationaal recht. -

23 september 1976. 91 

6. - Schadeloosstelling. - Affectie
waarde. - Ter vaststelling van de billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling be
paald bij artikel 11 van de Grondwet' voor 
onteigening ten alge~enen nutte, kan 
de rechter 1net de affect1ewaarde rekening 
houden, als de 1norele schade, die on
Iniddellijk en rechtstreeks uit de ont
eigening voortvloeit, op objectieve ele
Inenten steunt. 

28 oktober 1976. 248 

7. - Spoedp1·ocedure. - Wet van 
2£!. juli 196? bet?·effende de rechtspleging 
btJ hoogdrtngende omstandigheden in
zak.e onteiqening ten algemenen nutte, 
arttkel 7, hd 1 en 2. - Pe1•soon die zich 
tijdens_ . d? bij artikel 7, lid 1, bepaalde 
verschtJntng als tussenkomende partij doet 
kennen. - Persoon die aldus geen exceptie 
opwerpt als bedoeld bij a1·tikel 7, lid 2. -
De per~oon die zich tijdens de bij arti
kel 7, hd 1, van de wet van 26 juli 1962 
be~reffende de rechtspleging bij hoog
d;rmg~nde o1nstandigheden inzake ont
eigemng ten algemenen nutte bepaalde 
verschijning voor de vrederechter als 
tussenkomende partij doet kennen, 1naakt 
~ldus enkel aanspraak op zijn recht om 
m de proced_ure tussen te komen en werpt 
geen exceptie op als bedoeld in artikel 7 
lid 2, van die wet. ' 

10 juni 1977. 1047 

8. - Spoedp1·ocedure. E1·kenning 
als _tussenkomende partij. - Gevolg. -
De m ee~ rechtspleging bij hoogdringende 
oinstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte erkende tussenkomende 
partij is gerechtigd aan alle volgende 
fasen van de procedure deel te ne1nen. 
(Wet van 26 juli 1962, art. 7 en vlg.) 

10 juni 1977. 1047 

9. - Spoedprocedure. - Tussenkomen
d.e partij, erkend tijdens de bij m·tikel 7, 
hd 1, van de wet van 26 juli 1962 betref
Jende de. rechtsple_ging bij ho?gd1·ingende 
omstandtgheden tnzake ontetgening ten 
algemenen nutt? bepaalde verschijning. -
V1·ederechter dte, wat bet1•ejt deze partij, 
het be~mg van de p1·ovisionele ve1·goedin
gen met heeft bepaald en zelfs geen uit
spma~ heeft . _gedaan ove1· de aanspraalc 
v~n dte pm·ttJ .. ---: Tussenkomende partij 
dte gee.n he1·zwntng van de voodopige 
vergoedtngen, overeenkomstig a1·tikel 16 
van de genoemde wet, kan v01·deren. -
W annee~ ?-e vrederechte~ het bedrag van 
de provisiOnele vergoedmgen niet heeft 
bepaald wat betreft de partij die als 
tussenko1nend werd erkend tijdens de 
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bij artikel 7, lid I, van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de reohtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemenen nutte 
bepaalde versohijning en zelfs geen uit
spraak over de aanspraak van die partij 
heeft gedaan, kan die als tussenkomend 
erkende partij de bij artikel 16 van de 
genoemde wet bepaalde herziening van 
de voorlopige vergoedingen niet vorderen. 

10 j1mi 1977. 1047 

10. - Spoedprocedure. Wet van 
26 juli 1962 bet1·ejfende cle 1·echtspleging 
bij hoogdringende omstancligheclen inzake 
onteigening ten algemenen nutte, a?·ti
kel 18, 1°. - Draagwijdte. - De bepa
ling van artikel 18, 1°, van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de reohtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemenen nutte, 
luidens welke de vorderingen tot out
binding of opeising, alsmede alle andere 
zakelijke vorderingen noch de onteige
ning kmmen tegenhouden nooh de uit
werking ervan verhinderen, betreft enkel 
de zakelijke vorderingen dooh geenszins 
de vorderingen die strekken tot vergoe
ding van de sohade welke de onteigening 
meebrengt voor honders van genots
reohten. 

10 juni 1977. 1047 

ONTVOERING VAN EEN KIND. 

1. - Stm:fwetboek, a1·tikel 369bis. -
Adoptie. - Hom,ologatie. - Te1·ugwerking 
van de adoptie tot op cle dag van de adoptie
akte. - Geen invloed op de overtreding van 
artikel 369bis, laatste lid, van het Straf
wetboek doo?' de acloptant gepleegcl v66r de 
homologatie van de adoptie. - Ret feit 
dat het vonnis tot homologatie van de 
adoptie hieraan terugwerkende kraoht 
geeft tot op de dag van de adoptieakte 
waarbij de adoptie wordt vastgesteld, 
sluit overtreding niet uit van arti
ke1 369bis, laatste lid, van het Strafwet
boek, welke wordt ten laste gelegd van 
de adoptant die, v66r deze homologatie, 
een besohikking inzake bewaring van het 
geadopteerde kind niet heeft uitgevoerd. 
(Artt. 357 en 361 B.W.) 

1 februari 1977. 611 

2. - Rechterlijke beslissing inzake 
bewaring van een kind. - Beslissing niet 
in kracht van gewijsde gegaan, doch uit
voerbaar bij voorraad. - Toepasselijkheid 
van artikel 369bis, laatste licl, van het 
Strafwetboek. - V oor de toepassing van 

artikel 369bis, laatste lid, van het Straf
wetboek wordt niet vereist dat de reoh
terlijke beslissing inzake bewaring van 
een kind kraoht van gewijsde heeft ver
kregen ; het volstaat dat deze beslissing 
bij voorraad uitvoerbaar is. 

1 februari 1977. 6ll 

ONVERDEELDHEID. 

1. - Daden ver1·icht door de mecle
eigenaa?·s. - Geldigheid. - V oorwaa1·cle. 
- Bij onverdeeldheid kan elke mede
eigenaar daden tot behoud van het goed 
en daden van voorlopig beheer verrioh
ten, terwijl de andere daden van beheer 
alsmede daden van besohikking om geldig 
te zijn met de toestemming van alle 
medeeigenaars moeten gesohieden. 

I8 maart I977. 779 

2. - Medeiiigenaa?' die op eigen initia
tief en met eigen penningen ve?·bouwings
werlcen aan een onvercleeld goecl heeft uit
gevoercl. - Recht op vergoecling. -
G?·enzen. - W anneer een medeeigenaar 
met eigen penningen verbouwingswerken 
aan een onverdeeld goed heeft uitgevoerd 
zonder de voorafgaande toestemming 
van de andere medeeigenaars, heeft hij 
reoht op vergoeding tot beloop van de 
meerwaarde die uit deze werken is ont
staan. 

I8 maart I977. 779 

OORLOG. 

Krijgsdomein. - Betreclen zonder toe
lating. - Toepasselijke straj. - Behalve 
wanneer de reohter het bestaan van 
verzaohtende omstandigheden vaststelt 
mag het feit zonder toelating terreinen 
te betreden die behoren tot het krijgs
domein niet gestraft worden met een 
straf die lager ligt dan een geldboete 
van 26 frank. (Wet van 6 maart I8I8, 
art. I, eerste en derde lid; K.B. van 
6 december I897 betreffende het toezioht 
over het krijgsdomein, artt. I en 3.) 

5 aprili977. 842 

OPENBAAR DOMEIN. 

1. - Goecl dat tot het open bam· domein 
behoort. - V erancle1·ing van bestemming. 
- V oorwaarden. - Een goed dat tot het 
openbaar domein behoort ten gevolge 
van een beslissing van de bevoegde over
heid kan zijn kenmerk van openbaar 



OPENBAAR MINISTERIE. - OPENBARE ORDE. 1269 

domein slechts verliezen door een uit
drukkelijke beslissing van deze overheid, 
waardoor zijn bestemming voor het ge
bruik van allen wordt ontnomen, of door 
een handeling welke noodzakelijk zulke 
beslissing vanwege deze overheid onder
stelt ; een dergelijke beslissing is noch het 
feit dat de bezetting van het litigieuze 
goed wordt toegestaan of dat ditzelfde 
goed in concessie wordt gegeven, noch de 
vermelding in een administratieve akte 
van overdracht dat dit goed tot het 
privaat domein van de Staat behoort. 

1 oktober 1976. 130 

2.- Krijgsdomein. - Betreden zonder 
toelating.- Toepasselijke stmf.- Behal
ve wanneer de rechter het bestaan van 
verzachtende omstandigheden vaststelt 
mag het feit zonder toelating terreinen 
te betreden die behoren tot het krijgs
domein niet gestraft worden met een 
straf die lager ligt dan een geldboete van 
26 frank. (Wet van 6 maart 1818, art. 1, 
eerste en derde lid; K.B. van 6 december 
1897 betreffende het toezicht over het 
krijgsdomein, artt. 1 en 3.) 

5 april 1977. 842 

OPENBAAR MINISTERIE. 

1. - V erzoek om mededeling van een 
stmfdossier of aflevering van afsohTiften 
van akten van onderzoek en reohtspleging 
in st?·afzaken. - Alleen de proou1·eu1·
generaal bij het hof van beroep is bevoegd 
om over dit verzoek te beslissen. - Aileen 
de procureur-generaal bij het hof van 
beroep is bevoegd om machtiging te 
geven voor de mededeling of a:flevering 
van afschriften van akten van onderzoek 
en rechtspleging in strafzaken. (Art. 125 
K.B. van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten 
:in strafzaken.) 

2 mei 1977. 896 

2.- Bu1·gerlijke zaken.- Ambtshalve 
optreden. - Gevallen waarin het openbaar 
ministerie ambtshalve mag optreden. -
In burgerlijke zaken treedt het openbaar 
ministerie ambtshalve op in de bij de 
wet bepaalde gevallen en bovendien tel
kens als de openbare orden zijn tussen
komst vergt. (Art. 138 G.W.) 

11 mei 1977. 930 

3. - Burgerlijke zaken. - Ambtshalve 
optreden buiten de bij de wet bepaalde 
gevallen. - Voorwaarde. - Opdat het 
openbaar ministerie in burgerlijke zaken 

ambtshalve mag optreden buiten de 
gevallen bij de wet bepaald, is het niet 
voldoende dat een wettelijke bepaling 
van openbare orde of die de openbare 
orde raakt geschonden werd ; bovendien 
moet deze schending een toestand in het 
leven roepen waardoor de openbare orde 
in gevaar wqrdt gebracht en die dus niet 
kan gehandhaafd worden. (Art. 138 G.W.) 

11 mei 1977. 930 

OPENBARE ORDE. 

1. - Algemene reohtsbeginselen. 
Nul ne plaide par prooureur. - Raakt de 
openbare orde niet. - Het algemeen 
rechtsbeginsel (( nul ne plaide par pro
cureur " raakt de openbare orde niet ; 
niet ontvankelijk is het middel hieruit 
afgeleid dat een rechtsvordering werd 
ingesteld door de vereffenaar van een 
naamloze vennootschap in vereffening, 
handelende in deze hoedanigheid, en 
niet door de vennootschap zelf, met 
vertegenwoordiging door de vereffenaar. 

2 september 1976. 5 

2.- Wetten van 26 juli 1952 en 20 ja
nua1•i 1961 tot bepe1·king van de pacht
prijzen. - W etten die de openbare m·de 
niet raken. -De wetten van 26 juli 1952 
en 20 januari 1961 tot beperking van de 
pachtprijzen raken de openbare orde 
niet, doch zijn van dwingend recht. -
13 januari 1977. 542 

3. - Inte1·nationale openbare m·de. -
Buitenlandse wet waarbij de leeftijd van 
de meerderja1·igheid op achttien jam· wm·dt 
vastgesteld. - Niet st?·ijdig met de Belgi
sche internationale openbare orde. - De 
buitenlandse wet waarbij de meerderheicl 
op achttien jaar is vastgesteld, is als 
dusdanig niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orcle. 

24 januari 1977. 573 

4. - Bepalingen waarin wordt vastge
steld of een handeling strafbaar is. - Be
palingen die de openbare orde raken. -
W etten waarin wordt vastgesteld of een 
hancleling strafbaar is, raken de openbare 
orde. 

1 maart 1977. 707 

5. - Beroepsziekten. Bepalingen 
betreffende de vaststelling van het basis
loon. - Bepalingen van openbare m·de. -
Van openbare orde zijn de bepalingen 
betreffende de berekening van het basis-
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loon inzake schadeloosstelling voor be
roepszie kten. 

23 maart 1977. 796 

OPLICHTING. 

1. - Deelneming aan misd1·ijven. -
V erom·deling wegens deelneming aan dit 
misd1·ijj. - W ettelijkheid. - Vom·waarde. 
- Om een beklaagde wettelijk te kumten 
veroordelen als mededader van het mis
drijf « oplichting " wordt niet vereist dat 
de rechter vaststelt dat alle bestanddelen 
van het misdrijf in de deelnemingshande
lingen aanwezig zijn ; het is voldoende 
dat vaststaat dat een dader het misdrijf 
« oplichting " heeft gepleegd en dat de 
mededader wetens aan de uitvoering van 
het misdrijf heeft deelgenomen op een 
der in lid 2 en 3 van artikel 66 van het 
Strafwetboek bepaalde wijzen. (Artt. 66 
en 496 S.W.) 

lO januari 1977. 514 

2. - Leugenachtige bewering. - Is op 
zichzelf geen listige kunstgreep in de zin 
van artikel 496 van het Stmjwetboek. -
Een leugenachtige bewering is op zich
zelf, zelfs indien ze herhaald wordt, geen 
listige kunstgreep in de zin van arti
kel 496 van het Strafwetboek. 

15 maart 1977. 767 

3.- Listige kunstgreep.- Kan worden 
opgeleverd doo1· een geheel van jeiten. -
Feiten die elk ajzoncle1·lijk geen kunst
greep moeten zijn. - Begrip. - De 
listige kunstgreep bedoeld bij artikel 496 
van het Stra.fwetboek kan worden opge
leverd door een geheel van feiten waar
van elk slechts een bestanddeel van de 
listige kunstgreep is en bijgevolg niet 
alle kenmerken ervan moet verenigen ; 
een dergelijk geheel kan onder meer 
gevormd worden door leugenachtige 
beweringen die leiden tot misbruik van 
het vertrouwen of van de lichtgelovig
heid, bedoeld bij de genoemde wettelijke 
bepaling, omdat zij samenhangen ener
zijds met de vertrouwenwekkende hoe
danigheid van de dader van het misdrijf, 
en anderzijds met feiten en omstandig
heden welke deze beweringen geloof
waardig maken. 

15 maart 1977. 767 

4. - Listige kunstgrepen die van aard 
zijn om misbruik te maken van het ver
trouwen of de lichtgelovigheid van de 
slachtoffers. - Beom·deling door de jeiten
rechter.- De feitenrechter beoordeelt op 

onaantastbare wijze of listige kunstgre
pen, bestanddeel van het misdrijf oplich
ting, van die aard waren dat van het 
vertrouwen of de lichtgelovigheid van 
de slarhtoffers misbruik werd gemaakt. 

15 maart 1977. 767 

5. - Bestanddelen. - Beg1·ip. - Hij 
die, met het oogmerk om zich een zaak 
toe te eigenen die aan een ander toebe
hoort, door het aanwenden van listige 
kunstgrepen aanzet om zich gelden te 
doen afgeven voor· de aankoop van aan
delen, ongeacht het bedrieglijk opzet van 
de beklaagde, maakt zich schuldig aan 
oplichting. (Art. 496 S.W.) 

23 mei 1977. 968 

OPZETTELWK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OP
ZETTELIJK DODEN. 

Doodslag. - Paging. - Verzaohtende 
omstandigheden. - Toe te passen straj. -
Bij aanneming van verzachtende om
standigheden wordt paging tot doodslag 
gestraft met opsluiting of met gevange
nisstraf van ten minste zes maanden. 
(Artt. 52, 79, 80 en 393 S.W.) 

18 april 1977. 856 

OVEREENKOMST. 

1. - Oonoessie van alleenverkoop. -
Overeenkomst gesloten vom· een te1·mijn 
van vijj jaar, met stilzwijgende hemieu
wing vom· eenzelfde pe1·iode behoudens op
zegging doo1· een pa1·tij. - Ove1·eenkomst 
van een bepaalde duu1'. - Wet van 27 juli 
1961 niet van toepassing.- Een concessie 
van alleenverkoop voor een termijn van 
vijf jaar, met stilzwijgende hernieuwing 
voor eenzelfde periode behoudens op
zegging door een van de partijen, is een 
overeenkomst van een bepaalde duur, 
welke als dusdanig niet onder de toepas
sing valt van de wet van 27 juli 1961. 

10 september 1976. 35 

2.- Ongeoorloofde oo1·zaak.- Overeen
komst die geen gevolg kan hebben. -
Draagwijdte van deze bewoordingen. -
Uit de bepaling van artikel 1131 van het 
Burgerlijk W etboek luidens welke de uit 
een ongeoorloofde oorzaak aangegane 
verbintenis geen gevolg kan hebben, 
mag niet worden afgeleid dat moet wor
den verworpen de vordering tot terug
betaling of tot teruggave van hetgeen 
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door een contractant aan zijn mede
contractant, ter uitvoering van een met 
de openbare orde of met de goede zeden 
strijdige overeenkomst, werd betaald of 
overhandigd. 

24 september 1976. 98 

3. - Overeenkomst strijdig met de open
bare orde of met de goede zeden ten opzichte 
van de beide partijen. - Bedrag betaald 
of zaak overhandigd, ter uitvoering van de 
overeenkomst, door een van de medecon
tractanten aan de andere. - Rechter niet 
verplicht de vo1·dering tot te?·ugbetaling 
van dit bedrag of tot te1·uggave van deze 
zaak te verwe?'Pen. - W anneer ter uit
voering van een overeenkomst die ten 
opzichte van de beide contracterende 
partijen strijdig is met de openbare orde 
of met de goede zeden een bedrag betaald 
of een zaak overhandigd werd door een 
van de partijen aan de andere, is de rech
ter niet verplicht de vordering tot terug
betaling van dit bedrag of tot teruggave 
van deze zaak te verwerpen ; het adagium 
In pa1·i causa turpitudinis cessat repetitio 
is geen verplichte norm. 

24 september 1976 98 

4. - Culpa in contrahendo. - Begrip. 
- Aansprakelijkheid op grond van culpa 
in cont1·ahendo onderstelt dat een con
tracterende partij een fout begaat door 
de medecontractant in dwaling te bren
gen nopens de geldigheid, de voorwaarden 
of de draagwijdte van de gesloten over
eenkomst. 

1 oktober 1976. 130 

5. - Error communis facit jus. -
Begrip. - Ret adagium E?'?'or communis 
facit jus, krachtens hetwelk een partij 
kan vragen dat een overeenkomst wordt 
toegepast niettegenstaande dwaling, is 
slechts van toepassing wanneer de geslo
ten overeenkomst werkelijk die is waar
van uitvoering wordt gevorderd. 

1 oktober 1976. 130 

6. - Uitlegging doo?' de rechter. -
V oorwaarde. - De rechter mag een over
eenkomst slechts uitleggen indien zij 
niet duidelijk is en een uitlegging vereist. 
(Artt. 1156 en vlg. B.W.). (Impliciete 
oplossing.) 

22 oktober 1976 en 28 januari 1977. 
229 en 60 

7. - Bindende kracht tussen de par
tijen. - Rechter die aan de overeenkomst 
het gevolg toekent dat zij, volgens de ~tit
legging die hij eraan geeft, wettelijk tussen 

de pa1·tijen heeft. Geen schending van 
artikel1134 van het B~brgerlijk W etboek. -
De bindende kracht van een overeen
komst wordt niet miskend door de rechter 
die aan de overeenkomst het gevolg toe
kent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettelijk tussen de partijen 
heeft (Art. 1134 B.W.) 

29 oktober 1976, 28 januari, 18 fe
bruari, 3 maart en 28 juni 1977. 

250, 600 675, 720 en 1120 

8.-:- Uitlegging door defeiten?·echte?'.
Uitlegging geg1·ond op de gemeenschappe
lijke bedoeling der partijen. - Soevereine 
uitlegging. - Grens. - De uitlegging 
welke de feitenrechter bij de vaststelling 
van de gemeenschappelijke bedoeling der 
partijen aan een overeenkomst geeft is 
soeverein, wanneer zij de bewoordingen 
van de akte niet miskent. (Art. 1156 
B.W.). 

5 november 1976 en 28 maart 1977. 
268 en 814 

9.- Niet-uitvoe1·ing.- Overmacht.
Beg1·ip. - Gevolg. - Inzake uitvoering 
van overeenkomsten, o.a. van arbeids
overeenkomsten, berust overmacht op de 
onderstelling dat er een onoverkomelijk 
beletsel bestaat ter verdere uitvoering 
van het contrat ; er moet geen rekening 
worden gehouden met omstandigheden 
van na deze gebeurtenis, aangezien zij 
geen invloed hebben op het bestaan van 
de vreemde oorzaak en op de rechts
gevolgen die ze heeft doen ontstaan. 
(Artt. 1147 en 1148 B.W.) 

10 november 1976. 288 

10. - Wederkerige overeenkomst. -
W anprestatie. - Rechtsvordering tot ant
binding van de ove1·eenkomst. - Bevoegd
heid van de ?'echte?' om te oordelen of de ten 
laste gelegde tekortkoming zwaargewichtig 
genoeg is. W anneer een rechtsvorde
ring tot ontbinding van een wederkerige 
overeenkomst en o.m. van een huurover
eenkomst bij de feitenrechter aanhangig 
is, moet deze naar gelang van de feitelijke 
omstandigheden, o.m. bij vergelijking 
van de wederkerige tekortkomingen van 
de partijen, oordelen of de aan de mede
contractant ten laste gelegde tekort
koming zwaarwichtig genoeg is om de 
overeenkomst te ontbinden ten nadele 
van laatstgenoemde. (Art. 1184 B.W.) 

12 november 1976. 293 

11. - Bindende kracht. A1·1·est dat 
aan een ove?·eenkomst het gevolg niet wil 
toekennen dat zij wettelijk tussen de par-
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tijen heejt. - Schending van artikel 1134 
van het Bu1·ge?·lijk Wetboek. - Begrip. -
De bindende kracht van een overeen
komst wordt miskend en artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek geschonden 
door het arrest dat op grond van bedingen 
welke deze overeenkomst niet bevat, 
hieraan het door partijen overeengeko
men gevolg niet wil toekennen. 

12 november 1976 en 20 mei 1977. 
293 en 962 

12. - Verbintenis om iets binnen een 
bepaalde te1•mijn te doen.- Vertmging.
Schadevergoeding. -I ngebrekestelling ver
eist. - Uitzonde1'ingen. - Wanneer er 
geen bepaling bestaat over een ingebreke
stelling van de schuldenaar door het 
enkel verstrijken van de vervaltermijn 
kan de schuldenaar van een verbintenis 
om iets binnen een overeengekomen 
termijn te doen slechts tot schadevergoe
ding wegens vertraging in de uitvoering 
van de verbintenis worden veroordeeld, 
als hij door de schuldeiser in gebreke 
gesteld is, tenzij uit het voorwerp of de 
aard van de overeenkomst of uit andere 
door de rechter vastgestelde omstandig
heden volgt dat, na het verstrijken van 
de overeengekomen termijn, de uitvoering 
van de verbintenis materieel onmogelijk 
is geworden of voor de schuldeiser geen 
nut meer had. (Artt. 1139 en 1146 B.W.) 

25 november 1976. 337 

13.- Niet-uitvoering.- OveTmacht.
Beg1·ip. - Inzake uitvoering van over
eenkomsten onderstelt overmacht dat er 
tot de nakoming van de verbintenissen 
een onoverkomelijk beletsel bestaat, da·t 
niet aan de schuldenaar is te wijten. 
(Artt. 1147 en 1148 B.W.) 

9 december 1976. 404 

14. - Mondelinge OVe?'eenkomst. -
Ove1·eenkomst clie veTscheidene punten 
behelst. - NummeTing van cleze punten. 
- Belet niet dat de ove1·eenkomst moncleling 
kan zijn. - Een mondelinge overeen
komst kan verscheidene punten behelzen 
en deze punten kunnen genummerd zijn. 

14 januari 1977. 546 

15.- BuTgeTlijk Wetboelc, aTtilcel1165. 
- Dmagwijclte van deze bepaling.- Hoe
wei een derde, buiten het geval van 
beding te zijnen gunste, de tenuitvoer
legging in zijn voordeel niet mag vorderen 
van de verbintenissen die uit een over
eenkomst voortvloeien, belet artikel1165 
van het Burgerlijk Wetboek echter niet 
dat deze derde zich niet slechts op het 
bestaan van dit contract maar ook op de 

gevolgen ervan tussen de contracterende 
partijen mag beroepen, hetzij om de 
gegrondheid te staven van de vordering 
die hij tegen een van die partijen instelt, 
hetzij als verweermiddel tegen de vor
dering die een van die partijen tegen hem 
instelt. 

22 april 1977. 868 

16.- Sm·ajbeding.- Beg1·ip.- Deals 
straf bedongen geldsom kan slechts een 
forfaitaire vergoeding zijn voor de schade 
die de schuldeiser kan lijden ten gevolge 
van het niet-nakomen van de hoofd
verbintenis. (Impliciete oplossing.) (Arti-

, kelen 1226 en 1229 B.W.) 
17 juni 1977. 1073 

17. - Als stmf beclongen geldsom. -
Beding dat niet st1·ekt tot jmjaitai1·e VM'
goecling van de schade die de schuldeiseT 
lijdt ten gevolge van het niet-nakomen van 
de hoofclveTbintenis. - Nietigheid van het 
beding. - Niet wettelijk verantwoord is 
de beslissing die vaststelt dat de als straf 
bedongen geldsom geen vergoeding kan 
zijn voor de schade die de schuldeiser lijdt 
ten gevolge van het niet-nakomen van 
de hoofdverbintenis en beslist dat de 
partijen niettemin door dit beding zijn 
gebonden. (Impliciete oplossing.) (Arti
kel 6, II 52, 1226 en 1229 B.W.) 

17juni1977. 1073 

18. - VeTwijtbare niet-nakoming. -
Schadeve?'goeding. - Omvang van de 
schadeloosstelling. - Bij foutieve niet
nakoming van een contractuele verbin
tenis, moet de door de schuldenaar ver
schuldigde schadevergoeding aileen om
vatten hetgeen een onmiddellijk en recht
streeks gevolg is van het niet-uitvoeren 
van de verbintenis. (Art. 1151 B.W.) 

24 juni 1977. ll01 

19. - Dam· de 1·echte1' met 1·eclenen om
klecle uitlegging.- Uitlegging ve1·enigbaaT 
met de bewooTdingen van de oveTeenkomst. 
- Onaantastba1·e uitlegging. - De door 
de feitenrechter gegeven gemotiveerde 
uitlegging van een overeenkomst is 
een onaantastbare uitlegging als zij met 
de bewoordingen ervan verenigbaar is. 

28 juni 1977. ll20 

OVERTREDING. 

1. - InbTeuk op een gemeentelijlce 
politieveToTdening. - V eTooTdeling tot een 
gelclboete van 26 jmnlc. - Onwettelijlc
heid. - Onwettelijk is de veroordeling 
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van de beklaagde tot een geldboete van 
26 frank wegens inbreuk op een gemeen
telijke politieverordening. (Art. 78 ge
meentewet van 30 maart 1836.) 

8 november 1976. 280 

2. - Begrip. - Overflreding wegens 
herhaling gestraft met meer dan zeven 
dagen gevangenisst1·aj. - M isdrijj dat 

POLITIEK MISDRIJF. 

1 . - Ove1·tredingen van de wet van 
2 maart 1954 tot voorkoming en beteuge
ling de1· aanslagen op de vrije uitoejening 
van de door de Grondwet ingestelde soeve
reine machten. - Overw·edingen die op 
zichzelj geen politieke misd1·ijven zijn. -
Overtredingen van de wet van 2 maart 
1954 tot voorkoming en beteugeling 
der aanslagen op de vrije uitoefening 
van de door de Grondwet ingestelde 
soevereine machten zijn op zichzelf 
geen politieke misdrijven. (Art. 98 Grand
wet.) 

21 december 1976. 456 

2. - Gemeenrechtelijk misdrijj dat 
slechts onrechtst1·eeks aan de instellingen 
ajbreuk doet. - Ajwezigheid van het 
materieel bestanddeel van het politiek mis
drijj. - W anneer een gemeenrechtelijk 
misdrijf niet rechtstreeks, maar enkel 
door een tussenfactor, aan politieke 
instellingen afbreuk kan doen ontbreekt 
het materieel bestanddeel waardoor het 
politiek misdrijf wordt gekenmerkt. 

21 december 1976. 456 

3. - Aard.- Begrip.- Het misdrijf 
dat op zichzelf rechtstreeks de politieke 
instellingen aantast is uiteraard een 
politiek misdrijf. (Art. 98 Grondwet.) 

1 februari 1977. 613 

4. - Aantasting van de vrije uitoefe
ning van de soe~ereine macht bij de G1·ond-

RAAD VAN STATE. 

1. - Ajdeling W etgeving. - Dringend
heid waa1·dobr de ministe1·s ervan worden 
ontslagen sommige vom·ontwerpen van wet 
aan de Ajdeling W etgeving voor te leg gen. 

CASSATIE, 1977. - 41 

p 
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een overtreding blijjt. - W anneer een 
als overtreding omschreven misdrijf we
gens herhaling gestraft wordt met een 
gevangenisstraf van meer dan zeven 
dagen blijft dit misdrijf een overtreding. 
(Artt. 28, 562, lid 2, en 564 S.W.) (Im
pliciete oplossing.) 

8 november 1976. 278 

wet bepaald. - Wet van 2 maa1·t 1954. 
- Samenscholingen en individuele de
monstraties binnen de zogeheten neutrale 
zone van de hoojdstad. - Deze misdrijven 
zijn op zichzelf geen politieke misdrijven. 
- Samenscholingen in de open lucht en 
individuele demonstraties in de zogehe
ten neutrale zone van de hoofdstad zijn 
op zichzelf geen politieke misdrijven 
welke door het hof van assisen worden 
berecht ; zij zijn slechts politieke misdrij
ven wanneer zij het bestaan zelf en de 
werking van de politieke instellingen in 
het gedrang brengen. (Art. 98 Grondwet ; 
art. 3 wet van 2 maart 1954.) 

1 februari 1977. 613 

POSTERIJEN. 

Ambtenaar van de Regie der Poste1-ijen. 
- Kosteloze m·ije inwoning. - Konink
lijk besluit van 8 jeb1·ua1·i 1972. -
V aststelling van de juncties wam·van titu
larissen het recht hebben op vrije inwoning. 
- Het koninklijk besluit van 8 februari 
1972 ter uitvoering, wat de Regie der 
posterijen betreft, van het koninklijk 
besluit van 30 november 1950 betreffende 
de huisvesting van sommige categorieen 
van het door de Staat bezoldigd personeel 
staat kosteloze inwoning toe aan de per
soneelsleden die belast zijn met het be
heer van een postontvangerij voorzien 
van een huisvesting en die verplicht zijn 
deze huisvesting te bewonen en blijvend 
op de plaats van het werk aanwezig te 
zijn. 

8 oktober 1976. 160 

------' Beoordeling doo1· de ministers.- G1·ens. 
- Zo het aan de ministers staat, onder 
voorbehoud van hun politieke verant
woordelijkbeid, te oordelen over .de 
dringendheid waardoor zij ervan ont
slagen worden het beredeneerd advies 
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van de Afdeling W etgeving van de Raad 
van State in te winnen over de vooront
werpen van wetten of van organieke en 
reglementaire uitvoeringsbesluiten, zijn 
de hoven en rechtbanken bevoegd om 
na te gaan of een minister zijn macht 
niet overschrijdt of afwendt door het 
wettelijk begrip << hoogdringendheid >> te 
miskennen, wanneer hij zich ervan ont
slagen acht het advies van de Raad 
van State in te winnen. (Art. 107 Grond
wet ; art. 3 wetten op de Raad van 
State, gecoi:irdineerd op 30 januari 1973.) 

12 oktober 1976. 175 

2. - Be?'oep tot nietigve1·kla1'ing van 
een ve?'Ofdenende akte. - Ve1'We1'ping 
doo1' de afdeling administ?·atie van de 
Raad van State. - Beslissing welke noch 
k1·acht van gewijsde erga omnes, noch het 
kenme1·k van een algemene en als ?'egel 
geldende beschikking heeft. - Het arrest 
waarbij de afdeling administratie van 
de Raad van State een beroep tot nietig
verklaring van een verordenende akte 
verwerpt, heeft geen gezag van gewijsde 
e?'ga omnes, noch het kenmerk van een 
algemene en als regel geldende beschik
king ; het is niet bindend voor de hoven 
en rechtbanken en met eigenlijke rechts
macht belaste organen zelfs wanneer de 
nietighcid van de verordenende akte 
voor hen werd aangevoerd op grond van 
hetzelfde middel en tussen dezelfde par
tijen. (Art. 107 Grondwet.) 

24 maart 1977. 799 

RECHTBANKEN. 

1. - Strafzaken. - Oo?'?'ectionele of 
politie1'echtbank. - Strafv01'de1'ing. 
Kwalijicatie van het Ve?'volgde feit. 
Bevoegdheid van het vonnisge1'echt. 
De correctionele of politierechtbank moet 
de gegevens nagaan van het feit dat bij 
haar door de vervolging aanhangig is, 
teneinde aan dat feit de juiste en volle
d:ige kwalificatie te geven. 

20 september 1976. 73 

2. - Strafzaken.- Strafvo1'de1'ing. -
V e1'o01•deling van de beklaagde doo?' het 
hof van be1·oep wegens een ande?'s gekwa
lificee?'d misd1'ijf. - Feiten beg1'epen in 
die welke aan de ve1'volging ten g1'ondslag 
liggen. - Wettelijke ve?'oo?'deling. -
Noch de regel van de dubbele aanleg 
in correctionele zaken noch de regel van 
de devolutieve kracht van het hoger 
beroep wordt geschonden door het hof 
van beroep dat, met eerbiediging van 

de rechten van de verdediging, de veroor
deling van de beklaagde steunt op feite
lijke gegevens waarop de eerste rechter 
wettelijk had moeten wijzen als begre
pen in de vervolgingen. (Artt. 199, 200 
en 202 Sv.) 

20 september 1976. 73 

3. - St?·afzaken. - Oo?'?'ectionele of 
politie1'echtbank. -De ?'echte?' is ve1'plicht 
aan het bij hem aanhangige stmfbaa1' 
feit zijn wettelijke kwalijicatie te geven. 
- De correctionele of politierechtbank, 
waarbij een strafbaar feit aanhangig is, 
is zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep verplicht hieraan zijn wettelijke 
kwalificatie te geven, onder voorbehoud 
van de eerbiediging der rechten van de 
verdediging ; deze verplichting wordt 
niet in acht genomen door de rechter die, 
uitspraak doende op de strafvordering, 
de beklaagde veroordeelt wegens over
treding van artikel 472 van het Straf
wetboek en, uitspraak doende op de 
burgerlijke rechtsvordering, een deskun
digenonderzoek beveelt teneinde het per
centage van de eventuele blijvende inva
liditeit vast te stellen. 

20 september 1976. 77 

4. - Strafzaken. - Ove?'t?·eding van 
een gemeente1·eglement dat bepaalt dat de 
1'echtbank, boven de st?·af, de ove1't1·ede1' 
zal Ve?'Oo?'delen tot he1·stel van de plaats 
in haa1' vo1·ige toestand, indien het college 
van bu?'gemeeste?' en schepenen clit nodig 
oo?'deelt. - Reglement dat geen vo1'm voo1' 
de vo1'de1'ing van het college voo?'sch?'ijft. 
- V e?'Oo?'deling tot he1'stel. - Zienswijze 
van het college, kenbaa1' gemaakt in de 
stukken van de 1'echtspleging, volstaat. -
W anneer een gemeentereglement bepaalt 
dat de rechtbank, boven de straf, de 
overtreder zal veroordelen tot herstel 
van de plaats in haar vorige toestand, 
indien het college van burgemeester en 
schepenen dit nodig oordeelt, en wan
neer het reglement de vordering tot 
herstel aan geen enkele vorm onder
werpt, volstaat het, opdat de rechter, 
die een straf oplegt, het herstel zou kun
nen bevelen, dat het college zijn ziens
wijze, zij het bij eenvoudige brief, ken
baar heeft gemaakt in de stukken van 
de rechtspleging. (Art. 44 S.W. ; artt. 161, 
176 en 370 Sv.) 

21 september 1976. 81 

5. - Strafzaken.- St?'afvO?·de?·ing. -
Rechte1' in hoge1' be?'oep die de beklaagde 
ve?'oo?'deelt wegens een ande1' misd1'ijf dan 
datgene waa1'ove1' de ee?'ste 1'echte1' uitsp1'aak 
heeft gedaan. - Beklaagde niet op de 
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hoogte gebracht van de ve1·andering van 
lcwalificatie.- Onwettelijlcheid.- Onwet
telijk is de beslissing van de rechter in 
hoger beroep, waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld wegens een ander 
misdrijf dan datgene waarvan in de 
dagvaarding melding wordt gemaakt en 
waarover de eerste rechter uitspraak 
heeft gedaan, als daarin wordt vastgesteld 
dat het aldus bewezen verklaarde feit 
hetzelfde is als datgene waarop de ver
volging was gegrond of begrepen was in 
de feiten welke eraan ten grondslag la
gen, doch niet dat de beklaagde op de 
hoogte werd gebracht van de verandering 
van kwalificatie en verzocht werd om 
zich te verdedigen over de nieuwe kwa
lificatie. 

5 oktober 1976. 139 

6. - Strafzalcen. - Bu1·gerlijlce 1'echts
vm·de1·ing. - Rechter in hoger beroep die 
de belclaagde ve1·oordeelt om aan de bu1'
ge1'lijlce partij ve1•goedingen te betalen. -
Bu1·gerlijlce pa1·tij die verlclaard heeft dat 
haar opt1·eden doelloos was gewo1·den. -
Onwettelijlcheid. - Als de burgerlijke 
partij ter terechtzitting verklaard heeft 
dat haar optreden doelloos was gewor
den, kan de rechter in hoger beroep de 
beslissing van de eerste rechter, waarbij 
de eiser werd veroordeeld om aan deze 
burgerlijke partij vergoedingen te beta
len, niet bevestigen zonder uitspraak te 
doen over een niet gevorderde zaak. 

25 oktober 1976. 234 

7. - Strafzalcen. - Burgerlijlce 1'echts
vo1·dering. - Vm·oordeling van de be
lclaagde om aan de burgerliJ'lce partij 
schadeve1·goeding te betalen boven het ge
vraagde. - Onwettelijlcheid. - De feiten
rechter kan de beklaagde niet wettelijk 
veroordelen om aan de burgerlijke par
tij schadevergoeding te betalen hoven 
hetgeen deze partij o.m. bij conclusie 
vraagt. (Art. 1138, 2° G.W.) 

23 november 1976. 326 

8. - Strafzalcen. - Bevoegdheid van 
het vonnisgerecht. - l' e1·ande1·ing van 
lcwalificatie. - l' oo1·waa1·den. - Hoewel 
elke nieuwe kwalificatie het bestaan 
inhoudt van andere rechtsbestanddelen, 
is een verandering van kwalificatie door 
de rechter niettemin geoorloofd van het 
ogenblik dat het in acht genomen feit 
hetzelfde is als datgene dat tot grondslag 
dient van de vervolging en dat de be
ldaagde zich werkelijk heeft verdedigd 

of zich heeft kunnen verdedigen op de in 
aanmerking genomen kwalificatie. 

6 december 1976. 390 

9. - Strafzalcen. - Oo1·rectionele recht
banlc of politie1·echtbanlc. - De 1•echte1' is 
VB1'Plicht aan het bij hem aanhangige 
strafbaar feit zijn wettelijke lcwalijicatie 
te geven. - De politierechtbank of de 
correctionele rechtbank, waarbij een 
strafbaar feit aanhangig is, is, zowel in 
eerste aanleg als in hoger beroep, ver
plicht hieraan zijn wettelijke kwalificatie 
te geven, onder voorbehoud van inacht
neming van de rechten van de verdedi
ging. 

20 december 1976. 445 

10. - Strafzaken. - Vm·bod voor de 
rechtm· zijn beslissing te g1·onden op zijn 
pe1·soonlijlce wetenschap van de feiten. -
Begrip. - De rechter die uitspraak doet 
op basis van de hem regelmatig voorge
legde gegevens en op gegevens die hij 
daaruit afieidt steunt zijn beslissing niet 
op zijn persoonlijke wetenschap van de 
feiten. 

1 februari 1977. 610 

11. - Strafzaken. Oo1·rectionele 
1·echtbanlc of politim·echtbanlc. - l' e1plich
ting voo1· het ge1·echt aan het voor hem 
aanhangige feit zijn wettelijlce kwalijica
tie te geven. - Beg1·ip. - Het hof van 
beroep moet aan het bij hem aanhangige 
feit zijn wettelijke kwalificatie geven, 
en moet de daaruit volgende beslissing 
uitspreken, zelfs indien bij vervolgingen 
en opeenvolgende vonnissen die het op 
hogere beroepen nietig verldaart, ten 
onrechte overwogen werd dat het ging 
om andere feiten met andere kwalifi
caties. 

7 februari 1977. 632 

12. - Strafzalcen. - Bevoegdheid van 
het vonnisge1·echt. - V aststelling van de 
feiten waa1·van spralce in de dagvaarding 
of de beschiklcing tot ve1·wijzing. - Geen 
ontaa1·ding van alcten. - Soeve1•eine beom·
deling dom· de feitemechter. - Het staat 
aan de feitenrechter, volgens de elemen
ten van de zaak, te beoordelen of een 
feit al dan niet in de dagvaarding of 
in de beschikldng tot verwijzing naar 
het onderzoeksgerecht voorkomt ; voor 
zover hij de aard ervan niet afwendt, 
is zijn beoordeling hiervan een feitelijke 
beslissing en valt zij buiten het toezicht 
van het Hof. 

8 februari 1977. 640 
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13. - Burge1·l~jke zaken. - Het is 
verboden over niet gevorderde zaken uit
spraak te doen. - Gerechtelijlc W etboek, 
artikel1138, 2°. - Begrip. -De rechter 
bij wie een vordering tot betaling van 
aan de getroffene van een arbeidsongeval 
verschuldigde vergoedingen aanhangig 
is en die de verzekeraar-arbeidsongeval
len veroordeelt om aan deze getroffene 
de wettelijke vergoedingen te betalen, 
met aftrek van de bedragen die reeds 
gestort werden, doet geen uitspraak over 
niet gevorderde zaken. (Art. 1138, 2° 
G.W.) 

23 februari 1977. 686 

14. - Burgerlijke zaken.- Vordering 
tot ve1·goeding van de meerwaarde voort
spruitend uit dom· uitgezette huurde1·s 
~bitgevoerde werken, gestoeld op billijk
heidsove1·wegingen en op het principe van 
de onrechtmatige ver1·ijking. - Vordering 
toegewezen op g1·ond van misbruik van 
1·echt. - Machtsoverschl-ijding. - Wan
neer een vordering, door uitgezette huur
ders tegen de verhuurder ingesteld tot 
vergoeding van de meerwaarde die het 
verhuurde huis heeft verkregen ten ge
volge van door hen in de loop van de 
huurovereenkomst uitgevoerde werken, 
hierop is gestoeld dat de door de huur
ders uitgevoerde werken door de ver
huurder dienen te worden vergoed op 
grond van billijkheidsoverwegingen en 
van het principe van de onrechtmatige 
verrijking, overschrijdt die rechter zijn 
macht en miskent hij de rechten van 
verdediging van de verhuurder, wanneer 
hij de vordering toewijst op grond van 
misbruik door de verhuurder van zijn 
recht de huurovereenkomst op te zeggen 
en derhalve van een aquiliaanse fout. 
(Artt. 702 en 807 G.W. en algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging.) 

25 februari 1977. 694 

15. - Stmfzaken. V eroordeling 
waarin, binnen de per ken van de telastleg
ging, de bestanddelen van het bij de wet 
omschreven misdrijj worden vastgesteld. -
W ettelijkheid. - De feiten van de ver
volgingen zijn niet door andere feiten 
vervangen en de kwalificatie van deze 
feiten werd niet veranderd bij de ver
oordeling << wegens niet vervulde moda
liteiten en derhalve wegens ontduiken 
van belasting door bedrog, paging tot 
bedrog of overtreding van de belasting
schuld >> als deze woorden slechts een 
nauwkeurige omschrijving geven van de 
bewoordingen van de telastlegging, 

<< fraude, poging tot fraude of overtreding 
ter zake van de belastingschuld >>, daar 
beide formuleringen slaan op dezelfde 
overtreding van een belastingverordening 
ter uitvoering van de wet van 29 april 
1819 houdende bepalingen << ter verzeke
ring van de rigtige invordering van de 
plaatselijke belastingen >>. 

1 maart 1977. 711 

16. - Strafzaken. - Geldboete tege
lijke~·tijd van strafrechtelijlce en van fis
cale aard. - Bedrag van de geldboete 
vastgesteld naar dat van de verschuldigde 
belasting. - Bevoegdheid van de straf
rechter. - De strafrechter die kennis 
neemt van een misdrijf dat gestraft 
wordt met een strafrechtelijk-fiscale 
boete, waarvan het bedrag bepaald wordt 
naar dat van de verschuldigde belasting, 
kan geen veroordeling uitspreken dan 
nadat hij heeft vastgesteld of en tot 
welk bedrag de belasting verschuldigd 
is, ook al is hij niet bevoegd om een 
titel tot invordering van die belasting 
uit te geven ten behoeve van de admi
nistratis. 

1 maart 1977. 711 

17. - Burget·lijke zaken. - Rechts
macht. - Omvang. - Betwisting. -
Betwisting uitgesloten door de conclusies 
van de pa1·tijen. - Geen rechtsmacht. -
In burgerlijke zaken kan de rechter 
geen met de openbare orde niet strijdige 
betwisting opwerpen waarvan de con
clusies van de partijen het bestaan uit
sluiten. (Algemeen rechtsbeginsel dat 
verbiedt uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken en G.W., art. 1138, 2°.) 

10 maart 1977. 755 

18. - Burgerlijke zaken. - Verbod 
uitspraak te doen over niet gevo1'derde 
zaken. - Algemeen rechtsbeginsel. -
Het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken is onder meer gehuldigd in arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

10 maart 1977. 755 

19. - Bu1·gerlijke zaken. - Rechts
vordering. - De rechter is niet bevoegd 
om ambsthalve de oorzaak van de vorde
ring te wijzigen. - In burgerlijke zaken 
kan de rechter, bij wie een vordering 
aanhangig is, niet ambtshalve de oorzaak 
van die vordering wijzigen. (Artt. 702 
en 807 G.W.) 

10 maart 1977. 755 
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20. - Strafzaken. - Burgerlijke rechts-
vorclering. W egve1·keersongeval. 
Rechter in hoge1' beroep die de burgerlijke 
rechtsvordering aanneemt op grand van 
een andere inbreuk op het W egverkeersre
glement dan die waarover de eerste rechter 
heeft beslist. - Beklaagde en de voor hem 
bu1·gerrechtelijk aansprakelijke partij niet 
verzocht zich te ve1·dedigen op de nieuwe 
omschrijving van het feit. - Onwettelijk
heid. -De rechter in hoger beroep kan 
de burgerlijke rechtsvordering niet wet
tig toewijzen op grond van een andere 
inbreuk op het Wegverkeersreglement 
dan die waarover de eerste rechter heeft 
beslist, zonder de beklaagde en de voor 
hem burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij te hebben verzocht zich t.a.v. de 
nieuwe omschrijving van het feit te 
verdedigen. 

29 maart 1977. 821 

21. - Burgerlijke zaken. - Verbod 
over niet gevorderde zaken uitsp1•aak te 
doen. - Beg1·ip. - Wanneer de door 
een o:nrechtmatige daad benadeelde par
tij een bepaald bedrag, vermeerderd 
met de vergoedencle en de gerechtelijke 
intresten, vordert, mag de rechter een 
hoger bedrag dan het primair gevraagde 
zoncler intrest toekennen, indien het 
toegekencle beclrag niet meer bedraagt 
dan de som van het gevraagde bedrag 
en de intresten. 

4 mei 1977. 908 

22. - Strafzaken.- Burge1·lijke rechts
vordering. - V orcle1·ing geg1·ond op de 
a1·tikelen 1382 en 1383 van het Bu1·gerlijk 
Wetback. - Beslissing waarbij de aan
sprakelijkheid tussen de belclaagde en het 
slachtoffer w01·dt ve1·deeld en aan het 
slachtoffer of aan diens verzelcemar alcte 
wordt verleend van het voor de toelcomst 
gemaakte voorbehoud. - Geen uitspmalc 
over niet gevo1·de1·de zaken. - De gevolgen 
van deze beslissing tot ve1·deling van de 
aanspralcelijkheid strekken zich noodzalce
lijk uit tot de toelcomstige uitgaven van 
het slachtoffer of van diens verzelceraar. -
De rechter die op een op de artikelen 1382 
en 1383 van · het Burgerlijk Wetboek 
gesteunde vordering in algemene bewoor
dingen beslist clat de aansprakelijkheid 
verdeeld wordt tussen de beklaagde en 
het slachtoffer en aan het slachtoffer . of 
aan diens verzekeraar akte verleent van 
het voor de toekomst gemaakte voorbe
houd, doet geen uitspraak over niet ge
vorderde zaken ; de gevolgen van de 
beslissing tot verdeling van de aanspra
kelijkheid strekken zich noodzakelijk uit 

tot de toekomstige uitgaven van het 
slachtoffer of van diens verzekeraar. 
(Art. 1138, 2° G.W.). 

16 mei 1977. 945 

23. - Strafzalcen.- Bu?'ge?·lijlce rechts
vordering. - Oonclusie van de bu?·ger
lijlce pa?·tij waarbij de vordering tot ver
goeding w01·dt beperlct. - V e1·goeding 
boven hetgeen gevmagd we1·d. - Onwet
telijlcheid. - W anneer de burgerlijke 
partij op beperkende wijze de bedragen 
heeft bepaald die zij voor elk bestanddeel 
van haar schade afzonderlijk vraagt, 
kan de rechter de beklaagde niet wette
lijk veroordelen om aan deze partij, ter 
vergoecli:ng van een bestanddeel van de 
schade, een bedrag te betalen dat het 
gevraagde te hoven gaat. (Art. 1138, 
2°, G.W.) 

23 mei 1977. 965 

24. - Strafzalcen. - Bevoegdheid van 
het vonnisgerecht. - Vemndering van 
lcwalificatie. - Vaststelling in feite dat 
het aldus in acht genomen feit hetzelfde 
is als datgene waarop de vervolging steunt. 

Onaantastbare vaststelling. - De 
rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze, in feite, of het door hem anders 
gekwalificeerde feit uit hoofde waarvan 
hij de beklaagde veroordeelt hetzelfde 
is als datgene waarop de vervolging 
steunt. 

7 juni 1977. 1035 

25. - Strafzalcen. - Bevoegdheid van 
het vonnisge1·echt. - V erandering van 
lcwalificatie. - Voorwaarden. - Hoewel 
elke nieuwe kwalificatie impliceert dat 
er andere juriclische elementen bestaan 
is een verandering van kwalificatie door 
de rechter niettemin geoorloofd en wordt 
de bewijsluacht van de dagvaarding of 
van de verwijzingsbeschikking niet mis
kend zodra het in aanmerking genomen 
feit hetzelfde is als clatgene waarop de 
vervolging steunt of in dit laatste feit 
begrepen is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

7 juni 1977. 1035 

26. - Strafzaken.- Burgerlijlce rechts
vordering. - V eroordeling van de be
lclaagde om aan de bu1·gerlijlce partijen 
de door hen gevorderde vergoeding te 
betalen. - Rechtsmacht van de rechter 
geheel uitgeoefend. - Gevolgen. - De 
strafrechter die uitspraak doet over alles 
wat het voorwerp was van de vorderin
gen van de burgerlijke partijen, heeft 
zijn rechtsmacht geheel uitgeoefend 
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m.b.t .. de rechtsvorderingen van deze 
partijen en kan derhalve niet beslissen 
dat hij de zaak verder zal behandelen. 
(Artt. 3 en 4 wet van 17 april 1878.) 

20 juni 1977. 1077 

27. - Strajzaken. - Rechter in hager 
beroep die de belclaagde veroonleelt wegens 
een ande1· miscl1·ijj clan clatgene clat door 
de eerste 1'echte1· bewezen We?'d ve?·lclaanl. 
- V e?'eisten voor de wettelijlcheicl van de 
veroorcleling. - De rechter in hoger 
beroep kan de beklaagde niet wettelijk 
veroordelen wegens een ahder misdrijf 
dan datgene waarover de eerste rechter 
heeft beslist dan wanneer hij vaststelt, 
enerzijds, dat het aldus in aanmerking 
genomen feit hetzelfde is als datgene 
waarop de vervolging was gegrond of 
begrepen was in het feit waarop zij was 
gegrond en, anderzijds, dat de beklaagde 
verwittigd werd van de wijziging van de 
rechtsbenaming. 

20 juni 1977. 1081 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1. - V erclrag tot bescherming van de 
?'echten van de mens en de junclamentele 
vrijheclen. - Bepaling die geen betrelcking 
heejt op de uitoejening van de 1'echten van 
de verclecliging voo1· de onclerzoelcsge?'ech
ten. - Artikel 6 van het V erdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden heeft 
betrekking op de rechten van de verde
diging voor de vonnisgerechten en niet 
op de uitoefening van deze rechten voor 
de onderzoeksgerechten. 

20 september 1976. 73 

2. - Stmjzalcen. - Ve1·lclm·ing van 
een getuige opgenomen in een ancle1·e taal 
clan die van de rechtspleging. - Beslissing 
die niet ingaat op het verzoelc van de be
lclaagde om een vertaling van deze verlcla
ring. - Beslissing waa1·in wonlt vastge
steld clat de belclaagcle vlot de taal van de 
get·nige spreelct. - Geen schencling van 
de ?'echten van de ve?·declicling. - De 
rechten van de verdediding worden niet 
geschonden door de beslissing die niet 
ingaat op het verzoek van de beklaagde 
om een vertaling van de verklaring van 
een getuige welke door de onderzoeks
rechter in een andere taal dan die van 
de rechtspleging werd opgenomen, op 
grond dat de beklaagde vlot de taal van 
die getuige spreekt. 

28 september 1976. Ill 

3. - Strajzalcen. - Strajvorde1·ing. -
Neerlegging van stulclcen waarover de 
belclaagcle geen tegenspraalc heeft lcunnen 
voe1·en. - Stulclcen wellce slechts bet1·elclcing 
hebben op de tegen deze belclaagcle inge
stelcle 1'echtsvo1•dering. - Geen schencling 
van de rechten van de verclecliging. - De 
rechten van de verdediging van een be
klaagde worden niet geschonden door de 
rechter die deze tot een straf veroordeelt 
zonder dat hij over de in het dossier 
neergelegde stukken tegenspraak heeft 
kunnen voeren, als die stukken op de 
beldaagde geen betrekking hebben. 

14 december 1976. 423 

4. - Dienstplicht.- He1•lceuringsraacl. 
- Schencling van de 1'echten van de ve1'
decliging. - Midclel hieruit ajgeleicl dat 
de dienstplichtige geen mededeling heeft 
gelc1•egen van de geneeslcundige ve1·slagen 
op grand waa1·van de geneeshee1·, hoojd 
van de gezondheidsdienst van het rec1·ute-
1·ings- en selectiecent1·um, beslist heeft. -
.lVliddel voor het ee1·st voor het Hoj voorge
dragen. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
Kan niet voor het eerst voor het Hof 
worden voorgedragen het middel dat 
met schending van de rechten van d~ 
verdediging, de dienstplichtige geen me
dedeling heeft gekregen van de genees
kundige verslagen op grond waarvan de 
geneesheer, hoofd van de gezondheids
dienst van het recruterings- en selectie
centrum, de dienstplichtige definitief 
voor de dienst ongeschikt ach·b en hem 
na~r de herkeuringsraad verwijst. 
(Dwnstphchtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, art. 59.) 

5 januari 1977. 481 

5. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - A1·rest tot 
ajwijzing van een ve1·zoelc tot he1·opening 
van de debatten op grand dat het hoj van 
be1'0ep met zelcere stulclcen geen 1·elcening 
zal houden. - A1·1·est dat niettemin naar 
een . va_n deze stulclcen verwijst om zijn 
beshss~ng te staven. - Schending van de 
1'echten van de verdecliging. - Het alge
meen rechtsbeginsel dat de re.chten van 
de verdediging moeten worden in acht 
genomen wordt geschonden door de 
rechter, die een verzoek tot heropening 
v~n de debatten afwijst op grond dat 
hiJ met zekere stukken gee11 rekening 
zal houden, doch die, om zijn beslissing 
te staven, naar een van deze stukken 
verwijst. (Algemeen rechtsbeginsel dat 
de rechten van de verdediging moeten 
worden in acht genomen.) 

7 januari 1977. 492 
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6. - Strajzaken. - Verzoek om 'een 
aanvullende onderzoeksrnaat?'egel.- Maat
regel door de rechter geweigerd omdat hij 
onnodig is. - Geen schending van de 
rechten van de verdediging. - De rechten 
van de verdediging worden niet geschon
den door de rechter die een verzoek om 
een aanvullende onderzoeksmaatregel 
afwijst omdat hij deze maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen. 

10 januari en 2 mei 1977. 
524 en 896 

7. - Gemeente- en provinciebelastin
gen. - Algemeen rechtsbeginsel dat onaf
scheidelijk verbonden is met elke rechts
handeling. - De eerbiediging van de 
rechten van de verdediging is een alge
meen rechtsbeginsel, dat onafscheidelijk 
verbonden is met elke rechtshandeling. 

26 januari 1977. 590 

8. - Bu1·ge1•lijke zaken. - V01·dering 
tot vm·goeding van de rneerwaa?·de· voort
spruitend uit do01· uitgezette hu1-wders 
uitgevoe1·de we1·ken, gestoeld op billijlc
heidsove1·wegingen en op het p1'incipe van 
de onrechtrnatige ver1·ijking. - V 01·dering 
toegewezen op g1·ond van rnisb·ruik van 
recht. - Miskenning van de 1·echten van 
de verdediging. - Wanneer een vorde
ring, door uitgezette huurders tegen de 
verhuurder ingesteld tot vergoeding van 
de meerwaarde die het verhuurde huis 
heeft verkregen ten gevolge van door 
hen in de loop van de huurovereenkomst 
uitgevoerde werken, hierop is gestoeld 
dat de door de huurders uitgevoerde 
werken door de verhuurder dienen te 
worden vergoed op grond van billijk
heidsoverwegingen en van het principe 
van de onrechtmatige verrijking, over
schrijdt die rechter zijn macht en miskent 
hij de rechten van verdediging van de 
verhuurder, wanneer hij de vordering 
toewijst op grond van misbruik door de 
verhuurder van zijn recht de huurover
eenkomst op te zeggen en derhalve van 
een aquiliaanse fout. (Artt. 702 en 807 
G.W. en algemeen rechtsbeginsel betref
fende de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging.) 

25 februari 1977. 694 

9. - Stmjzaken. - Hof van Assisen. 
- Getuige die in de gerechtszaal is geble
ven · op een terechtzitting met gesloten 
dettren. - · Beschuldigde die zich over de 
zaak ten grande heejt verdedigd zonder 
aan te voeren dat zijn rechten van de ver
dediging werden geschonden door de ge-

, volgde procedure. - Schending vo01· het. 
Hof aangevom·d. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Een beschuldigde is niet ontvankelijk 
om voor het Hof te betogen dat zijn 
rechten van de verdediging zijn geschon
den door de procedure voor het Hof van 
Assisen omdat een getuige in de zaal is 
gebleven op een terechtzitting met 
gesloten deuren, als hij zich over de 
zaak tim gronde heeft · verdedigd zonder 
aan te voeren dat zijn rechten van de 
verdediging werden geschonden. 

28 februari 1977. 704 

10. - Burgerlijke zaken. - Beslissing 
waa.rbij de o01·zaak van de vordering on
wettelijk wordt gewijzigd. - Schending 
van de rechten van de ve1'Clediging. - De 
rechten van de verdediging worden ge
schonden door de beslissing in burger
lijke zaken waarbij de oorzaak van de 
vordering onwettelijk wordt gevvijzigd. 
(Algemeen rechtsbeginsel inzake eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging.) 

10 maart 1977. 755 

11. - Stmjzaken. Oplichting. -
Ve1·oordeling die onde?' rnee1· steunt op de 
omstandigheden da.t beklaagde geen klacht 
heeft ingediend wegens valse getuigenis of 
ve1·leiding van getuige en evenmin wegens 
valsheid in geschrijten bet1·ekkelijk de tegen 
hem aangevoerde stukken. - Geen schen
ding van de rechten van de verdediging. 
- Een schending van de rechten van 
verdediging van de beklaagde kan wette
lijk niet worden afgeleid uit de enkele 
omstandigh.eid dat de rech.ter om een 
telastlegging oplich.ting bewezen te ver, 
klaren niet enkel steunt op getuigenissen 
waarvan hij de bewijswaarde erkent, op 
feitelijke gegevens en op de inh.oud van 
de onderhandse akten waarvan h.ij de 
waarachtigh.eid erkent, doch ook op de 
omstandigheid dat beklaagde geen klach.t 
h.eeft ingediend wegens valse getuigenis 
of verleiding van getuige of wegens vals
h.eid in gesch.riften. 

15 maart 1977. 767 

12. - Strajzaken. - Schending van 
de rechten van de verdediging. - Middel 
hieruit afgeleid dat, met bet?·ekking tot van 
valsheid betichte stukken, de bij de arti
kelen 448 en 450 van het W etboek van 
Strafvo?·dering bepaalde vormen niet wer
den nagekomen. - Middel voor het eerst 
voo?' het Hof voo1•gedragen. - Niet-ont
vankelijkheid. - Het middel dat h.ieruit 
is afgeleid dat, met sch.ending van de 
rechten van de verdediging, de bij de 
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artikelen 448 en 450 van het W etboek 
van Strafvordering bepaalde vormen 
niet werden nagekomen met betrekking 
tot van valsheid betichte stukken, kan 
niet voor het eerst voor het Hof worden 
voorgedragen. 

29 maart 1977. 818 

13. - Strajzaken. - Schending van 
de rechten van de ve1·dediging. - M iddel 
hie?'ttit afgeleid dat de jeitenrechter gewei
gerd heeft in te gaan op een vm·zoek om 
getuigenverhoor van de beklaagde. 
Middel vom· het em·st voor het Hoj voorge
dragen. - Niet-ontvankelijkheid. - Het 
middel dat hieruit is afgeleid dat de 
feitenrechter, met schending van de 
rechten van de verdediging, geweigerd 
heeft in te gaan op een door de beklaagde 
gevraagd getuigenverhoor, kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden voorge
dragen. 

29 maart 1977. 820 

14. - Strafzaken. - Burgerlijke rechts-
vorde?·ing. TV egverkeersongeval. 
Rechte1· in hager bm·oep die de burgerlijke 
rechtsvordering aanneemt op grand van 
een ande1·e inbreuk op het W egverkeers
reglement dan die waa?·ovm· de ee1·ste 
rechter heejt beslist. - Beklaagde en de 
voor hem bttrgerrechtelijk aansprakelijke 
partij niet verzocht zich te verdedigen op 
de nieuwe omschTijving van het jeit. -
Schending van de rechten van de verdedi
ding. -De rechten van de verdedig'ing 
worden geschonden door de rechter in 
hoger beroep die, uitspraak doende inzake 
een wegverkeersongeval, de burgerlijke 
rechtsvordering toewijst door een andere 
overtreding van het W egverkeersregle
ment in aanmerking te nemen dan die 
waarover de eerste reohter heeft beslist, 
zonder de beklaagde en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij te 
hebben verzocht zioh t.a.v. de nieuwe 
kwalifioatie te verdedigen. 

29 maart 1977. 821 

15. - Strajzaken. - Beklaagde die 
zich over de zaak ten groncle heejt verdedigd 
zonde?' te zeggen dat cle gevolgde procedu1·e 
zijn rechten van veTdediging heejt geschon
clen.- Schending voo1• het Hoj aangevoeTd. 
- Niet-ontvankelijkheid.- De beklaagde 
is niet ontvankelijk om voor het Hof te 
beweren dat zijn reohten van verdediging 
zijn gesohonden door de procedure die 
de reohter in hoger beroep heeft gevolgd, 
terwijl hij zioh ten gronde heeft verde-

digd zonder een dergelijke sohending in 
te roepen. 

2 mei 1977. 896 

16. - Gemeente- en provinciebelastin
gen. - Directe gemeentebelasting. -
Bezwaar. - Bestendige deputatie van 
een provincieraad. - Verplichting de 
belastingplichtige in de mogelijkheid te 
stellen kennis te nemen van de stukken. 
- Draagwijdte van de veTplichting. -
Om de belastingpliohtige in de mogelijk
heid te stellen kenuis te nemen van de 
stukken waarop de beslissing steunt, 
mag de bestendige deputatie die uit
spraak doet over een bezwaar inzake 
direote gemeentebelasting, hem geen 
inzage van die stukken weigeren, maar 
is zij er niet toe verplioht hem deze stuk
ken mede te delen. (Algemeen beginsel 
van de eerbiediging van de reohten van 
de verdediging.) (Eerste zaak.) 

4 mei 1977. 910 

17. - Dienstplichtzaken. - Beslissing 
van een he1·keu1·ingsraad. - Oassatiebe
Toep van een dienstplichtige. - Middel 
afgeleid uit de schending van de rechten 
van veTdediging. - Schending voor het 
eeTst voor het Hoj voo1•gedragen. - Niet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 
tot staving van het oassatieberoep van 
een dienstpliohtige tegen een beslissing 
van een herkeuringsraad, is het middel 
hieruit afgeleid dat de reohten van ver
dediging van de dienstpliohtige geschon
den zijn, omdat hij in een Nederlandse 
procedure zijn reohten in het Frans 
niet heeft kunnen doen gelden, als de 
dienstpliohtige voor die raad niet had 
gevraagd de Franse taal te mogen ge
bruiken. 

18 mei 1977. 961 

18. - Strajzalcen. - Middel hieTuit 
afgeleid dat bij het dossie1· een stttlc werd 
gevoegd aangaancle feiten waaTvan cle 
beklaagde weTd vrijgesprolcen na veTnieti
ging van een eeTste verooTdelend a1·1·est. -
Middel vooT het eerst voor het Hof voo?·ge
dmgen. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Het 
middel hieruit afgeleid dater, met sohen
ding van de reohten van de verdediging, 
een stuk bij het dossier van de reohtsple
ging werd gevoegd aangaande feiten 
waarvan de beklaagde werd vrijgespro
ken, na vernietiging van een eerste ver
oordelend arrest, kan niet voor het eerst 
voor het Hof worden voorgedragen. 

24 'mei 1977. 975 

19. - Algemeen rechtsbeginsel. 
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Beginsel dat aan de wetgever niet verbiedt 
de uitoejening van het 1·eoht op ve1·dediging 
in een bepaalde materie speoiaal te rege
len. - Het algemeen beginsel van het 
recht op verdediging verbiedt de wetge
ver niet de uitoefening van dit recht in 
een bepaalde materie, zoals de dienst
plicht, speciaal te regelen. 

17 augustus 1977. 1140 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1. - Stmjzaken. - Burgerlijke reohts
vordering. - V onnis van de strajreohte1· 
dat de beklaagde heejt ve1·oordeeld om aan 
de werkgeefster van het slaohtoffer, burge1'· 
lijke partij, een vast bedrag te betalen en 
aan die partij akte heeft verleend van haar 
voorbehoud voor verdere uitgaven en van 
de toepassing van artikel 28 van de samen
geordende wetten op de arbeidsongevallen. 
- Late1· vonnis dat de vorde1·ing van de 
burgerlijke pa1·tij niet ontvankelijlc ver
klaart om 1•eden van de voo1· het eerst door 
verweerder aangevoerde exoeptie dat de 
wet op de arbeidsongevallen niet toepasse
lijk is. - Ee1•ste beslissing die ovm· die 
toepasselijkheid geen uitspraak heejt ge
daan. - Geen miskenning van het ge
wijsde van de eerste beslissing. - Uit de 
omstandigheid dat een vonnis van de 
strafrechter, zelfs in kracht van gewijsde 
gegaan, de beklaagde heeft veroordeeld 
om aan de werkgeefster van het slachtof
fer, burgerlijke partij, een vast bedrag 
te betalen, aan die partij akte heeft ver
leend van voorbehoud voor verdere uit
gaven en van de toepassing van artikel 28 
van de samengeordende wetten op de 
arbeidsongevallen, kan niet worden afge
leid dat een later vonnis van de straf
rechter, dat beslist over de rest van de 
door de burgerlijke partij gevorderde 
schadevergoeding en de vordering niet 
ontvankelijk verklaart om reden van 
de voor het eerst door verweerder opge
worpen exceptie van niet-toepasselijk
heid van de wet op de arbeidsongevallen, 
het gewijsde van de eerste beslissing 
miskent, nu deze laatste over die toepas· 
selijkheid geen uitspraak heeft gedaan. 

21 september 1976. 83 

2. - Gezag van gewijsde. Burge1'· 
lijke zaken. - Geen vervulling van de 
wettelijke voorwaarden voor het gezag van 
gewijsde. -De reohter lean uit een reohter
lijke beslissing jeitelijke vermoedens ajlei
den. - W enneer feitelijke vermoedens 
als bewijsmiddel toegelaten zijn, kunnen 
zij afgeleid worden uit een rechterlijke 

uitspraak, o.m. uit een beschikking van 
de raadkamer, hoewel de voorwaarden 
waaraan de wet het gezag van gewijsde 
onderwerpt niet vervuld zijn. 

7 oktober 1976. 148 

3. - Stmjzaken. Strajreohter die 
twee straffen heejt uitgesprolcen, respeotie
velijlc we gens een misd1·ijj uit onvoorziohtig
heid en wegens een jeit dat een gebrek 
aan voo1·ziohtigheid of voo1'Z01'f! opleve1·t 
en zelf als misdrijj strajbaar is gesteld. 
- Gevolg van deze beslissing op de bur
gerlijlce reohtsvordering. - Wanneer de 
strafrechter uitspraak doet over een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
de.t een bestanddeel is van een misdrijf 
uit onvoorzichtigheid, dat bovendien het 
voorwerp uitmaakt van een of meer 
afzonderlijke telastleggingen, mag hij, 
in geval van onsplitsbaarheid van het 
feit en met toepassing van artikel 65 
van het Strafwetboek, slechts een enkele 
straf uitspreken, nl. de zwaarste ; hieruit 
volgt dat, wanneer de strafrechter onder
scheiden straffen heeft uitgesproken, de 
rechter, bij wie de burgerlijke rechtsvor
dering aanhangig is, in principe verplicht 
is de fout, die het voorwerp van een 
afzonderlijke telastlegging is geweest, 
als vreemd aan het misdrijf uit onvoor
zichtigheid te beschouwen. (Algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

21 oktober 1976. 225 

4. - Strajzalcen. - Gezag van het 
gewijsde op de strajvorde1·ing. - Gezag 
geldt niet voo1· wat niet zelcer is gewezen. 
- Het gezag van het gewijsde op de 
strafvordering geldt niet voor wat niet 
zeker is gewezen door de strafrechter. 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

21 oktober 1976. 225 

5. - Strajzaken. - Beslissing van de 
reohte1• die van de strajvordering lcennis 
heeft genomen doo1· tegenstrijdigheid aan
getast. - Geen gezag van gewijsde op de 
bu1·gerlijlce 1"eohtsv01·dering. - De rechter 
bij wie de burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig is, is niet gebonden door de 
beslissing van de strafrechter die door 
tegenstrijdigheid is aangetast. (Algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde.) 

21 oktober 1976. 225 

6. - Strajzaken. - Reohter die Jcennis 
heejt genomen van de st1·ajvordering en 
twee straffen heejt uitgesprolcen, 1"espeotie
velijlc wegens een misdrijj uit onvoor-
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zichtigheid en. wegens een feit, dat gebrek 
aan voo1·zichtigheid of voorzm·g vormt en 
zelf als misdrijf strafbaar is gesteld, maar 
beslist dat dit misdrijf een bestanddeel is 
van het misd1·ijf uit onvom·zichtigheid. -
Gevolg van deze dam· tegenstrijdigheid 
aangetaste beslissing op de burge1•lijke 
rechtsvo1·de1·ing. - Wanneer de straf
rechter, eensdeels, de beklaagde tot on
derscheiden straffen heeft veroordeeld 
om een voertuig in staat van alcoholin
toxicatie te hebben bestuurd en wegens 
een misdrijf van onopzettelijk toebren
gen van verwondingen, en hij, anderdeels, 
heeft vastgesteld dat deze staat van 
intoxicatie, die een bestanddeel is van 
het misdrijf uit onvoorzichtigheid, de 
oorzaak of een van de oorzaken van het 
ongeval is geweest, is de rechter, die ken
nis neemt van de burgerlijke rechtsvor
dering, niet gebonden door de strafrech
telijke beslissing, in zoverre deze door 
die tegenstrijdigheid is aangetast. (Alge
meen beginsel van het gezag \("an ge
wijsde.) 

21 oktober 1976. 225 

7. - Strafzaken. - Gezag van het 
gewijsde op de stmfvordering.- Omvang. 
- Het gezag erga omnes van het gewijsde 
op de strafvordering geldt voor wat zeker 
en noodzakelijk door de strafrechter is 
gewezen, met inachtneming zowel van 
het beschikkende gedeelte als van de 
redenen waarop dit noodzakelijk is ge
grond. (Algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken.) 

18 november 1976. 310 

8. - Stmfzaken. - Rechter bij wie de 
strafvm·dering aanhangig is en die een 
enkele straf heeft uitgesproken, respectie
velijk wegens een misdrijf uit onvoor
zichtigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert en dat zelf als misdrijf is gesteld. 
- Burgerlijke rechter die later beslist dat 
niet bewezm is dat dit misdrijf bijgedragen 
heeft tot het ontstaan en tot de omvang 
van de schade ten gevolge van het misdrijf 
uit onvoorzichtigheid. - Miskenning van 
het gezag van gewijsde. - W anneer het 
strafgerecht de veroorzaker van een 
ongeval tot een enkele straf heeft ver
oordeeld wegens een misdrijf uit onvoor
zichtigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, wordt het gezag van het ge
wijsde in strafzaken miskend door de 
burgerlijke rechter, die later beslist dat 
niet bewezen is dat dit misdrijf heeft 
bijgedragen tot het ontstaan en tot de 

omvang van de schade ten gevolge van 
het misdrijf uit onvoorzichtigheid. (Alge
meen beginsel van het gezag van gewijsde 
in strafzaken.) 

18 november 1976. 310 

9. - Strafzaken. - De Minister van 
Justitie kan beslissen dat een veroordeelde, 
die tijdens zijn hechtenis in een van de 
bij artikel 21 van de wet tot besche1·ming 
van de maatschappij bepaalde staten wordt 
bevonden, ge'inte1·nee1·d wordt. - V roegere 
beslissing in dezelfde zaak ove1· de handha
ving van de internering. - Deze beslis
sing belet niet dat de minister zulks kan 
doen. - Een vroegere beslissing in de
zelfde zaak over de handhaving van de 
internering kan de Minister van Justitie 
niet beletten, op eensluidend advies van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, een wegens misdaad of 
wanbedrijf veroordeelde persoon te inter
neren, die tijdens zijn hechtenis in staat 
van krankzinnigheid of in een ernstige 
staat van geestesstoornis of van zwak
zinnigheid wordt bevonden die hem 
ongeschikt maakt tot het controleren 
van zijn daden. (Art. 21 wet tot bescher
ming van de maatschappij.) 

13 december 1976. 417 

10. - Oorrectionele zaken of politie
zaken. - Beklaagde v1·ijgesproken. -
Deze kan later wegens hetzelfde feit niet 
meer wo1•den vervolgd, zelfs al wordt het 
ande1·s gekwalijicee1·d. - De door een 
correctionele rechtbank of een politie
rechtbank vrijgesproken beklaagde kan 
later niet meer worden vervolgd wegens 
hetzelfde feit, zelfs al wordt het andere 
gekwalificeerd ; deze regel is van toepas
sing, welke ook de redenen zijn waarom 
de beklaagde definitief van rechtsvervol
ging is ontslagen. 

20 december 1976. 445 

11. - Stmfzaken. Strafvordering. 
- Beslissing inzake een ten laste gelegd 
misdrijf. - Beslissing heeft geen gezag 
van gewijsde ten opzichte van een afzon
dM·lijk vervolgde mededade1· van of mede
plichtige aan dit misd1•ijj. - De beslissing 
van het strafgerecht inzake degene aan 
wie een misdrijf ten laste wordt gelegd, 
heeft geen gezag van gewijsde ten op
zichte van een afzonderlijk vervolgde 
mededader van of medeplichtige aan dit 
misdrijf; deze beslissing kan hem noch 
schaden noch baten. (Algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

21 december 1976. 449 
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12. - Strajzaken. - Vrijspraak van 
een beklaagde in kracht van gewijsde ge
gaan. - Beslissing die geen gezag van 
gewijsde heejt ten aanzien van een veroor
deelde medebeklaagde, die hoger beroep 
heeft ingesteld zowel tegen de beslissing op 
de tegen hem ingestelde strajvorde1·ing als 
tegen de beslissing op de burgerlijke 1"echts
vordering van de vrijgesproken beklaagde 
tegen hem. - Het hager beroep dat een 
partij heeft ingesteld tegen het vonnis, 
dat haar veroordeelt zowel op de straf
vordering als op de burgerlijke rechts
vordering die tegen haar door een vrij
gesproken medebeklaagde is ingesteld,. 
verhindert dat de vrijspraak van deze 
medebeklaagde, die in kracht van ge
wijsde is gegaan, haar kan worden tegen
geworpen bij de beoordeling van deze 
burgerlijke rechtsvordering die tegen 
haar was ingesteld, aangezien de rechter 
in hoger beroep ten gevolge van de devo
lutieve kracht van het hager beroep 
uitspraak moest doen zowel over de 
strafrechtelijke als over de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de appellante 
en met name oordelen of deze aileen 
aansprakelijk is voor de schade. 

18 januari 1977. 557 

13. - Strajzaken. - Twee opeenvol
gende vonnissen. - Hoge1·e bm·oepen. -
V ernietiging van deze twee vonnissen 
door het hof van beroep en beslissing van 
ditzeljde hof bij een enkel ar1·est en bij 
wege van nieuwe beschikkingen. - Het 
hof van beroep hee:ft daardoor het gezag 
van gewijsde niet kunnen miskennen op 
grond dat het tweede vonnis opniemv zou 
beslist hebben over wat het eerste reeds 
had beslecht. - Het hof van beroep 
waarbij het hoger beroep tegen twee 
opeenvolgende veroordelende vonnissen 
aanhangig is kan noch het algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem noch het 
beginsel inzake het gezag van gewijsde 
in strafzaken hebben miskend, omdat 
het tweede vonnis opnieuw zou beslist 
hebben over wat het eerste reeds had 
beslecht, als dit hof van beroep beide 
vonnissen vernietigt en bij wege van een 
nieuwe beschikking in een en hetzelfde 
arrest uitspraak doet. 

7 februari 1977. 632 

14. - Strajzaken. - Rechter bij wie 
de strajvo1·dm·ing aanhangig is gemaakt 
en die twee straffen heejt uitgesproken, 
respectievelijk wegens een misd1·ijj uit 
onvoorzichtigheid en wegens een jeit, dat 
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzm·g 
oplevert en zelf als misdrijj strajbaar is 

gesteld. - Gevolg van deze beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering. - Wan
neer de strafrechter, bij wie aanhangig 
is een vervolging wegens een misdrijf 
uit onvoorzichtigheid, voor een feit dat 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg oplevert, hetgeen zelf door de straf
wet als misdrijf strafbaar is gesteld, 
een straf heeft uitgesproken die onder
scheiden is van die welke hij voor het 
misdrijf uit onvoorzichtigheid heeft toe
gepast, is, ingevolge het gezag van ge
wijsde van deze beslissing, de rechter bij 
wie de burgerlijke rechtsvordering aan
hangig is gemaakt, in beginsel, verplicht 
de fout, welke het gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg oplevert, te beschou
wen als vreemd aan het misdrijf uit 
onvoorzichtigheid. (S.W., art. 65 ; alge
meen beginsel van het gezag van gewijsde 
in strafzaken.) 

3 maart 1977. 724 

15. - Stmjzaken. - Eerste m·rest dat 
beklaagde vrijspreekt van de telastlegging 
knevelarij bedoeld in artikel 243 van het 
Stmjwetboek. - Tweede a1·rest waarbij 
dezeljde beklaagde wegens oplichting wordt 
veroordeeld onder meer op g1•ond dat hij 
van zijn hoedanigheid van ambtenaa1· 
misbruik heeft gemaakt. - Geen schen
ding van het rechterlijk gewijsde van het 
ee1•ste arrest. - B6g1•ip. - Uit het feit 
dat een eerste arrest van een hof van 
beroep een beklaagde heeft vrijgespro
ken van het misdrijf knevelarij bedoeld 
bij artikel 243 van het Strafwetboek 
volgt niet noodzakelijk dat een tweede 
arrest het rechterlijk gewijsde van die 
eerste beslissing geschonden heeft door 
nadien dezelfde beklaagde te veroordelen 
wegens oplichting om zich geldsommen 
te hebben doen overhandigen met mis
bruik van zijn hoedanigheid van ambte
naar om te doen geloven aan een denk
beeldige macht of een denkbeeldig kre
diet bij derden voor wie de genoemde 
bedragen zogezegd bestemd waren. 

15 maart 1977. 767 

16. - Beroep tot nietigverklm·ing van 
een verordenende akte. - V erwerping 
door de afdeling administratie van de 
Raad van State. - Beslissing zonder 
gezag van gewijsde erga omnes. - Het 
arrest waarbij de afdeling administratie 
van de Raad van State een beroep tot 
nietigverklaring van een verordenende 
akte verwerpt, heeft geen gezag van 
gewijsde erga omnes, noch het kenmerk 
van een algemene en als regel geldende 
beschikking ; het is niet bindend . voor 
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de hoven en rechtbanken en met eigen
lijke rechtsmacht belaste organen zelfs 
wanneer de nietigheid van de verorde
nende akte voor hen werd aangevoerd 
op grand van hetzelfde middel en tussen 
dezelfde partijen. (Art. 107 Grondwet.) 

24 maart 1977. 799 

17. - Strafzaken.- Burgerlijke rechts
vordering. - Gezag van het gewijsde. -
Raakt de openba1·e orde niet. - Het gezag 
van gewijsde van een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering, oak al is 
deze beslissing gewezen door een straf
rechterlijk college, raakt de openbare 
orde niet, zelfs indien de beslissing in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

28 maart 1977. 814 

18. - Strafzaken. - Burgerlijke rechts
vordering. - Uitlegging van de beslissing 
door de rechter. - Ve1·bod de daa1·in 
bevestigde rechten te wijzigen. - Gevolg. 
- De strafrechter die, bij de uitlegging 
van zijn vroegere beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering, de daarin be
vestigde rechten wijzigt in strijd met 
artikel 793 van het Gerechtelijk Wet
hoek, miskent het gezag van het straf
rechtelijk gewijsde op de burgerlijke 
rechtsvordering. (Art. 4 wet van 17 april 
1878.) 

10 mei 1977. 925 

19. - Strafzaken. - Beklaagde in het 
buitenland berecht. - Wet van 17 april 
1878, artikel13. - Toepassingsvoorwaar
den. - Het Belgische strafgerecht behoeft 
geen rekening te houden met de beslis
sing t.o.v. een beklaagde gewezen door 
een buitenlands gerecht, als het misdrijf 
waarover het dient te vonnissen niet in 
het buitenland is gepleegd. (Art. 13 
wet van 17 april 1878.) 

20 j1mi 1977. 1084 

20. - Strafzaken. - Begrip. - Het 
gezag van het gewijsde over de grand 
van de strafvordering, dat een algemeen 
beginsel van het strafrecht is, doet de 
strafvordering vervallen. 

28 juni 1977. 1118 

21. - Strafzaken. Vervolging we-
gens v66r een veroordelende eindbeslissing 
gepleegde misdrijven. - Rechte1· die 
vaststelt dat deze misdrijven zouden uitgaan 
van hetzeljde strafbaa?' opzet als die we
gens welke die beslissing is uitgesproken. 
- Rechterlijk gewijsde dat de strafvorde
ring met betrekking tot de aanhangige 
misdrijven doet vervallen. - Gevolg. -

· Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
een misdrijf wegens hetwelk een veroor
delende eindbeslissing is uitgesproken, 
en andere v66r die beslissing gepleegde 
misdrijven welke bij hem aanhangig 
zijn, gesteld dat die laatste misdrijven 
bewezen zijn, een enkel strafbaar feit 
zouden opleveren wegens de eenheid 
van strafbaar opzet, is hij, wegens het 
gezag van gewijsde van die beslissing 
en wegens het daaruit voortspruitende 
verval van de strafvordering, zonder 
jurisdictie, niet alleen om wegens de bij 
hem aanhangige feiten een straf uit te 
spreken, maar oak om te beslissen of de 
dader zich al dan niet aan deze feiten 
schuldig heeft gemaakt. 

28 juni 1977. 1118 

RECHTERLIJKE MACHT. 

1. - Dringendheid waardoor de minis
te?'S e1·van worden ontslagen sommige 
voorontwerpen van wet aan de Afdeling 
W etgeving van de Raad van State voor 
te leggen. - Bevoegdheid van de hoven 
en rechtbanken om na te gaan of het wet
telijk beg1·ip << hoogd1·ingendheid » niet 
miskend werd. - Zo het aan de minis
ters staat, onder voorbehoud van hun 
politieke verantwoordelijkheid, te oorde
len over de dringendheid waardoor zij 
ervan ontslagen worden het beredeneerd 
ad vies van de Mdeling W etgeving van 
de Raad van State in te winnen over 
de voorontwerpen van wetten of van 
organieke en reglementaire uitvoerings
besluiten, zijn de hoven en rechtbanken 
bevoegd om na te gaan of een minister 
zijn macht niet overschrijdt of afwendt 
door het wettelijk begrip << hoogdringend
heid » te miskennen, wanneer hij zich 
ervan ontslagen acht het advies van de 
Raad van State in te winnen. (Art. 107 
Grondwet ; art. 3 wetten op de Raad 
van State, gecoordineerd op 30 januari 
1973.) 

12 oktober 1976. 175 

2. - Vervolging wegens overtreding 
van een koninklijlc besluit.- Bevoegdheid 
en verplichting van de hoven en rechtban
ken om nate gaan of dit koninklijk besluit 
al dan niet met machtsoverschrijding of 
machtsafwending genomen is.- De hoven 
en rechtbanken waarbij een vervolging 
wegens overtrading van een koninklijk 
besluit aanhangig is, zijn bevoegd en 
verplicht om na te gaan of dit koninklijk 
besluit al dan niet met machtsoverschrij
ding en, aan de hand van de context 
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van het koninklijk besluit of van andere 
regelmatig overgelegde gegevens, al dan 
niet met machtsafwending is genomen. 
(Art. 107 Grondwet.) 

18 januari 1977. 553 

3. - Gepastheid van een koninklijk 
besluit. - Geen toezicht van de rechter
lijke macht. Het staat niet aan de 
rechterlijke macht de gepastheid van 
een koninldijk besluit te beoordelen. 

18 januari 1977. 553 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

1. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - Strafzaken. - Oorrectionele recht
bank. - Daden van onderzoek regelmatig 
ter terechtzitting verricht door daartoe be
voegde rechters. - Verdm·e behandeling 
van de zaak een vonnis gewezen door 
andere rechters aangewezen om de eerste 
te vervangen en die alle debatten van de 
zaak hebben bijgewoond. - Wettelijkheid. 
- Indien met de behandeling van een 
zaak regelmatig ter terechtzitting van 
de correctionele rechtbank is begonnen 
door daartoe bevoegde rechters, staven 
de rechters, die werden aangewezen om 
de zaak verder te behandelen en te be
slechten ter vervanging van de eerste, 
wettelijk hun overtuiging op de reeds 
verrichte daden van onderzoek, van het 
ogenblik dat zij alle debatten waartoe de 
zaak aanleiding gaf hebben bijgewoond. 
(Art. 779 G.W.) 

20 september 1976. 73 

2. - Strajzaken. - Politierechtbank. 
- Vervolgingen wegens overt1·eding van 
het Boswetboek. - Geen openbaar minis
terie op een van de terechtzittingen van 
de zaak. - Nietigheid van het vonnis. -
Oorrectionele rechtbank in hager beroep 
rechtdoende die deze nietigheid ove1·neemt. 
- Beslissing eveneens nietig. - Nietig 
is het vonnis van de politierechtbank 
inzake overtredingen van het Boswet
boek, wanneer uit de terechtzittingsbla
den of uit het vonnis zelf niet blijkt dat 
een lid van het openbaar ministerie op 
alle terechtzittingen van de zaak aan
wezig was ; nietig is eveneens het vonnis 
van de correctionele rechtbank, in hoger 
beroep zitting houdende, dat deze nietig
heid overneemt. (Art. 156 G.W.) 

16 november 1976. 300 

3. - Hof van beroep.- Samenstelling 
van het rechtscollege. - Magistraten die 

uitspraak doen op de strajvordering moeten 
niet dezelfde zijn als degene die, met toe
passing van artikel 7 van de wet betref
fende de voorlopige hechtenis, uitspraak 
hebben gedaan over een ve1·zoek tot voorlo
pige invrijheidstelling. - Geen enkele 
wettelijke bepaling schrijft voor dat het 
hof van beroep, rechtdoende op de straf
vordering, moet samengesteld zijn uit 
dezelfde zittende magistraten als degene 
die, met toepassing van artikel 7 van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlo
pige hechtenis, uitspraak hebben gedaan 
over een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling van de beklaagde. 

23 november 1976. 328 

4. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - Strajzaken. - Artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek. - Toepasselijk 
in strajzaken. - Artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek is toepasselijk in 
strafzaken. 

7 december 1976 en 22 maart 1977. 
395 en 789 

5. - Samenstelling van het 1"echtscol
lege. - Strajzaken. - Arrest van het 
hof van bm·oep. - Rechters die niet allen 
aanwezig waren op een te1·echtzitting 
waarop de zaak is behandeld. - Nietig 
arrest. - Nietig is het arrest van het 
hof van beroep in strafzaken gewezen 
door rechters van wie een niet aanwezig 
was op een van de terechtzittingen 
waarop de zaak is behandeld. (Art. 779, 
lid 1, G.W.) 

7 december 1976. 395 

6. - Samenstelling van het 1"echtscol
lege. - Strajzaken. - Beslissing waarbij 
het onderzoek en de berechting van de 
zaak voor een bijlcomend onde1·zoek wor
den uitgesteld. - Late1·e beslissing over 
de g1·ond van de zaalc. - Beslissingen 
wellce niet doo1· dezelfde rechters moeten 
gewezen worden. - De beslissing waarbij 
het onderzoek en de berechting van de 
zaak voor een bijkomend onderzoek wor
den uitgesteld en de latere beslissing 
over de grond van de zaak moeten niet 
door dezelfde rechters worden gewezen. 
(Art. 779 G.W.) 

4 januari 1977. 472 

7. - Samenstelling van het rechtscol
lege.- Oorrectionele rechtbank.- Onder
zoeksrechter die als lid van de rechtbank 
deelneemt aan de berechting van een zaak 
waarin hij als onderzoelcsrechter is opge
treden. - Wettelijlcheid. - Geen enkele 
wettelijke bepaling verbiedt aan de rna-
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gistraat, die in een zaak het ambt van 
onderzoeksrechter heeft waargenomen, 
in deze zaak te zitten als lid van de 
correctionele rechtbank. (Art. 79, derde 
lid, G.W.) 

8 februari 1977. 645 

8. - Rechterlijke ambten. - Onver
enigbam·heden. - Strafzaken. - Oom
missie tot bescherming van de maatschap
pij. - Samenstelling. - Geneesheer-lid 
die v66r de vergadering advies heeft uit
gebracht, op verzoek van de procureur des 
Konings. - Deze geneesheer mag niet 
mee?' deelnemen aan de beslissing. - De 
geneesheer die, op verzoek van de pro
cureur des Konings, v66r de vergaderi:ng 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij een verslag heeft opge
maakt over de geestestoestand van de 
gei:nterneerde, mag niet als lid deelnemen 
aan de beslissing van de commissie. 

14 februari 1977. 657 

9. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - In een en dezelfde zaak tegelijker
tijd rechter en deskundige zijn is verboden. 
- Wezenlijke regel inzake rechtsbedeling. 
- Ret algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk niemand in een en dezelfde zaak 
tegelijkertijd rechter en deskundige mag 
zijn is een wezenlijke regel inzake rechts
bedeling. 

14 februari en 21 juni 1977. 
657 en 1089 

10. - Bu1·gerlijke zaken. - Zaak die 
vanaf 31 decembe?' 1974 onder de bevoegd
heid van het Arbeidshof te Antwerpen 
valt.- Zaak op die datum bij het Arbeids
hof te Luik aanhangig maar niet in bemad 
of in voortzetting. - Arrest dom· dit hof 
na dezelfde datum gewezen. - Onwettig
heid. - Onwettig is het arrest door het 
Arbeidshof te Luik na 31 december 1974 
gewezen in een zaak welke op die datum 
bij dit hof aanhangig maar niet in beraad 
of in voortzetting was en die vanaf de
zelfde datum onder de bevoegdheid van 
het Arbeidshof te Antwerpen viel. (Wet 
van 26 juni 1974, art. 9.) 

16 februari 1977. 668 

11. - Strafzaken.- Hof van Assisen. 
- Samenstelling van dit hof. -De ma
gistraten die over de regeling van het 
onderzoek uitspraak hebben gedaan mogen 
de assisen niet voorzitten. - Gerechtelijk 
Wetboek, a?·tikel 127. - Draagwijdte van 
deze bepaling. - De onverenigbaarheid 
waarvan sprake in artikel 127 van het 
Gerechtelijk W etboek, luidens welke de 

magistraten die over de regeling van het 
onderzoek uitspraak hebben gedaan, op 
straffe van nietigheid, de assisen niet 
mogen voorzitten moet strikt worden 
uitgelegd ; zij beoogt geenszins de ma
gistraten die deelgenomen hebben aan 
arresten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling inzake voorlopige hechtenis, 
die geen beslissingen over de regeling 
van het onderzoek zijn. 

28 februari 1977. 704 

12. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - Strafzaken. -Andere samenstel
ling van het ?"echtscollege op twee opeen
volgende terechtzittingen van de correc
tionele rechtbank op wier ml dezelfde 
zaalc was ingesch?-even. - Partij die op 
de tweede te?·echtzitting ertoe concludeerde 
in te gaan op de conclusie welke zij op 
de eerste terechtzitting had genomen. -
Oonclusie ald1ts « ove1·genomen >> op de 
tweede te1•echtzitting. - Rechtbank bij de 
uitspraak van het vonnis op dezelfde wijze 
samengesteld als tijdens de tweede terecht
zitting. - Wettelijkheid. - Wanneer de 
conclusie welke een partij op een terecht
zitting van een rechtbank neemt uitdruk
kelijk wil doen ingaan op de conclusie 
welke deze partij op een vorige terecht
zitting heeft genomen, toen de recht
bank anders was samengesteld, kan wet
telijk beslist worden over de conclusie 
welke aldus werd overgenomen op de 
tweede terechtzitting waarop dezelfde 
rechters zitting hadden als die welke het 
vonnis hebben gewezen. (Art. 779 G.W.) 

14 maart 1977. 761 

13. - Strafzaken. Om·rectionele 
rechtbank. - Hoger beroep tegen een 
vonnis van de politie?·echtbank. - Vonnis 
van de cor1·ectionele rechtbank niet door 
d1·ie rechte?'S gewezen. - Nietigheid. -
Nietig is het niet door drie rechters 
gewezen vonnis van de correctionele 
rechtbank dat uitspraak doet over het 
hoger beroep tegen een vonnis van de 
politierechtbank. (Artt. 92, § 1, 3°, 
en 779 G.W.) 

22 maart 1977. 789 

14. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - Burgerlijke zaken. - Beslissing 
alvo1·ens recht te doen. - Latere beslissing 
over de geg1·ondheid van de vordering. -
Beslissing die niet doo1• dezelfde ?'echte?'S 
moet worden gewezen. - Artikel 779 van 
het Gerechtelijk W etboek vereist niet 
dat een vonnis, dat na een vonnis alvo
rens recht te doen, in dezelfde zaak wordt 
gewezen, door dezelfde rechters wordt 
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uitgesproken als degenen, die tijdens de 
debatten v66r - en bij de uitspraak 
van - dit vonnis alvorens recht te doen, 
zitting hebben genomen. 

22 april 1977. 873 

15. - Stmjzaken. Samenstelling 
van het ?"echtscollege. - Recl~ter die deel 
uitgemaakt heeft van het 1·echtscollege op 
de te1·echtzittingen waa1·op de zaak behan
deld en het vonnis uitgesproken werd. -
Rechter die als lid van het openbaa1· mi
niste?·ie een vroegere terechtzitting heejt 
bij gewoond wam·op de 1'echtbank de zaak 
enkel tot een late1·e datttm heeft uitgesteld. 
- Geen nietigheid. - Het vonnis van 
een strafgerecht lijdt aan geen nietigheid 
omdat een van de rechters door wie het 
is gewezen en die de terechtzittingen 
heeft bijgewoond waarop de zaak werd 
behandeld, voordien het ambt van open
baar ministerie had uitgeoefend wanneer 
de anders samengestelde rechtbank aileen 
maar de zaak tot een latere terechtzitting 
had uitgesteld. (Impliciete oplossing.) 

26 april 1977. 880 

16. - Nietigheid van een beslissing 
gewezen door een 1·echter die v1·oege1· bij 
het uitoefenen van een ande1• rechte1·lijk 
ambt kennis genomen heejt van de zaak. 

Gerechtelijk Wetboelc, artilcel 292, 
tweede lid. - Begrip. - In de zin van 
artikel 292, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, heeft geen kennis gena
men van de zaak bij het uitoefenen van 
een ander rechterlijk ambt, inzonderheid 
dat van openbaar ministerie, de rechter 
die, voordat hij het vonnis gewezen en 
aile terechtzittingen bijgewoond had 
waarop de zaak werd behandeld, als lid 
van het openbaar ministerie aanwezig 
was op een terechtzitting waarop de 
rechtbank de zaak enkel tot een latere 
datum had uitgesteld. (Impliciete oplos
sing.) 

26 april 1977. 880 

17. - Burgerlijlce zalcen. - Samen
stelling van het rechtscollege. - Ar1·est 
van het hof van beroep. - Vermeldingen 
van het a?Test en van het p1·oces-verbaal 
van de te1·echtzittingen waaruit niet lean 
worden opgemaakt of de rechte1·s die het 
arrest hebben uitgesprolcen alle te?·echt
zittingen van de zaalc hebben bijgewoond. 
- Gevolgen. - Het Hof vernietigt de 
bestreden beslissing wanneer noch uit 
de vermeldingen ervan noch uit die van 
het proces-verbaal van de terechtzittin
gen kan worden opgemaakt hoe het 
rechtscollege bij het onderzoek van de 

zaak en bij de uitspraak was samenge
steld. 

27 mei 1977. 993 

18. - Samenstelling van het rechtscol
lege. - Strajzalcen. - Oorrectionele ?"echt
bank. - Samenstelling ande1·s in het pro
ces-verbaal van de te1·echtzitting dan in de 
uitgijte van het a1·rest. - Nietig vonnis. 
- W anneer, volgens de vermeldingeri 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting en volgens die van de uitgifte van 
het vonnis, de rechters die het vonnis 
hebben gewezen niet dezelfde zijn, is dit 
vonnis nietig. (Art. 779, lid 1, G.W.) 

7 juni 1977. 1038 

19. - Strafzalcen. Samenstelling 
van het rechtscollege. - Uitspmalc over 
de ve?·volging van een deslcundige wegens 
valse ve1·lclm·ingen in cm·rectionele zalcen. 
- V onnis gewezen door een rechter die 
v1·oeger lcennis heeft genomen van de zaalc 
waarin de deslcundige de verlclaringen 
heejt ajgelegd. - W ettigheid. - Het 
vonnis dat uitspraak doet over de ver
volging van een deskundige, wegens 
valse verklaringen in correctionele zaken, 
is niet nietig om de reden dat het gewe
zen is door een rechter die vroeger ken
nis heeft genomen van de zaak waarin 
de deskundige de verklari:ngen heeft 
afgelegd. (Ger. W., art. 292, tweede lid.) 

14 juni 1977. 1056 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). 

1. - Nul ne plaide par procu?·eu?·. 
Raalct de openba1•e orde niet. - Het alge
meen rechtsbeginsel «nul ne plaide par 
procureur >> raakt de openbare orde niet ; 
niet ontvankelijk is het middel hieruit 
afgeleid dat een rechtsvordering werd 
ingesteld door de vereffenaar van een 
naamloze vennootschap in vereffening, 
handelende in deze hoedanigheid, en 
niet door de vennootschap zelf, met 
vertegenwoordiging door de vereffenaar. 

2 september 1976. 5 

2. - St?·ajzalcen. -Non bis in idem. 
- Twee opeenvolgende vonnissen. -
Hoge1·e be1·oepen. - Vemietiging van 
deze twee vonnissen doo1• het hof van bemep 
en beslissing van ditzelfde hof bij een 
enlcel m·rest en bij wege van nieuwe be
schilclcingen. - Het hof van beroep heejt 
daa1·doo1• de 1·egel non bis in idem niet 
lcunnen mislcennen op grond dat het tweede 
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vonnis opnieuw zou beslist hebben over 
wat het eerste 1·eeds had besleoht. ---, Ret 
hof van beroep waarbij het hoger beroep 
tegen twee opeenvolgende veroordelende 
vonnissen aanhangig is kan noch het 
algemeen rechtsbeginsel non bis in idem 
noch het beginsel inzake het gezag van 
gewijsde in strafzaken hebben miskend, 
omdat het tweede vonnis opnieuw zou 
beslist hebben over wat het eerste reeds 
had beslecht, als dit hof van beroep 
beide vonnissen vernietigt en bij wege 
van een nieuwe beschikking in een en 
hetzelfde arrest uitspraak doet. 

7 februari 1977. 632 

3. -In een en dezelfde zaak tegelijker
tijd reohter en deskundige zijn is verboden. 
- W ezenlijke regel inzake reohtsbedeling. 
- Ret algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk niemand in een en dezelfde zaak 
tegelijkertijd rechter en deskundige mag 
zijn is een wezenlijke regel inzake rechts
bedeling. 

14 februari en 21 juni 1977. 
657 en 1089 

4. - Reohtsmisbruik. - Onverdeeld
heid. - Openbare verkoop van onve?·deelde 
goederen gevorde?·d door een de1' medeeige
naars. - Oonolttsie van de ande1·e medeei
genaa1' waarin omstandig wordt aange
voerd dat een de1·gelijk verzoek wegens 
aan de zaak eigen omstandigheden 1'eohts
misbruik oplevert. - Geen antwoord op 
deze oonolusie. - Begrip. - De conclusie 
van een medeeigenaar wordt niet beant
woord en artikel 97 van de Grondwet 
wordt dus geschonden door de rechter 
die, ter verwerping van diens verweer
middel tegen een verzoek om openbare 
verkoping van de roerende en onroerende 
goederen van een onverdeeldheid, enkel 
overweegt dat geen rechtsmisbruik is het 
feit dat een medeeigenaar gebruik maakt 
van zijn recht de openbare verkoping 
van de onverdeelde goederen te vorderen 
en dat hij die een dergelijke verkoop 
vordert er belang bij heeft de verkoops
waarde door deze verkoop te laten bepa
len, wanneer in deze conclusie omstandig 
wordt uiteengezet dat wegens aan de 
zaak eigen omstandigheden de kosten 
van een openbare verkoop het bedrag 
waarop de andere partij bij de verdeling 
van de onroerende goederen aanspraak 
zou kunnen maken helemaal zou opslor
pen en dat deze partij in de roerende 
goederen slechts recht had op een deel 
van minder dan 2.000 frank, zodat de 
openbare verkoop zinloos was << aange
zien hieruit voor (een der partijen) geen 

voordeel en voor (de andere) slechts 
nadeel kon voortvloeien » en dat een 
dergelijk verzoek dan ook rechtsmisbruik 
opleverde. (Art. 97 Grondwet.) 

3 juni 1977. 1027 

RECRTSVORDERING. 

1. - V ordering ingesteld door de Staat 
op een staatsinstelling. - Mogelijkheid 
om een versohuldigde sam in te vorderen 
door middel van een dwangbevel. - Geen 
beletsel om een vordering in te stellen. -
De mogelijkheid voor de Staat of een 
staatsinstelling om een verschuldigde som 
met toepassing van artikel 3 van de 
domaniale wet van 22 december 1949 
door middel van een dwangbevel in te 
vorderen, is geen beletsel om een bur
gerlijke rechtsvordering in te stellen, 
wanneer het niet betalen van de som 
een misdrijf is. 

14 september 1976. 45 

2. - Vordering op eenzijdig verzoek
sohrijt. - A1·tikel 1206, 5°, van het Ge
reohtelijk Wetboelc. - Handtelcening van 
een advocaat. - Uitzonde1·ingen. - De 
bepaling van artikel 1026, 5°, van het 
Gerechtelijk W etboek, volgens welke het 
eenzijdig verzoekschrift, op straffe van 
nietigheid, de handtekening van de 
advocaat moet vermelden, schrijft niet 
voor dat een partij wettelijk vertegen
woordigd wordt, doch heeft enkel tot 
doel, dank zij de deontologische regelen 
waaraan de leden van de balie onder
worpen zijn, de belangen van derden te 
waarborgen. 

29 oktober 1976. 253 

3. - Burge1·lijke zalcen. - Exoeptie 
van onbevoegdheid opgewo1pen tegen de 
inleidende vm·de1·ing. - Is nooh een 
tussenvorde1·ing, nooh een tegenvordering. 
- Door voor de feitenrechter een excep
tie van onbevoegdheid op te werpen 
tegen een inleidende vordering wordt 
door een partij geen tussenvordering, in 
de zin van artikel 13 van het Gerechte
lijk W etboek, en ook geen tegenvorde
ring, in de zin van artikel 14 van dit 
wetboek, ingesteld. 

9 juni 1977. 1041 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN 
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REDENEN. -BEG RIP EN AARD VAN EEN 
REDEN. - ALGEMENE REGELEN. -
REOHTSGRONDEN. 

TITEL II.- TOEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELEN BI.T GEBREK AAN EEN 
OONOLUSIE. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HooFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale 
zaken inbegrepen). 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - Stmfzaken ( Geestrijke 
dranken, Do1tane en accijnzen inbe
grepen). 

HOOFDSTUK V. - Tuchtzaken. 

HooFDSTUK VI. - V erlciezingszaken. 

TITEL III. - TOEPASSING VAN DE 
ALGEMENE REGELEN BI.T NEERLEGGING 
VAN EEN OONOLUSIE. - NIET-BEANT
WOORDING VAN DE OONOLUSIE.- IM
PLIOIET ANTWOORD. 

HoOFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HoOFDSTUK II. - Burge1'lijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale 
zaken inbegrepen). 

HoOFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - Strafzaken ( Geestrijke 
dmnken, Douane en accijnzen in
begrepen). 

HooFDSTUK V. - Tuchtzaken. 

HooFDSTUK VI. - Verkiezingszaken. 

TITEL I. - Redenen en ~ebrek aan 
redenen. - Be~rip en aard van een 
reden. - Al~emene re~elen. -
Rechts~ronden. 

1. - St1·ajzaken. - V onnis volgens het
welk op zijn minst twijfel bestaat omtrent 
het aan de beklaagde verweten feit. - Geen 
dubbelzinnigheid. - Het vmmis volgens 
hetwelk op zijn minst twijfel bestaat 
omtrent het aan de beldaagde verweten 
feit beschouwt ondubbelzinnig dat dit 
feit niet bewezen is. (Art. 97 Grondwet.) 

7 september 1976. 24 

2. - Strafzaken. Tegenstrijdige 
redenen. - Begrip. - Een rechterlijke 

beslissing is door tegenstrijdigheid aan
getast niet aileen wanneer de redenen 
van de beslissing op de strafvordering 
elkaar tegenspreken, maar ook wanneer 
deze redenen strijdig zijn met die van 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering. (Art. 97 Grondwet.) 

7 september 1976 en 13 juni 1977. 
25 en 1050 

3. - Strafzaken. - Overtreding van 
een gemeentereglement. - Bepaling van 
dit reglement die de overt1·edingen van dit 
1·eglement strafbaar stelt met politiestraf
fen. - Veroordelend vonnis dat die bepa
ling ve1·meldt. - Beslissing naa1· recht 
gemotiveerd. - N aar recht gemotiveerd 
is de beslissing welke de beklaagde ver
oordeelt tot een politiestraf wegens over
treding van een gemeentereglement, wan
neer ze de bepaling van het reglement 
aangeeft waarbij de overtrading straf
baar wordt gesteld met politiestraffen. 
(Art. 97 Grondwet.) 

21 september 1976. 81 

4. - Stmjzalcen. - Veroo1·deling. 
Geen vaststelling van het bestaan van 
alle bestanddelen van het misd1·ijj. -
Geen regelmatig gemotivem·de beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld wegens een misdrijf, als zij 
het bestaan van aile bestanddelen van 
het misdrijf niet vaststelt. (Art. 97 
Grondwet.) 

11 oktober 1976. 168 

5. - Strafzaken. - Burgerlijlce rechts
vordering. - Beslissing die een gedeelte 
van de aanspmkelijkheid wegens een onge
val ten laste van de getroffene legt. -
Fout van de getroffene niet omschreven 
noch gepreciseerd. - Niet gemotiveerde 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing die een gedeelte 
van de aansprakelijkheid wegens een 
ongeval ten laste van de getroffene legt, 
zonder de fout van de getroffene te 
omschrijven noch te preciseren. (Art. 97 
Grondwet.) 

19 oktober 1976. 207 

6. - Strafzaken. Uitlegging. -
Beslissingen op de stmjvo1•dering en de 
burgerlijlce rechtsvo1·dm·ing. - Redenen 
van deze beslissingen die de ene door de 
andere moeten worden uitgelegd. - Daar 
elke beslissing van de rechter in haar 
geheel moet worden genomen, moeten 
de redenen van een beslissing op de 
strafvordering en de burgerlijke rechts-



1290 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 

vordering de ene door de andere worden 
uitgelegd. (Art. 97 Grondwet.) (Impli
ciete oplossing.) 

21 oktober 1976. 225 

7. - Strajzaken. Tegenstrijdigheid 
tussen de redenen en het beschikkende ge
deelte. - Schending van aftikel 97 van 
de G1·ondwet. - Tegenstrijdig is het 
arrest dat, na te hebben vastgesteld dat 
een misdrijf een bestanddeel van een 
ander misdrijf was, twee onderscheiden 
straffen uitspreekt. (Art. 97 Grondwet.) 

16 november 1976. 303 

8. - Btwgerlijke zaken. A1·1'est 
waa1·van de beslissing steunt op de vast
stellingen, ove1·wegingen en besluiten van 
een deskundige. - Deskundigenverslag 
bij het dossie1· gevoegd. - Regelmatig met 
1·edenen omkleed ar1·est. - Regelmatig 
met redenen omkleed is het arrest waar
van de beslissing steunt op de vaststel
lingen, overwegingen en besluiten van 
een deskundige wiens verslag bij het 
dossier is gevoegd, wat het toezicht van 
het Hof mogelijk maakt. (Art. 97 Grand
wet.) 

19 november 1976. 317 

9. - Burgm·lijke zaken. Dttbbel-
zinnige 1·edengeving. - Beg1•ip. - Uit 
de enkele omstandigheid dat een arrest 
dat aan een in het buitenland opgestelde 
geboorteakte bewijskracht verleent, zich 
niet uitspreekt over wat het Belgische 
recht of het recht van het land waar 
deze akte werd opgesteld dienaangaande 
beslist, kan niet worden afgeleid dat dit 
arrest dubbelzinnig is gemotiveerd. 

2 december 1976. 386 

10. - Btt1'ge1'lijke zaken. - Beschik
kende gedeelte gegrond op tegenst1·ijdige 
redenen. - Geen 1'egelmatig gemotiveerde 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing waarvan het 
beschikkende gedeelte op tegenstrijdige 
redenen is gegrond. (Art. 97 Grondwet.) 

10 december 1976 en 4 februari 1977. 
405 en 631 

11. - Stmjzaken. - Reden die de 
bewoordingen van de vordering van het 
openbaa1· ministerie overneemt. - Wet
telijkheid. - Geen enkele wettelijke be
paling verbiedt aan de rechter in de 
redenen van zijn beslissing de bewoor
dingen van een vordering van het open
baar ministerie over te nemen. 

13 december 1976. 410 

12. - Stmjzaken. - V m·oordeling op 
de strajvorde1·ing. - Geen ve1•melding 
van een wettelijke bepaling die een straf 
stelt. - Niet met redenen omklede beslis
sing. - Niet naar recht met redenen 
omkleed is de veroordelende beslissing 
op de strafvordering, waarin geen mel
ding wordt gemaakt van een wettelijke 
bepaling, die op het bewezen verklaarde 
misdrijf een straf stelt. (Art. 97 Grand
wet.) 

14 december 1976, 21 en 22 maart 1977. 
425, 782 en '790 

13. - Strajzaken.- Ve1·oordeling van 
de beklaagde wegens zeljstandige deelne
ming aan een misdrijj. - Geen vermel
ding van m·tikel 66 van het Strajwetboek 
vereist. - De rechter die een beklaagde 
veroordeelt wegens zelfstandige deelne
ming aan een misdrijf, welke deelneming 
hij in de bewoordingen van de wet 
omschrijft, is niet verplicht in zijn beslis
sing melding te maken van artikel 66 
van het Strafwetboek. 

10 januari 1977. 514 

14. - St1·ajzaken. Ve1·om·delende 
beslissing op de strajvo1•de1·ing. - Te 
ve1·melden wettelijke bepalingen. - Om 
naar recht te zijn gemotiveerd moet een 
veroordelende beslissing op de strafvor
dering hetzij in haar redenen, hetzij met 
verwijzing naar de beroepen beslissing 
melding maken van de wettelijke bepa
lingen waarin de bestanddelen worden 
opgegeven van het ten laste van de be
klaagde gelegde misdrijf en van die 
waari:n een straf wordt gesteld. (Art. 97 
Grondwet.) 

10 januari 1977. 514 

15. - Redengeving van de vonnissen 
en arresten. - Grondwet, a1·tikel 97. -
Begrip. - De feitenrechter kan de be
wijskracht van de conclusie of het vorm
voorschrift van artikel 97 van de Grand
wet niet schenden aileen omdat hij oor
deelt dat de conclusie van een partij 
niet ter zake heeft geantwoord op een 
voor hem door de andere partij aange
voerd middel en evenmin dit middel 
heeft weerlegd. 

12 januari 1977. 530 

16. - Burge1'lijke zaken. - Tegen
strijdige redenen.- Begrip.- Op tegen
strijdige redenen gesteund en derhalve 
niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de rechter dat, ener
zijds, het oorspronkelijk hoger beroep 
ontvankelijk en gegrond is en, ander-
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zijds, dat dit hoger beroep roekeloos en 
tergend is en dat de appellant hiervoor 
aan de ge'intimeerde een vergoeding moet 
betalen. (Art. 97 Grondwet.) 

20 januari 1977. 569 

17. - Strafzaken. Dubbelzinnige 
redenen. - Niet gemotiveerde beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarvan het beschikkende ge
deelte op dubbelzinnige redenen is ge
grond. (Art. 97 Grondwet.) 

24 januari en 26 april 1977. 
575 en 881 

18. - Strajzaken. - Ve1·plichte moti
Ve1·ing. - Vo1·mve1·eiste. - De verplich
ting de vonnissen en arresten met rede
nen te omkleden is een vormvereiste ; 
de omstandigheid dat een reden naar 
recht onjuist is, levert geen schending 
op van artikel 97 van de Grondwet. 

7 februari 1977. 632 

19. - Strafzaken. - Tegenstrijdigheid 
tussen de 1·edenen en het beschikkencle 
gecleelte. - Schencling van m·tikel 97 van 
de Gronclwet. - Tegenstrijdig is het von
nis dat, enerzijds, vaststelt dat de eerste 
rechter passende straffen heeft uitgespro
ken en, anderzijds, twee straffen wijzigt 
door de ene te verzwaren en de andere 
te verminderen. (Art. 97 Grondwet.) 

8 februari 1977. 642 

20. - Bu1·ge1·lijke zalcen. V e?·oorcle-
ling in cle kosten. - OnclM·scheid. - De 
veroordeling in de kosten is een rechts
gevolg van de beslissing over de grond 
van het geschil, zodat zij in beginsel 
niet in het bijzonder moet gemotiveerd 
zijn ; dit geldt echter niet wanneer de 
partijen of een van hen dienaangaande 
een conclusie hebben genomen. (Art. 1017, 
eerste lid, G.W., gew. bij art. 15 van 
de wet van 24 juni 1970; art. 97 Grand
wet.) 

11 februari 1977. 649 

21. - Burge1·lijke zaken. - Feiten
rechte1' die tot staving van zijn beslissing 
een a1'1'est van het Hof van Oassatie aan
voe1't en de reclenen aangeeft waarom hij 
zich bij de rechtsleer van clit arrest aansluit. 
- Rechter die aan clat ar1·est niet het ka
rakter geeft van een algemene en als 1'egel 
geldende beschikking en zijn beslissing 
regelmatig met 1•edenen omkleeclt. - De 
feitenrechter die tot staving van zijn 
beslissing een arrest van het Hof van 
Cassatie aanvoert, kent aan dit arrest, 
met schending van artikel 6 van het 

Gerechtelijk W etboek, niet het karakter 
toe van een algemene en als regel gel
dende beschikking en motiveert regelma
tig zijn beslissing, wanneer hij de rede
nen aangeeft waarom hij zich bij de 
rechtsleer van dat arrest aansluit. (Grand
wet, art. 97; Ger. Wetb., art. 6.) 

2 maart 1977. 714 

22. - St?·ajzaken. Motive1·ingsver-
plichting. - Vm·mregel. -De verplich
ting van artikel 97 van de Grondwet 
de vonnissen en arresten te motiveren 
beantwoordt aan een vormregel. 

15 maart 1977. 767 

23. - Strajzalcen.- Burgerlijlce 1'echts
vordM·ing. - Beslissing op deze rechtsvor
dering. - Geen verplichting vom· de 1'ech
ter de wettelijlce bepaling te vm·melden 
waarop deze 1'echtsvorde1·ing is gegrond. 
-De beslissing op de burgerlijke rechts
vordering moet de wettelijke bepaling 
waarop deze rechtsvordering is gegrond 
niet vermelden, als hierover geen be
twisting bestaat. (Impliciete oplossing.) 

21 maart 1977. 782 

24. - Strajzalcen. - Beslissing dat de 
overt1·eding van m·tilcel 16-2, a, van het 
Wegve?·kee1'S1'eglement van 14 maa1·t 1968 
niet aangetoond is. - Beslissing die 
oordeelt dat beklaagcle a1·tilcel 18 van 
hetzelfde 1·eglement ovm·treclen heejt, zonder 
aan te cluiden ttit wellce ande1·e 1'eglemen
tai1·e bepaling de verplichting zott volgen 
een ancle1•e bestuu1·der te laten voo1·gaan. 
- Tegenst?·ijcligheid. - Niet 1·egelmatig 
gemotivee1•de beslissing. - Tegenstrijdig 
en dus niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die, na te hebben gezegd dat 
de overtreding van artikel 16-2, a, van 
het Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968 niet aangetoond was, oordeelt dat 
de beklaagde artikel 18 van hetzelfde 
reglement heeft overtreden, zonder aan 
te duiden welke andere reglementaire 
bepaling bedoeld in voornoemd artikel 
beklaagde zou verplicht hebben een 
andere bestuurder te laten voorgaan. 
(Art. 97 Grondwet.) 

21 maart 1977. 785 

25. - St?·ajzaken. - A1-rest van de 
learner van inbeschulcligingstelling tot be
vestiging van het bevel tot aanhoucling 
ve1·leend tijclens een onderzoelc wegens 
vm·volgingen ingesteld ovm·eenlcomstig de 
artikelen 479 en volgende van het Wetboek 
van Strajvordering. - Deze wettelijke 
bepalingen moeten niet vm·melcl wm·den 
in het ar1·est. - Geen enkele wetsbepa-
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ling scbrijft voor dat bet arrest, waarbij 
de kamer van inbescbuldigingstelling 
een bevel tot aanhouding bevestigt in 
bet kader van vervolgingen ingesteld 
overeenkomstig de bijzondere regels van 
de artikelen 479 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering, deze bepa
lingen moet vermelden. 

29 maart 1977. 824 

26. - Stmfzaken. - Tegenstrijdigheid 
tussen de 1·edenen en het beschikkende ge
deelte. - Begrip. - Tegenstrijdig is het 
arrest dat zegt dat er redenen zijn om 
tegen beklaagde de ontzetting uit te 
spreken uit de rechten opgesomd in 
artikel 31 van het Strafwetboek voor 
een termijn van drie jaar en vervolgens 
beslist dat eiser ontzet wordt uit die 
recbten voor een termijn van vijf jaar. 
(Art. 97 Grondwet.) 

5 april 1977, 842 

27. - Bu1·gerlijke zaken. - Beschik
kende gedeelte gegrond op dubbelzinnige 
redenen. - Niet regelmatig gemotiveerde 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing waarvan bet be
scbikkende gedeelte op dubbelzinnige 
redenen is gegrond. (Art. 97 Grondwet.) 

21 april en 17 juni 1977. 
866 en 1073 

28. - Burgerlijke zaken. - A1·rest 
waa1·in tegenstrijdige beschikkingen voo1'
komen. - Begrip. - Wegens tegenstrij
digbeid wordt artikel 97 van de Grand
wet geschonden door het arrest dat, 
enerzijds, een partij, ingevolge een con
tract, veroordeelt om aan de andere 
partij commissielonen te betalen en, 
anderzijds, beslist dat bij gebrek aan 
welbepaald akkoord over de verschul
digde commissielonen de niet-uitvoering 
van het contract en derhalve de verbre
king ervan te wijten waren aan de beide 
partijen. (Art. 97 Grondwet.) 

11 mei 1977. 932 

29. - Strajzaken. - Burgerlijke rechts
vordering. - Beslissing wam·bij de be
lclaagde wordt vrijgesproken en de rechter 
zich onbevoegd verklaart voo1· de rechts
vordering van de burgerlijke partij. -
Geen verplichting voo1• de rechte1· de wette
lijke bepalingen te ve1·melden waarop zijn 
beslissing steunt. - De rechter die een 
beklaagde vrijspreekt en zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
rechtsvordering van de burgerlijke par
tij is niet verplicbt de wettelijke bepa-

lingen te vermelden waarop zijn beslis
sing steunt. (Art. 97 Grondwet.) 

31 mei 1977. 1007 

30. - Strafzaken. Veroordeling tot 
een enkele straf wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen en 
overtreding van het W egvm·keersreglement. 
- Toepassing van de straf van artilcel 420 
van het Strajwetboek. - Vermelding in 
het arrest van de artikelen 418 en 420 
van het St1·afwetboek. - N aa1· 1·echt gemo
tiveercle beslissing. - Naar recht gemo
tiveerd is het arrest dat wegens onopzet
telijk toebrengen van slagen of verwon
dingen en een overtrading van het W eg
verkeersreglement slecbts een enkele 
straf uitspreekt, nl. de straf van arti
kel 420 van het Stra.fwetboek, en daar
bij de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek vermeldt en niet de artikelen 
betreffende de overtrading van het W eg
verkeersreglement. 

31 mei 1977. 1012 

31. - Strafzaken. Vemordeling tot 
een enlcele straf wegens onopzettelijk doden 
en onopzettelijlc toeb1·engen van slagen of 
verwondingen. - Toepassing van cle 
straf van artikel 419 van het Strafwetboek. 
- V m·melding in het vonnis van dat 
artikel. - Naar 1·echt gemotivee1·de be
slissing. - Naar recht gemotiveerd is 
de beslissing tot veroordeling wegens 
onopzettelijk doden en onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen 
tot een enkele straf, nl. de straf van 
artikel 419 van bet Strafwetboek, waarin 
dit artikel als toegepaste wettelijke be
paling wordt vermeld. (Art. 97 Grand
wet.) 

6 juni 1977. 1031 

32. - Dienstplichtzalcen. - Beslissing 
van de Herkeu1·ingsraad. - De Herkeu
ringsraad die over de dienstgeschiktbeid 
uitspraak doet in de bewoordingen van 
artikel 43, § 4, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten van 30 april 1962, 
behoeft zijn beslissing niet nader te 
motiveren. 

8 juni 1977. 1041 

33. - Strafzaken.- BurgM·lijlce rechts
vordering. - Tegenstrijdige redenen. -
Begrip. - Tegenstrijdig en derbalve 
niet regelmatig gemotiveerd is het von
nis dat, enerzijds, beslist dat de aan 
de beklaagde verweten telastleggingen 
« overdreven snelheid » en « gebrek aan 
voorzichtigheid " niet bewezen zijn en 
dat, anderzijds, bij de uitspraak over de 
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hurgerlijke rechtsvordering, beslist dat 
de overdreven snelheid van de beklaagde 
tot het ongeval heeft bijgedragen. (Art. 97 
Grondwet.) 

13 juni 1977. 1050 

34. - Strajzaken. - Burgerlijke rechts
vordel·ing. - Beschikkende gedeelte ge
grond op tegenstrijdige redenen. - Geen 
regelmatig gemotiveerde beslissing. 
Tegenstrijdig en dus niet regelmatig ge-' 
motiveerd is het vonnis dat eensdeels 
vaststelt dat de blijvende ongeschiktheid 
van de getroffene voortaan zijn toestand 
op de arbeidsmarkt in het algemeen in 
het gedrang kan brengen en anderdeels 
beslist dat aileen de schade aan de licha
melijke gaafheid dient te worden hersteld. 
(Art. 97 Grondwet.) 

20 juni 1977. 1082 

35. - Burgerlijke zaken. - Tegen
strijdige redenen. - Begrip. - Het 
arrest waarbij wordt beslist dat een 
huurder niet aansprakelijk is voor een 
brand, waardoor het gehuurde pand 
werd vernield, op grond dat deze brand 
waarschijnlijk veroorzaakt was door een 
onvoorzichtigheid af onhandigheid van 
dieven en dat vaststaat dat hij niet kon 
te wijten zijn aan een nalatigheid van 
het personeel van de huurder, is niet 
tegenstrijdig en schendt dus niet arti
kel 97 van de Grondwet. (Art. 97 Grond
wet.) 

30 juni 1977. 1124 

36. - Bw·ge~·lijke zaken. - Verplichte 
motive1·ing. - Vormve1·eiste. - De ver
plichting vonnissen en arresten met rede
nen te omkleden is een vormvereiste ; 
de omstandigheid dat een reden naar 
recht onjuist is, levert geen schending 
op van artikel 97 van de Grondwet. 

30 juni 1977. 1126 

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

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

37. - Gemeente- en p1'ovinciebelastin
gen. - Geen betwisting van de regelma
tigheid van een aanslag. - Bestendige 
deputatie van de provincieraad niet gehou
den de regelmatigheid van deze aanslag 
uitdrukkelijk vast te stellen. - Hoewel 
de bestendige deputatie van de provin-

cieraad ambtshalve de regelmatigheid 
van de aan haar oordeel overgelegde 
aanslagen in de gemeente- en provincie
belastingen moet nagaan, is zij, als daar
over geen betwisting bestaat, niet ertoe 
gehouden deze regehnatigheid uitclruk
kelijk in haar beslissing vast te stellen. 
(Art. 97 Grondwet.) 

20 oktober 1976. 218 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
(ZAKEN VAN KOOPHANDEL 

EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN), 

38. - Burge~·lijke zaken. - Overmacht. 
Geen conclusie dienaangaande. -

Beslissing waarin overmacht wordt aan
genomen. - Motivering. - De rechter 
die beslist dat er overmacht aanwezig 
is, behoeft bij gebrek aan conclusie 
dienaangaande niet te preciseren dat 
alle voorwaarden voor overmacht ver
vuld zijn en evenmin om welke redenen 
hij oordeelt dat een bepaalde gebeurtenis 
overmacht oplevert. (Art. 97 C+rondwet.) 

9 december 1976. 404 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (C+EESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN), 

39. - Strajzaken. - Rechter die be
paalde bewijsmiddelen als overt~tigende~· 
beschouwt dan andere. - Geen conclusie. 
- Geen verplichting voor de rechte~· deze 
beo01·deling te motiveren. - Bij ontsten
tenis van een conclusie dienaangaande, 
is de rechter niet verplicht de redenen 
op te geven waarom hij bepaalde bewijs
middelen als overtuigender beschouwt 
dan andere. 

6 september en 22 november 1976. 
20 en 320 

40. - Strajzaken. - In pleidooi ont
wikkelde grieven. - Geen verplichting 
voor de 1·echter ze te beantwoorden. - De 
feitenrechter is niet verplicht te antwoor
den op de grieven die voor hem in pleidooi 
door de beklaagde of zijn raadsman zijn 
voorgedragen. (Art. 97 Gronclwet.) 

19 oktober 1976. 209 

.41. - Strafzaken. - In pleidooi ont
wikkelde middelen. - Geen verplichting 
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voor de jeitenreohte?' erop te antwoorden. 
- De feitenrechter is niet verplicht te 
antwoorden op de middelen die voor 
hem in pleidooi door de beklaagde of 
zijn raadsman zijn voorgedragen. (Art. 9 
Grondwet.) 

26 oktober 1976. 241 

42. - Stmfzaken. Strafvorclering. 
- Sohulcligverklaring. - Feiten in de 
bewom·clingen van de wet omsoh1·even en 
bewezen verklaanl. - Geen oonolusie. -
Regelmatig met ?'eclenen omklecle beslis
sing. - Bij ontstentenis van een desbe
treffende conclusie motiveert de rechter 
regelmatig de schuldigverklaring van de 
beklaagde door de vaststelling dat de 
feiten, zoals in de bewoordingen van de 
wet omschreven, bewezen zijn. 

30 november 1976 en 11 januari 1977. 
361 en 528 

43. - Strajzaken. - Uitoefening zan
elm· ve1·gunning, door een vm·eniging zan
de?' winstoogmerk, van een we1·kzaamheicl 
als becloeld in de wet van 21 ap1·il 1965 
houclencle het statuut van de reisbttreaus. 
- Geen conclusie ovm· het ontb1•eken van 
ve1·gunning. - Veroonleling. - Feit 
omschreven in de bewoo1•clingen van de 
wet. - Geen verplichting voor de rechter 
de gegevens van de zaak te precise?·en, 
waaruit hij ajleiclt dat er geen ve1·gunning 
wercl gegeven. - De schuldigverklaring 
van de beklaagden, aan wie ten laste 
wordt gelegd dat zij onder de dekmantel 
van een vereniging zonder winstoogmerk, 
zonder vergunning, een werkzaamheid 
hebben uitgeoefend, als bedoeld in de 
wet van 21 april 1965 houdende het sta
tuut van de reisbureaus, wordt regelma
tig gemotiveerd door de feitenrechter 
die, in de bewoordingen van de wet, 
de bestanddelen van het misdrijf vast
stelt ; bij gebreke van een conclusie 
dienaangaande client hij de gegevens 
van de zaak niet te preciseren, waaruit 
hij afieidt dat de beklaagden zonder ver
gmming gewerkt hebben. (Art. 97 Grand
wet.) 

6 december 1976. 393 

44. - Stmjzalcen. - Reclen waarin 
men zich be1·oept op een stulc van het 
dossier. - Germ conclusie over cle identi
jioering van clit stuk. - Geen verplichting 
voor cle rechte1· te wijzen op de plaats 
waa1• het stulc van het dossier is gerang
schilct. - De rechter die, in een van 
de redenen waarop de veroordeling van 
de beklaagde is gegrond, zegt dat in 

« een dienstnota » van de beklaagde een 
bepaalde vermelding voorkomt, is, bij 
gebreke van een conclusie dienaangaande, 
niet verplicht deze nota verder te ver
duidelijken door o.a. te wijzen op de 
plaats waar het stuk in het dossier is 
gerangschikt. 

7 februari 1977. 632 

45. - Strajzalcen.- Burgerlijke reohts
vordering. - Geen oonolusie betreffencle 
de geg1·onclheicl van die reohtsvordering. 
- Vonnis clat de telastlegging bewezen 
ve1·klaart en de burgerlijlce ?'echtsvm·dering 
geg1·oncl ve1·klaart. - Regelmatig gemo
tiveercle beslissing. - Bij ontstentenis 
van een conclusie betreffende de gegrond
heid van de burgerlijke rechtsvordering 
moet de rechter die, na de telastlegging 
bewezen te hebben verldaard, beslist 
dat de burgerlijke rechtsvordering ge
grond is, die beslissing niet nader moti
veren. (Grondwet, art. 97 .) 

15 februari 1977. 663 

46. - Strajzaken. - Reohter in hager 
beroep die het beroepen vonnis wijzigt. -
Reclenen van dit vonnis niet in oonclttsie 
overgenomen. - Reohte1• in hogm· bemep 
niet ve1plioht deze 1•eclenen te weeTleggen. 
- De rechter in hoger beroep die het 
beroepen vonnis wijzigt, is, bij ontsten
tenis van een conclusie waarin de rede
nen van dit vonnis worden overgenomen, 
niet verplicht deze redenen te weerleg
gen. (Art. 98 Grondwet.) 

22 februari 1977. 682 

47. - Stmjzaken. Stmjvordering. 
- Verjaring.- Geen oonolusie.- Geen 
ve1·pliohting voo1· cle reohter de hanclelingen 
aan te wijzen wam·cloo?' de verjaring is 
gestuit. - Bij ontstentenis van een con
clusie dienaangaande, is de rechter niet 
verplicht in de veroordelende beslissing 
de proceshandelingen aan te wijzen 
waardoor de verjaring van de strafvor
dering regelmatig is gestuit. (Art. 97 
Grondwet.) (Impliciete oplossing.) 

22 februari 1977. 682 

48. - Strafzaken. - Oonolusie gena
men voor de eerste reohte1· en niet opnieuw 
genomen voor cle ?'eohter in hager beroep. 
- Reohter in hager beroep niet ve1·plioht 
hierop te antwom·den. - De rechter in 
hoger beroep is niet verplicht te ant
woorden op een voor de eerste rechter 
genomen conclusie die niet opnieuw v66r 
hem is genomen. (Art. 97 Grondwet.) 

31 mei 1977. 1006 
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HOOFDSTUK V. 

TUOHTZAKEN. 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

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

HOOFSDTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
(ZAKEN VAN KOOPHANDEL 

EN SOOIALE ZAKEN INBEGREPEN). 

49. - Bu?"ge1·lijke zalcen. - BeBliBsing 
waa?"bij een vo1·de1·ing wo1·dt toegewezen. 
- Regelmatig voo1·ged?"agen ve?'We61'. -
Geen antwoo?"d. - Geen met 1·edenen 
omlclede beBlissing. - Niet regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing 
waarbij een vordering wordt toegewezen 
zonder dat wordt geantwoord op een 
door de tegenpartij regelmatig bij con
clusie voorgedragen verweer. (Art. 97 
Grondwet.) 

3 en 29 september 1976, 7 januari 
1977, 6 en 12 mei 1977. 

12, 120, 493, 917 en 934 

, 50. - Bu1·ge1·lijlce zalcen.- OoncluBie. 
(_ Middel niet mee?" te?" zake dienend 

/ ingevolge de beslissing van de ?"echte?". -
1 Rechte?" niet ve?"plicht op dit middel te 
i antwoo?"den. - De rechter is niet ver-

plicht te antwoorden op een bij conclu-
1 sie aangevoerd middel, dat niet meer ter 
1\ zake dient ingevolge zijn beslissing. 

22 september 1976. 87 

51. - Bu?'gM·lijke zalcen. - Beslissing 
die een v01·de1·ing afwijst zonde?" te ant
woo?"den op een middel waa1•op deze vor
de?"ing iB geg1·ond. - Niet ?'egelmatig 
gemotivee1·de besliBsing. - Niet regelma
tig gemotiveerd is de beslissing die een 
vordering afwijst zonder te antwoorden 
op een middel waarop deze vordering 
is gegrond. (Art. 97 Grondwet.) 

23 september 1976 en 18 maart 1977. 
98 en 779 

52. - Bwgedijke zaken. - Middel 
aangevoe?"d in het appelve?"zoelcsch?-ift. -

Rechter in hoge?" be?"oep ve1plicht e1•op te 
antwoo?"den. - W anneer de appellant 
voor de rechter in hager beroep is ver
schenen en uit de gedingstuklmn niet 
blijkt dat hij afstand heeft gedaan van 
een in zijn appelverzoekschrift aange
voerd middel, is de rechter verplicht op 
dat middel te antwoorden. (Art. 97 
Grondwet.) 

30 september 1976. 122 

53. - Bu?"ge?"lijke zaken. - BeslisBing 
wam·bij het ve?"wee?" op een v01·de1·ing wonlt 
afgewezen. - Geen antwoo?"d op het mid
del waa?"op dit ve?"weer is geg1·ond. -
Niet-gemotivee1·de besliBsing. Niet
gemotiveerd is de beslissing die het ver
weer op een vordering verwerpt zonder 
te antwoorden op het middel waarop 
dit verweer is gegrond. (Art. 97 Grand
wet.) 

22 oktober 1976 en 28 april 1977. 
229 en 885 

54. - Bu1'gM·lijke zaken. - Oonclu
sie. - BeslisBing die de feitelijlce gegevens 
ve?"meldt waarop zij is gegrond. - Be
slissing die aldus antwoordt op de con
cluBie wam-in ande?"e of hie1·mee st1·ijdige 
gegevens w01•den uiteengezet. - BeslisBing 
regelmatig met ?"edenen omlcleed.- Regel
matig met redenen omkleed is de be
slissing die de feitelijke gegevens ver
meldt waarop zij is gegrond, en aldus 
antwoordt op de conclusie waarin andere 
of hiermee strijdige feitelijke gegevens 
worden uiteengezet. (Art. 97 Grondwet.) 

28 oktober 1976, 19 januari en 28 april 
1977. 246, 563 en 889 

55. - Burgerlijlce zalcen. - Onduide
lijke conclusie. - Geen verplichting deze 
te beantwoo1·den. - De rechter is niet 
verplicht een onduidelijke conclusie te 
beantwoorden. (Art. 97 Grondwet.) 

5 november 1976. 272 

56. - Bu1·ge1·lijke zaken. - BeBt?"eden 
beslissing wam·in wo1·dt vastgeBteld dat 
een concluBie is neergelegd. - Geen con
clusie in het dossier. - Onmogelijkheid 
voo1' het Hof na te gaan of de beBlissing 
regelmatig is gemotivee1·d. - Wanneer, 
in burgerlijke zaken, een middel is afge
leid uit het gebrek aan antwoord op de 
conclusie en de bestreden beslissing vast
stelt dat een partij een conclusie heeft 
neergelegd, doch die conclusie in het 
dossier niet voorkomt en de bewoordin
gen ervan niet zijn overgenomen in de 
bestreden beslissing of in andere pro
cesstukken waarop het Hof vermag acht 
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te slaan, is het voor het Hof onmogelijk 
na te gaan of de beslissing regelmatig 
is gemotiveerd. (Art. 97 Grondwet.) 

5 november 1976. 273 

57. - Burgerlijke zaken. - Beslissing 
die een eis gedeeltelijk toewijst. - Regel
matig voorgedragen verweer. - Geen ant
woord. - Niet met redenen omklede be
slissing. - Niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing die een eis ge
deeltelijk toewijst zonder te antwoorden 
op een verweer dat de wederpartij regel
matig bij conclusie heeft voorgedragen. 
(Art. 97 Grondwet.) 

12 november 1976. 293 

58. - Burge1·lijke zaken. Motive-
ringsve?·plichting. - V onnregel. - De 
verplichting de vonnissen en arresten te 
motiveren beantwoordt aan een vorm
regel ; regelmatig gemotiveerd is de be
slissing die de door een partij bij con
clusie voorgedragen middelen tegen
spreekt en de reden opgeeft waarom zij 
deze verwerpt, welke ook de waarde 
van deze reden zij. (Art. 97 Grondwet.) 

3 december 1976. 389 

59. - B'urge1·lijke zaken. - Oonclusie 
wellce slechts een niet gemotiveerde bewe-
1'ing bevat. - Beslissing waarin deze 
bewering wordt weerlegd. ~ Regelmatig 
gemotiveerde beslissing. - Wanneer een 
conclusie slechts een niet gemotiveerde 
bewering bevat, is regelmatig gemoti
veerd de beslissing waarin deze bewering 
wordt weerlegd. (Art. 97 Grondwet.) 

9 december 1976. 404 

60. - Burge~·lijke zaken. - Bij con
clusie voorged1·agen beschouwingen waar
uit geen enkel rechtsgevolg wordt afgeleid. 
- Geen ve1plichting voo1· de rechter erop 
te antwoorden. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op bij conclusie 
voorgedragen beschouwingen waaruit de 
conclusienemer geen enkel rechtsgevolg 
afl.eidt en die bijgevolg geen vordering, 
verweer of exceptie opleveren. (Art. 97 
Grondwet.) 

24 december 1976. 466 

61. - Burgerlijke zaken. - Middel 
dat ter zake niet meer dienend is wegens 
een vaststelling van de beslissing. - Geen 
ve1plichting voor de rechter op dit middel 
te antwoorden. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op een bij conclu
sie voorgedragen middel dat ter zake 
niet meer dienend is wegens een vast-

stelling van zijn beslissing. (Art. 97 
Grondwet.) 

13 januari en 11 februari 1977. 
544 en 651 

62. :.___ Burgerlijke zaken. - Feiten
rechter die de grondslag van een eis of 
wee~· verwerpt onder aanhaling van de 
feiten ter verantwoording van deze ver
werping.- Verwerping die de verwerping 
insluit van de gevolgtrekking uit deze eis 
of weer. - De feitenrechter die, onder 
aanhaling van andere of tegenstrijdige 
feiten, de gegevens verwerpt waarop 
een eis of weer is gegrond, motiveert 
aldus de verwerping van de gevolgtrek
king uit deze eis of weer. (Grondwet, 
art. 97.) 

19 januari 1977. 563 

63. - Burgerlijke zaken. - Oonclusie. 
- Jl!I iddel niet meer ter zake dienend we
gens de oplossing door de rechter aan het 
geschil gegeven. - Geen verplichting voor 
de rechte~· te antwo01·den op de conclusie 
waarin dit betoog voorkomt.- De rechter 
is niet verplicht te antwoorden op een 
bij conclusie aangevoerd middel, wan
neer dit niet meer ter zake dienend is 
wegens de oplossing welke hij aan het 
geschil geeft. (Art. 97 Grondwet.) 

20 januari 1977. 565 

64. - Burgerlijke zaken. - Oonclusie. 
- Beslissing die de bewijsvoering van 
de conclusie weerlegt en opgeeft om welke 
reden ze deze verwerpt. - Regelmatig 
gemotiveerde beslissing. - Regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing die de bij 
conclusie door een partij voorgedragen 
bewijsvoering weerlegt en opgeeft om 
welke reden ze deze verwerpt. (Art. 97 
Grondwet.) 

3 februari 1977. 627 

65. - Oonclusie. - Beslissing welke 
geen antwoord verstrekt op een verweer 
regelmatig voorgedragen in een conol~tsie 
waarvan niet uit de prooesstukken blijkt 
dat de partij er afstand van gedaan heeft. 
- Geen gemotiveerde beslissing. - Niet 
regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
welke geen antwoord verstrekt op een 
regelmatig verweer dat is voorgedragen 
in een conclusie waarvan niet uit de 
processtukken blijkt dat de partij er 
afstand van gedaan heeft. (Art. 97 
Grondwet.) 

17 maart 1977. 777 

66. - Burgerlijke zaken. - Verzoek 
om een onderzoeksmaatregel verworpen. -
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V erwerping niet gemotiveerd. - Geen 
regelmatig met redenen omklede beslissing. 
- Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die een aanbod van be
wijs verwerpt zonder de reden van deze 
verwerping op te geven~ (Art. 97 Grand
wet.) 

22 april 1977. 875 

67. - Bu1·gerlijke zaken. - Oonclusie. 
- Betoog dat niet meer ter zake dienend 
is wegens de oplossing door de rechter 
aan het geschil gegeven. - Geen verplich
ting voor de rechter te antwoorden op de 
conclusie waa1·in dit betoog voorkomt. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een conclusie waarin een betoog 
voorkomt, wanneer dit niet meer ter 
zake dienend is wegens de oplossing die 
hij aan het geschil geeft. (Art. 97 Grand
wet.) 

28 april 1977. 889 

68. - Burgerlijke zaken. - Onver
deeldheid. - Openbare verkoop van onver
deelde goederen gevo?·derd door een der 
medeeigenaa1·s.- Oonclusie van de ande?·e 
medeiiigenaar waa?'in omstandig wordt 
aangevoerd dat een dergelijk verzoek we
gens aan de zaak eigen omstandigheden 
rechtsmisb1·uik oplevert. - Geen antwoord 
op deze conclusie. - Beg1•ip. -De con
clusie van een medeeigenaar wordt niet 
beantwoord en artikel 97 van de Grand
wet wordt dus geschonden door de rech
ter die, ter verwerping van diens ver
weermiddel tegen een verzoek om open
bare verkoping van de roerende en 
onroerende goederen van een onverdeeld
heid, enkel overweegt dat geen rechts
misbruik is het feit dat een medeeige
naar gebruik maakt van zijn recht de 
openbare verkoping van de onverdeelde 
goederen te vorderen en dat hij die een 
dergelijke verkoop vordert er belang 
bij heeft de verkoopswaarde door deze 
verkoop te laten bepalen, wanneer in 
deze conclusie omstandig wordt uiteen
gezet dat wegens aan de zaak eigen 
omstandigheden de kosten van een open
bare verkoop het bedrag waarop de 
andere partij bij de verdeling van de 
onroerende goederen aanspraak zou kun
nen maken helemaal zou .opslprpen en 
dat deze partij in de roerende goederen 
slechts recht had op een deel van min
der dan 2.000 frank, zodat de openbare 
verkoop zinloos was « aangezien hieruit 
voor (een der pa.rtijen) geen voordeel en 
voor (de andere) slechts nadeel kon 
voortvloeien » en dat een dergelijk ver-

zoek dan ook rechtsmisbruik opleverde. 
(Art. 97 Grondwet.) 

3 juni 1977. 1027 

69. - Burgerlijke zaken. - Oonclusie. 
- Beslissing van de eerste rechter waarin 
op deze conclusie w01·dt geantwoord. -
Rechter in hager beroep die de redenen 
van de ee?·ste rechter overneemt. - Regel
matig gemotivee1•de beslissing. - De 
rechter in hoger beroep, die de redenen 
van de eerste rechter overneemt, ant
woordt aldus op de voor hem genomen 
conclusie, als deze redenen een passend 
antwoord bevatten op de vordering of 
het verweer in hoger beroep. (Art. 97 
Grondwet.) 

16 juni 1977. 1068 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLIOHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN. 
(GEESTRIJKE DRANKEN, 

DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

70.- Strajzaken.- Oonclusie waa1·in 
de rechte1· wo1·dt verzocht omzichtig te werk 
te gaan bij de beoordeling van een getui
genis. - Oonclusie waarop niet moet 
w01·den geantwooTd. - W mmeer in een 
conclusie de rechter wordt verzocht 
omzichtig te werk te gaan bij de beoor
deling van een getuigenis is zulks geen 
vordering, verweer of exceptie : de rech
ter moet er dan ook niet op antwoorden. 
(Art. 97 Grondwet.) 

6 september 1976. 20 

71. - Stmjzaken. StmjvoTdeTing. 
- Oonclusie. - Beslissing die de jeite
lijke gegevens waaTop zij is geg1·ond nauw
keuTig veTmeldt. - Beslissing die aldus 
antwoMdt op de conclusie waa1·in andeTe 
of hie1·mee stTijdige jeitelijlce gegevens 
woTden uiteengezet. - Regelmatig gemo
tivee?·de beslissing. - Regelmatig gemo
tiveerd is de beslissing, die de feitelijke 
gegevens waarop zij is gegrond, nauw
keurig vermeldt en aldus antwoordt op 
de conclusie waarin andere of hiermee 
strijdige feitelijke gegevens worden uit
eengezet. (Art. 97 Grondwet.) 

7 september, 14 september 1976 en 
7 maart 1977. 20, 43 en 731 

72. - Stmjzaken.- BuTgM·lijlce Techts
voTde?·ing. -ATTest waaTbij de voTdeTing 
w01·dt afgewezen zonder te antwooTden 



1298 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 

op de conclusie waarop ze is geg1•ond. 
Niet met redenen omkleed arrest. 

Niet regelmatig gemotiveerd is het 
arrest waarbij een vordering van de 
burgerlijke partij wordt verworpen, zon
der te antwoorden op de conclusie waarop 
ze is gegrond. (Art. 97 Grondwet.) 
21, 27, 28 september en 22 november 
1976 en 8 maart 1977. 

83, 102, 113, 322 en 743 

73. - Strajzaken. - Strafvordering. 
- Veroordeling. - Ve1·weer van de be
klaagde onbeantwoord gebleven. - Niet 
gemotiveerde beslissing. - Niet gemoti
veerd is de beslissing die de beklaagde 
veroordeelt zonder te antwoorden op 
een door hem regelmatig bij conclusie 
voorgedragen verweer. (Art. 97 Grond
wet.) 

28 september 1976 en 10 januari 1977. 
ll3 en 520 

74. - Strajzaken. - Oonclusie. -
M iddel dat zonder voorwMp is gewm·den 
door de oplossing die de rechtM· aan het 
geschil heeft gegeven. - Geen verplichting 
voor de rechter om dit middel te beantwoor
den. - De rechter is niet verplicht te 
antwoorden op een middel van de con
clusie, wam1eer dit middel zonder voor
werp is geworden door de oplossing die 
de rechter aan het geschil heeft gegeven. 
(Art. 97, Grondwet.) 

12 oktober 1976. 181 

75. - Strajzaken. Beschouwing 
waa1·uit de conclusienemm· geen rechtsge
volg ajleidt. - Geen verplichting voor de 
rechter e1•op te antwoo1·den. - De rechter 
is niet verplicht te antwoorden op een 
beschouwing waaruit de conclusienemer 
geen rechtsgevolg afleidt. (Art. 97 Grond
wet.) 

12 oktober 1976. 181 

76. - Strajzaken. - Burgerlijke rechts
vordering. - Verweer van de beklaagde 
onbeantwoord gebleven. - Geen gemoti
veerde beslissing. - Niet gemotiveerd is 
de beslissing waarbij de beklaagde op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering wordt veroordeeld, zonder te 
antwoorden op een door hem regelmatig 
voorgedragen verweer. (Art. 97 Grond
wet.) 

26 oktober 1976 en 28 mei 1977. 
239 en 965 

77. - Strajzaken. Verom·deling 
wegens heling. - Strajwetboek, arti-

· kel 505. - Beklaagde die bij conclusie, 
enkel heeft aangevoerd dat hij te goede1• 
trouw had gehandeld. - Redengeving. -
W anneer de beklaagde, die wegens heling 
wordt vervolgd, bij conclusie enkel heeft 
aangevoerd dat hij cc te goeder trouw » 
was en dat nog andere getuigen zouden 
moeten worden gehoord om dit te be
wijzen, veroordeelt de rechter de be
klaagde wettelijk en motiveert hij regel
matig zijn beslissing door in de bewoor
dingen van de wet de telastlegging bewe
zen te verklaren en te zeggen, enerzijds, 
dat, om de redenen die hij aanhaalt, 
de beklaagde zich rekenschap diende te 
geven van de strafbare herkomst van 
de zaken waarvan de heling hen werd 
ten laste gelegd en, anderzijds, dat een 
nieuw verhoor van getuigen nutteloos 
is. (Art. 97 Grondwet; art. 565 S.W.) 

23 november 1976: 328 

78. - Strajzalcen. - Verzoek om een 
onderzoeksmaat1•egel. - Rechter die de 
1·edenen opgeejt waarom hij oordeelt vol
doende ingelicht te zijn. - Ve1·wmping 
met redenen omkleed. - De rechter die 
de redenen opgeeft waarom hij oordeelt 
voldoende ingelicht te zijn, verwerpt 
door een gemotiveerde beslissing een 
verweer waarbij om een onderzoeksmaat
regel wordt verzocht. 

30 november 1976. 362 

79. - Strajzalcen. - Oonclttsie van de 
beklaagde die de bewijswam·de van een 
getuigenis betwist. - Betwisting gegrond 
op een omstandig verwee1•. - Verom·deling 
enlcel gesteund op dit getttigenis zonde1· 
dit verweer te beantwoorden. - Niet met 
redenen omlclede beslissing. - W anneer 
de beklaagde in zijn conclusie de bewijs
waarde van een getuigenis op grond van 
een ornstandig verweer heeft betwist, is 
niet regelmatig met redenen omldeed 
de veroordeling die enkel op het getui
genis steunt en dit verweer niet beant
woordt. (Art. 97 Grondwet.) 

6 december 1976. 389 

80. - Strajzaken. Vervolging we-
gens inbreulc op artilcel 4, lid 1, van de 
wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging 
van, de handel in en het dragen van wapens 
en op de handel in munitie. - Kara
bijn 22 Long Rifle met geluidsdemper. -
Oonclusie die betwist dat het om een ver
boden wapen gaat. - Arrest dat erop 
wijst dat de in a1·tikel 3, lid 1, van de 
voormelde wet voorkomende opsomming 
niet limitatiej is, de samenstelling van het 
wapen preciseert en beslist dat het een 
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verboden wapen is. ~ Regelmatig gemo
tivee?·de beslissing. ~ Regelmatig gemo
tiveerd en wettelijk gerechtvaardigd is 
het arrest dat een beklaagde veroordeelt 
wegens het vervaardigen, herstellen, te 
koop stellen, verkopen, uitdelen, invoe
ren of vervoeren, opslaan of dragen van 
een verboden wapen, met name een 
karabijn 22 Long Rifle met geluidsdem
per, na, met betrekking tot de conclusie 
van de beklaagde die deed gelden dat 
het om geen verboden wapen ging, erop 
gewezen te hebben dat artikel 3, lid 1, 
van de wet van 3 januari 1933 geen 
limitatieve opsomming bevat en dat, 
zo een karabijn Long Rifle en een geluids
demper afzonderlijk niet onder de kwa
li:ficatie van verboden wapens vallen, 
het aanbrengen van een geluidsdemper 
op een vuurwapen tot gevolg heeft dat 
het een enkel verboden wapen wordt. 
(Art. 97 Grondwet ; artt. 3, 4, 17 en 22 
wet van 3 januari 1933.) 

7 december 1976. 396 

81. ~ Stmfzaken. ~ Beslissing van 
de reohtm· in hager beToep die ve1·wijst 
naar de 1·edenen van de ee1·ste reohteT. ~ 
Redenen die geen passend antwo01·d veT
st?·ekken op een voor de ?'eohteT in hager 
bm·oep vo01·ged?·agen ve1·wee1'. ~ Niet 
Tegelmatig gemotiveeTde beslissing. 
Niet regelmatig gemotiveerd is de be
slissing van de rechter in hoger beroep 
die enkel verwijst naar de redenen van 
de eerste rechter, als difl red en en geen 
passend antwoord verstrekken op een 
in hoger beroep voorgedragen verweer. 
(Art. 97 Grondwet.) 

20 december 1976. 442 

82. ~ Stmfzaken. Oonolusie. ~ 
Oonolusie niet mem· tm· zake dienend we
gens vaststellingen en een beslissing van 
de ?'eohtm·. ~ Geen vm·pliohting voo1· de 
?'echtm· op deze oonolusie te antwoo1·den. ~ 
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op de conclusie van de beldaagde, 
wanneer deze zonder belang is wegens 
zijn vaststellingen en een van zijn be
slissingen. (Art. 97 Grondwet.) 

7 februari 1977. 632 

83. ~ Stmfzalcen. ~ Oonolusie ten 
betoge dat de ?"eohten van de veTdediging 
van de beklaagde wm·den gesohonden in 
de 1•eohtspleging voo?' de ee1•ste ?'eohte1'. ~ 
VeTnietiging van de beslissing van de 
ee1•ste ?'eohte1' doo?' de Teohte1' in hogeT 
beToep en beslissing van deze 1'eohte1' bij 
wege van nieuwe besohilckingen op g1·ond 
van eigen 1·edenen. ~ Oonolusie waaTOp 

niet moet woTden geantwo01·d. Schen
ding van de rechten van de verdediging 
in de rechtspleging voor de eerste rech
ter heeft geen invloed op de wettelijkheid 
van de beslissing van het hof van beroep, 

, wanneer dit hof het vonnis vernietigt 
en bij wege van een nieuwe beschikking 
beslist op grond van eigen redenen, en 
dit hof is dan ook, in een dergelijk geval, 
niet verplicht te antwoorden op de con
clusie van de beklaagde ten betoge dat 
zijn rechten van de verdediging werden 
geschonden. (Art. 97 Grondwet.) 

7 februari 1977. 632 

84. ~ Stmfzalcen. Oonolusie. ~ 
M iddel dat tm· zake niet mee1· dienend is 
wegens de oplossing die de Teohte?' aan het 
gesohil heejt gegeven. ~ Geen veTpliohting 
voo?' de ?'eohte?' op dit middel te antwoo1'· 
den. ~ De rechter is niet verplicht te 
antwoorden op een middel van de con
clusie, als dit middel ter zake niet meer 
dienend is wegens de oplossing die de 
rechter aan het geschil heeft gegeven. 
(Art. 97 Grondwet.) 

28 februari 1977. 702 

85. ~ StTajzaken. ~ BuTgm·lijlce ?'eohts
V01'dm·ing. ~ Oonolusie die peT b1·iej aan 
de Teohte?' is toegestuu1·d. ~ Reohtm· niet 
gehouden e1·op te antwo01·den. ~De rech
ter is niet gehouden een conclusie te 
beantwoorden die hem per brief is toe
gestuurd en die hem tijdens de debatten 
ter zitting niet regelmatig is overgelegd. 
(Art. 97 Grondwet.) 

28 maart 1977. 814 

86. ~ Stmfzalcen. ~ Pa1'tij die een 
deskundigenondeTzoek aanvmagt voo?' het 
geval dat de 1·eohte1' zioh bij ontstentenis 
van deze maatTegel geen ove1·tuiging kon 
ve1·sohajfen. ~ Beslissing ovm· de zaalc 
zelf. ~ Reohte?' niet ve1-plioht uitdT~tlckelijk 
te beslissen oveT de aanv1·aag om een bij
lcomend deslcundigenonde1'zoelc. ~ Indien 
een partij een deskundigenonderzoek 
aangevraagd heeft voor het geval dat 
de rechter zich bij ontstentenis van deze 
onderzoeksmaatregel geen overtuiging 
kon verschaffen, is de rechter, die over 
de zaak zelf oordeelt, niet verplicht uit
drukkelijk te beslissen over de aanvraag 
om een deskundigenonderzoek. (Art. 97 
Grondwet.) 

4 april 1977. 838 

87. ~ Stmfzalcen. Oonolusie. ~ 
OveTweging in de voTm van een louteTe 
onde1·stelling. ~ Geen veTpliohting voo?' 
de TeohteT e1·op te antwo01·den. ~ De 
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rechter is niet verplicht te antwoorden 
op een in een conclusie in de vorm van 
een loutere onderstelling gegeven over
weging. (Art. 97 Grondwet.) 

5 april 1977. 840 

88. - Strajzaken. - Beklaagde die 
bij conclusie om zijn internering verzoekt. 
- V eroordelende beslissing waaruit niet 
kan worden opgemaalct of de 1·echter heeft 
geoordeeld dat de belclaagde zich op het 
ogenblilc van de uitspmalc van het m-rest 
al dan niet in een toestand bevond als 
bepaald in de Wet tot besche1·ming van 
de maatschappij. - Niet regelmatig ge
motiveerde beslissing. - Wanneer een 
beklaagde bij conclusie betoogde dat 
hij zich op het ogenblik van de feiten 
en zich nog steeds bevond in een ernstige 
staat van geestesstoornis die hem on
geschikt maakt tot het controleren van 
zijn daden en om zijn internering ver
zocht, is dubbelzinnig en dus niet regel
matig gemo·biveerd de veroordelende 
beslissing uit de motieven waarvan niet 
kan worden opgemaakt of de rechter 
heeft geoordeeld dat de beklaagde zich 
op het ogenblik van de uitspraak van 
deze beslissing al dan niet in een toestand 
bevond als bepaald in de Wet tot bescher
ming van de maatschappij. (Art. 97 
Grondwet.) 

2 mei 1977. 897 

89. - Stmjzaken.- Burgerlijke rechts
vordering. - Beslissing van de rechte1· in 
hager beroep die verwijst naar de 1•edenen 
van de eerste 1'echtM'. - Redenen die geen 
passend antwoorcl verstreklcen op een vom· 
de 1·echter in hager beroep voo1·geclragen 
verwee1·. - N iet regelmatig gemotiveercle 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing van de rechter in 
hoger beroep die aan de burgerlijke par
tij haar rechtsvordering ontzegt door te 
verwijzen naar de redenen van de eerste 
rechter, als deze red en en geen pass end 
antwoord verstrekken op een in hoger 
beroep voorgedragen verweer. 

20 juni 1977. 1082 

HOOFDSTUK V. 

TUOHTZAREN. 

90. - Tuchtzaken. - Oonclusie. 
Ove1·wegingen waaruit de conclusienemer 
geen rechtsgevolg ajleidt. - Geen verplich
ting voor de rechter e1·op te antwoorden. 
- De rechter is niet verplicht te ant
woorden op overwegingen waaruit de 

conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt. 
(Art. 97 Grondwet.) 

6 januari 1977. 490 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

1. - Strajzaken. - Beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing van een ver
dachte naar de correctionele rechtbank, 
met aanneming van verzachtende omstan
digheden, wegens een misdaad die door 
het onderzoeksgerecht niet lean gecorrec
tionaliseerd worden. - Beslissing tot onbe
voegdverklaring van het vonnisge1·echt. -
Beslissingen die in kmcht van gewijsde 
zijn gegaan. - Toezicht van het Hoj. -
Vernietiging van de beschikking. - VM·
wijzing naar de kame1· van inbeschuldi
gingstelling. - W anneer de raadkamer 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank, met aanneming van verzach
tende omstandigheden, heeft verwezen, 
wegens een misdaad die door het onder
zoeksgerecht niet kan gecorrectionali
seerd worden, en het vonnisgerecht zich 
onbevoegd heeft verklaard, onderzoekt 
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of· het feit, dat blijkbaar een 
misdaad is, niet kan gecorrectionaliseerd 
worden; zo ja, vernietigt het de beschik
king en verwijst de zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

20 september 1976. 78 

2. - Stmjzaken. - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte we
gens een als wanbed1·ijj gekwalijiceerd jeit 
naar de cor1·ectionele rechtbank wo1·dt ver
wezen. - Vonnisgerecht dat zich onbe
voegd verklaa1·t omdat dit jeit in werkelijk
heid een misdaad is. - Beslissingen in 
kmcht van gewijsde gegaan. - Toezicht 
van het Hoj. - Vernietiging van de be
schikking. - V erwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. - Wanneer 
de raadkamer een verdachte wegens een 
als wanbedrijf gekwalificeerd feit naar 
de correctionele rechtbank heeft ver
wezen en het vonnisgerecht zich onbe
voegd heeft verklaard omdat dit feit in 
werkelijkheid een misdaad is, gaat het 
Hof, waarbij een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied aanhangig is, na of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of het als wanbedrijf gekwali-
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ficeerd feit een misdaad blijkt te zijn ; 
zo ja, vernietigt het de beschikking van 
de raadkamer en verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling. 

20 september 1976. 78 

3.- Strajzaken.- Beschikking van de 
raadkamer die een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwijst. - M isdrijj 
dat geen overtreding is van de wetten en 
ver01·deningen inzake wegverkeer. - Von
nisgerecht dat zich onbevoegd verklaart 
omdat de verdachte op het ogenblik van de 
hem ten laste gelegde jeiten minder dan 
valle achttien jaar oud was. - Beslissingen 
in kracht van gewijsde gegaan. - V m·nie
tiging van de beschikking. - Verwijzing 
naar de p1·ocureur des Konings. -Wan
neer een beschikking van de raadkamer 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen en dit vonnis
gerecht zich onbevoegd heeft verklaard 
omdat de verdachte die wegens een ander 
misdrijf dan een overtreding van de 
wetten en verordeningen inzake weg
verkeer vervolgd wordt, op het ogenblik 
van de hem ten laste gelegde feiten 
minder dan voile achttien jaar oud was, 
regelt het Hof het rechtsgebied en gaat 
na of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling 
van de feitenrechter juist is ; zo ja, ver
nietigt het de beschikking van de raad
kamer en verwijst de zaak naar de be
voegde procureur des Konings. (Art. 441 
Sv. ; artt. 36, 4°, en 36bis wet van 8 april 
1965, gewijzigd bij die van 9 mei 1972.) 

20 september 1976. 80 

4. Stmfzaken. - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte we gens 
gecor1·ectionaliseerde misdaden en wan
bed1·ijven naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen. - Vonnisgerecht dat zich 
onbevoegd verklaart omdat sommige als 
wanbedrijven gekwalijiceerde misdrijven 
niet gecorrectionalisee~·de misdaden zijn en 
de andere misdrijven samenhangend zijn. 
- Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan. - Beslissing waarbij de recht
bank zich onbevoegd verklaart schijnbaar 
gegrond. - Gedeeltelijke vernietiging van 
de beschikking. - Verwijzing naa1· de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 
W anneer de kamer van inbeschuldiging
stelling een verdachte wegens gecorrec
tionaliseerde misdaden en als wanbedrij
ven gekwalificeerde feiten naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen en 
de correctionele rechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard omdat sommige 
als wanbedrijven gekwalificeerde feiten 

niet gecorrectionaliseerde misdaden zijn 
en de andere misdrijven samenhangend 
zijn, vernietigt het Hof, het rechtsgebied 
regelende, de beschikking van de raad
kamer behalve in zoverre zij voor de 
misdaden verzachtende omstandigheden 
heeft aangenomen en verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling, zo beide beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en de 
beslissing waarbij de rechtbank zich on
bevoegd heeft verklaard schijnbaar ge
grond is. 

20 september 1976. 80 

5. - Strafzaken. - Beschikking van 
de raadkamer wam·bij twee verdachten 
wegens ve1•scheidene misdrijven naar de 
correctionele rechtbank worden verwezen, 
zonder dat vooraj toepassing werd gemaakt 
van artikel 38 van de wet van 8 april1965 
betreffende de jeugdbescherming en niet
tegenstaande een van de verdachten op het 
ogenblik dat een van deze misdrijven werd 
gepleegd, tussen zestien en achttien jaar 
oud was. - V onnis waa1' bij de cor1·ectio
nele rechtbank zich voor al deze misd1·ijven 
onbevoegd verklaa1·t. - Beslissingen met 
kracht van gewijsde. - Toezicht van het 
Hoj. - Vemietiging van de beschikking 
van de 1'aadkame1' in zover1·e deze beschik
king betrekking heeft op het misdrijj 
begaan door de vm·dachte die nog geen 
achttien jaar oud was, en ve1·wijzing naar 
de bevoegde procureur des Konings. -
V m·nietiging van het vonnis van de cor-
1'ectionele 1•echtbank voo1· het ove1·ige en 
verwijzing nam· dezeljde 1'echtbank, anders 
samengesteld. - W anneer een beschikking 
van de raadkamer twee verdachten, 
wegens verscheidene misdrijven, naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen, 
zonder dat vooraf toepassing werd ge
maakt van artikel 38 van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming, terwijl, op het ogenblik dat een 
van deze misdrijven werd gepleegd, een 
van de verdachten tussen zestien en 
achttien jaar oud was, en de correctionele 
rechtbank een vonnis heeft gewezen waar
bij zij zich voor al deze misdrijven on
bevoegd heeft verldaard, gaat het Hof 
na of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan; zo ja, dan vernietigt 
het, enerzijds, de beschiklcing van de 
raadkamer in zoverre ze betrekking heeft 
op het misdrijf gepleegd door de ver
dachte die nog geen achttien jaar oud 
was, en verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de bevoegde procureur des Konings, 
en vernietigt, anderzijds, het vonnis van 
de correctionele rechtbank, in zoverre het 
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betrekking heeft op de andere misdrijven, 
en verwijst de aldus beperkte zaak naar 
dezelfde, doch anders samengestelde cor
rectionele rechtbank. 

28 september 1976. 116 

6. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de raadkamer waarbij verdachten wegens 
wanbedrijven naar de correctionele recht
bank wm·den verwezen. - Vonnisgerecht 
dat zich onbevoegd verklaart omdat een 
van de misdrijven een niet gecorrectiona
lisee?·de misdaad is en de andere misd1·ij
ven samenhangend zijn. - Beslissingen 
in kmcht van gewijsde gegaan. - Beslis
sing waarbij de 1·echtbank zich onbevoegd 
verklaa1·t schijnbaar gegrond. - Vernie
tiging van de beschikking. - Ve1·wijzing 
naar de kame1· van inbeschuldigingstelling. 
- Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling verdachten wegens als wan
bedrijven omschreven feiten naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen 
en de correctionele rechtbank zich on
bevoegd heeft verklaard omdat een van 
de feiten een niet gecorrectionaliseerde 
misdaad is en de andere misdrijven 
samenhangend zijn, vernietigt het Hof, 
het rechtsgebied regelende, de beschik
king van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldiging
stelling, zo beide beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en de beslissing 
waarbij de rechtbank zich onbevoegd. 
heeft verklaard schijnbaar gegrond is. 

25 oktober 1976. 238 

7. - Stmfzaken. - Beschikking van 
de raadkamer tot ve1·wijzing van een 
ve1·dachte naar de cor1·ectionele rechtbank, 
met aanneming van verzachtende omstan
digheden, wegens een niet door het onde1'
zoeksgerecht te correctionalise1·en misdaad 
en een wanbedrijj. - Beslissing tot onbe
voegdve?·klaring van het vonnisge?·echt. -
Beslissingen die in kmcht van gewijsde 
zijn gegaan. - Toezicht van het Hof. -
Vemietiging van de beschikking. 
Verwijzing naar de kamer van inbeschul
digingstelling. - Wanneer de raad
kamer, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, een verdachte naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen, 
wegens een niet door het onderzoeks
gerecht te correctionaliseren misdaad en 
een wanbedrijf, en het vonnisgerecht zich 
wegens de samenhang voor alles onbe
voegd heeft verklaard, onderzoekt het 
Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, of de misdaad niet kan gecorrec-

tionaliseerd worden en of het wanbedrijf 
met de misdaad blijkt samen te haugen, 
en, zo ja, vernietigt het de beschikking 
en verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

14 februari 1977. 655 

8. - Stmfzaken. - Beschikking tot 
verwijzing naa1· de politierechtbank wegens 
een wanbed1·ijj. - Geen opgave van ver
zachtende omstandigheden. - Beslissing 
waarbij de rechtbank zich onbevoegd ver
klam·t. - V ernietiging van de beschikking 
en Ve?'WiJzing naar de raadkamer, anders 
samengesteld. - W anneer de raadkamer 
een verdachte wegens een wanbedrijf 
naar de politierechtbank heeft verwezen, 
zonder opgave van verzachtende om
standigheden, het vonnisgerecht zich 
onbevoegd heeft verklaard en beide be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, vernietigt het Hof, het rechts
gebied regelende, de beschikking van 
de raadkamer en verwijst de zaak naar 
de anders samengestelde raadkamer. 

7 maart 1977. 733 

9.- Strajzaken.- Beschikking van de 
raadkamer tot verwijzing van verdachten 
naar de correctionele rechtbank wegens een 
misdaad, zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden, en wegens wanbed1·ijven. 
- Vonnisge1·echt dat vaststelt dat de mis
drijven samenhangend zijn en zich on
bevoegd ve?·klaa1·t voor de volledige zaak. 
- Beslissingen met kracht van gewijsde. 
- Regeling van rechtsgebied. - Beslissing 
waaTbij het ge?'echt zich onbevoegd ver
klaart, blijkbam· vemntwom·d. - Vernie
tiging van de beschikking. - Ve1·wijzing 
naar de kame1· van inbeschuldigingstelling. 
- W anneer de raadkamer verdachten 
wegens een misdaad en een wanbedrijf, 
zonder opgave van verzachtende om
standigheden voor de misdaad, naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen, 
het vonnisgerecht heeft vastgesteld dat 
de misdrijven samenhangend zijn en zich 
onbevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de zaak, en de beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, vernie
tigt het Hof, het rechtsgebied regelende, 
de beschikking van de raadkamer en 
verwijst de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling. 

25 april 1977. 877 

10. - Strafzaken. ----:- Beschikking van 
de raadkame?' wam·bij een wanbedrijj 
wordt gecontraventionaliseerd. - Vonnis 
tot onbevoegdverkla1·ing van de rechtbank 
gegrond op een omstandigheid die zich na 
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de beschikking heeft voorgedaan en waar
door het feit met een zwaa1·dere correctionele 
straf wordt gestraft. - Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan. - Regeling 
van rechtsgebied. - V emietiging van de 
beschikking. - Verwijzing van de zaak 
naar dezelfde, anders samengestelde 1'aad
kamer. - W anneer de raadkamer, met 
aanneming van verzachtende omstan
digheden, de dader van een wanbedrijf 
naar de politierechtbank heeft verwezen 
en een vonnis wordt uitgesproken tot 
onbevoegdverklaring van de rechtbank, 
op grond dat zich na de verwijzende 
beschikking een omstandigheid heeft 
voorgedaan, waardoor het feit door de 
wet met een zwaardere correctionele 
straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, 
waarbij een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied aanhangig is, of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of de vaststelling van de feiten
rechter juist blijkt; zo ja, dan vernietigt 
het Hof de beschikking en verwijst de 
zaak naar dezelfde, anders samengestelde 
raadkamer. 

27 juni I977. Ill5 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN. 

HooFDSTUK I.- Werknemers. 

HooFDSTUK II. - Zelfstandigen. 

HooFDSTUK III. - V1·ijwillig verzeke1'
den. 

HooFDSTUK IV.- Gewaarbo1·gd inkomen 
voor bejaarden. 

HOOFDSTUK I. 

WERKNEMERS. 

I.- Werknemers. Rustpensioen.-
Berekening. - Vaststelling van de loop
baan. - Gelijkstelling met a1·beidsperio-

SAMENHANG. 

1. - Strafzaken. - Begrip. -Wan
neer, zonder dat vooraf toe passing werd 
gemaakt van artikel 38 van de wet van 
8 april I965 betreffende de jeugdbescher
ming, verscheidene misdrijven welke 
door verschillende beklaagden zijn ge-

s 

den. - Regels voor mijnwerkers. - Ge
nieten van een invaliditeitspensioen. -
Beg1·ip. - De mijnwerker wiens recht 
op het invaliditeitspensioen is erkend 
geniet een dergelijk pensioen, in de zin 
van artikel 35, § I, B, 2°, van het konink
lijk besluit van 2I december I967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, gedurende de 
periode tijdens welke hem geen invalidi
teitspensioen werd uitbetaald ingevolge 
de regels betreffende het samen genieten 
van de voordelen van de wetgeving inzake 
beroepsziekten en het invaliditeitspen
sioen voor mijnwerkers. 

I3 oktober I976. I90 

HOOFDSTUK II. 

ZELFSTANDIGEN. 
2. - Zelfstandigen. - Aanvoering doo1· 

de eiser voor het arbeidsgerecht van een feit 
of een element van na de kennisgeving van 
de administratieve beslissing dat een weer
slag heeft op de rechten op pensioen. -
Feit of element waarvan de rechter geen 
kennis kan nemen. - De rechter bij wie 
een beroep aanhangig is tegen een admi
nistratieve beslissing over de rechten 
van een zelfstandige op een rustpensioen 
kan geen kennis nemen van een feit of 
een element van na de betekening van 
deze beslissing (Art. I55, § I, c, K.B. van 
22 december I967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen, gew. 
bij K.B. van IO mei I97I.) 

24 november I976. 33I 

HOOFDSTUK III. 

VRIJWILLIG VERZEKERDEN. 

HOOFDSTUK IV. 

GEWAARBORGDINKOMEN 
VOOR BEJAARDEN. 

pleegd bij de correctionele rechtbank 
aanhangig worden gemaakt, en een van 
deze misdrijven door een van de beklaag
den werd gepleegd toen hij tussen zestien 
tot achttien jaar oud was, kan de recht
bank zich niet onbevoegd verklaren voor 
al deze misdrijven, op grond dat dit laat
ste misdrijf met de andere misdrijven zou 



1304 SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.- SCHENK. EN TEST. 

samenhangen ; het feit dat het misdrijf 
dat werd gepleegd door een beklaagde 
toen hij tussen zestien tot achttien jaar 
oud was, tijdens het voorbereidend 
onderzoek niet van de vervolgingen ge
scheiden werd met toepassing van arti
kel48 van de wet van 8 april1965, neemt 
niet weg dat de correctionele rechtbank 
bevoegd is voor de andere misdrijven, 
zelfs indien zij samenhangen met het door 
de minderjarige gepleegde misdrijf. 

28 september 1976. 116 

2.- Strajzaken.- Samenhang tussen 
verscheidene misdrijven. - Vervolgingen 
voo1· verschillende gerechten ten laste van 
twee beklaagden. - Gerecht dat ratione 
loci, personae en materiae t.a.v. alle 
misdrijven bevoegd is. - Deze samenhang 
verplicht op zichzelf niet dat dit ge1·echt 
de zaak aan een ande1· gerecht toeve1·t1·ouwt. 
- Begrip. - Uit het feit aJleen dat 
misdrijven, waarvoor een andere be
klaagde vervolgd wordt en die voor een 
ander gerecht zijn gebracht, zouden 
samenhangend zijn met misdrijven die 
voor een correctionele rechtbank zijn 
gebracht, of zelfs dat deze misdrijven 
onsplitsbaar zijn, valt niet af te leiden 
dat deze rechtbank verplicht is de zaak 
aan een ander gerecht toe te vertrouwen, 
als zijzelf ratione loci, pe1·sonae en mate
riae t.a.v. alle misdrijven bevoegd is. 

7 februari 1977. 632 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 

Strajzaken. - Misdrijven opgeleverd 
door een enkel jeit of door afzonder
lijke feiten. - Beoordeling dom· de feiten
rechte1'. - De feitenrechter beoordeelt 
soeverein of misdrijven door een enkel 
feit of door afzonderlijke feiten worden 
opgeleverd. (Art. 65 S.W.) 

9 november 1976. 283 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. 

1. - Afstand van een nalatenschap ten 
vom·dele van iemand die geen medeerfge
naam is. - Afstand die op een schenking 
neerkomt. - De afstand van een nalaten
schap ten voordele van iemand die geen 
medeiirfgenaam is, is een schenking 
overeenkomstig de regels van artikel 931 
van het Burgerlijk Wetboek. 

5 november 1976. 268 

2. - Onde1·linge schenkingen en testa
menten onder echtgenoten tijdens het 

huwelijk bij een en dezeljde akte. -Hun 
nietigheid vloeit voort uit de vorm van 
de akte. - De nietigheid van onderlinge 
schenkingen en testameriten onder echt
genoten tijdens het huwelijk bij een en 
dezelfde akte vloeit voort uit de vorm 
van de akte en niet uit de onbekwaam
heid om te beschikken. (Art. 1097 B.W.) 

29 april 1977. 892 

3. - Onde1·linge schenkingen en testa
menten onder echtgenoten tijdens het 
huwelijk bij een en dezeljde akte. - Zijn 
in principe volstrekt nietig. - De nietig
heid van onderlinge schenkingen en 
testamenten onder echtgenoten tijdens 
het huwelijk bij een en dezelfde alde is, 
in principe, een volstrekte nietigheid. 
(Art. 1097 B.W.) 

29 april 1977. 892 

4. - Onderlinge schenkingen en testa
menten onder echtgenoten tijdens het huwe
lijk bij een en dezeljde akte. - Overlijden 
van de schenker. - Bet1·ekkelijke nietig
heid. - De nietigheid van onderlinge 
schenkingen en testamenten onder echt
genoten tijdens het huwelijk bij een en 
dezelfde akte is na het overlijden van de 
schenker een betrekkelijke nietigheid en 
kan worden gedekt door bevestiging, 
bekrachtiging of vrijwillige uitvoering 
van de schenking. (Artt. 1097 en 1340 
B.W.) 

29 april 1977. 892 

5. - Verbintenis zonde1· oorzaak of ttit 
een ongeoo1·loojde oorzaak.- Giften tussen 
een man en een vrouw die buiten het 
huwelijk geslachtsbetrekkingen onde1·hou
den.- Geen nietigheid omwille alleen van 
deze betrekkingen. - Giften tussen een 
man en een vrouw die buiten het huwelijk 
geslachtsbetrekkingen onderhouden zijn 
nietig omwille alleen van dergelijke be
trekldngen. (Artt. 6, 1131 en 1133 B.W.) 

23 juni 1977. 1098 

6.- Verbintenis zonder oo1·zaak of uit 
een ongeoorloofde oorzaak. - Giften tus
sen een man en een vrouw die buiten het 
httwelijk geslachtsbetrekkingen onderhou
den. - Nietigheid van cleze giften. -
V oorwaarden. - Giften tussen een man 
en een vrouw die buiten het huwelijk 
geslachtsbetrekkingen onderhouden zijn 
nietig zodra een van de doorslaggevende 
beweegredenen van de giften erin bestond 
deze betrekkingen te doen ontstaan, in 
stand te houden of te vergoeden. (Artt. 6, 
1131 en 1133 B.W.) 

23 juni 1977. 1098 
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7. - V erbintenis zonder oorzaak of uit 
een ongeoorloofde oo1·zaak.- Gijten tussen 
een man en een vrouw die buiten het 
huwelijk geslachtsbetrekkingen onde?·hou
den. - Beoordeling door de rechter van de 
dom·slaggevende beweeg1·edenen van deze 
giften. - Onaantastba1·e beoordeling. -
De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of een van de doorslag
gevende beweegredenen van een gift erin 
bestond tussen schenker en begiftigde on
geoorloofde betrekkingen te doen ont
staan, in stand te houden ofte vergoeden. 

2S juni 1977. 1098 

SCRIP.- SCHEEPVAART. 

1. - Zeeve1·vom·. - Oognossement. 
Geldt als vermoden van ontvangst van 
de erin besclu·even goederen. - V ermoeden 
behoudens tegenbewijs. - Het door de 
vervoeder af te leveren cognosse1nent 
geldt als vermoeden, behoudens tegen
bewijs, van de ontvangst door de ver
voerder van de goederen zoals ze in dit 
stuk beschreven zijn. (Art. 91, A, § III, 
S0 , a, b en c, gecoordineerde wetten op 
de zeevaart.) 

11 maart 1977. 759 

2. - Zeeve?'VOe?'. - V1·ijstelling van 
aanspmkelijkheid van de vervoe1·der. -
Beding " said to weigh " op het cognosse
ment aangeb1·acht.- G1·enzen waarbinnen 
dit beding de ve?·voe?·der kan vrijstellen van 
zijn aansp?·akelijkheid m.b.t. het in het 
cognossement op de aanwijzingen van de 
lade~· ve1·melde gewicht. - Het beding 
" said to weigh "• door de vervoerder op 
bet cognossement aangebracht, ontnemnt 
aan de vermelding van bet gewicht op 
dit document volgens de aanwijzingen 
van de lader haar rochtsgevolgen enkel 
dan wanneer de vervoerder redelijke 
gronden had de nauwkeurigheid van de 
verklaring van de inlader te betwijfelen 
of geen redelijke gelegenheid tot nazien 
ervan heeft gehad. (Art. 91, A, § Ill, S0 , 

in fine, gecoord. wetten op de zeevaart.) 
ll maart 1977. 759 

3. - Zeeve?·voe?', - V1·ijstelling van de 
aansprakelijkheid van de vervoe?·de?·. -
Beding " said to weigh " op het cognosse
ment aangeb1·acht. - Rechtsgevolgen van 
dit beding niet onderwm-pen aan de uit
drukkelijke vermelding van een van de 
omstandigheden als bedoeld in artikel 91, 
A,§ Ill, 3°, laatste lid, van de gecoih·dineer
de wetten op de zeevaart en die eigen zijn 
aan het geval. - Wil bet beding " said 

CASSATIE, 1977. - 42 

to weigh "• door de vervoerder op het 
cognossement aangebracht, aan de ver
melding van het gewicht op dit stuk 
volgens de aanwijzingen van de inlader 
haar rechtsgevolgen ontnemen, dan is bet 
niet nodig dat de vervoerder de redenen 
die hem aan de nauwkeurigheid van bet 
door de inlader opgegeven gewicht deden 
twiJfelen of waarom hij geen redelijke 
gelegenheid tot nazien heeft gehad, op 
het cognossement vermeldt ; wil het voor
behoud effect sorteren en de bewijslast 
worden verplaatst dan volstaat het dat de 
vervoerder die het bedoelde beding op 
het cognossement heeft aangebracht, doet 
blijken van de redelijke gronden of het 
gemis aan gelegenheid tot nazien, waar
van sprake in het S0 , laatste lid van arti
kel 91, A, § III, van de gecoordineerde 
wetten op de zeevaart. 

11 maart 1977. 759 

4. - Binnenvaart. - Statuut van de 
Dienst vom· Regeling de?' Binnenvaart, 
artikel 5. - Bemiddeling van de beurt
bevrachtingskantoren. - Beoogt alleen 
binnenvaartuigen die ?'essottm·en onder de 
Dienst en goederent1·ansporten uitvoeren. -
De bij artikel 5 van het Statuut van de 
Dienst vocr Regeling der Binnenvaart 
opgelegde bemiddeling van de beurt
bevrachtingskantoren beoogt aileen bin
nenvaartuigen die overeenkmnstig arti
kel 2, cijfer l, van het statuut onder de 
Dienst ressorteren en goederentranspor
ten uitvoeren. (Art. l K.B. van 3 decem
ber 1968 houdende omwerking van het 
Statuut van de Dienst voor Regeling der 
Binnenvaart.) 

7 juni 1977. 10S2 

5. - Binnenvaa~·t. - Statuut van de 
Dienst voo1· Regeling de?' Binnenvaa1·t, 
a1·tilcel 5. - Bemiddeling van de be~wt
bevmchtingslcantm·en. - Sttekt zich niet 
uit tot de bevmchting voo1· liggen.- De bij 
artikel 5 van het Statuut van de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart opgelegde 
bemiddeling van de beurtbevrachtings
kantoren strekt zich niet uit tot de be
vrachting voor liggen. (Art. l K.B. van 
3 december 1968 houdende omwerking 
van het Statuut van de Dienst voor 
Regeling der Bilmenvaart.) 

7 juni 1977. 10S2 

6. - Binnenvaart. Ministe1·ieel 
besluit van 6 oktobet 1970 waatbij afhou
dingen op bevrachtingscontmcten voor 
liggen wo1·den opgelegd. - Uitvoetings
maat?·egel die de petken te buiten gaat van 
het koninklijk besluit van 3 december 1968 
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houdende omwe1·king van het Statuut van 
de Dienst voo1• Regeling der Binnenvaa_rt. 
- Onwettelijke maatregel. - Door m~t 
aileen op bevrachtingscontracten per re1s 
maar ook op bevrachtingscontracten 
voor liggen afhoudingen op te leggen 
heeft het ministerieel besluit van 6 okto
ber 1970 een uitvoeringsmaatregel ge
troffen die de perken van het koninklijk 
besluit van 3 december 1968 houdende 
omwerking van het Statuut van de 
Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
te buiten gaat. 

7 juni 1977. 1032 

SOCIALE PROMOTIE. 

K1·edieturen.- Ou1·s~ts~tren.- Beg1·ip. 
- De werlmemer die tenminste reeds 
twee jaar met vrucht het onderwijs voor 
sociale promotie heeft gevolgd. heeft J:.?t 
recht om op het werk afwez1g te ZIJn 
gedurende een aantal uren dat overeen
stemt met het aantal cursusuren dat het 
door hem gevolgde cu!susjaar omva~, 
ongeacht de reglementermg en de gebr~~
ken in de inrichtingen waar het onderwiJS 
voor sociale promotie wordt gegeven, 
de structuur van de programma's en hu~ 
uurrooster. (Art. 3, § 1, wet van 10 a:prll 
1973 waarbij aan de werknemers krediet
uren worden toegekend met het oog op 
hun sociale promotie.) 

13 oktober 1976. 188 

SOCIALE ZEKERHEID. 

HooFDSTUK I. - W erknemers. 

HooFDSTUK II.- MijnwerkM's. 

HoOFDSTUK III. - Schepelingen. 

HooFDSTUK IV. - Sociaal statuut van 
de zelfstandigen. 

HoOFDSTUK V.- Overzeese sociale zeker
heid. 

HOOFDSTUK I. 

WERKNEMERS. 

1. - W erknemM'S. - Sociale secreta
?'iaten van we1·kgevers. - Lasthebbers van 
hun aangeslotenen. - De sociale secreta
riaten van werkgevers zijn de lasthebbers 
van hun aangeslotenen en nie~ van de 
Rijksdienst voor maatschappehJk zeker
heid. (Art. 27 wet van .27 juni 1969 tot 
herziening van de beshutwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van de arbeiders.) 

27 oktober 1976. 244 

2. - We1·kneme?'S. Achterstallige 
bijdragen. - W erlcnemer die van het 
beheerscomite van de Rijlcsclienst voor 
maatschappelijke zekerheicl toeste'l}'/'ming 
heeft gelc1·egen om, zonder verhog~ng op 
verwijlintresten, achtm·stallige bijdragen 
te betalen v66r het eincle van het lcwa~·taal 
clat volgt op clat wam·op zij bet1·elcking 
hebben. - Sociaal sec?'eia~·iaat van werlc
gevers beschilct niet over een te1·mijn V?-n 
twintig werlcclagen om cleze achtm·stalhge 
bijclmgen aan de Rijlcsclienst over te malcen. 
- Wanneer een werkgever van het 
beheerscomite van de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid toestemming 
heeft gekregen om, zonder verhoging of 
verwijlintresten, achterstallige bijdragen 
te betalen v66r het einde van het kwar
taal dat volgt op dat waarop deze 
bijdragen betrekking hebben, beschikt 
het sociaal secretariaat van werkgevers 
niet over een termijn van twintig werk
dagen om deze bijdragen over te ma~~en 
aan de Rijksdienst voor maatschappehJke 
zekerheid. (Artt. 34 en 55 K.B. van 28 no
vember 1969, gew. bij K.B. van 23 janua
ri 1974.) 

27 oktober 1976. 244 

3. - Werlcnemers. Toepassings-
gebied.- Lesgeve?' in een e?·lcencle 1·ijschool. 
- Tewe1•lcstelling van lcorte cluu1·. - So
ciale-zelcedwiclswetgeving niet toepasselijlc. 
- Een lesgever in een erke~de rijschool 
en zijn werkgever vallen met onder de 
sociale-zekerheidswetgeving, wanneer de 
lesgever gewoonlijk niet langer dan twee 
uren per dag arbeid in zijn dienstbetrek
king verricht. (Artt. 1 en 2, 2°, K.B. van 
11 augustus 1962; art. 16 K.B. van 
28 november 1969.) 

1 december 1976. 376 

4.- We1·lcnemers.- Einclejaa1·spremie. 
- Loon waarop de bijclragen moeten 
w01·den be1·elcend. - Eindejaarspremies, 
die aan werknemers worden toegekend 
wegens ter uitvoering van hun arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, zijn loon 
dat in aanmerking komt voor de bereke
ning van de sociale zekerheidsbijdragen. 
(Wet van 27 juni 1969, art. 14.) 

20 april 1977. 862 

HOOFDSTUK II. 

MIJNWERKERS. 
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HOOFDSTUK III. 

SOHEPELINGEN. 

HOOFDSTUK IV. 

SOOIAAL STATUUT 
VAN DE ZELFSTANDIGEN. 

HOOFDSTUK V. 

0VERZESE SOOIALE ZEKERHEID. 

SPOORWEGEN (NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER). 

Uniform « ?'eglement » voor het inte?'
nationaal expTessgoede?·enve1·kee1' peT spoO?'
weg. - « Reglement >> dat een bijvoegsel 
vo1·mt bij de I nte1·nationale Overeenkomst 
betTeffende het goedeTenverkeer per spoo?'
weg, goedgeketwd bij de wet van 23 april 
1955. - Bepalingen van dit ?'eglement 
zijn geen wet, in de zin van de artikelen 608 
en 1080 van het Gerechtelijk W etboek. -
Geen wet, in de zin van de artikelen 608 
en l 080 van het Gerechtelijk W etboek, 
zijn de bepalingen van het « uniform 
reglement voor het internationaal ex
pressgoederenverkeer per spoorweg >> wel
ke de spoorwegen in hun tarieven mogen 
inschakelen, overeenkomstig artikel 59, 
§ 3, van de Internationale Overeenkomst 
betre:ffende het goederenvervoer per 
spoorweg (O.I.M.) van 25 oktober 1952, 
goedgekeurd bij de wet van 23 april1955; 
nu de tarieven van de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen zelf 
geen wet zijn, in de zin van deze wettelij
ke bepalingen, kan dit " uniform regle
ment », dat in werking gesteld werd bij 
een beslissing van de raad van beheer 
van deze maatschappij, evenmin een 
dergelijke wet zijn. 

17 december 1976. 437 

SPORTWEDSTRIJDEN. 

1. -Doping. - Artikel 7, § 2, lid 1, 
van de wet van 2 ap1·il 1965. - Ve1·bod 
om aan enige spoTtwedstTijd deel te nemen 
en om, in welke hoedanigheid oak, aan de 
oTganisatie van zttlke wedstrijd zijn mede
we?'king te ve1•lenen. - Bijkomende stmf. 
- Aanvang van die straf. - Het verbod 
bepaald bij artikel 7, § 2, lid 1, van de 
wet van 2 april 1965 waarbij dopings
praktijk verboden wordt bij sportcom
petities, is een bijkomende straf die 
ingaat op de datum waarop de beslissing 

die ze oplegt kracht van gewijsde ver
krijgt. 

19 oktober 1976. 206 

2.- Fout begaan bij het beoefenen van 
een spm·t of een k1·achtspel. - Beoordeling 
dooT de feiten?'echte?'. - Ret bestaan van 
een font bij het beoefenen van een sport 
of een krachtspel wordt soeverein en in 
feite door de rechter beoordeeld. 

8 november 1976. 274 

3. - Fout begaan bij het beoefenen van 
een spm·t of een kmchtspel. - Begrip. -
Een grotere kracht ontwikkelen dan 
vereist voor het te bereiken doel bij het 
beoefenen van een sport of een kracht
spel kan het gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg of de nalatigheid of onvoor
zichtigheid opleveren waarvoor de pleger 
aansprakelijk is. (Art. 418 S.W. ; arti
kelen 1382 en 1383 B.W.) 

8 november 1976. 274 

STEDEBOUW. 

1. - Wet van 29 maart 1962, aTtikel 65. 
- Betaling van een geldsom gelijk aan de 
meerwaa1·de die het goed doo?' het misd?ijf 
heeft veTk?'egen. - AaTd van deze beslis
sing. - De beslissing over de betaling 
van een geldsom gelijk aan de meer
waarde die het goed heeft verkregen door 
het misdrijf waarvan sprake in artikel 65, 
§ l, c, van de wet van 29 maart 1962 
behoort tot de uitoefening van de straf
vordering. 

'l september 1976. 25 

2. - Koninklijk beslttit tot he1·ziening 
van een ve?'kavelingsve?·gunning.- Besluit 
waaTin niet wordt vastgesteld dat de vooT
waa?·den van aTtilcel 43 van de wet van 
29 mam·t 1962 ve1·vuld zijn. - Geen 
toepassing mogelijlc. - Ret koninldijk 
besluit tot herziening van een verkave
lingsvergunning waarin niet wordt vast
gesteld dat aan de voorwaarden van 
artikel 43 van de wet van 29 maart 1962 
is voldaan stemt niet met de wet overeen 
en kan dus door de hoven en rechtbanken 
niet worden toegepast. (Art. 107 Grond
wet.) 

10 september 1976. 34 

3. - Wet van 29 mam·t 1962, m·ti
lcel 70bis. - Bepaling volgens welke de 
gemeenten een jaa1•lijlcse belasting lcunnen 
heffen op niet-bebouwde penelen van een 
niet-vervallen ve1·lcaveling.- Niet-bebouw
de percelen.- Beg1·ip.- In artikel 70bis 
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van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, volgens hetwelk de 
gemeenten een jaarlijkse belasting kun
nen heffen op niet-bebouwde percelen 
van een niet-vervallen verkaveling, moet 
onder << niet-bebouwde percelen" worden 
verstaan de percelen waarop geen wonin
gen gebouwd werden ; percelen waarop 
andere gebouwen zijn opgericht kunnen 
dus niet als bebouwde percelen beschouwd 
worden. (Artt. 56 en 70bis wet van 
29 maart 1962.) 

20 oktober 1976. 217 

4. - Schade ten gevolge van het onregel
matig oprichten van een gebouw. - Ge
bouw waa1•voor later een regelmatige ve?'· 
gunning is bekomen. - Schadevm·goeding 
lean enkel wo1·den toegekend voor de pedode 
waa1·voor de telastlegging bewezen is ver
klaa1'd. - Hij die benadeeld is door het 
onregelmatig oprichten van een gebouw 
kan aanspraak maken op vergoeding van 
de gelden schade, zelfs indien de dader 
van het misdrijf later een regelmatige 
vergmming heeft bekomen ; de vergoe
ding zal evenwel slechts verschuldigd zijn 
voor de periode waarvoor de telastleg
ging bewezen is verhlaard. 

14 juni 1977. 1053 

STRAF. 

1. - Sportwedstrijclen. - Doping. -
Artikel 7, § 2, licl 1, van cle wet van 
2 ap1·il 1965. - Verbocl om aan enige 
spm·twedst1·ijcl deel te nemen en om, in 
welke hoeclanigheid oolc, aan de o1·ganisatie 
van zulke wedstrijd zijn medewerking te 
verlenen. - Bijlcomende straj.- Aanvang 
van die stmj. - Het verbod bepaald bij 
artikel 7, § 2, lid 1, van de wet van 
2 april1965 waarbij dopingspraktijk ver
boden wordt bij sportcompetities, is een 
bijkomende straf die ingaat op de datum 
waarop de beslissing die ze oplegt kracht 
van gewijsde verkrijgt. 

19 oktober 1976. 206 

2.- Artilcel 65 van het Strajwetboelc.
Bepaling die de ?'echtet•, die kennis heejt 
genomen van de strajvorde1·ing, verplicht 
slechts een enlcele straj uit te spreken, 
wanneer een gebrelc aan voorzichtigheid of 
voorzorg, dat als oncle?·scheiden misdrijj 
strafbaa?' is gesteld, een bestanddeel vormt 
van een misdrijj uit onvoo1·zichtigheid. -
W anneer het gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, dat een bestanddeel is van 
een misdrijfuit onvoorzich·tigheid, boven
dien het voorwerp uitmaakt van een of 

meer afzonderlijke telastleggingen, is de 
rechter ertoe gehouden, in geval van 
onsplitsbaarheid van het feit en met toe
passing van artikel 65 van het Straf
wetboek, slechts een enkele straf, nl. de 
zwaarste, uit te spreken. 

21 oktober 1976. 225 

3. - Opdecimes. - Feiten van voor 
3 augustus 1975. - Geldboete vm·hoogd 
met 390 decimes. - Onwettelijlcheid. -
Onwettelijk is de beslissing die de geld
boete wegens een misdrijf, dat v66r 
3 augustus 1975 is gepleegd, met 390 de
cimes verhoogt. (Artt. 1 en 3 wet van 
5 maart 1952, gew. bij de wet van 25 juni 
1975.) 

26 oktober 1976. 240 

4. - Paging tot diejstal ondm· vm·zwa
?'ende omstandigheden. - Gelclboete. -
Onwettelijkheid. - Poging tot diefstal 
met braak, inhlimming of valse sleutels 
is slechts strafbaar met gevangenisstraf ; 
samen hiermee mag geen geldboete wor
den uitgesproken. (Artt. 52, 80 en 467 
S.W.) 

9 november 1976. 284 

5.- A1·tikel 65 van het Strajwetboelc.
Verplichting voor cle rechte?' slechts een 
enkele straf uit te sprelcen, wannem· een
zelfde jeit verscheiclene misdrijven op
levert. - De rechter is verplicht slechts 
een enkele straf uit te spreken, niet aileen 
wanneer een misdrijf een bestanddeel 
van een ander misdrijf is, doch ook 
wanneer eenzelfde feit verscheidene mis
drijven oplevert. (Art. 65 S.W.) 

16 november 1976. 303 

6. - Verbeunlverkla'i'ing. - Geen 
vaststelling van de bij de wet gestelde voor
waarclen. - Niet met redenen omlclede 
beslissing. - Niet met redenen omkleed 
is de beslissing die in strafzaken een 
verbeurdverklaring uitspreekt zonder de 
aanwezigheid vast te stellen van de bij 
de wet gestelde voorwaarden. (Grond
wet, art. 97; S.W., art. 42.) 

22 november 1976. 325 

7. - M eerclaadse samenloop van wan
bedrijven. - Samenvoeging van straffen. 
- Het dubbel van het maximum van de 
zwaarste straj. - Begrip. - In geval van 
meerdaadse samenloop van wanbedrijven 
waarvan ten minste een met gevangenis
straf wordt gestraft, mogen de samenge
voegde straffen, behoudens wat verbeurd
verklaring betreft, het dubbel van het 
maximum van de zwaarste straf niet te 
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hoven gaan, d.w.z. van ieder deel van 
de straf waarvan de gevangenisstraf de 
zwaarste is en niet van ieder zwaarste 
deel van die verscheidene straffen. 
(Artt. 60 en 64 S.W.) (Impliciete oplos
sing.) 

I4 december 1976. 420 

8. - Meerdaadse samenloop van mis
d1•ijven. - Gecor1·ectionaliseerde misdaad 
en misdrijven gestmft met mindm· zware 
gevangenisstmffen of geldboeten. - Sa
menlopende geldboeten die, onder V001'
behoud van de opdecimes, het dubbel van 
het maximum van de zwaarste straf niet 
mogen te boven gaan. - In geval van 
meerdaadse samenloop van een gecor
rectionaliseerde valsheid in geschriften 
met overtredingen van de artikelen 26 
en 42 van het koninklijk besluit van 
9 juli I935, 36, 20I, 1°, 204 en 2IO van 
de wet op de vennootschappen 2, 4 en 6 
van het koninklijk besluit nr. 71 van 
30 november 1939, kunnen de samen
lopende geldboeten, behoudens de op
decimes, 4.000 frank niet te hoven gaan. 
(Artt. 60, 196 en 214 S.W.) 

I4 december 1976. 420 

9. - W egve1•kee1·. - Ove1·flrecling van 
het W egve?·kee1·sreglement. - Overt1·eding 
die doo1· de Koning speciaal is aangewezen 
als zwa1·e ovm·t?·eding. - Minimum van 
de geldboete. - Bij ontstentenis van ver
zachtende omstandigheden bedraagt het 
minimum van de geldboete wegens een 
overtreding van het W egverkeersregle
ment die door de Koning als zware over
treding is aangewezen, 50 frank. (Art. 29, 
lid 1 en 3, van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, gewijzigd 
bij de wet van 9 juni 1975; koninklijk 
besluit van 12 juni I975 tot aanwijzing 
van de zware overtredingen van het 
algemeen verkeersreglement op de politie 
van het wegverkeer.) 

22 februari 1977. 684 

10. - W anbedrijf. - Politiestraf uit
gesproken. - Voo1•waa1·de'l!: v~n wettelijk
he.icl. - De strafrechter blJ w1e een wan
bedrijf aanhangig is gemaakt, mag 
slechts een politiestraf uitspreken indien 
voor dat wanbedrijf wettelijk verzach
tende omstandigheden kunnen aange~ 
nomen worden en hij bovendien ver
zachtende omstandigheden in zijn vonnis 
aanduidt. (Art. I wet van 4 oktober 
I867.) 

22 februari 1977. 684 

11. - Wegverkeer. - Overtreding van 
het Wegverkee1·sreglement die door de 

Koning ·speciaal is aangewezen als zware 
overtreding. - Politiegeldboete ~titgespro
ken zonder verzachtencle omstandigheden 
aan te duiden.- Onwettelijkheid.- On
wettelijk is de beslissing die, zonder ver
zachtende omstandigheden aan te duiden, 
een beklaagde veroordeelt tot een politie
geldboete wegens een door de Koning 
speciaal als zware overtreding aange
wezen overtreding van het W egverkeers
reglement. (Art. 29, lid l en 3, van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer, gewijzigd bij de wet van 9 juni 
I975; koninklijk besluit van 12 juni 1975 
tot aanwijzing van de zware overtredin
gen van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer; art. 1 wet 
van 4 oktober 1867.) 

22 februari I977. 684 

12. - Geldboete gesteld bij een gemeen
teverordening ter uitvoering van de wet 
van 29 april 1819 houclende bepalingen 
« tm· ve1·zekering van cle 1·igtige invordering 
de1' plaatselijke belastingen ». - Geldboete 
tegelijke1·tijd van st1·af1·echtelijke en van 
flscale aard. - De geldboete gelijk aan 
het bedrag van de ontdoken belastingen, 
gesteld bij een gemeenteverordening ter 
uitvoering van de artikelen VIII, IX en 
XV van de wet van 29 april1819 houden
de bepalingen << ter verzekering van de 
rigtige invordering der plaatselijke be-
1astingen ''• « wegens fraude, poging tot 
fraude en overtreding ter zake van plaat
selijke belastingen ''• is een gemengde 
geldboete die zowel van strafrechtelijke 
als van :fiscale aard is. 

I maart 1977. 707 

13. - Gemeentebelastingen. Mora-
toi1·e interesten op het beclmg van de geld
boete. - Aanvullende straf waarvan geen 
spmke in de wet van 29 april 1819. -
Onwettelijkheid.- Onwettelijk is de ver
oordeling van de beklaagde tot betaling 
van moratoire interesten op het bedrag 
van de geldboete van artikel IX van de 
wet van 29 april 1819 houdende bepalin
gen « ter verzekering van de rigtige in
vordering der plaatselijke belastingen ll, 
daar de wet in deze aanvullende straf niet 
voorziet. 

1 maart I977. 707 

14. - Artikel 65 van het Strafwetboek. 
- Bepaling die de 1·echter, die kennis 
heeft genomen van de strafvm·dering, ver
plicht slechts een enkele stmf uit te sp1·eken 
wannee1· een geb1·ek aan voo1·zichtigheid of 
voorzorg, dat als onderscheiclen misdrijf 
strafbaar is gesteld, een bestanddeel vormt 
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van het misdrijf, omscMeven bij de arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek. -
De strafrechter is wegens de onsplitshaar
heid van het feit en krachtens artikel 65 
van het Strafwethoek ertoe gehouden 
slechts een enkele straf uit te spreken, 
wanneer het feit, voor de beklaagde, in 
staat van dronkenschap een voertuig 
te hehhen hestuurd, hetgeen een gehrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg is dat als 
onderscheiden misdrijf door de strafwet 
strafhaar is gesteld, een hestanddeel 
vormt van het misdrijf omschreven hij 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
wethoek. (S.W., art. 65, 418 en 420; wet 
van 1 augustus 1899, art. 2, 3o en 4° ; 
Wegverkeersreglement, art. 10.) 

3 maart 1977. 724 

15. - Geldboete. Opdeciemen. -
Wet van 25 juni 1975 waarbij de straf
?'echtelijke geldboeten tot 390 deciemen 
worden verhoogd. - Wet toepasselijk op 
de sinds 3 augustus 1975 gepleegde mis
drijven. -De wet van 25 juni 1975, tot 
wijziging van de wet van 5 maart 1952 
en die de strafrechtelijke geldhoeten tot 
390 deciemen verhoogt, is toepasselijk 
op de geldhoeten die werden uitgesproken 
v66r de sinds 3 augustus 197 5 gepleegde 
misdrijven. 

8 maart 1977. 742 

16.- Vervangende gevangenisstmf.
Matm·iele samenloop van misd1·ijven. -
Herhaling. - Wanbedrijj. - Vervan
gende gevangenisstraf mag niet mee1· dan 
zes maanden bedmgen. - Behoudens 
bijzondere wettelijke hepaling mag de 
vervangende gevangenisstraf die wordt 
opgelegd in geval van samenloop van 
wanhedrijven of in geval van in staat 
van herhaling gepleegd wanhedrijf, niet 
meer dan zes maanden hedragen. (S.W., 
art. 40, 56 en 60.) 

15 maart 1977. 765 

17. - Ve1·vangende gevangenisstraf. -
Bijzonde1·e strafwet. - Bijzondere he?'
haling. - Wanbed1·ijven. - Wet die 
bepaalt dat de stmf, in geval van herhaling, 
niet minder mag bedragen dan het dubbele 
van de V?'oeger opgelegde straf. - Vervan
gende gevangenisstraf die op meer dan 
drie maanden wordt gebracht met een 
maximum van zes maanden wanneer de 
verdubbelde geldboete het maximum van 
de bij de genoemde wet bepaalde geldboete 
overschrijdt. - Wauneer een hijzondere 
strafwet, waarhij feiten als wanhedrijven 
strafhaar worden gesteld en waarhij geen 
afhreuk wordt gedaan aan de hepalingen 

van het eerste hoek van het Strafwet
hoek, hepaalt dat in de gevallen van 
herhaling welke zij preciseert de straf 
niet minder mag hedragen dan het 
duhhele van de vroeger opgelegde straf, 
is de vervangende gevangenisstraf van 
meer dan drie maanden en die zes 
maanden niet te hoven gaat wettelijk 
uitgesproken wanneer de verduhhe1de 
geldhoete het hij de wet vastgestelde 
maximum te hoven gaat doch niet 
wanneer ze, niettegenstaande de ver
duhheling, minder hedraagt dan het 
genoemde maximum. (S.W., art. 40, 
56 en 100.) 

15 maart 1977. 765 

18.- Verbeurdvm·klaring.- Beklaagde 
vervolgd wegens diefstal met de omstandig
heid dat wapens werden getoond. - Ver
beurdve?·klaring van een in beslag genomen 
pistool. - Rechter die deze stmf enkel 
verantwoordt op grand van veiligheids
overwegingen. Onwettelijkheid. - On
wettelijk is de heslissing die, op de ver
volging wegens diefstal met de omstan
digheid dat wapens werden getoond, de 
verheurdverklaring van een in heslag 
genomen pistool uitspreekt om de enkele 
reden dat die straf verantwoord is op 
grond van veiligheidsoverwegingen. 

28 maart 1977. 814 

19. - Vm·beu1·dverklaring. Geen 
vaststelling van de bij de wet gestelde voor
wam·den. - Niet met redenen omklede 
beslissing. - Niet met redenen omkleed 
is de beslissing die in strafzaken een ver
heurdverklaring uitspreekt zonder de 
aanwezigheid van de hij de wet gestelde 
voorwaarden vast te stellen. (Grondwet, 
art. 97; S.W., art. 42; wet van 24 fehruari 
1921, gewijzigd hij de wet van 9 juli 1975, 
art. 4, § 6.) 

29 maart 1977. 817 

20. - V e1·vangende gevangenisst1·aj. -
Geldboete van 25 fmnk wegens overtredin
gen van het W egverkeersreglement. -
Maximum d1·ie dagen.- De vervangende 
gevangenisstraf voor een geldhoete van 
25 frank wegens overtredingen van het 
W egverkeersreglement mag niet meer 
hedragen dan drie dagen. (Artt. 40 en 
100 S.W.) 

18 april 1977. 856 

21. - Verzachtende omstandigheden. -
Oriminele zaken. - Gevolgen. -De rech
ter die in criminele zaken verzachtende 
omstandigheden aanneemt, moet nood
zakelijk een minder zware straf uit-
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spreken dan die welke bij de wet op 
een misdaad is gesteld. (Artt. 79 en 80 
S.W.) 

18 april 1977. 856 

22. - Vm·vangende gevangenisstmf. -
Misdrijf waarop het Wegve1·keersreglement 
straf stelt. - Beslissing waa1·bij geen ver
vangende gevangenisstraf voor de geldboete 
wordt uitgespmken. - Onwettelijkheid.
Onwettelijk is de beslissing waarbij een 
geldboete wordt opgelegd voor een mis
drijf waarop het W egverkeersreglement 
straf stelt, zonder terzelfdertijd een ver
vangende gevangenisstraf uit te spreken. 
(Artt. 40 en 100 S.W.) 

9 mei 1977. 919 

23. - Samenloop van misd1·ijven. -
Veroordeling we gens valsheid in gesch1·iften 
en overt1·eding van de wet van 15 ap1·il 
1958 bet1·ejjende de publiciteit inzake tand
verzm·ging. - Een enkele straf. - Bene
vens de st1·af op valsheid in geschtiften mag 
geen ontzetting van het 1·echt om de tand
heelkunde uit te oefenen, worden uitgesp1'0-
ken. - Ret arrest dat op een beklaagde, 
die wordt vervolgd wegens valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stukken 
en overtreding van de wet van 15 april 

TAALGEBRUIK. 

1. - St1·afzaken. - Oassatiebemep. -
Memorie opgesteld in een ande1·e taal dan 
die van de bestreden beslissing. - Nietig
heid. - Nietig is de memorie neergelegd 
tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken, die is opgesteld in een andere 
taal dan die van de bestreden beslissing. 
(Wet van 15 juni 1935, artt. 27 en 40.) 

11 januari 1977. 527 

2. - Strafzaken. - Beklaagde die de 
taal van de rechtspleging niet kent of zich 
gemaklcelijker in de andm·e taal uitd1·ukt.
Ve1·zoek tot wijziging van de taal van de 
rechtspleging. - Geen bepaalde vorm 
vom·geschreven. - Geen bepaalde vorm is 
voorgeschreven voor het indienen van 
het verzoek tot wijziging van de taal van 
de rechtspleging door de beklaagde die 
deze taal niet kent of zich gemakkelijker 
in de andere taal uitdrukt. (Wet van 
15 juni 1935, art. 23.) 

15 februari 1977. 665 

3. - Strafzaken. - Beklaagde die de 

T 

1958 betreffende de publiciteit inzake 
tandverzorging, toepassing heeft ge
maakt van de straf op valsheid in ge
schriften, nl. de zwaarste straf, mag hem 
bovendien niet wettig veroordelen tot 
ontzetting van het recht om de tandheel
kunde uit te oefenen, welke straf niet op 
valsheid in geschriften is gesteld. (Art. 65 
SW.). 

31 mei 1977. 1013 

24. - Wanbedrijf. Vervangende 
gevangenisstraf.- Maximum drie maan
de. - De vervangende gevangenisstraf 
voor een wanbedrijf mag niet meer dan 
drie maanden bedragen. (Art. 40 S.W.) 

20 juni 1977. 1084 

STRAFVORDERING. 

Instellen van de strafvordering. - Vm·
krachting en openbare zedenschennis. -
Geen klacht vanwege de benadeelde. -
Ontvankelijkheid. - Geen enkele wette
lijke bepaling vereist voor het instellen 
van de strafvordering wegens verkrach
ting en openbare zedenschennis dat de 
benadeelde klacht indient. 

26 oktober 1976. 241 

taal van de 1•echtspleging niet kent of zich 
gemakkelij ker in de ande1·e taal uitdrukt. 
- Verzoek tot wijziging van de taal van 
de rechtspleging. - Onaantastbare beoor
deling. - De feitenrechter oordeelt op 
onaantastbare wijze, onder voorbehoud 
van de bewijskracht van de akten, of de 
beklaagde die de taal van de rechtsple
ging niet kent of zich gemakkelijker in 
de andere taal uitdrukt, de wijziging van 
de taal van de rechtspleging aan de 
rechtbank heeft gevraagd. (Wet van 
15 juni 1935, art. 23.) 

15 februari 1977. 665 

4. - Eentaligheid van de akte. - Be
grip.- De woordelijke aanhaling van een 
bewijsstuk dat in een andere taal dan die 
van de akte is gesteld, doet niets af aan 
de eentaligheid van de akte, wanneer de 
zakelijke inhoud van het bewijsstuk, 
voor zover die voor de regelmatigheid 
van de akte vereist is, erin is weergegeven 
in de taal van de alde. 

3 mei 1977. 898 

5. - V e1·melding in het arrest van de 
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artikelen van de wet van 15 juni 1935. -
Niet op stmffe van nietigheid voorge
schreven.- De vermelding, in een arrest, 
van de artikelen van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken waar
van toepassing werd gemaakt, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. 
(Art. 41 wet van 15 juni 1935.) 

24 mei 1977. 977 

6. - Strafzaken. - Wet van 15 juni 
1935, artikel 40. - Beschikking van de 
raadkamer tot bevestiging van een bevel 
tot aanhouding. - Aard. - Gevolg op 
het taalgebruik. - De beschikking van 
de raadkamer tot bevestiging van een 
bevel tot aanhouding is geen louter voor
bereidende beslissing, in de zin van arti
kel 40 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken ; 
wanneer deze beschikking op tegenspraak 
is gewezen dekt zij derhalve de nietigheid 
van het proces-verbaal waarbij een 
onderzoeksrechter, voordat hij een bevel 
tot aanhouding verleent, de verklaring 
van de verdachte in een andere landstaal 
dan die van de rechtspleging optekent. 

27 juni 1977. ll08 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 

Vaststelling van ove1·tredingen van de 
wet van 14 mei 1930 over de 1·adiotelegmjie, 
de radiotelejonie en andere mdioverbindin
gen. - Geen uitsluitende bevoegdheid van 
de onde~·zoeks1·echtM'. - Het recht om 
overtredingen van de wet van 14 mei 1930 
over de radiotelegrafie, de radiotelefonie 
en andere radioverbindingen vast te 
stellen behoort niet uitsluitend toe aan 
de onderzoeksrechter, doch aan een ieder 
die regelmatig de hoedanigheid van agent 
van gerechtelijke politie heeft. (Art. 9, 
eerste en tweede lid, wet van 14 mei 19 30.) 

31 mei 1,977. 1004 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 

1. - Bewijs te leveren doo1· hem die het 
bedmg van een onverschuldigde betaling 
terugvordert. - Hij die teruggave van een 
onverschuldigde betaling vordert, moet 
slechts dan bewijzen dat hij die betaling 
bij vergissing heeft gedaan, indien twijfel 
mogelijk is betreffende de oorzaak van 
gezegde betaling en derhalve nopens het 
onverschuldigde karakter ervan. (Arti
kel 1235 B.W.) 

10 juni 1977. 1044 

2. - Onverschuldigde betaling. - Ge
volg van een rechtsdwaling dan wel van 
eenjeitelijke dwaling.- Onverschilligheid. 
- Voor de terugvordering van het on
verschuldigd betaalde is het onverschillig 
of de onverschuldigd gedane betaling het 
gevolg is van een rechtsdwaling dan wel 
van een feitelijke dwaling. (Art. 1235 
B.W.) 

10 juni 1977. 1044 

TUSSENKOMST. 

1. - BurgeTlijke zaken. - Oassatie
geding.- Vm·de1·ing tot bindendverklaTing 
van het aTTest doo1· de eiser in cassatie in
gesteld.- VeTweTping van de vooTziening 
in cassatie. - Vm·de1·ing zondeT bestaans
Teden. - Verwerping van de voorziening 
ontneemt alle belang van de vorderin.g tot 
bindendverklaring welke de eiser tot 
cassatie heeft ingesteld. 

2 september 1976 en 6 mei 1977. 
7 en 915 

2. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Oassatie
geding. - V m·dering tot bindendveTklaTing 
van het a1'1'est dooT de veTweeTde1' in cas
satie ingesteld. - Ve1·weTping van de voor
ziening. - Vorde1'ing zonde1· belang. -
Door verwerping van de voorziening heeft 
de vordering tot bindendverklaring van 
de verweerder in cassatie tegen een derde 
geen bestaansreden meer. 

2 september 1976. 7 

3. - Bu1·gerlijke zaken. Oassatie-
geding. - Ontvankelijke eis tot bindend
ve1·kla1·ing van het aTTest doo1· de eiseT tot 
cassatie ingesteld. - Inwilliging van de 
voo1·ziening. - Eis geg1·ond ve~·klaaTd. -
Wanneer het Hof de voorziening inwil
ligt, verklaart het de ontvankelijke eis 
tot bindendverklaring van het arrest, 
ingesteld door de eiser tot cassatie, ge
grond. 

17 september 1976 en 1 juni 1977. 
62 en 1018 

4.- Stmfzaken.- Bu1•gm•lijke Techts
vordeTing. -De stmjTechteT kan wettelijk 
een ve1'001'deling, een st1·aj of een andeTe 
maatregel ten laste van een derde uit
spreken. - DeTde die in de zaak kan wo1'
den toegelaten. - W anneer de wet aan 
de strafrechter toestaat een veroordeling, 
een sanctie of een andere maatregel ten 
laste van een derde uit te sprekeii, kan 
deze derde uitzonderlijk in de zaak wor
den betrokken of toegelaten om zich te 
verdedigen. 

27 juni 1977. 1103 
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5. - Stmjzalcen. - Wet van 7 jamtari 
1958, m·tikel16bis, bet?·effende de Fondsen 
voor bestaanszekerheid. - De straj1·echter 
die. de straf uitspreekt is e?'toe gehouden cle 
werkgever ambtshalve te ve?·oo?·delen tot 
betaling van de achterstallige bijd?·agen, 
bijdmgeopslagen en verwijlinte1·esten. -
Faillissement van cle we1·kgever. - V?'ij
willige of geclwongen tussenlcomst van de 
cumtor. - Geen enkele wettelijke bepaling 
voo1·ziet in zulke tussenkomst. - Arti
kel 16bis van de wet van 7 januari 1958 
betreffende de Fondsen voor bestaans
zekerheid, volgens hetwelk de rechter die 
de straf uitspreekt ten laste van de 
werkgever, zijn aangestelden of zijn last
hebbers die de bijdragen niet hebben 

UITLEVERING. 

1. - Aclvies van cle kamer van inbe
schuldigingstelling. Voorziening in 
cassatie niet ontvankelijk. - Het advies, 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling aan de Regering gegeven inzake nit
levering, is geen beslissing waartegen 
cassatieberoep openstaat. (Art. 3 wet 
van 15 maart 1874; art. 609 G.W.) 

12 oktober 1976. 180 

2. - Vom·lopige aanhoucling. - Uit
leveringsve?·clmg waa1·in W01'clt bepaalcl dat 
cle voorlopige aanhoucling via cliplomatieke 
weg moet worden gevraagcl. - Deze bepa
ling sluit cle mogelijkheicl niet uit van een 
voo1·lopige aanhoucling via een ancle1·e weg 
gevraagd. - De bepaling van een uit
leveringsverdrag clat de voorlopige aan
houding voor een uitlevering geschiedt 
op vertoon van een bevel tot aanhouding 
of van een akte met dezelfde kracht, door 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

1. - Valsheicl in geschrijten. -Mate
?'ieel bestanclcleel van het misdrijj. -
Begrip. - Valsheid in geschriften kan 
worden gepleegd door de trekker van 
een wissel, die aan de handtekening van 
de avalgever achteraf de vermelding van 
de betrokkene, als degene voor wie bet 
aval is gegeven, eenzijdig toevoegt, ze1fs 
indien zulks met de niet uitgedrukte 

u 

v 

betaald of niet betaald hebben binnen 
de vastgestelde termijnen de werkgever 
ambtshalve veroordeelt tot betal:ing, aan 
de installing die met de inning van de 
bijdragen is belast, van de achterstallige 
bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijl
interesten die op het tijdstip van het 
vonnis nog niet aan deze instelling zijn 
gestort, bezwaart, in geval van faillisse
ment van de werkgever, de failliete boedel 
geenszins met een veroordeling, een 
sanctie of een andere maatregel waartegen 
de curator zich zou moeten verdedigen ; 
niet ontvankelijk is derhalve de vrijwil
lige of gedwongen tussenkomst van de 
curator. 

27 juni 1977. 1103 

de bevoegde overheid verleend en via 
diplomatieke weg toegezonden of, in 
spoedeisend geval, via een door de post 
of de telegraaf doorgezonden bericht van 
het bestaan van een bevel tot aanhou
ding, op voorwaarde dat dit bericht regel
matig via diplomatieke weg is toegezon
den aan de Minister van Buitenlanclse 
Zaken van het land waar de verdachte 
zich bevindt, staat de voorlopige aan
houding niet in de weg, die in spoed
eisend geval, geschiedt op een officieel 
bericht dat aan de Belgische overheid 
toegezonclen is door de overheid van het 
land waar de vreemdeling veroordeeld is 
of vervolgd wordt ; in dit geval is de aan
houding evenwel facultatief. (Verdrag 
tussen Belgie en Spanje houclende rechts
bijstand in strafzaken van 17 juni 1870, 
art. 11, en Uitleveringswet van 15 maart 
1874, art. 5.) 

24 mei 1977. 976 

bedoeling van de avalgever overeen
stemt. (Art. 196, lid 4, S.W.) 

12 oktober 1976. 181 

2. - Valsheid in geschrijten. - Ver
melclingen op een blanco cheque clie niet 
met cle waarheid st?·oken. - Beclrieglijk 
opzet aan cle schuldeise?'B van cle t?·ekker, 
na zijn overlijden, een ongeoorloojd voor
cleel te verschaffen. - Hancleling welke 
valsheicl in geschrijten oplevert. - Van 
valsheid in geschriften is er sprake als 
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na het overlijden van de trekker op een 
blanco cheque een niet met de waarheid 
strokende vermelding wordt aangebracht, 
zoals de vermelding van een bedrag, met 
het bedrieglijk opzet de schulden van de 
overledene buiten de vereffening van de 
nalatenschap te betalen en zodoende aan 
de schuldeisers van die nalatenschap 
een ongeoorloofd voordeel te verschaffen 
ten nadele van de erfgenamen. (Artt. 193, 
196 en 197 Sv.) 

13 december 1976. 413 

3. - Deelneming aan misd1·ijven. -
V e1·oonleling we gens deelneming aan dit 
misd1•ijj. - W ettelijlcheid. - Voonvaarde. 
- Om een beklaagde wettelijk te kunnen 
veroordelen als 1nededader van het mis
drijf « valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken >> wordt niet vereist 
dat alle bestanddelen van het misdrijf 
in de deelnemingshandelingen aanwezig 
zijn ; het is voldoende dat vaststaat dat 
een dader het misdrijf « valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken " 
heeft gepleegd en dat de mededader 
wetens aan de uitvoering van het misdrijf 
heeft deelgenomen op een der in lid 2 
en 3 van artikel 66 van het Strafwetboek 
bepaalde wijzen. (Artt. 66, 193, 196, 197 
en 213 S.W.) 

10 januari 1977. 514 

4.- Valsheid.- Bed1·ieglijk opzet. -
Begrip. - Het bedrieglijk opzet vereist 
voor het bestaan van valsheid in geschrif
ten is het opzet om zichzelf of een ander 
een onrechtmatig voordeel te verschaffen. 
(Art. 193 S.W.) 

22 februari 1977. 682 

5. - Van valsheid betichte stukken. -
Door de a1·tikelen 448 en 450 van het 
W etboek van Strafvm·de?·ing bepaalde vor
men. - N och substantieel noah voorge
schreven op straffe van nietigheid. - De 
bij de artikelen 448 en 450 van het Wet
boek van Strafvordering bepaalde vor
men met betrekking tot van valsheid 
betichte stukken, zijn noch substantieel 
noch voorgeschreven op straffe van 
nietigheid. 

29 maart 1977. 818 

6. - Attest en ereloon1·ekening opge
maakt door een licentiaat in de tandheel
kunde. - V alsheid in gesclwiften. -
Beg1•ip. - Het arrest dat vaststelt, ener
zijds, dat een licentiaat in de tandheel
kunde aan een patient een schriftelijk 
attest heeft afgegeven met zijn ereloon
rekening voor de zorgen die hij had ver-

strekt, hoewel deze waren verstrekt door 
een derde die in zijn cabinet werkte, 
maar die de tandheelkunde niet mocht 
uitoefenen, en, anderzijds, dat deze 
tandarts en deze derde zodoende gezocht 
hebben onwettige en strafbare handelin
gen te verbergen, beslist wettelijk dat 
heiden met bedrieglijk opzet hebben ge
handeld en zich schuldig hebben gemaakt 
aan het misdrijf waarvan sprake is in de 
artikelen 193, 196 en 197 van het Straf
wetboek. 

31 mei 1977. 1013 

VENNOOTSCHAPPEN. 

1. - Naamloze vennootschap. - Afge
vaardigd behee?'de?'. - Beslissing waa1•bij 
wo?'dt aangenomen dat de ajgevaa1·digcl 
behee1'de?· van de vennootschap aan deze 
oak is ve1·bonden dam· een a?·beidsove?·een
komst voor bedienden. - Beslissing waa?'
bij niet wo1•dt vastgesteld dat tussen deze 
ajgevaa1·digd behee?'der en de vennootschap 
een ve?'band van onde1•geschiktheid bestaat. 
- Geen wettelijk vemntwoo1·de besliss1:ng. 
- Niet wettelijk verantwoord is de be-
slissing die aanneemt dat de afgevaardigd 
beheerder van een naalllloze vennoot
schap aan de vennootschap ook is ver
bonden door een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden op grond aileen dat deze 
beheerder bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid is aangesloten en ook « in 
dienst " van de vennootschap is, zonder 
vast te stellen dat zijn activiteit, welke 
eventueel niets te maken heeft met het 
dagelijks beheer van de vennootschap, 
wordt uitgeoefend met de voor de ar
beidsovereenkomst voor bedienden ken
merkende ondergeschiktheid. 

20 oktober 1976. 222 

2. - Naamloze vennootschap. - Raad 
van beheer en di1·ectiecomite. - Oollegiaal 
ka?'akte?'. - Onenigheid tussen deze O?'ga
nen van de vennootschap. -Recht van de 
beheenlers hie1·van uitleg te geven aan cle 
algemene vergadering der aandeelhoude?·s. 
- De bepalingen van de artikelen 54 
en 67 van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de handelsvennootschappen 
hebben tot cloel het collegiaal karakter 
van de raad van beheer van de naamloze 
vennootschap en de voorwaarden van de 
beraadslagingen vast te leggen ; zij doen 
geen afbreuk aan het recht van de be
heerders van de vennootschap of van de 
voorzitter van haar raad van beheer aan 
de algemene vergadering waarvan zij de 
mandatarissen zijn, uitleg te geven van 
de moeilijkheden of onenigheden die 
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ontstaan zijn tijdens de beraadslagingen 
van de raad van beheer en, eventueel, 
van het directiecomiM. 

10 maart 1977. 757 

3. - Handelsvennootschap. In-
vereffeningstelling. - Schuldeise1·s wier 
schuldv01·de1·ing is ontstaan v66r de in
ve1·effeningstelling. - Gelijlcheid bij de 
ve1'Cleling van het maatschappelijk ve1'
mogen, onve1·minde1'Cl de 1'echten van de 
bevoor1·echte schuldeisers. - Wordt een 
handelsvennootschap in vereffening ge
steld dan moet, onverminderd de rechten 
van de bevoorrechte schuldeisers, gelijk
heid heersen bij de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen tussen de 
schuldeisers van de vennootschap, wier 
schuldvordering is ontstaan v66r de in
vereffeningstelling van de vennootschap. 
(Art. 184 gecoord, wetten op de handels
vennootschappen.) 

24 maart 1977 (twee arresten). 
802 en 804 

4. - Handelsvennootschap. - Inve1'
effeningstelling.- Samenloop van schuld
eise1'S wie1· sch~ddvordering bestaat van 
v661· de inve1·ejfeningstelling. - Rechten 
van deze schuldeisers onhe1'1'oepelijlc en 
onderling vastgelegd. - Invereffening
stelling van een handelsvennootschap 
doet een samenloop ontstaan tussen de 
niet-bevoorrechte schuldeisers van de 
vennootschap, wier schuldvordering be
staat van v66r de invereffeningstelling, 
en legt de rechten van deze schuldeisers 
onherroepelijk en onderling vast. 

24 maart 1977. 802 en 804 

5. - Handelsvennootschap. - Inve1'
effeningstelling. N iet- bevoor1·echte 
schuldeiser wiens schuldvo1•de1·ing bestaat 
van v66r de invM·effeningstelling. 
Recht van deze schuldeisM' zijn sch~tld
V01'de1'ing ge1·echtelijlc te doen vaststellen. -
Ve1·zet van de vennootschap tegen de daden 
van temtitvoerlegging. - Ve1·zet geg1'0nd 
indien de rechten van de ande1·e schuld
eise1'S door deze daden worden geschaad.
Hoewel een niet-bevoorrechte schuldeiser 
van een handelsvennootschap in vereffe
ning, wiens schuldvordering is ontstaan 
v66r de invereffeningstelling, een indivi
duele rechtsvordering tegen de vennoot
schap kan instellen, met name om zijn 
schuldvordering gerechtelijk te doen 
vaststellen, kan deze rechtsvordering niet 
leiden tot daden van tenuitvoerlegging 
waardoor de rechten van de andere 
schuldeisers zouden worden geschaad. 
De rechter bij wie het verzet van de 

vennootschap tegen dergelijke daden van 
tenuitvoerlegging aanhangig is, neemt 
dit verzet aan, in zoverre deze daden de 
rechten van de andere schuldeiserE zou
den schaden. 

24 maart 1977. 802 

6. - Handelsvennootschap. Inver-
effeningstelling, N iet- bevo01'rechte 
sch~tldeise?'s wier schulclvo1'Cle1'ing is ont
staan v661· de invereffeningstelling. -
Schorsing van de loop van de inte1·esten in 
de verhouclingen tussen deze schuldeisers, 
wanneM' het maatschappelijk ve1·mogen 
geen betaling van deze inte1•esten mogelijk 
maakt. - In de verhoudingen tussen de 
niet-bevoorrechte schuldeisers van een 
handelsvennootschap in vereffening, wier 
schuldvordering is ontstaan v66r de in
vereffeningstelling, en voor de vaststel
ling van hun rechten onderling wordt de 
loop van de interesten van hun schuld
vorderingen geschorst op de datum van 
de invereffeningstelling wegens de samen
loop welke deze doet ontstaan tussen die 
schuldeisers en om de gelijkmatige op
lossing van de vereffening mogelijk te 
maken, wanneer het actief van de ven
nootschap geen betaling van de interesten 
mogelijk maakt. 

24 maart 1977. 804 

7. - Handelsvennootschap. - VM·effe
ning van een vennootschap met een andere 
rechtspm•soonlijkheid dan die van de ven
noten. - Vereffening ge1·egeld door bij
zondere 1'egels.- Daar de vereffening van 
handelsvennootschappen met een andere 
rechtspersoonlijkheid dan die van de 
vennoten geregeld wordt door bijzondere 
regels, is wettelijk de beslissing dat de 
verkoop, door de vereffenaar van een 
dergelijke V8lmootschap, van haar han
delszaak geen daad van verdeling is in 
de zin van artikel 1872 van het Franse 
Burgerlijk W etboek. 

21 april 1977. 866 

8. - Handelsvennootschap. Ve1'-
effening. - V ennootschap met een andere 
1'echtspe1·soonlijkheid dan die van de ven
noten. - Verlcoop, door de vereffenaar, 
van de handelszaalc van die vennootschap. 
- Deze ve1•koop is geen claad van ve1·deling 
in de zin van a1·tikel 1872 van het Fmnse 
Burge1·lijk Wetback. - Daar de vereffe
ning van handelsvennootschappen met 
een andere rechtspersoonlijkheid dan die 
van de vennoten geregeld wordt door 
bijzondere regels, is wettelijk de beslissing 
dat de verkoop, door de vereffenaar van 
een dergelijke vennootschap, van haar 
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~andel~zaak geen daad van verdeling is 
Ill de zm van artikel 1872 van het Franse 
Burgerlijk Wetboek. 

21 april 1977. 866 

VERBINTENIS. 

Ge?rl:igheid van een handeling.- Nood
zalcel'bJlc bestaan van een oo1·zaalc. - Uit
zonderingen. - Behoudens in de gevallen 
waarin de wet aanneemt dat de handeling 
op zichzelf kan bestaan en van haar 
oorz~ak. kan worden gescheiden, is de 
g~ld1ghB1d va~ ~en rechtshandeling, het
ZIJ een eenziJdige of een tweezijdige, 
onderworpen aan het bestaan van een 
oorzaak. (Artt. ll08 en 1131 B.W.) 

5 november 1976. 268 

VERDELING. 

1.-Defin~tieve verdeling. -I;Ju1·ge1'lijk 
Wetboelc, art'blcel 840. - Bepaltngen niet 
van toepassing op de handelingen tot uit
voering van een definitieve verdeling. -
De bepalingen van artikel 840 van het 
Burgerlijk Wetboek hebben aileen be
trekking op verdelingen en niet op afre
k;eningen van wederzijdse schuldvorde
rmge~ van ~edeeigenaars of handelingen 
tot mtvoermg van een reeds definitief 
geworden verdeling. 

29 oktober 1976. 250 

2.- Ve1·ef!ening van een nalatenschap. 
- Akte van verdeling waa1·bij een deel van 
de goede1·en wordt toegelcend aan iemand 
die met de onverdeeldheid niets te malcen 
heejt. - Handeling die lean worden ge
inte1preteerd als een afstand van erj1·echten 
onder bezwa1·ende titel. - V e1·bintenis 
zonder oorzaalc. - W anneer de akte van 
verdeling ener nalatenschap, waarbij een 
deel .van de ~oederen wordt toegekend 
aan wmand dw met de onverdeeldheid 
niets te maken heeft, niet kan worden 
ge'interpreteerd als een afstand van erf
rechten komt zij neer op een overeen
komst zonder oorzaak. (Art. 1131 B.W.) 

5 november 1976. 268 

VERHAAL OP DE RECHTER. 

1. - Arnbtelijlce tussenkomst van een 
advocaat bij het Hoj van Oassatie nood
zakelijk. - Daar het verhaal op de rech
ter een burgerrechtelijk geding is, is het 
enkel ontvankelijk indien het wordt 
ingeleid door een verzoekschrift onder
tekend door een advocaat bij het Hof 

van Cassatie. (G.W., artt. 478, 1080 en 
1140 tot 1147.) 

14 december 1976. 435 

2. - Ontvankelijlcheid van het ve1•zoek. 
----:-; Voorwaarden. - Om ontvankelijk te 
ZlJn moe~ het verhaal op de rechter 
worden mtgeoefend binnen dertig dagen 
te rekenen van het feit dat tot het ver
haal aanleiding ~eeft gegeven en, in geval 
van be<;I,rog of hst, van de dag waarop 
d~. partiJ daarvan kennis gekregen heeft, 
blJ een verzoekschrift dat de middelen 
bevat, . ?ndertekend door de partij of 
haar blJZOndere gemachtigde en vooraf 
betekend aan de rechter op wie verhaal 
wordt genomen. (Artt. 478, 1080, 1140, 
1142 en 1143 G.W.) 

27 juni 1977. 1116 

3. - G1·iej gegrond op de beweerde 
valsheid van een vaststelling doa~· de 1•echter 
in zij'fl: beslissing. - Geen betichting van 
va_lshMd. - !(ie~-ontvanlcelijkheid. -
N1et ontvankehJk IS de grief, in een ver
zoekschrift tot verhaal op de rechter, 
ten betoge dat de authentieke vaststel
li~gen van de rechter in zijn beslissing 
n~et met de werke~ijkheid stroken, als de 
Blser deze vaststelhngen niet van valsheid 
heeft beticht. 

27 juni 1977. 1ll6 

4.- Artilcel1140, 1° Gm·echtelijk Wet
boek. - Bed1•og of list. - Betekenis van 
~eze te;rnen. - Bedrog of list, als bedoeld 
m art1kel 1140, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, onderstelt kunstgrepen of arg
listi~heden, h~~zij om het gerecht te 
bednegen, hetziJ om een partij te bevoor
delel_l. of haar nadeel toe te brengen, 
h~tZIJ om e~n. persoonlijk belang te 
d1enen. (Imphmete oplossing.) 

27 juni 1977. 1116 

VERJARING. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HooFDSTUK II. - Bu1·ge1·lijke zaken. 

HooFDSTUK III. - Strajzalcen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN, 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Bu1·ge1'lijke zaken. - V ordering 
tot schadevergoeding gegrond op een mis-
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d?'ijf. - Reohter Ve?'Plioht te onderzoeken 
of deze vorde1•ing niet ve1jaard is. - Draag
wijdte van dit ondm·zoek. - De rechter die 
moet uitspraak doen over een op een 
misdrijf gegronde vordering tot schade
vergoeding die op een misdrijf is gegrond 
moet onderzoeken of deze vordering niet 
verjaard is en nagaan of de feiten waarop 
deze vordering is gegrond samen met 
andere feiten niet een enkel misdrijf 
vormen, wegens de eenheid van strafbaar 
opzet. 

7 oktober 1976. 148 

2. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Bu1·gerlijke 
reohtsvordering volgend uit een rnisd?·ijf. -
Rechtsvordm·ing die vmjaart do01· ve?'loop 
van vijf jaren, te rekenen van de dag waar
op het bij de wet als misd1•ijf ornsoh?-even 
feit heeft plaatsgehad. - Reohtsvo1•de1·ing 
die niet lean verjaTen v66r de stmfvordeTing. 
-De burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit een misdrijf, ongeacht of deze rechts
vordering voor het strafgerecht of voor 
het burgerlijk gerecht wordt ingesteld, 
verjaart door verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop het bij de 
wet als misdrijf omschreven feit heeft 
plaatsgehad; zij kan echter niet verjaren 
v66r de strafvordering. (Art. 26 wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van Strafvorde
ring.) 

28 oktober 1976. 247 

HOOFDSTUK III. 

STRAFZAKEN. 

3. - St?·afzaken.- StmfvO?·deTing. -
MisdTijf onopzettelijk toeb1·engen van sla
gen of ve1·wondingen. - Te~·rnijn. - De 
strafvordering wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen 
verjaart, bij gebrek aan oorzaak tot 
schorsing van de verjaring, door verloop 
van drie jaren vanaf de dag waarop de 
laatste daad van onderzoek of van ver
volging is verricht binnen drie jaar te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd. (Artt. 418 en 420 S.W. ; 
artt. 21 en 22 wet van 17 april 1878.) 

27 september 1976. 107 

4. - StTafzalcen.- Stmfv01·de1·ing. -
Stuiting van de verja1·ing. - Daad van 
onde~·zoelc. - BegTip. - Onder daad 
waardoor de verjaring van de strafvor
dering wordt gestuit wordt verstaan elke 
handeling of daad van een daartoe be -
voegde overheid strekkende tot het ver
zamelen van bewijzen of tot het in staat 

van wijzen brengen van de zaak. (Art. 22 
wet van 17 april 1878.) 

7 oktober 1976 en 10 januari 1977. 
148 en 514 

5. - St?·afzaken. - Stwiting. - Uit
weTking ten aanzien van sarnenhangende 
misdTijven. - VooTwaaTde. - Een daad 
die de verjaring van de strafvordering 
stuit, heeft die uitwerking slechts ten 
aanzien van alle samenhangende mis
drijven die samen onderzocht en gevon
nist worden, wanneer zij, met betrekking 
tot de onderscheiden misdrijven, binnen 
de door de artikelen 21 et 22 van de wet 
van 17 april 1878 bepaalde termijn 
gesteld werd. 

30 november 1976. 362 

6. - StTafzalcen. - StmfvO?·dm·ing. -
OoTzaken van sohorsing van de veTja1·ing. 
- V oo1·ziening niet ontvankelijk we gens 
de aa1·d van de best1·eden beslissing. -
V eTjaTing niet gesohoTst. - Een voor
ziening die niet ontvankelijk is wegens 
de aard van de bestreden beslissing, 
schorst de verjaring van de strafvorde
ring niet. 

30 november 1976. 362 

7.- Stmfzalcen.- VordeTing tot dag
vaaTding om te ve1·sohijnen voor de ooTreo
tionele reohtbanlc aan de bevoegde gereohts
deu?·wam·der gerioht door de prooureur des 
Konings binnen de voor het rnisdrijf ge
stelde ve1jm·ingsterrnijn van de strafvor
deTing. - Daad waa1·door de verjaring 
wordt gestuit. - N iet ve1·eist dat die 
gereohtsdeurwaarde1· de vo1·dering zou heb
ben ontvangen binnen die te1·mijn. -
De verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit door de vordering tot dagvaarding 
van de beldaagde om te verschijnen voor 
de correctionele rechtbank, aan de be
voegde gerechtsdeurwaarder gericht door 
de procureur des Konings binnen de voor 
het misdrijf gestelde verjaringstermijn 
van de strafvordering, zonder dat vereist 
is dat die gerechtsdeurwaarder de vor
dering zou hebben ontvangen binnen 
die termijn. (Artt. 21 en 22 wet van 
17 april 1878.) 

7 december 1976. 396 

8. - Strafzalcen. - Stmfvordm·ing. -
OvertTeding van aTtikel 27, tweede lid, van 
de wet van 10 maa1·t 1925 op de elektrioi
teitsvoorziening. - Verja1·ingsteTrnijn. -
De strafvordering ontstaan uit een over
treding van artikel 27, tweede lid, van 
de wet van 10 maart 1925 op de elektri
citeitsvoorziening is, bij ontstentenis van 
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enige oorzaak die de verjaring schorst, 
verjaard, wanneer meer dan een jaar 
verlopen is te rekenen vanaf de dag van 
de overtreding. (Artt. 21, 22 en 23 wet 
van 17 april 1878.) 

13 december 1976 en 21 februari 1977. 
412 en 676 

9. - Stmfzaken. - Stmjvonle1·ing. -
Scho1·sing van de verja1•ing.- Voorziening 
tegen een beslissing welke definitief en op 
tegenspraak op de stmjv01·dm·ing heeft 
beslist. - SchoTsing van de ve1jaTing sinds 
de uitspraalc van de beslissing tot die van 
het cassatieaTrest. - W anneer een partij 
zich in cassatie heeft voorzien tegen een 
beslissing waarbij de:finitief en op tegen
spraak op de strafvordering uitspraak 
werd gedaan, is de verjaring van deze 
vordering geschorst vanaf de uitspraak 
van deze beslissing totdat het cassatie
arrest wordt uitgesproken. (Art. 24 wet 
van 17 april 1878. 

3 januari 1977. 471 

10.- Strafzalcen.- Stmfvordering.
Een nietige akte lean geen stuiting van de 
vMjaTing met zioh brengen. - Een nietige 
akte kan geen stuiting van de verjaring 
van de strafvordering met zich brengen. 

25 jannari 1977. 579 

11. - Strafzalcen. - Strafvm·dering. -
V onnis tot voeging van de zaken we gens 
samenhang. - Handeling tot stuiting 
van de ve1jaring. - Een tijdig gewezen 
vonnis tot voeging van de zaken, wegens 
samenhang, stuit de verjaring van de 
strafvordering. (Art. 22 wet van 17 april 
1878.) 

25 jannari 1977. 579 

12.- Strafzaken.- B~wgerlijke reohts
vm·dering verjaanl. - Omstandigheid zon
de1' gevolg op de ve1jm·ing van de te bekwa
mer tijd ingestelde bu1·gerlijlce 1'eohtsvor
dering. - De verjaring van de strafvor
dering brengt geen verjaring mee van 
de te bekwamer tijd ingestelde bnrger
lijke rechtsvordering. (Wet van 17 april 
1878, art. 26.) 

21 febrnari 1977. 676 

13. - Stmfzalcen. - V e1·soheidene mis
drijven die cle ~titvom·ing van een enkel 
strafbam· opzet zijn. - Ve1ja1·ing van de 
stmfvonlering gaat pas in vanaf het 
laatste stTajbaa1· feit. - W anneer ver
scheidene misdrijven de nitvoering van 
eenzelfde strafbaar opzet zijn en als 
zodanig slechts een enkel misdrijf op
leveren, gaat de verjaring van de straf-

vordering t.a.v. de gezamenlijke feiten 
pas in vanaf het laatste feit. 

22 februari 1977. 682 

14.- Strajzalcen.- Strafvordering.
V e1·oordeling tot een enlcele st1•af we gens 
een geoont1·aventionalisee1'd wanbedrijj en 
we gens ove?·h·eding van het W egve?·lcee1'S-
1'eglement. - Feiten van v661· twee jaa1·. -
V e?'oordeling waa1•in niet wm·dt gewezen 
op een g1·ond tot sohorsing van de VM'
ja1·ing van de strafvordering. - Onwet
telijke VM'om·deling. - De strafvordering 
voortvloeiend nit een gecontraventiona
liseerd wanbedrijf en uit een overtreding 
van het W egverkeersreglement is, bij 
ontstentenis van een grond tot schorsing 
van de verjaring, noodzakelijk verjaard 
door verloop van twee jaren sedert de 
feiten zijn gepleegd, zodat onwettelijk is 
de beslissing tot veroordeling van de 
beklaagde tot een enkele straf, wegens 
deze twee misdrijven, waarin, zonder te 
wijzen op een grond tot schorsing van de 
verjaring, wordt vastgesteld dat de feiten 
sedert meer dan twee jaar gepleegd zijn. 
(Artt. 21 tot 25 wet van 17 april 1878; 
art. 68 wet betreffende de politie over het 
wegverkeer.) 

14 maart 1977. 764 

15.- Stmfzaken.- Strafvordering.
Geoontraventionaliseenl wanbed1·ijj. 
Te1·mijn. - De strafvordering voort
vloeiend uit een gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf verjaart noodzakelijk door 
verloop van twee jaar sinds de feiten, de 
schorsing van de verjaring niet inbe
grepen. (Artt. 21, lid 2, 22 en 23 wet van 
17 april 1878.) 

22 maart 1977. 788 

16.- Strajzalcen.- Strajvm·de1•ing.
OverM·eding van het W egverkeersreglement. 
- Te1·mijn. - De strafvordering voort
vloeiend nit een overtreding van het 
vVegverkeersreglement verjaart nood
zakelijk door verloop van twee jaar sinds 
de feiten, de schorsing van de verjaring 
niet inbegrepen. (Art. 68 wet betreffende 
de politie op het wegverkeer ; artt. 22, 24 
en 25 wet van 17 april 1878.) 

22 maart 1977. 788 

17.- Strafzalcen.- StrafvordeTing.
Stuiting. - Uitvoe1·ing van een onde?·
zoelcsverriohting door de pToo·ure~tr des 
Konings na de ove1·handiging van de 
dagvaaTding aan de beklaagde. - Daad 
van ondeTzoek die de verjm·ing stuit. -
Een daad van onderzoek die de verjaring 
stnit, is de nitvoering door de bnrge-
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meester V!>n de onderzoeksverrichting, 
waarbij de procureur des Konings vraagt 
of het afschrift van de dagvaarding aan 
de beldaagde werd overhandigd. (Wet 
van 27 april 1878, art. 22.) 

3 mei 1977. 902 

18. - Stmfzal~en. - Verschillende ve~·
dachten. - Daden van onderzoek en van 
vervolging ten laste van een van de ve~·
dachten. - Stuiting van de verjaring ten 
opzichte van de anderen. - V oo1·waa1·den. 
- Daden van onderzoek of van vervol
ging ten laste van een van de verdachten 
stuiten de verjaring van de strafvordering 
ten opzichte van de anderen, wanneer het 
gaat om hetzelfde feit of om feiten die 
onderling nauw verbonden zijn door 
intrinsieke samenhang. 

3 mei 1977. 902 

19.- Stmfzalcen.- Stmjvordering.
Ove1·t1·eding van de wet van 24 juli 1973 
tot instelling van een ve1plichte avond
sluiting in handel, ambacht en dienst
ve1'lening. - Ve1jm·ing. - Te1·mijn. -
De uit een overtreding van de wet van 
24 juli 1973 tot instelling van een ver
plichte avondsluiting in handel, ambacht 
en dienstverlening volgende strafvorde
ring verjaart, wanneer er geen oorzaak 
van schorsing van de verjaring bestaat, 
door verloop van zes 1naanden, te rekenen 
van de laatste daad van onderzoek of van 
vervolging verricht binnen zes maanden 
vanaf de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd. (Artt. 21, 22, 23, 25 wet van 
17 april 1878 en art. ll wet van 24 juli 
1973.) (Impliciete oplossing.) 

10 mei 1977. 922 

20.- Stmfzalcen.- Stmjv01·dering.
V onnis waarbij de zaalc in bemad wordt 
gehmtden en de uitspraalc tot een late1·e 
datum wo1·dt uitgesteld. - V onnis verleend 
binnen de ee1·ste te~·mijn van ve1jm·ing van 
de strafvorde~·ing. - Stuiting van de ve1·
ja1·ing van de strajvo1·de~·ing. - De ver
jaring van de strafvordering wordt 
gestuit door het binnen de eerste termijn 
van verjaring van de strafvordering 
verleende vonnis waarbij de zaak in 
beraad wordt gehouden en de uitspraak 
van het vonnis tot een latere datum 
wordt uitgesteld. (Artt. 21, 22, 23, 25 
wet van 17 april 1878 en art. ll wet van 
24 juli 1973.) 

10 mei 1977. 922 

21. - Strajzalcen. V ero01·deling. -
M isd1·ijj gepleegd tussen twee data, zonde1· 
nadere p1'ecise1•ing.- Onmogelijlcheid voo1• 
het Hof om nate gaan of de stmjv01·dering 

al dan niet ve1jaard is. Vernietiging 
met ve~·wijzing. - W anneer de bestreden 
beslissing de beklaagde veroordeelt we
gens feiten gepleegd tussen een bepaalde 
datum en een andere datum, zonder 
nadere precisering, en aan de hand van 
de processtukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan niet kan worden nagegaan 
of de strafvordering al dan niet verjaard 
is, vernietigt het Hof de veroordelende 
beslissing met verwijzing. (Grondwet, 
art. 97; wet van 17 april 1878, artt. 21, 
22 en 23.) 

14juni 1977. 1054 

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING. 

UITSTEL 
VAN DE 

HooFDSTUK I. - Gewoon uitstel. 

HooFDSTUK II. __:___ Probatieuitstel. 

HooFDSTUK III. 

HooFDSTUK IV. 

Gewone opschorting. 

P1·o batieopscho1·ting. 

HOOFDSTUK II. 

GEWOON UITSTEL. 

1. - Uitstel van de uitvoering van de 
stmf. - Maat1•egel die enlcel bij een met 
1·edenen omlclede beslissing lean bevolen 
wo1·den.- JIIIet 1·edenen omlclede beslissing. 
- Begrip.- Aan de wettelijke verplich
ting om het verlenen van het uitstel van 
de uitvoering van een straf met redenen 
te omkleden wordt voldaan door de 
beslissing waarbij vastgesteld wordt dat 
de veroordeelde de voorwaarden vervult 
welke vereist zijn om het uitstel te genie
ten, en bovendien erop wordt gewezen 
dat er grond is om te hopen dat hij zich 
zal beteren. (Art. 8, § l, wet van 29 juni 
1964.) 

26 oktober 1976. 243 

2. - Uitstel van tenuitvoerlegging der 
stmffen. - Wet van 29 juni 1964, a1•ti
lcel 8. - Opgave van de 1·edenen voo1· de 
bevolen maatregel.- Begrip. -De rede
nen ter verantwoording van de beslissing 
aan de beklaagde uitstel te verlenen van 
de tenuitvoerlegging der straf worden 
opgegeven door de beslissing die niet 
enkel vastsbelt dat de beklaagde aan de 
wettelijke voorwaarden voldoet, maar 
bovendien verklaart dat men mag hopen 
dat de beklaagde zich zal beteren. 
(Art. 8 wet van 29 juni 1964.) 

8 februari 1977. 643 
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3. - Gewoon ~t-itstel door de eerste 
rechter verleend. - Rechter in hager beroep 
van oordeel dat het uitstel niet moet wo1·den 
gehandhaajd. - Geen ve1plichting voor 
de rechter de 1•edenen op te geven te1· ve?·ant
wom·ding van deze beoordeling. - De 
rechter in hager beroep beslist soeverein 
in feite dat het aan de beklaagde door 
de eerste rechter verleende uitstel niet 
moet gehandhaafd worden ; bij gebrek 
aan een conclusie dienaangaande client 
hij de redenen niet op te geven waarop 
deze beoordeling steunt. 

23 mei 1977. 967 

HOOFDSTUK II. 

PROBATIEUITSTEL. 

HOOFDSTUK III. 

GEWONE OPSOHORTING. 

4. - Schorsing van de ve1•oonleling. -
Mogelijkheid en geen ve1plichting voo1· 
de 1'echte1·. - De wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie legt de rechter geen enkele 
verplichting op, doch verleent hem de 
mogelijkheid de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling te gelasten 
of een uitstel voor de uitvoering van de 
straffen te verlenen, indien de bij de wet 
gestelde voorwaarden vervuld zijn. 

23 mei 1977. 967 

5. - Schorsing van de veroordeling. -
Ve1·werping van de aanv1·aag tot schorsing. 
- Redengeving. - Ter beantwoording 
van eisers conclusie, waarbij deze enkel 
de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling vroeg, is het arrest regel
matig gemotiveerd door erop te wijzen 
dat deze maatregel niet kan overwogen 
worden, gelet op de ernst van de feiten 
en de functies van de beklaagde. 

23 mei 1977. 967 

HOOFDSTUK IV. 

PROBATIEOPSOHORTING. 

VERVOEROVEREENKOMST. 

Ve1·voer van zaken te lande. - Vervoer
dM· die gasjlessen, niet voldoende beveiligd 
tegen gasontsnapping, vervoert met een 
daartoe niet geschikt voe1·tuig en op een 
wijze die gevaarlijk is.- Ontbranding.-

Rechter die oordeelt dat de brand ontstaan is 
en door het gebrek van de vervoe1·de zaken 
en door de jouten van de ve1·voerder, welke 
hij preciseert. - W ettelijk gerechtvam·digde 
beslissing. - Wettelijk gerechtvaardigd 
is de beslissing die, na te hebben vast
gesteld dat een ontbranding is ontstaan 
tijdens het vervoer van gasflessen, welke 
niet voldoende waren beveiligd tegen gas
ontsnapping, met een daartoe niet ge
schikt voertuig en op een gevaarlijke 
wijze, oordeelt dat de brand te wijten is 
en aan het gebrek van de vervoerde 
gasflessen en aan de fouten van de ver
voerder welke worden gepreciseerd. Arti
kelen 3 en 4 van de wet van 25 augustus 
1891 betreffende de vervoerovereen
komst; artt. ll47 en 1148 B.W.) 

26 november 1976. 341 

2. - Vervoer van zaken te lande. -
Oorzakelijk verband tussen een fo~tt van 
de vervoerde1· en cle sahacle. - Beom·deling 
van cle jeitenreahte1·. - De rechter oor
deelt onaantastbaar in feite of er tussen 
een fout van de vervoerder en de schade 
een oorzakelijk verband bestaat. (Artt. 3 
en 4 van de wet van 25 augustus 1891 
betreffende de vervoerovereenkomst ; ar
ti.kelen 1147 en ll48 B.W.) 

26 november 1976. 341 

VERWIJZING NA CASSATIE. 

1 . - Strajzaken. - V ernietiging omdat 
de 1·echter in hager be1·oep kennis heejt 
genomen van de strajvordering die bij hem 
niet aanhangig is gemaakt en dejlnitiej is 
berecht. - V ernietiging zonde1· verwijzing. 
- Wordt een beslissing vernietigd omdat 
de rechter in hager beroep kennis heeft 
genomen van de strafvordering die bij 
hem niet aanhangig was en die definitief 
is berecht, dan wordt de vernietiging 
zonder verwijzing uitgesproken. 

6 september 1976. 19 

2. - Bevoegdheid van cle rechte1· op 
verwijzing.- Strajzaken.- Vemietiging 
van de beslissing op cle burgerlijke rechts
vm·dering. - Beslissing van cle 1'echte1· op 
verwijzing op cle strajvorcle1·ing. - On
wettelijkheicl. - Onwettelijk is de beslis
sing van de rechter op verwijzing die, 
hoewel de vernietiging beperkt was tot 
de beslissingen op de burgerlijke rechts
vordering, op de strafvordering uitspraak 
doet. 

27 september 1976. 102 

3. - Strajzaken. - Vernietiging van 
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de ~titspraak van de rechtm· op ve1·wijzing 
omdat deze beslist heejt op een rechtsvo?'
dering welke het cassatiearrest niet voo1· 
hem heeft gebracht. - Ve1•nietiging zonder 
verwijzing. - Vernietiging van de uit
spraak van de rechter op verwijzing, in 
zoverre deze rechter beslist heeft op een 
rechtsvordering welke het cassatiearrest 
niet voor hem heeft gebracht, geschiedt 
zonder verwijzing. 

27 september 1976. 102 

4. - Stmjzaken. - Vernietiging van 
de beslissing op de stmjvm·de1·ing wegens 
ve1·val van deze 1·echtsvm·dering. - De 
kosten van deze ?'echtsvordm·ing moeten ten 
laste van de Staat blijven. - V emietiging 
zonder ve1·wijzing. - Wanneer de beslis
sing op de strafvordering vernietigd 
wordt wegens verval van deze rechts
vordering en de kosten van deze rechts
vordering ten laste van de Staat moeten 
blijven, geschiedt de vernietiging zonder 
verwijzing. 

27 september, 13 en 20 december 1976, 
21 februari en 22 maart 1977. 107, 412, 

445, 676 en 788 

5. - Strajzaken. - Voorziening op 
bevel van de Minister van J~tstitie. -
V ernietiging van een vonnis van de 
C01'1'ectionele ?'echtbank of van de politie
?'echtbank waarbij de beklaagde onwette
li,ik werd vero01·deeld. - Vernietiging 
zondm· verwi,izing. - Wanneer op de 
voorziening van de Procureur-Generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
.Justitie, het Hof een vonnis, waarbij de 
correctionele rechtbank of de politie
rechtbank de beklaagde veroordeelt, ver
nietigt omdat deze niet werd gedagvaard 
noch vrij·willig is verschenen, geschiedt 
de vernietiging zonder verwijzing. (Arti
kel 441 Sv. 

5 oktober 1976. 144 

6. - Stmfzaken. - Vemietiging van 
de beschikking van de madkame1· tot ver
wijzing van een verdachte nam· het vonnis
gerecht en van de ve1·oordeling die erop 
gevolgd is. - Verwi.fzing naar dezelfde 
?'aadkame~·, ande1·s samengesteld. - Ver
nietiging, met verwijzing, van de beschik
king van de raadkamer tot verwijzing 
van een verdachte naar het vonnis
gerecht en van de veroordeling die 
erop gevolgd is, brengt verwijzing mede 
naar dezelfde raadkamer anders samen
gesteld. 

12 oktober 1976. 169 

7. - Stmjzaken. V ernietiging we-
gens onwettelijke ve1•hoging van de geld
boete met 390 decimes. - Gedeeltelijke 
vernietiging met verwijzing. - Vernieti
ging op grond dat de geldboete met 
390 decimes is verhoogd, hoewel dit 
slechts met 290 decimes mocht, is tot 
dit beschikkende gedeelte beperkt, doch 
geschiedt met verwijzing. 

26 oktober 1976. 240 

8. - Stmjzaken. - Bevoegdheid van 
de ?'echte?' op ve1·wi,izing. - Rechter op 
verwijzing die alleen ove1· de strajvm·dering 
tegen een beklaagde heejt te beslissen. -
Beslissing waa1·bi,i de kosten van die vor
dering ten laste van een medebeklaagde 
wo1•den gelegd. - Onwetteli.fkheid. - On
wettelijk is de beslissing van de rechter 
op verwijzing waarbij, hoewel slechts de 
strafvordering tegen een beklaagde bij 
hem aanhangig is en hij die beklaagde 
van vervolging ontslaat, een mede
beklaagde in de kosten van die vervolging 
wordt verwezen. 

29 november 1976. 351 

9. - Stmjzaken. - V e1·nietiging van 
de beslissing van de Techte?' op veTwi.fzing 
omdat de rechter, bi.f wie slechts de straf
vordering tegen een beklaagde aanhangig 
was, welke beklaagde doo1· hem van ve?'
volging werd ontslagen, een medebeklaagde 
in de lcosten van die vm·volging heejt ver
wezen. - Vernietiging zonder verwi.fzing. 
- W anneer de beslissing van de rechter 
op verwijzing vernietigd wordt omdat die 
rechter, bij wie slechts de strafvordering 
tegen een beklaagde aanhangig was, 
welke beklaagde hij van vervolging heeft 
ontslagen, een medebeldaagde in de kos
ten van die vervolging heeft verwezen, 
geschiedt de vernietiging zonder ver
wijzing. 

29 november 1976. 351 

10. - Stmjzaken. - Vernietiging van 
een beslissing in zove1•re zi.f, ove?·een
komstig artikel 60 van het Stmfwetboelc, 
de uitgesproken geldboeten niet verminderd 
heeft. - Gedeeltelijke vemietiging met 
ve1•wi,izing. - Vernietiging in zoverre 
een beslissing, overeenkomstig artilml 60 
van het Strafwetboek, het totaal van de 
wegens samenlopende wanbedrijven uit
gesproken geldboeten niet heeft vermin
derd, is tot deze beschikl~ing beperkt, 
doch geschiedt met verwijzing. 

14 december 1976. 420 

11. Stmfzaken. BurgeTli.fke 
rechtsvoTde1·ing. - Beslissing in hager 
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beroep ve1·nietigcl omclat de ?'echter in 
hoge1· be?'oep beslist heejt ovm· een bu?'gm·
lijke ?'echtsvoTcle?·ing welke niet voor hem 
was gebracht. - Vernietiging zoncle1· ver
wijzing. - Wanneer een beslissing in 
hager beroep vernietigd wordt omdat de 
rechter in hager beroep beslist heeft op 
een burgerlijke rechtsvordering welke 
niet voor hem was gebracht, wordt de 
vernietiging zonder verwijzing uitge
sproken. 

4 januari 1977. 475 

12. - Stmjzaken. - Bevoegdheid van 
de rechte1' op verwijzing. - V m·nietiging 
met verwijzing op de vooniening van de 
veroo1·deelde alleen. - Bevoegdheid van de 
?'echte?' op ve1·wijzing om de st1·aj te ve?'· 
zwaren. - W anneer in strafzaken vernie
tiging wordt uitgesproken op de voor
ziening van de veroordeelde aileen en 
de zaak verwezen wordt naar een andere 
rechter, heeft deze rechter dezelfde be
voegdheid als de rechter wiens beslissing 
werd vernietigd ; hij kan derhalve elke 
straf uitspreken welke deze rechter wet
telijk had kunnen uitspreken en de uit
gesproken straf verzwaren. 

25 januari 1977. 586 

13. - Stmjzaken. Vm·oo1·deling. -
Oassatie omdat het jeit op het ogenblik 
van de Ve?'oordeling niet meeT onder de 
stJrafwet viel.- Oassatie zonder ve1·wijzing. 
- W anneer het Hof in strafzaken een 
veroordelende beslissing vernietigt omdat 
het te laste gelegde feit op het ogenblik 
van de veroordeling niet Ineer onder de 
strafwet viel, wordt de vernietiging uit
gesproken zonder verwijzing. 

15 februari 1977. 667 

14. - Ve1·oordeling tot een gelclboete 
plus momtoire intresten. - Vernietiging 
bepm·kt tot de verom·deling in de momtoire 
intresten. - Vernietiging zonder ve?·wij
zing.- Wanneer, op voorziening van de 
beklaagde, een vonnis wordt vernietigd 
omdat het een onwettelijke veroordeling 
tot moratoire intresten uitspreekt, ge
schiedt de tot deze veroordeling beperkte 
vernietiging zonder verwijzing. 

1 maart 1977. 707 

15.- Stmjzaken.- Machten van de op 
vm·wijzing uitspmak doende 1'echte?'. -
V emietigde beslissing die een dispositiej 
inhoudt dat, ten aanzien van de omvang 
van de cassatie, niet onderscheiden is van 
het best1·eden dispositiej.- Arrest waarbij 
in ~dtdrukkelijke termen slechts de vernie
tiging van het best?·eden dispositiej uitge-

sproken wo1•dt. - Pa1·tij welke voor de 
l'echtm· of venvijzing de betwisting, die het 
voo1•wm·p van het ande?' dispositiej uit
maakt, opnieuw tm· spmke b1·engt. -
Rechte1· op ve1·wijzing bevoegd om daarove1· 
uitspraak te doen. - W anneer de vernie
tigde rechterlijke beslissing een disposi
tief bevatte dat, daar het niet het voor
werp kon zijn van een ontvankelijke 
voorziening van geen van de geding
voerende partijen voor het hof omdat het 
aan de eiser geen nadeel berokkende en 
aan de verweerder slechts nadeel kon 
beroklmnen ingeval het bestreden dispo
sitief zou worden vernietigd, niet onder
scheiden was van dit laatsbe dispositief, 
ten aanzien van de omvang van de 
cassatie, en wanneer het Hof in uitdruk
kelijk termen slechts het bestreden 
dispositief vernietigd heeft, heeft de 
rechter op verwijzing de macht uitspraak 
te doen over de betwisting die het voor
werp van het ander dispositief uitmaakt 
en voor hem opnieuw ter sprake wordt 
gebracht. (Impliciete beslissing.) 

8 maart 1977. 743 

16. - Strajzaken. - Vemietiging om
dat de. 1'echte?' in hoger beroep kennis heejt 
genomen van de stmjvonlering die bij 
hem niet aanhangig was en dejinitief was 
berecht.- Vemietiging zonder ve1·wijzing. 
- Ingeval een beslissing wordt vernie
tigd voor zover de rechter in hager beroep 
kennis heeft genomen van de bij hem 
niet aanhangig gemaakte en definitief 
berechte strafvordering, geschiedt de 
vernietiging zonder verwijzing. 

28 maart 1977. 813 

17. - Stmjzaken. - Ontzetting van 
de uitoejening der in a1·tikel 31 van het 
St1·ajwetboek genoernde 1·echten. - V er
nietiging omdat die ontzetting niet regel
rnatig met redenen is omkleed. - Ve1·nie
tiging met verwijzing. - Vernietiging 
omdat de beslissing tot ontzetting van 
de uitoefening der in artikel 31 van het 
Strafwetboek opgenoemde rechten niet 
regelmatig met redenen is omkleed, 
geschiedt met verwijzing. 

5 april 1977. 842 

18. - Strajzaken. Vervangende ge-
vangenisstmf die het wettelijk maximum 
te boven gaat. - V envijzing beperkt tot 
dit beschikkende gedeelte. - W anneer 
een veroordelend vonnis vernietigd wordt 
omdat de rechter een vervangende 
gevangenisstraf heeft uitgesproken die 
het wettelijk maximum te boven gaat, 
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zijn vernietiging en verwijzing tot dit 
beschikkende gedeelte beperkt. 

18 april 1977. 856 

19. - Strafzaken. - V oo?·ziening op 
bevel van de Minister van Justitie. -
V ernietiging van een vonnis van de politie
rechtbank waarbij een minde?ja1•ige van 
mindm· dan zestien jaar op het ogenblik 
van de jeiten wegens ove?'t?·edingen van 
het W egvm·keersreglement wo?"dt vm·oo?'
deeld. - Ve1·wijzing naa?" de P1·ocureu1' 
des Konings. - vVanneer, op de voor
ziening van de Procureur-Generaal, in
gesteld op bevel van de Minister van 
Justitie, het Hof een vonnis van de 
politierechtbank vernietigt waarbij deze 
een minderjarige van minder dan zestien 
jaar wegens overtredingen van het Weg
verkeersreglement veroordeelt, verwijst 
het de zaak naar de Procureur des 
Konings van de woonplaats van de 
ouders, voogden of andere personen die 
de bewaring over de minderjarige hebben. 
(Art. 441 Sv. ; artt. 36, 4°, 36bis en 44 
wet van 8 april 1965.) 

16 mei 1977. 952 

20. - Stmfzaken. - Onwettige ont
zetting van het ?'echt om de tandheelkunde 
uit te oefenen benevens een stmj op vals
heid in gesch?-ijten. - Gedeeltelijlce ver
nietiging zonde?' verwijzing. - Er is geen 
verwijzing mi gedeeltelijke vernietiging 
op grond dat, wegens valsheid in. ge
schriften, benevens de straf hierop ge
steld onwettige ontzetting van het recht 
om de tandheelkunde uit te oefenen werd 
uitgesproken. 

31 mei 1977. 1013 

21. - Stmjzaken. - Oassatie van het 
a1·rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis. - ATTest van de kame?' van 
inbesch~tldigingstelling in em·ste en laatste 
aanleg gewezen. - Ve1·wijzing. -Wan
neer het Hof een in eerste en laatste 
aanleg gewezen arrest tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis vernietigt, 
verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van een ander 
hof van beroep. 

14 juni 1977. 1058 

22. - Stmfzaken. Ve1·nietiging van 
een anest van het hoj van be1·oep wegens 
onbevoegdheid. - V e1•nietiging van alles 
wat aan het a?'?'est voo1·ajging met inbeg1·ip 
van de dagvaanling. - VeTwijzing naaT 
de PTOCU1'eU1' des Konings. - vVanneer 
het Hof een arrest van het hof van 

beroep in strafzaken wegens onbevoegd
heid en alles wat eraan voorafging met 
inbegrip van de dagvaarding vernietigt. 
verwijst het de zaak naar de Procureur 
des Konings. 

27 juni 1977. 1113 

23. - Strajzaken. - VeTdachte onde?'
worpen aan de 1'egels van de m·tilcelen 479 
en volgende van het Wetboek van St?·aj
vonle?'ing. - Ve1·nietiging, wegens on?'e
gelmatige motive1·ing, van het aTTest van 
een kame~· van inbeschuldigingstelling ove1· 
de handhaving van de voo1·lopige hechtenis. 
- Ve1·nietiging met venoijzing. -Wan
neer het Hof een arrest van een kamer 
van inbeschuldigingstelling, die, in eerste 
en laatste aanleg rechtdoende, de voor
lopige hechtenis heeft gehan.dhaafd van 
een verdachte die aan de regels van de ar
tikelen 479 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering is onderworpen, heeft 
vernietigd op grond dat dit arrest niet 
regelmatig was gemotiveerd, doet het 
geen uitspraak over de handhaving van 
de hechtenis, doch verwijst de zaak naar 
een andere kamer van inbeschuldiging
stelling teneinde hierover te beslissen ; 
het Hof van Oassatie treedt immers niet 
in de beoordeling van de zaak, behalve 
bij het berechten van ministers. 

20 juli 1977. 1131 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. 

1. - Stmjzalcen. - Gewettigde veT
denlcing. - Ve1•zoek geTicht tegen een 
gm·echt waa1·bij de zaak niet aanhangig is. 
- VeTzoelc zondm· bestaans1·eden. - Niet
ontvankelijlcheid. - Niet-ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van bestaansreden, 
is de vordering tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere wegens ge
wettigde verdenking, als de zaak bij het 
betrokken gerecht niet aanhangig is. 

13 december 1976. 420 

2. - Stmjzalcen. - Gewettigde ve?·den
king. - Ve1·zoelc geTicht tegen een onde1'
zoelcs?'echte1' die niet is belast met het 
ondeTzoelc van de zaalc. - V m·zoelc zondm· 
bestaans1•eden. - Het verzoek tot ver
wijzing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde verden
king, wegens feiten die een onderzoeks
rechter worden ten laste gelegd, heeft 
geen bestaansreden wanneer deze met 
het onderzoek van de zaak niet is belast. 

14 december 1976. 435 
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3.- Stmfzaken. - Gewettigde verden
king. - Ve1·zoelc gegrond op feiten die aan 
de leden van het openbaar ministe1·ie wm·
den ten laste gelegd. - Niet-ontvanlcelijlc
heicl. - Niet ontvankelijk is het verzoek 
tot verwijzing van een rechtbank naar 
een andere wegens gewettigde verden
king, gegrond op feiten die aan leden 
van het openbaar ministerie worden ten 
laste gelegcl. (Art. 542 Sv.) 

21 maart 1977. 787 

4. - Stmjzalcen. - Gewettigde ver
denking. - VM·zoelcschrijt gegrond op 
vage g1·ieven.- Verwe1ping.- Het Hof 
verwerpt een verzoek tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere wegens 
gewettigde verdenking, wanneer de aan
gevoerde grieven te vaag zijn om een 
grand tot verdenking te kunnen op
leveren. (Al·tt. 542, 545 en 546 Sv.) 

21 en 22 maart 1977. 787 en 793 

5. - V erzoelcsclwijt genoemd " verzoelc
schfijt tot ontt1·elclcing van de zaalc aan de 
raadlcame1· van de rechtbanlc van eerste 
aanleg, wegens gewettigde ve1·denlcing "·
V e?·zoelcschrijt dat gericht is tegen de 
pe1·soon van de voorzitter van de raad
lcame?'. - V e?·zoelcschTijt dat noch een 
vo1'de1·ing tot onttrelcking van de zaalc 
aan deze ?·echtbank, noch een vordering 
tot ve1·wijzing van een raadlcame1· naar een 
andere raadlcame1· is. - Een verzoek
schrift dat « verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan de raadkamer van 
de rechtbank van eerste aanleg, wegens 
gewettigde verdenking " wordt genoemd, 
doch clat betrekking heeft op de persoon 
van de voorzitter van die rechtbank, is 
geen vordering tot onttrekking van de 
zaak aan die rechtbank, zoals geregeld 
bij de artikelen 648 en volgende van het 
Gerechtelijk W etboek, en evenmin een 
vorclering tot verwijzing van een raad
kamer naar een andere raadkamer, gere
geld bij de artikelen 542 en volgende 
van het 'il,Tetboek van Strafvordering, 
doch een vordering tot wraking van een 
rechter, zoals geregeld bij de artikelen 828 
en valgende van het Gerechtelijk Wet
boek. 

21 maart 1977. 787 

6. - St?·ajzalcen. - Gewettigde verden-
1'ing. - Vordering die stetmt op de om
standigheid dat de 1WJhtspleging leemten 
zou VM'tonen.- Geen reden tot verdenlcing. 
- Geen reden tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere wegens ge
wettigde verdenking is de omstandig
heid dat de rechtspleging leemten zou 

vertonen, wanneer die, in de onder
stelling dat ze aangetoond werden, niet 
zouden kunnen leiden tot verdenking 
van de rechtbank. (Artt. 542 en 545 Sv.) 

21 maart 1977. 787 

7. - Stmjzalcen. - Gewettigde ve?·den
lcing. - Verzoelc van de belclaagde gegrond 
op m·oege1·e ve1·oordelingen en ve1·volgingen. 
- Geen grand tot verdenking.- Vroegere 
door een rechtbank ten laste van de 
beklaagde uitgespraken veroordelingen 
en voor die rechtbank tegen hem inge
stelde vervolgingen vormen in de regel 
geen grand voor een verzoek van de 
behlaagde tot verwijzing van die recht
bank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking, (Art. 542 Sv.) 

22 maart 1977. 793 

8. - Strajzalcen. - Gewettigde verden
king. - Verzoek geg?"Ond op feiten die 
aan het openbaar ministerie, de rijks
wacht en de politie wm·den ten laste gelegd. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk is het verzoek van een be
hlaagde tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere wegens gewettigde ver
denking, gegrond op feiten die aan het 
openbaar ministerie, de rijkswacht of de 
politie ten laste worden gelegd. (Art. 542 
Sv.) 

22 maart 1977. 793 

9. - Strajzaken. - Gewettigde ver
denking.- Aanvraag van een burgerlijke 
partij. - V erplichting een be1·oep te do en 
op een advocaat bij het Hof van cassatie.
De aanvraag tot verwijzing van een recht
bank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking, door een burgerlijke partij 
gedaan is maar ontvankelijk wam1eer het 
verzoekschrift door een advocaat bij 
het Hof van Cassatie is ondertekend. 
(Artt. 542, lid 2, Sv. en 478 G.W.) 

25 april 1977. 877 

10. - St1·ajzaken. - Gewettigde ver
denking. - Verzoek waarbij een verwijt 
wordt gericht tot een gerecht waarbij de 
zaak niet meer aanhangig is. - N iet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van bestaansreden, 
is het verzoek tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere, wegens 
gewettigde verdenking, als de zaak bij het 
bedoelde gerecht niet meer aanhangig is. 
(Sv., art. 542.) 

3 mei 1977. 905 

11. - Stmjzaken. - Gewettigde ver
denking. - Ajstand van het verzoek. -
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Akteverlening van de afstand.- Wanneer 
de burgerlijke partij die een verzoek tot 
verwijzing van een reohtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking 
heeft ingediend, afstand doet van haar 
verzoek, verleent het Hof akte van de 
afstand. 

20 juni 1977. 1088 

12. - Strajzaken. Gewettigde ver-
denking. - Verzoek van de burgerlijke 
partij tegen de correctionele rechtbank 
waarbij de vervolgingen aanhangig zijn. -
Verzoek niet gericht tegen de t•echtbank, 
mam· tegen drie van haar leden. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
het verzoek van de burgerlijke partij 
tot verwijzing wegens gewettigde ver
denking dat tegen de oorreotionele recht
bank waarbij de vervolgingen aanhangig 
zijn is gerioht en gegrond is op feiten 
we1ke niet tegen deze reohtbank dooh 
tegen drie van haar leden zijn aangevoerd. 
(Artt. 542 en 545 Sv.) 

20 juni 1977. 1088 

13. - Tuchtzaken. - Wettige verden
king.- Vorde1·ing gericht tegen een pro
vinciale raad van de Orde van Geneesheren. 
- Ontvankelijkheid. - Voorwam·de. -
Ontvankelijk is een vordering van een 
advooaat bij het Hof van Oassatie tot 
verwijzing van een provinoiale raad van 
de Orde van Geneesheren naar een andere, 
wegens wettige verdenking. (Implioiete 
op1ossing.) 

17augustus1977. 1137 

14. - Tuchtzaken. - W ettige verden
king. - Vordering gericht tegen een pro
vinciale t·aad van de Orde van Genees
heren. - V ot•dering gegrond op het enkel 
jeit dat de voorzitter van deze raad t.a.v. 
wie een reden tot wraking zou aanwezig zijn 
door de andere leden van de raad verkozen 
werd.- Vaststelling door het Hoj dat de 
aangevoe1·de 1·eden geen voldoende ?'eden 
tot wettige ve1·denking is. - Ve1·werping 
van de vorde1·ing. - Niet ontvankelijk 
is de vordering tot onttrekking van de 
zaak aan een provinoiale raad van d e 
Orde van Geneesheren wegens wettige 
verdenking welke alleen hierop is gegrond
dat de voorzitter van deze raad ten aand 
zien van wie de eiser een wrakingsgro nn 
zou kunnen opwerpen, door andere leden 
van de raad verkozen werd, aangeziel
een dergelijke omstandigheid geen voH 
doende reden is om het reohtsoollege va 
de provinoiale raad te verdenken. (Arti
kel 648 en vlg. G.W.) 

17 augustus 1977. 1137 

VERZEKERINGEN. 

1. - V C?'Zekeringen in het algemeen. -
Verzwaring van het risico doo1· de ve?'
zekerde. - Geen verplichtingen mee1· voor 
de verzekeraa1·. - Tijdelijke verzwaring 
van het 1·isico. - Soevereine beo01·deling 
doo1· de feitenrechter. - De feitenreohter 
beoordeelt soeverein of de verzwaring 
van het risioo door de verzekerde, waar
door de verpliohtingen van de verzeke
raar e:i:ndigen, al dan niet een tijdelijk 
en toevallig karakter vertoont. (Art. 31 
wet van 11 juni 1874.) 

24 september 1976. 102 

2. - V e1·plichte verzekering betreffende 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake moto1·rijtuigen. - Benadeelde pm·tij 
die een vordering instelt tegen de verzeke
raar van de beweerdelijk aansprakelijke 
dader.- G?·ondslag van deze VO?'de?·ing.
De benadeelde kan tegen de verzekeraar 
van de beweerdelijk aansprakelijke dader 
van een ongeval geen andere reohten 
doen gelden dan die welke hij tegen deze 
dader kan inroepen ; hij kan derhalve 
in een vordering tegen deze verzekeraar 
voor het burgerlijk gereoht niet betogen 
dat de verzekerde de hem telastegelegde 
misdrijven heeft gepleegd of op dit 
betoog een vordering steunen tot good
making van de sohade die door deze mis
drijven zou veroorzaakt zijn, wanneer, 
nadat hij zioh burgerlijke partij gesteld 
heeft tegen deze verzekerde voor de 
oorreotionele reohtbank, deze beslist 
heeft dat de verzekerde het hem telaste
gelegde feit niet heeft gepleegd en deze 
beslissing, bij gebreke van hoger beroep 
van die persoon, in dat opzioht in kraoht 
van gewijsde is gegaan. (Art. 6 wet van 
1 juli 1956.) 

18 november 1976. 312 

3. V erplichte aansprakelijkheids-
ve?·zekering inzake motorrijtuigen. - Een 
beslissing inzake een geschil ten gevolge 
van de door een motorrijtuig veroorzaakte 
schade lean tegen de verzekeraar aange
voe?·d worden. - Wet van 1 juli 1956, 
artikel 9. - Draagwijdte van deze bepa
ling.- Volgens de bepalingen van arti
kel 9 van de wet van 1 juli 1956 betreffen
de de burgerreohtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen mogen sleol'lts de 
beslissingen die de assuradeur nadelig 
kunnen zijn tegen deze worden aan
gevoerd ; deze bepalingen beletten niet 
dat de assuradeur zioh beroept op een 
beslissing die te zijnen gunste uitvalt, 
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zelfs zo hij in het oorspronkelijk geding 
geen partij is geweest dan wel daarin 
niet werd geroepen. 

18 november 1976. 312 

4. - Ve1·plichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen. - In
schrijving van de motm·rijtuigen. 
Technische eisen waaraan de moto?·rijtui
gen moeten voldoen. - Veroordeling om 
een moto1·rijtuig in het ve~·keer te hebben 
gebracht of toegelaten te hebben dat het 
in het ve1·kee1· werd geb1•acht zonde~· dat de 
burge?'t·echtelijke aansprakelijkheid, waar
toe het aanleiding kan geven, gedekt is 
doo1· een ve1·zekering, zonder dat het werd 
ingeschreven en zonder dat het voertuig, 
hoewel het aan de technische cont?·ole on
derworpen is, voorzien is van een schou
wingsbewijs. - Verom·deling enkel hierop 
gegrond dat de beklaagde aan de derde, 
houder van het vom·tuig, de sleutels ervan 
heeft afgegeven en hem niet heeft gezegd 
dat het voe~·tttig dam· geen verzeke~·ing was 
gedekt. - Niet wettelijk verantwoorde 
veroordeling. - Niet wettelijk verant
woord is het arrest dat een beklaagde 
veroordeelt om een motorrijtuig in het 
verkeer te hebben gebracht of toegelaten 
te hebben dat het in het verkeer werd 
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, waartoe het aanleiding 
kan geven, gedekt is door een verzeke
ring, zonder dat het werd ingeschreven 
en zonder dat het voertuig, hoewel het 
aan de technische controle onderworpen 
is, voorzien is van een schouwingsbewijs, 
op grond aileen dat de beklaagde aan de 
derde, houder van het voertuig, de sleu
tels ervan heeft afgegeven en dat hij hem 
niet heeft gezegd dat het voertuig door 
geen verzekering was gedekt. 

22 november 1976. 318 

5. Verplichte aanspmkelijkheids-
ve?'Zekering inzake motorrijtuigen. - Mo
delverzekeringsovereenkomst, artikel12. -
W aarschttwing van de ve~·zeke~·de die zijn 
premies niet betaald heeft. - AT?'est dat 
beslist dat deze waa?"schttwing geldig blijjt 
zolang de ve1·zeke1·de de pTemies niet betaald 
heeft. - Geen miskenning van de bewijs
kracht van de overeenkomst.- De bewijs
kracht van artikel 12 van de modelover
eenkomst voor de verzekering betreffende 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen wordt niet miskend 
door het arrest dat beslist dat de waar
schuwing door de verzekeraar, overeen
komstig dit artikel, van de verzekerde 
die zijn premies niet betaald heeft, slechts 
is voorgeschreven tot vaststelling van het 

moment waarop het recht van opzegging 
ontstaat en dat dit opzeggingsrecht op 
ieder ogenblik kan worden uitgeoefend 
zolang de vervallen premies waarvoor 
deze waarschuwing dient niet betaald 
werden, zelfs indien andere premies, 
die na de kennisgeving zijn vervallen, tot 
geen tweede waarschuwing aanleiding 
hebben gegeven. 

29 november 1976. 355 

6. - Landve1·zekeringen. VTijstel-
ling van de veTzekeTaaT. - Gt·ove fout. -
BegTip. - De grove fout, bedoeld door 
artikel 16 van de wet van ll juni 1874, 
is de fout die kan gelijkgesteld worden 
met een opzettelijke daad en waarvan de 
verzekerde wist of moest weten dat zij 
een verzwaring van het gedekte risico 
met zich bracht. 

24 december 1976. 467 

7. - LandveTzekeringen. VTijstel-
ling van de veTzekeTaaT.- G?'ovefout.
Tekortkoming aan een Teglementai1· voo?'· 
schTift inzake de Tijwaardigheid van een 
voertttig.- Vemm·deling van de ve1·zekerde 
door de strafrechter tot een straf en tot 
schadevergoeding wegens onopzettelijke sla
gen of ve~·wondingen en wegens tekot·t
koming aan een reglementair vooTsch?·ift 
dat de 1·ijwaardigheid van zijn voe1·tuig 
bet?·eft. - Regresvordering van de ve?'Ze
keraa?' tegen de verzekerde vooT de burger
lijke ?'echte~·. - Beoordeling dam· de 
but·gerlijke 1·echter of die tekortkoming de 
dooT artikel16 van de wet van 11 jttni 1874 
bedoelde gTove fout uitmaakt en of de ve?'· 
zekeTde zich eTvan bewust moest zijn dat 
zulke inbreuk een verzwaring van het 
gedekte risico met zich bracht. - Ingeval 
de verzekerde door de strafrechter werd 
veroordeeld tot een straf en tot schade
vergoeding wegens onopzettelijke slagen 
of verwondingen en wegens een tekort
koming aan een reglementair voorschrift 
inzake de rijwaardigheid van zijn voer
tuig, en de verzekeraar die het slacht
offer heeft vergoed tegen de verzekerde 
een regresvordering instelt voor de bur
gerlijke rechter, beoordeelt deze laatste 
of die tekortkoming de door artikel 16 
van de wet van II juni 1874 bedoelde 
grove fout uitmaakt en of de verzekerde 
zich ervan bewust moest zijn dat zulke 
inbreuk een verzwaring van het gedekte 
risico met zich bracht. 

24 december 1976. 467 

8. - Verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen. - Wet 
van 1 jttli 1956 m·tikel 2, § 1, en m·tikel 3. 
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- Voe1·tuigen " in het verkem· gebracht » 
op een van de in de wet bepaalde plaatsen. 
- Begrip. - De verzekering die werd 
gesloten overeenkomstig de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen dekt de schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig "in het verkeer 
gebracht » op een van de in de wet 
bepaalde plaatsen, zoals een voor het 
publiek toegankelijke werf; zo de be
woordingen " in het verkeer gebracht » 
ruim moeten worden begrepen en de niet 
in beweging zijnde voertuigen daardoor 
alleen niet worden uitgesloten, is het 
nochtans vereist dat er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen de schade en enig 
gebruik van het rijtuig in het verkeer 
en dat inzonderheid de schade niet is 
veroorzaakt door het gebruik, uitsluitend 
met bedrijfsdoeleinden, van een op een 
voertuig gemonteerd werktuig of appa
raat. (Wet van 1 juli 1956, artt. 2, § 1, 
en 3.) 

8 maart 1977. 735 

9. - Landvm·zeke1·ing. - Wet van 
11 juni 1874, a?·tikel28.- Ve?·zekm·ings
overeenkomst. - Noodzakelijk 1·isico. -
Bestaansvereiste van de ove1·eenkomst. -
Landverzekering kan geen gevolg hebben 
wanneer de voorziene schade reeds be
stand op het ogenblik van het sluiten van 
de overeenkomst ; deze regel, neergelegd 
in artikel 28 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen in het algemeen, 
moet aldus worden begrepen, dat de 
overeenkomst, bij gebrek aan mogelijk 
risico, een bestaansvereiste van de ver
zekering mist. 

19 april 1977. 857 

10. - Verplichte aanspmkelijkheids
VC?'zekm·ing inzake motorrijttdgen. - Be
ding van een vm·zekeringsovereenkomst 
volgens hetwelk de verzeke1·aar geen verhaal 
heejt op de verzekerde wegens niet-vervulling 
van een handeling binnen een bepaalde 
termijn, indien de vm·zekerde bewijst dat 
hem geen schuld t?·ejt en dat hij het ve1·zuim 
zo spoedig mogelijk heeft hersteld. - Aan 
de technische controle onderworpen voe?'
tuig dat zonder schouwingsbewijs op de 
openbare weg rijdt. - Dit jeit is geen 
verzuim van een binnen een bepaalde 
te1•mijn te vervullen handeling. - Als in 
een beding van de verzekeringsovereen
komst is bepaald dat de verzekeraar 
geen verhaal heeft op de verzekerde 
wegens niet-vervulling van een handeling 
binnen een bepaalde termijn, indien de 
verzekerde bewijst dat hem geen schuld 

treft en dat hij het verzuim zo spoedig 
mogelijk heeft hersteld, komt het feit op 
de openbare weg een voertuig te hebben 
laten rijden dat aan de teclmische 
controle onderworpen doch niet voorzien 
was van een schouwingsbewijs niet neer 
op « niet-vervulling van een handeling 
binnen een bepaalde termijn ». (Art. 24, 
§ 1, K.B. van 15 maart 1968.) 

20 mei 1977. 962 

11. - Verplichte aansprakelijkheids
vm·zekering inzalce motorrijtuigen.- Trac
to?' en aanhangwagen mogen doo1· vm·schil
lende ve1·zekeraa?'S ve1·zekerd zijn.- Wan-

. neer een geleed voertuig in het verkeer 
wordt gebracht, moet zowel het gebrek 
van de tractor als die van de aanhang
wagen door een verzekering gedekt zijn ; 
het is echter niet verboden tractor en 
aanhangwagen bij verschillende ver
zekeraars te 1aten verzekeren. (Art. 1 
wet van 1 juli 1956.) 

20 mei 1977. 964 

VERZET. 

1. - St?·ajzaken. - Aanvang van de 
buitengewone verzettermijn. - Kennis van 
de betekening van het vonnis.- De buiten
gewone termijn om verzet te doen tegen 
een vonnis begint te 1open van het ogen
blik dat de beklaagde kennis heeft gehad 
van de betekening van het verstekvonnis 
en niet van het ogenblik dat hij kennis 
heeft gehad van hetvonnis. (Art. 187 Sv.) 

16 november 1976. 302 

2. - Stmjzaken. - Ve1·volging wegens 
een wanbedrijj wam·op gevangenisstraf is 
gesteld. - V m·steka1•rest dat slechts een 
geldboete uitspreekt. - V m·zet van de 
beklaagde. - Vertegenwoordiging doo1· 
een advocaat.- Regelmatige verschijning. 
De beklaagde, eiser op verzet tegen een 
verstekarrest dat hem slechts tot een 
geldboete veroordeelt wegens een wan
bedrijf waarop gevangenisstraf is gesteld, 
kan zich door een advocaat laten verte
genwoordigen, onverminderd de mogelijk
heid voor de rechter om de persoonlijke 
verschijning van de beklaagde te beve
len. (Artt. 185 en 208 Sv.) 

30 november 1976. 361 

3. - St?·ajzaken. - Aan de opposant 
te wijten verstek. - Beoo1·deling door de 
jeitenrechter. - Dat het verstek aan de 
opposant te wijten is moet uitsluitend 
door de feitenrechter worden beoordeeld ; 
derhalve niet ontvankelijk is het middel 
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hieruit afgeleid dat een op verzet gewe
zen arrest ten onrechte beslist dat het 
verstek aan de opposant te wijten is. 

28 februari 1977. 702 

4. - Strafzaken. - Veroordeelde niet 
op de hoogte gesteld van de betekening van 
het verstekvonnis. - Verzet tegen dit von
niB na het verst1·ijken van de termijn van 
verjaring van de straf. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is het 
verzet, dat na het verstrijken van de 
terrnijn van verjaring van de straf, werd 
gedaan door een veroordeelde aan wie het 
verstekvonnis niet is betekend en die 
van de betekenis van dit vonnis slechts 
na verjaring van de straf op de hoogte 
werd gesteld. (Art. 187, lid 2, Sv. 

4 april 1977. 837 

VISSERIJ. 

Rivie1·visserij.- Koninklijk besluit van 
13 decembm·1954 tot uitvoe1·ing van de wet 
van 1 juli 1954 op de 1·iviervisse1·ij, arti
kel 65. - Dmagwijdte van deze bepaling. 
- Luidens artikel 65, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 13 december 1954 
tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 
op de riviervisserij mag de hengelaar 
slechts een enkele elritsfl.es gebruiken om 
zich elrits en riviergrondel als aas aan 
de hand be doen voor zover hij zich in de 
mogelijkheid bevindt de elritsfl.es voort
durend te bewaken ; in de waterlopen of 
gedeelten van waterlopen waar aileen 
het vissen op forel met vliegen als aas 
en het vissen met de peur geoorloofd zijn 
verbiedt het tweede lid van ditzelfde 
artikel elk gebruik van een elritsfles tij
dens de periode die het bepaalt. 

28 februari 1977. 702 

VOEDINGSWAREN. 

1.- Vervalsing.- P1•pces-verbaal.
Afschrift aan de ove1·treder niet overhan
digd binnen drie dagen na de vaststelling 
van de overtreding.- Gevolgen.- Wan
neer binnen drie dagen na de vaststelling 
van een overtreding van artikel 10, 1°, 
van de wet van 20 juni 1964 betreffende 
het toezicht op voedingswaren of -stoffen 
en andere produkten aan de overtreder 
geen afschrift van het proces-verbaal is 
overhandigd, is dit proces-verbaal niet 
nietig, maar wei niet bewijskrachtig tot 
het bewijs van het tegendeel. (Art. 10 
K.B. van 28 februari 1891 en artt. 6, § 2, 
en 10 wet van 20 juni 1963.) 

16 november 1976. 297 

2. - Wet van 20 juni 1964 betreffende 
het toezicht op voedingswaren of -staff en, 
artikel 3. - Toevoegsel. - Begrip. - De 
beslissing dat waterstofperoxyde een 
toevoegsel is, in de zin van artikel 3, § 1, 
van de wet van 20 juni 1964 betreffende 
het toezicht op voedingswaren of -stoffen 
en andere produkten, is wettelijk verant
woord door het arrest dat zegt dat water
stofperoxyde op zichzelf geen voedings
waar of -stof is, alsmede wijst op het 
gebruik dat ervan kan worden gemaakt, 
en vaststelt dat dit produkt door zijn 
aanwezigheid in of op een eetwaar gevol
gen kan hebben, onafhankelijk zowel van 
zijn eventuele voedingswaarde als van 
zijn natuurlijk gehalte aan vitaminen 
of aan aromatische of smaakgevende 
bestanddelen. 

24 mei 1977. 973 

3. -In de handel brengen van voedings
waren op -stoffen die toevoegsels bevatten 
die niet voomf zijn toegelaten dam· de 
Minister die de Vollcsgezondheid in zijn 
bevoegdheid heeft. - Misd1·ijf bestaat on
geacht of het toevoegsel al dan niet scha
delijk is.- Voedingswaren of -stoffen die 
toevoegsels bevatten die niet vooraf zijn 
toegelaten door de Minister die de Volks
gezondheid in zijn bevoegdheid heeft, in 
de handel brengen is strafbaar, ongeacht 
of het gebruikte toevoegsel al dan niet 
schadelijk is. (Art. 2, § 1, wet van 
20 juni 1964 betreffende het toezicht op 
voedingswaren of -stoffen en andere 
produkten.) 

24 mei 1977. 973 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 

1. - Stmfzaken. - Getuigen. - De 
debatten worden geleid door de voorzitter. 
- Beslissing dat een getuige opnieuw moet 
worden gehoord. - Wettelijkheid. - De 
voorzitter van het vonnigerecht en o.a. 
van een hof van assisen, die belast is met 
de leiding van de de batten, heeft het recht 
niet enkel te beslissen dat een getuige, 
die reeds een verklaring heeft afgelegd, 
opnieuw moet gehoord worden, maar ook 
deze onderzoeksdaad te verrichten. 

6 september 1976. 14 

2. - Strafzaken. - Getuige. - On
wettelijke vernietiging van een verklaring 
door de vom·zittm· van het gerecht. - Ge
tuige opnieuw gehoo1·d. - Twee dezelfde 
verklaringen. - Om·egelmatigheid zonder 
invloed op de wettelijkheid van de rechts
pleging. - Wanneer de voorzitter van 
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een vonnisgerecht en o.m. van een, hof 
van assisen, onwettelijk een verklaring 
heeft vernietigd op grond dat degene die 
ze had gedaan tegelijkertijd de eed als 
getuige en als deskundige heeft afgelegd, 
hoewel krachtens de wet slechts een van 
beide eden vereist was, is zonder belang 
en derhalve niet ontvankelijk het middel 
afgeleid uit de nietigheid van de tweede 
verklaring van diezelfde getuige wegens 
vernietiging van de eerste verhlaring, 
als niet wordt aangevoerd en uit geen stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat beide verldaringen verschillend 
waren. 

6 september 1976. 14 

3. - Strafzaken. - Talk genomen onder 
de getuigen. - Nietigheid. - De tolk die 
in strafzaken tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting aangewezen wordt kan, 
op straffe van nietigheid, niet worden 
genomen onder de getuigen, zelfs niet 
met de toestemming van de behlaagde 
of van de beschuldigde en van het open
baar ministerie. (Art. 332 Sv.) (Impliciete 
beslissing.) 

6 september 1976. 14 

4. - Strafzaken. -De debatten worden 
geleid door de voo1·zitter van het gerecht. -
Onregelmatige verklaring van een getttige. 
- V oorzitter verplicht deze verklaring te 
vernietigen en desnoods deze getuige op
nieuw, onder de wettelijke voorwaarden, 
te horen. - De voorzitter van een straf
gerecht en o.a. van een hof van assisen, 
die belast is met de leiding van de de
batten is verplicht een onregelmatige 
verklaring, o.m. van een getuige, te ver
nietigen en vervolgens te handelen zoals 
de wet hem voorschrijft ; zo moet deze 
magistraat de verklaring van een getuige 
die werd vertaald door een tolk, die onder 
de getuigen werd gekozen, teniet doen en, 
desnoods, deze getuige met bijstand van 
een andere regelmatig aangewezen tolk 
opnieuw horen. 

6 september 1976. 14 

5.- BuTgel'lijke zaken.- Oonclusie.
N ieuwe conclusie waarin van de ee~·ste 
conclusie afstand wordt gedaan. - V oo1'· 
lezing op dezelfde tereohtzitting van de 
eerste conclusie en van de conclusie wam·in 
van de ee~·ste afstand woTdt gedaan. -
Zulks implicee1·t niet dat de afstand wm·dt 
ingetrokken. - W anneer een partij een 
conclusie heeft genomen en vervolgens 
verhlaart afstand ervan te doen impli
ceert het feit, dat deze conclusie op 
dezelfde terechtzitting wordt voorgele-

zen als die waarin van de eerste conclusie 
afstand wordt gedaan, niet dat de partij 
de afstand van die conclusie heeft willen 
intrekken. 

10 september 1976. 35 

6. - Bu1·geTlijke zaken. - Beslissing 
waarbij akte wo1·dt vel'leend van de afstand 
van een conolusie. - Beslissing impliceert 
dat de 1'echte1· met deze conclusie geen reke
ning houdt. - De rechter die aan een 
partij akte verleent van het feit dat zij 
van een conclusie afstand doet, beslist 
noodzakelijk dat hij met deze conclusie 
geen rekening houdt. 

10 september 1976. 35 

7. Strafzaken. Om·1·ectionele 
rechtbank. - P1·oces-verbaal van een 
terechtzitting tijdens welke de zaak behan
deld werd, niet voorzien van de handteke
ning van de vom·zitter of van de g1·ijfier. -
Vonnis waarin niet alle vereiste vaststel
lingen voorkomen om de regelmatigheicl 
van de rechtspleging te bewijzen.- Nietig
heid van het vonnis.- Nietig is het von
nis van de correctionele rechtbank, in
dien het proces-verbaal van de terecht
zitting, tijdens welke de zaak behandeld 
werd, niet voorzien is van de handteke
ning van de voorzitter of van de griffier 
en in het vonnis niet alle vereiste vast
stellingen voorkomen om de regelmatig
heid van de rechtspleging te bewijzen. 
(Artt. 155 en 189 Sv.; art. 10 wet van 
1 mei 1849.) 

28 september 1976. 114 

8. - Strafzaken. - Vonnis van de 
cm·rectionele 1·echtbank. - Vonnis waa1·
voo1· geen eenstemmigheid is vereist. -
V onnis niet ondertekend door een van de 
1·echters. - Gevolg van dit ve~·zuim op de 
geldigheid van de beslissing. - Nu het 
bestaan van de beslissing van de correc
tionele rechtbank vaststaat en voor die 
beslissing geen eenparigheid van de leden 
van de rechtbank vereist is, kan het ont
breken van de handtekening van een 
van de rechters op het vonnis de nietig
heid ervan niet medebrengen. (Artt. 782, 
860 en 862 G.W.) 

4 oktober 1976. 138 

9. - Stmfzaken. - Oor1·ectionele 1'echt
bank of politierechtbank rechtdoende zonder 
dat de beklaagde we1·d gedagvam·d of vrij
vrijwillig is ve~·schenen. - V e~·oordelend 
vonnis.- Onwettelijkheid.- Onwettelijk 
is het vonnis van de correctionele recht
bank of van de politierechtbank waarbij 
de beldaagde wordt veroordeeld zonder 
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dat deze werd gedagvaard of vrijwillig is 
verschenen. (Artt. 145, 147 en 182 Sv., 
en het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
eerbiediging van de rechten van de ver
dediging.) 

5 oktober 1976. 144 

10.- Burgerlijke zaken.- He1·opening 
van de debatten. - Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 774. - Verplichting voor de rechter 
de debatten te hm·openen alvorens de vor
dering geheel of gedeeltelijk af te wijzen 
op g1·ond van een exceptie die de partijen 
voo?' hem niet hadden ingeroepen. -
Beg1·ip.- De rechter die vaststelt dat een 
bepaalde vordering niet werd ingesteld, 
doch dat indien zulks het geval was ge
weest zij niet gegrond zou geweest zijn, 
wijst dusdoende « de vordering geheel of 
gedeeltelijk niet af, in de zin van arti
kel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, en kan derhalve niet verplicht 
zijn om, zelfs ambtshalve, de heropening 
van de debatten te bevelen met toepas
sing van deze wettelijke bepaling. 

8 oktober 1976. 160 

11. - Strajzaken. - Vermeldingen over 
het vm·vullen van substantiiile rechtsvormen. 
- Tegenstrijdigheid tussen vm·meldingen 
waarvan de doorhaling niet werd goed
gekeurd en andere vermeldingen. - Nie
tigheid van de beslissing. - Vermeldingen, 
in een vonnis, waarvan de door haling niet 
werd goedgekeurd, die betrekking hebben 
op de vervulling van substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen en door andere vermeldin
gen worden tegengesproken, maken de 
beslissing waarin ze voorkomen ongeldig. 
(Art. 78 Sv.) 

11 oktober 1976. 167 

12. - Burgerlijke zaken. - Vonnis 
niet ondm·tekend door een van de ?'echte?·s. 
- Verzuim hersteld. - Terugwerkende 
k1·acht. - W anneer het verzuim van een 
rechter om een vonnis te ondertekenen 
hersteld wordt overeenkomstig artikel 788 
van het Gerechtelijk Wetboek, heeft dit 
herstel terugwerkende kracht, zelfs indien 
het na voorziening tegen het vonnis is 
geschied. (Impliciete oplossing.) 

15 oktober 1976. 199 

13. - Burgerlijke zaken. - Vm·schij
ning van de partijen. - Persoonlijke ver
schijning. - Voorwaa1·de. - Daar de 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk W etboek in de regel de 
verplichte wettelijke vertegenwoordiging 
van de partijen heeft opgeheven, moeten 

de bepalingen van het Gerechtelijk Wet
boek in deze zin worden uitgelegd dat de 
partijen, behoudens in de gevallen waar
in de wet hiervan formeel afwijkt, voor 
de hoven en rechtbanken persoonlijk 
mogen verschijnen. 

29 oktober 1976. 253 

14. - Bu1·gerlijke zaken. - Beslissing 
alvorens recht te doen. - Beg?·ip. - De 
beslissing die zich ertoe beperkt de debat
ten te heropenen is een beslissing alvo
rens recht te doen, zodat de voorziening 
v66r de eindbeslissing niet ontvankelijk 
is. (Artt. 19 en 1077 G.W.) 

4 november 1976. 258 

15. - Bttrgerlijke zaken. - Beslissing 
alvorens ?'echt te doen. - Beg1·ip. - De 
beslissing die zich ertoe beperkt een derde, 
overeenkomstig artikel 878 van het Ge
rechtelijk W etboek, te gelasten een stuk 
dat hij onder zich heeft ter griffie van 
het gerecht neer te leggen is een beslissing 
alvorens recht te doen, zodat de voor
ziening v66r de eindbeslissing niet ont
vankelijk is. (Art. 19 en 1077 G.W.) 

4 november 1976. 258 

16. - Bttrgerlijke zaken.- Vormen van 
het onderzoek v661· het vonnisgm·echt. -
Bewijs.- Niet-inachtneming van wette
lijke bepalingen inzake de vormen van 
het onderzoek voor de burgerlijke ge
rechten kan bewezen worden aan de hand 
zowel van de terechtzittingsbladen als 
bedoeld in artikel 783 van het Gerech
telijk Wetboek als van de processen
verbaaJ van de terechtzitting als bedoeld 
in artikel 721, 3°, van dit wetboek of 
nog van de beslissing zelve. 

5 november 1976. 272 

17.- Strajzaken.- Burge?·lijke rechts
vordm·ing. - Vonnis wam·bij op de straf
VO?'dering wordt beslist dat het misdrijj 
niet bewezen is. - Vonnis dat vervolgens 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij. - Draagwijdte van 
de beslissing op deze rechtsvo?·dm·ing. -
Ret vonnis van de politierechtbank dat, 
na op de strafvordering te hebben 
beslist dat het aan de beklaagde telaste
gelegde misdrijf niet bewezen is, ver
klaart dat de rechtbank dientengevolge 
onbevoegd is om kennis te nemen van de 
rechtsvordering van de burgerlijke par
tij, is ten opzichte van deze rechtsvorde
ring niet slechts inzake de bevoegdheid 
gewezen ; het beslist ook dat het misdrijf 
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dat ten grondslag ligt aan de burgerlijke 
rechtsvordering niet bewezen is. 

18 november 1976. 312 

18. - Btwgm·lijke zaken. - In een 
vreemde taal gesteld stuk. - Recht van de 
partijen zich e1·op te bm·oepen. - V oor
waarde. - De partijen mogen zich, in de 
loop van het geding, beroepen op elk 
stuk waarvan het gebruik niet is verba
den en zij mogen dit stuk bespreken en 
vertalen of niet vertalen zo het in een 
vreemde taal is gesteld, onverminderd 
het recht van de tegenpartij de vertaling 
ervan te bekritiseren of om een officiiHe 
vertaling te verzoeken, en onverminderd 
ook het recht, voor de rechter, zo hiertoe 
aanleiding bestaat, de vertaling te gelas
ten. 

17 december 1976. 437 

19. - Vordering tot ve1•betering. -
Voorwerp van de ve1·betering. - De 
rechter kan de verschrijvingen of mis
rekeningen in een door hem gewezen 
beslissing verbeteren zonder evenwel de 
daarin bevestigde rechten uit te breiden, 
te beperken of te wijzigen. (Art. 794 
G.W.) 

21 december 1976. 449 

20.- Burgm·lijke zaken.- Gerechtelijk 
W etboek, artikel 775. - Recht van de 
partijen gehom·d te wm·den over het voo?'· 
werp van de hm·opening der debatten. -
Begrip. - Het recht van de partijen om 
over het voorwerp van de heropening der 
debatten te worden gehoord wordt niet 
geschonden door de beslissing die de 
conclusie van een partij afwijst door erop 
te wijzen dat het onderwerp ervan anders 
is dan datgene wat werd bepaald in de 
beslissing waarbij de heropening van de 
debatten werd bevolen. (Art. 774 G.W.) 

23 december 1976. 462 

21. - Strajzaken. Getuigen. -
Bu1·gm·lijke partij. - Gehom·d onder eed 
op de terechtzitting. - Geen verzet. -
Geen nietigheid. - Het horen van de 
burgerlijke partij onder eed op de terecht
zitting brengt geen nietigheid teweeg, 
wanneer noch het openbaar ministerie, 
noch de beklaagde zich ertegen hebben 
verzet. (Sv., art. 156.) 

11 januari 1977. 526 

22.- Strajzaken.- Getuigen.- Ve?'· 
plichting tot eedaflegging, behoudens 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 
a:fleggen, behoudens in de gevallen bij de 
wet op beperkende wijze bepaald. (Arti
kelen 155, 189 en 317 Sv.) 

17 januari 1977. 550 

23. - Strajzaken. - V onnis van de 
politim·echtbank nietig wegens het om·egel
matig vm·hoor van een getuige. - Om·rec
tionele rechtbank die dit getttigenis niet 
heejt geweerd. - Nietigheid van het op 
het hoge?' beroep gewezen vonnis. -Wan
neer een vonnis van de politierechtbank 
nietig is wegens het verhoor buiten ede 
van een getuige, is ook nietig het op het 
hoger beroep gewezen, vonnis dat de 
nietigheid overneemt, door het onregel
matig getuigenis niet te weren. (Art. 155 
Sv.). 

17 januari 1977. 550 

24.- Middelen van nietigheid.- Geen 
aanwending voor vonnissen. - Middelen 
van nietigheid kunnen niet worden aan
gewend tegen vonnissen ; deze kunnen 
alleen vernietigd worden door de rechts
middelen bij de wet bepaald. (Art. 20 
G.W.) 

25 januari 1977. 579 

25.- Strajzaken.- Getuigen, desktm
digen, tolken. - Nietigheden bet1·ejfende 
de door hen aj te leggen eed. - Ande1·e 
beslissing op tegenspraak dan een be
slissing van inwendige aard.- Nietigheid 
gedekt. - In strafzaken zijn de nietig
heden voortkomend uit enige onregel
matigheid betreffende de eed van getui
gen, deskundigen of tolken gedekt, wan
neer een vonnis of arrest op tegenspraak, 
behalve datgene dat een maatregel van 
inwendige aard inhoudt, gewezen is 
zonder dat de nietigheid door een van de 
partijen is voorgedragen of door de 
rechter ambtshalve is uitgesproken. (Ar
tikel 407 Sv., aangevuld bij het enig 
artikel van de wet van 22 juni 1976.) 

25 januari 1977. 587 

26. - Strajzaken. - Oo?'?'ectionele 
?'echtbank. - Hoger beroep tegen een 
vonnis van de politierechtbank.- Vonnis 
van de co?'?'ectionele rechtbank niet door 
d1·ie ?'echte?'S gewezen. Nietigheid. 
- Nietig is het niet door drie rechters 
gewezen vonnis van de correctionele 
rechtbank dat uitspraak doet over het 
hoger beroep tegen een vonnis van de 
politierechtbank. (Artt. 92, § 1, 3°, en 
779 G.W. 

22 maart 1977. 789 
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27. - Strajzaken. - Artikel 78 van 
het Wetboek van Strajvordering. - Niet 
goedgekeurde doorhalingen. - Toepas
singsgebied. -Ret bepaalde in artikel 78 
van het W etboek van Strafvordering, 
luidens hetwelk de niet goedgekeurde 
doorhalingen als niet bestaande worden 
beschouwd, is toepasselijk op alle authen
tieke akten van de strafrechtspleging. 

22 maart 1977. 789 

28.- Strajzaken.- Proces-verbaal van 
de terechtzitting. - Niet goedgekeurde 
doorhalingen. - Doorhalingen als niet 
bestaande beschouwd. - Niet goedgekeur
de doorhalingen in een proces-verbaal 
van de terechtzitting van een straf
gerecht worden als niet bestaande be
schouwd. (Art. 78 Sv.) 

22 maart 1977. 789 

29. - Burgerlijke zaken. - Sluiting 
van de debatten. - Geen verplichting voor 
de rechte1· de debatten gesloten te verklaren. 
- In burgerlijke zaken moet de sluiting 
van de debatten niet uitdrukkelijk wor
den bevolen. 

22 april 1977. 873 

30. - St1·ajzaken. - Datum van het 
ai·rest met een niet goedgekeurde toevoeging. 
- Ve1·melding van deze datum in het pro
ces-verbaal van de terechtzitting waarop het 
a1·rest werd uitgesp1·oken. - Datum be
vestigd door het proces-verbaal van de 
terechtzitting waarop de zaak voor uit
spraak we1·d uitgesteld. - Eise?' die zich 
in cassatie heeft voorzien tegen de beslissing 
die dezelfde datum vermeldt. - Belangen 
van de eiser niet geschaad door het feit dat 
de toevoeging niet werd goedgekeurd. -
W anneer de datum van het arrest blijkt 
uit een niet goedgekeurde toevoeging, 
maar deze datum vermeld wordt, als 
zijnde de datum voor de uitspraak, in 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
waarop de zaak in beraad werd gehou
den, in het proces-verbaal van de terecht
zitting waarop het arrest werd uitgespro
ken, alsmede in eisers voorziening, werden 
eisers belangen niet geschaad door het 
feit dat de toevoeging niet werd goed
gekeurd. (Art. 78 Sv.) 

9 mei 1977. 920 

31. - Uitlegging door de rechter. -
V oorwaarde. - Opdat er voor de rechter 
aanleiding zou zijn tot uitlegging van 
zijn vroegere beslissing, is vereist dat 
het beschikkende gedeelte ervan ondui-

delijk of dubbelzinnig zou zijn. (Art. 793 
G.W.) 

10 mei 1977. 925 

32. - Uitlegging door de rechter. -
G?·enzen. - De rechter die een onduide
lijke of dubbelzinnige beslissing heet ge
wezen, kan die uitleggen, zonder evenwel 
de daarin bevestigde rechten uit te brei
den, te beperken of te wijzigen. (Art. 793 
G.W.) 

10 mei 1977. 925 

33.- Strajzaken.- Burgerlijke rechts
vordering. - Uitlegging van de beslissing 
door de rechter. - Verbod de daarin 
bevestigde rechten te wijzigen. - Gevolg. 
- De strafrechter die, bij de uitlegging 
van zijn vroegere beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, de daarin beves
tigde rechten wijzigt in strijd met arti
kel 793 van het Gerechtelijk W etboek, 
miskent het gezag van het strafrechtelijk 
gewijsde op de burgerlijke rechtsvorde
ring. (Art. 4 wet van 17 april 1878.) 

10 mei 1977. 925 

34. - Burgerlijke zaken. - Openbaar
heid van de terechtzittingen. - Vaststel
ling. - De processen-verbaal welke die
nen opgesteld te worden met toepassing 
van artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk 
W etboek om bij het dossier van de 
rechtspleging te worden gevoegd, hebben 
niet tot doel de openbaarheid van de 
terechtzittingen vast te stellen ; niet 
ontvankelijk is derhalve het middel ten 
betoge dat de terechtzittingen waarop 
de zaak werd behandeld, niet openbaar 
waren, als de eiser enkel van deze pro
cessen-verbaal gewag maakt en geen 
gelijkvormig afschrift voorlegt van de 
terechtzittingsbladen waarvan sprake in 
artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek. 

13 mei 1977. 942 

35 - Strafzaken. Politie1·echtbank 
rechtdoende zonder dat de zaak 1·egelmatig 
bij haar aanhangig werd gemaakt. -
V ero01·delend vonnis. - Onwettelijkheid. 
- Onwettelijk is het vonnis van de 
politierechtbank waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld zonder dat de zaak 
regelmatig bij de rechtbank aanhangig 
werd gemaakt door een beslissing tot 
verwijzing van een onderzoeksgerecht 
gevolgd van een dagvaarding, door een 
dagvaarding of door de vrijwillige ver
schijning van de beklaagde. (Artt. 145 
en 147 Sv.) 

16 mei 1977. 948 



VOORLOPIGE HECHTENIS. 1333 

36. - 8tmfzaken. - Neerlegging van 
.een conclusie. - Geen vm·plichting voor de 
rechter zulks in zijn beslissing te vermelden. 
- Geen enkele wettelijke bepaling ver
plicht de rechter in zijn beslissing te ver
melden dat een conclusie is neergelegd. 
(Art. 780 G.W.) 

23 mei 1977. 971 

37. - Burgerlijke zaken. - Proces
verbaal van de te1·echtzitting. - Niet goed
gekeu1·de doorhalingen. - Deze worden 
voor niet bestaande gehouden. - Niet 
goedgekeurde doorhalingen in een proces
verbaal van de terechtzitting van een 
burgerlijk gerecht worden voor niet 
bestaande gehouden. 

27 mei 1977. 993 

38.- Burgerlijke zaken.- Neerlegging 
van stukken na het sluiten van de debatten. 
- Stttkken buiten het beraad te houden. -
Stukken, nota's of conclusies die werden 
neergelegd na het sluiten van de de batten, 
worden buiten het beraad gehouden, ten
zij de debatten worden heropend. (Arti
kel 771 G.W.) 

1 juni 1977. 1018 

39. - Burge1·lijke zaken. - Gerechte
lijk Wetboek, m·tikel 774, tweede lid. -
Ve1plichting voor de rechter heropening 
van de debatten te bevelen. - Voorwaarde. 
- De rechter moet de heropening van 
de debatten slechts bevelen wanneer hij 
een vordering geheel of gedeeltelijk af
wijst op grand van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroe
pen. (Art. 774, tweede lid, G.W.). 

9 juni 1999. 1041 

40.- Strafzaken. - Politie- en correc
tionele zaken. - Geen regelmatig proces
verbaal van de terechtzitting wam·op het 
vonnis of het arrest werd uitgesproken. -
W ettigheid van de rechtspleging tm· terecht
zitting kan blijken uit de vermeldingen van 
.de beslissing. - In politie- en correctio
nele zaken kan de wettigheid van de 
rechtspleging ter terechtzitting waarop 
het vonnis of het arrest werd uitgespro
ken, bij ontstentenis van een regelmatig 
proces-verbaal van deze terechtzitting, 
blijken uit de vermeldingen van de 
beslissing. 

14 juni 1977. 1058 

41. - Ttwhtzaken. - Raad van Beroep 
van de Orde van Architecten. - De wettig
heid van de beslissing kan worden bewezen 
.door de vermeldingen ervan. - In tucht
zaken kan de wettigheid van de beslissing 

van de Raad van Beroep van de Orde van 
Architecten blijken uit de vermeldingen 
van de beslissing zelf. 

17 juni 1977. 1075 

42. - Veroordelend vonnis. - Et· moet 
melding worden gemaakt van de ter terecht
zitting toegepaste wetsbepalingen. - Niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. -
De vermelding in de veroordelende beslis
sing dat de toegepaste wetsbepalingen 
door de voorzitter ter terechtzitting wer
den aangewezen, is niet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid. (Art. 195 Sv.) 

20 juni 1977. 1077 

43. - Burgerlijke zaken. - Gerechte
lijk Wetboek, artikel 774, tweede lid. -
V e1plichting voor de rechter de heropening 
van de debatten te bevelen.- Voorwaarde. 
- De rechter is niet verplicht de her
opening van de debatten te bevelen, 
wanneer hij een vordering geheel of 
gedeeltelijk afwijst op grand van een 
exceptie die een van de partijen voor hem 
heeft ingeroepen, ook al heeft die partij 
de wetsbepaling waarop de exceptie 
steunt, niet aangehaald. (Ger. W., arti
kel 774, tweede lid.) 

29 juni 1977. 1121 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1. - Bevestiging van het bevel tot aan
houding.- Handhaving van de vo01·lopige 
hechtenis. - Wet van 20 april 1874, 
artikel4 en 5.- Petsoonlijke verschijning 
van de ve1·dachte vereist. - Uitzondetin
gen. - Hoewel volgens de rechtspleging 
inzake bevestiging van het bevel tot aan
houding en de handhaving van de voorlo
pige hechtenis in beginsel is vereist dat de 
verdachte persoonlijk voor het onder
zoeksgerecht verschijnt, kan dit gerecht 
echter wettelijk verplicht zijn buiten de 
aanwezigheid van de verdachte uit
spraak te doen, wanneer deze weigert te 
verschijnen of zich in de omnogelijkheid 
bevindt zich te verplaatsen en het gerecht 
in feite heeft vastgesteld dat het, reke
ning houdende met het vereiste van een 
goede rechtsbedeling, niet zelf ter plaatse 
kan gaan waar de betrokkene zich be
vindt. (Artt. 4 en 5 wet van 20 april 
1874.) 

6 september 1976. 17 

2 . - Bevestiging van het bevel tot aan
houding.- Handhaving van de vootlopige 
hechtenis. - Wet van 20 aptil1874, atti
kel 4 en 5. - Onmogelijkheid voot de 
vetdachte zich te vetplaatsen.- Het onder-
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zoeksger·echt kan hem toestaan zich door 
een advocaat te laten ve?·tegenwoordigen. -
W anneer de verdachte zich onmogelijk 
kan verplaatsen om te verschijnen voor 
een onderzoeksgerecht dat moet uitspraak 
doen over de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding of de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, kan dit gerecht zijn 
advocaat toestaan hem te vertegenwoor
digen. 

6 september 1976. 17 

3.- Handhaving van de hechtenis. -
Bestaan van bezwaren.- Motivering. -
Beg?'ip. - Hoewel de onderzoeksgerech
ten, in geval van handhaving van de 
voorlopige hechtenis, htm beslissing moe
ten motiveren, zijn zij evenwel, bij ge
brek een conolusie dienaangaande, niet 
verplicht bovendien uitdrukkelijk vast 
te stellen dat er voldoende bezwaren aan
wezig zijn ; wanneer de conclusie die 
bezwaren betwist, verstrekken de onder
zoeksgerechten hierop een regelmatig 
antwoord door vast te stellen dat derge
lijke bezwaren wel bestaan. (Art. 5 wet 
van 20 april 1874, gew. bij art. 3 van 
de wet van 13 maart 1973.) 

4 januari, 14 juni en 20 juli 1977 
478, 1058, 1131 

4. - Ondet·zoeksgerecht dat te beslissen 
heeft over· de handhaving van de hechtenis. 
- Oonclusie van de ver·dachte. - Reden
geving. - Begr·ip. - Het onderzoeks
gerecht dat overeenkomstig artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 moet 
beslissen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, is verplicht te ant
woorden op de conclusie van de verdachte 
in zoverre deze daarin een exceptie van 
onbevoegdheid of een andere exceptie 
opwerpt of betoogt dat het ten laste 
gelegde feit, al was het bewezen, geen 
strafbaar misdrijf is. 

4 januari 1977. 479 

5. - Handhaving van de hechtenis na 
een maand. - Geldigheid van het bevel 
tot aanhouding kan niet mee?' worden 
betwist. - Het gerecht dat moet beslissen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis na een maand behoeft geen 
kennis meer te nemen van de geldigheid 
van het bevel tot aanhouding. 

4 januari en 19 april 1977. 479, 861 

6. - Handhaving van de hechtenis.
Wet van 20 april1874, artikel 5, gewijzigd 
bij ar·tikel3 van de wet van 13 maart 1973. 
- Motiver·ing.- De ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden die derrnate de 

openbare veiligheid raken dat de voor
lopige hechtenis moet worden gehand
haafd, worden onder vermelding van 
gegevens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte nauwkeurig 
omschreven door het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zowel 
met verwijzing naar de redenen van 
een vroeger arrest in dezelfde zaak en 
naar de redenen, welke het wettelijk aan 
de vordering van het openbaar ministerie 
ontleend heeft, als naar zijn eigen rede
nen, vaststelt, enerzijds, dat het gedrag 
van de verdachte, dat erop wijst dat hij 
bijzonder gevaarlijk is, de maatschappe
lijke en bijgevolg de openbare veiligheid 
rechtstreeks en ernstig in het gedrang 
brengt, en, anderzijds, dat te vrezen valt 
dat de verdachte, na eventuele invrij
heidstelling, Belgie verlaat en daardoor 
het goede verloop zal belemmeren van 
het onderzoek waarbij zijn aanwezigheid 
nog noodzakelijk is voor de reconstructie 
van de feiten. (Art. 5 wet van 20 april 
1874, gew. bij art. 3 van de wet van 
13 maart 1973.) 

31 januari 1977. 603 

7. - Handhaving van de hechtenis. -
Wet van 20 april1874, m·tikel5, gewijzigd 
bij artikel3 van de wet van 13 maart 1973. 
- V oorwaar·den. - De beslissing van 
het onderzoeksgerecht dat de voorlopige 
hechtenis na een maand gehandhaafd 
wordt, moet nauwkeurig melding maken 
van de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, die 
zodanige ernstige en uitzonderlijke om
standigheden opleveren en de openbare 
veiligheid raken dat de hechtenis moet 
worden gehandhaafd. (Art. 5 wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij art. 3 van de 
wet van 13 maart 1973.) 

31 januari 1977. 604 

8.- Ar·tikelen 479 en 480 van het Wet
boek van Stmjv01·de?'ing. -Bevel tot aan
houding ve?'leend door de met het onderzoek 
belaste magistraat. - Bevestiging van het 
bevel tot aanhouding. - Bevoegd r·echts
college.- Aileen de kamer van inbeschul
digingstelling is bevoegd om in eerste en 
laatste aanleg te beslissen over de beves
tiging van een bevel tot aanhouding 
verleend door de overeenkomstig de 
artikelen 479 en 480 van het Wetboek 
van Strafvordering met het onderzoek 
belaste magistraat. 

29 maart 1977 (2 arresten) en 20 juli 
1977. 824, 827, 1131 

9. - Bevel tot aanhouding verleend door 
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de overeenkomstig de artikelen 479 en 
volgende van het W etboek van Strajvorde
ring met een onderzoek belaste magistmat. 
- Bevestiging door de kamer van inbe
schuldigingstelling. - Rechtspleging. ,---
N och in artikel 4 van de wet op de voor
lopige hechtenis van 20 april 1874, noch 
in enige andere wettelijke bepaling wordt 
aan de kamer van inbeschuldigingstel
ling, die moet beslissen over de bevesti
ging van een bevel tot aanhouding ver
leend door de overeenkomstig de artike
len 479 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering, met een onderzoek 
belaste magistraat, opgelegd uitspraak 
te doen op het verslag van de onderzoe
kende magistraat. 

29 maart 1977. 827 

10. - Bevel tot aanhouding door een 
onde1·zoeks1·echter verleend, onmiddellijk 
nadat een ande1•e onderzoeks1·echte1•, die een 
eerste bevel tot aanhouding had ve1·leend, 
van het onderzoek we1·d ontlast. - Toepas
selij ke regels. - Een bevel tot aanhouding 
door de met de voortzetting van het on
derzoek belaste onderzoeksrechter ver
leend, onmiddellijk nadat een andere 
onderzoeksrechter, die een eerste bevel 
tot aanhouding had verleend, door het 
onderzoeksgerecht werd outlast, is geen 
nieuw bevel tot aanhouding, in de zin 
van artikel 8 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis; de bepa
lingen van dit artike1 volgens welke het 
bevel de nieuwe en ernstige omstandig
heden waarop de aanhouding gegrond is 
moet omschrijven zijn derhalve niet toe
passelijk. 

29 maart 1977. 827 

11. - H andhaving van de hechtenis. -
Toepassing van bijzondere regels inzake 
rechtsmacht neergelegd in de artikelen 479 
en volgende van het Wetboek van Stmj
vordering.- Kamer van inbeschtddiging
stelling in eerste en laatste aanleg uit
spraak doende over de handhaving van de 
hechtenis.- Geen eenstemmigheid vereist. 
- U itzondering. - W anneer voor het 
geval dat de bijzondere regels inzake 
rechtsmacht neergelegd in de artike
len 479 en vo1gende van het Wetboek 
van Strafvordering moeten worden toe
gepast, de kamer van inbeschuldiging
stelling in eerste en laatste aanleg uit
spraak doet over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, moet zij niet 
beslissen met eenparige stemmen van 
haar leden tenzij de door de eerste voor
zitter aangewezen magistraat, om het 

ambt van onderzoeksrechter waar te 
nemen, van deze kamer deel uitmaakt. 

19 april1977. (2 arresten). 860 en 861 

12. - Beschikking waarbij de mad
kamer beslist over de handhaving van de 
hechtenis. - Hoger beroep van het open
baa1' ministerie.- Te1·mijn.- Artikel20 
van de wet van 20 ap1'il 1874. - De bij 
artikel 20 van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis bepaalde ter
mijn om boger beroep in te stellen tegen 
de beschikking van de raadkamer waarbij 
wordt beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, loopt, ten aanzien 
van het openbaar ministerie, van de dag 
van de beschikking en staat nog open op 
de dag na die waarop de beschikking 
werd uitgesproken. 

10 mei 1977. 926 

13. - Beschikking van de raadkame1· 
wam·bij w01·dt beslist over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis. - Hoge1· 
beroep van het openbaar ministerie. -
Kamer van inbeschuldigingstelling die de 
beschikking teniet doet omdat de voo1·ge
sch1·even vormen voor de 1·aadkame1· niet 
wm·den nagekomen, vaststelt dat de voo1· de 
procedu1·e in hoge1• beroep voorgesch1·even 
vormen wel wm·den nagekomen en beslist 
over de handhaving van de hechtenis. -
Wettelijkheid. - Wettelijk is het arrest 
van de kamer van inbeschu1digingstelling 
dat, op het boger beroep van het open
baar ministerie tegen de beschikking van 
de raadkamer waarbij wordt beslist over 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis, de beschikking teniet doet omdat 
de voorgeschreven vormen voor de raad
kamer niet werden nagekomen, vaststelt 
dat de voor de procedure in boger beroep 
voorgeschreven vor1nen wel werden na
gekomen en, overeenkomstig artikel 215 
van het W etboek van Strafvordering, 
beslist over de handhaving van de voor
lopige hechtenis. (Artt. 5 en 20 wet van 
20 april1874 op de voorlopige hechtenis.) 

10 mei 1977. 926 

14.- Wet van 20 april1874, artikel 5, 
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 
13 maa1·t 1973.- Handhaving van de hech
tenis. - Geen redengeving als bij deze wet
telijke bwnaling vm·eist.- Onwettelijkheid. 
- Niet uijzonder met redenen omk1eed, 
a1s vereist bij artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij artikel 3 van 
de wet van 13 maart 1973, en dus onwet
tig is het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij de hand-
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having van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen op grand aileen, enerzijds, van 
de redenen van de vordering van het 
openbaar ministerie waarin enkel in een 
gedrukte formule wordt gezegd « dat de 
handhaving van de hechtenis door ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
in het belang van de openbare veiligheid 
is vereist, door de noodwendigheden van 
het onderzoek, door de noodzakelijkheid 
de herhaling van gelijkaardige feiten te 
voorkomen, de omstandigheden eigen aan 
de persoonlijkheid van de verdachte en de 
feiten van de zaak >>en, anderzijds, van de 
overwegingen van de beroepen beschik
king waarin er enkel op gewezen wordt 
<< dat er ernstige en uitzonderlijke om
standigheden bestaan die de openbare 
veiligheid raken, die voortvloeien uit de 
ernst van de feiten, uit het volhouden 
van de misdadigheid, uit de specifieke 
antecedenten van de verdachte >>. 

13 juni 1977. 1049 

15. - Besohikking van de madkamer 
tot bevestiging van een bevel tot aanhouding. 
- Aa1·d. - Gevolg op het taalgebruik. -
De beschikking van de raadkamer tot 
bevestiging van een bevel tot aanhouding 
is geen louter voorbereidende beslissing, 
in de zin van artikel 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken ; wanneer deze beschikking 
op tegenspraak is gewezen dekt zij der
halve de nietigheid van het proces
verbaal waarbij een onderzoeksrechter, 
voordat hij een bevel tot aanhouding 
verleent, de verklaring van de verdachte 
in een andere landstaal dan die van de 
rechtspleging optekent. 

27 juni 1977. ll08 

16.- Handhaving van de heohtenis.
Wet van 20 april1874, a?'tikel5, gewijzigd 
bij artikel3 van de wet van 13 maa?·t 1973. 
- Redengeving. - De ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die dermate 
de openbare veiligheid raken dat de 
voorlopige hechtenis moet worden ge
handhaafd, worden onder vermelding 
van gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte nauw
keurig omschreven door het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waarin 
gewezen wordt op de veelvuldigheid van 
de feiten en op het aan talrijke personen 
berokkende nadeel, alsmede op het 
gevaar dat de verdachte zich tegen de 
goede gang van het onderzoek zou ver
zetten door het wegmaken van bewijs
elementen en het bei:nvloeden van getui
gen. 

20 juli 1977. ll29 

17. - V e1·daohte onderw01-pen aan de 
?'egels van de artikelen 479 en volgende 
van het W etboek van Strajvorde1·ing. -
Arrest van de kamer van inbesohuldiging
stelling ove1· de handhaving van de heoh
tenis.- Vernietiging wegens onregelmati
ge motivering.- Gevolgen.- De omstan
digheid dat het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
heeft gedaan binnen een maand na de 
beslissing tot handhaving van de voor
lopige hechtenis van een verdachte die 
aan de regels van de artikelen 479 en 
volgende van het Wetboek van Straf
vordering is onderworpen, vernietigd 
wordt wegens onregelmatige motivering, 
belet niet dat het rechtsgevolgen heeft en 
onder meer niet dat een nieuwe termijn 
van een maand doet lopen voor de hand
having van de hechtenis. (Impliciete 
oplossing.) 

20 juli 1977. 1131 

18. - V erdaohte onderworpen aan de 
regels van de a1·tikelen 479 en volgende 
van het Wetboek van Strajvordering. -
Ve1·nietiging, wegens on1·egelmatige moti
vering, van een ar1·est van de kamer van 
inbesohuldigingstelling en ve1·wijzing van 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van een ander hoj van beroep. 
- Vernietiging en ve1·wijzing hebben geen 
invrijheidstelling van de verdachte tot 
gevolg en verplichten het verwijzingsgereoht 
niet binnen een bepaalde termijn uitspraak 
te doen. - De vernietiging, wegens on
regelmatige motivering, van het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
over de handhaving van de hechtenis 
van een verdachte die aan de regels van 
de artikelen 479 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering is onder
worpen, en de verwijzing van de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling van een ander hofvan beroep, hebben 
geen invrijheidstelling van de verdachte 
tot gevolg en evenmin de verplichting 
voor het verwijzingsgerecht binnen een 
bepaalde termijn uitspraak te doen. 

20 juli 1977. 1131 

19. - V m·daohte onde?'WO?-pen aan de 
?'egels van de a1·tikelen 479 en volgende 
van het W etboek van Strajvo1·dering. -
Arrest van de kame?' van inbeschuldiging
stelling tot hand having van de hechtenis. 

Ve1·nietiging wegens onregelmatige 
motivering en verwijzing naa?' een andere 
kamer van inbeschuldigingstelling. 
Verwijzingsgerecht dat geen uitspraak 
heejt gedaan binnen een maand na de 
laatste ?'egelmatige beslissing tot hand-
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having van de hechtenis. - An·est van de 
kame1· van inbeschnldigingstelling, waar
bij de zaak oo1•spronkelijk aanhangig was, 
ove1· de handhaving gewezen binnen een 
maand na de vm·nietigde beslissing. -
W ettige beslissing met een ontbindende 
voo1•wam·de.- De kmner van inbeschul
digingstelling, waarvan het arrest tot 
handhavi:ng van de voorlopige hechtenis 
van een verdachte, die aan de regels van 
de artikelen 479 en volgende van het 
W etboek van Strafvorderi:ng onderwor
pen is, wegens onregelmatige motivering 
vernietigd werd met verwijzing van de 
zaak naar een andere kamer van inbe
schuldigingstelling, beslist nochtans op 
geldige wijze over de handhaving van 
de hechtenis binnen een maand te reke
nen van de dag waarop het vernietigde 
arrest werd gewezen, en dit zelfs indien 
het verwijzingsgerecht nog geen uitspraak 
heeft gedaan en er meer dan een maand 
is verlopen si:nds de laatste geldige beslis
sing over de handhaving van de hech
tenis ; aan haar beslissing is evenwel een 
ontbindende voorwaarde verbonden, nl. 
de eventuele opheffing van het bevel tot 
handhaving door de kamer van inbe
schuldigingstelling waarnaar de beslissing 
over de vorige handhaving van het Hof 
is verwezen. 

20 juli 1977. 1131 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 

INLEIDING. - V oorziening in het belang 
van de wet. (Zie 0ASSATIE.) 

HooFDSTUK I. - Personen bevoegd om 
zich in cassatie te voo1·zien of tegen 
wie een cassatiebe1•oep kan of moet 
wo1·den ingesteld. - Gevolgen van de 
niet-ontvankelijkheid van de voorzie
ning van een van de eisers of tegen 
een van de VC1'Wee1•ders. 

HooFDSTUK II. - Tm·mijnen waarin 
een voorziening moet worden ingesteld 
of betekend.- Beslissingen waa1·tegen 
onmiddellijk een cassatievoorziening 
kan w01·den ingesteld. - Voo1·zienin
gen die niet ontvankelijlc zijn, daar 
te V1'0eg ingesteld. 

HooFDSTUK III. - V o1·m van de voor
ziening. - Ve1'melding van de ge
schonden wetten. - Opgave van het 
middel. - W annee1· is 61' voo1·ziening ? 
-Dmagwijdte van de voo1·ziening.
Bij te voegen stukken. - N em·legging 
van memo1'ies. - G1·onden van niet-

CASSATIE, 1977. - 43 

ontvankelijkheid. Onsplitsba1'e za
ken. - E1·kenning do01' 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 waartegen 
een cassatiebe1·oep kan of waartegen 
zulk bm·oep niet kan worden inge
steld. - Beslissingen in feite. -
Beslissingen in 1·echte. - Toepassing 
van de 1•egel : « Na een ee1·ste voo1'
ziening wordt geen ande1·e voo1·ziening 
toegelaten ». - Voo1·zieningen die 
niet ontvankelijk zijn geworden we
gens gemis aan bestaans1·eden of 
belang. 

§ 1. - Allerlei. 

§ 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 V. - Afstand. 

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

INLEIDING. 

VOORZIENING IN HET 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 DE NIET· 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOOR· 
ZIENING VAN EllllN VAN DE EISERS OF 
TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS. 

1. - Pm·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St1'afzaken. - V oor-
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ziening van de bu1·gerlijke pm·tij tegen de 
beslissing op de st?·afvorde?·ing.- Burger
lijke pm·tij niet veroordeeld in kosten van 
deze rechtsvordering. - Niet-ontvanke
lijkheid. - De burgerlijke partij die 
niet in kosten van de strafvordering is 
veroordeeld, is niet ontvankelijk om zich 
tegen de beslissing op deze rechtsvorde
ring in cassatie te voorzien. (Artt. 177 en 
216 Sv.) 

13 september, 8 november en 20 decem-
ber 1976. 39, 281 en 442 

2. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strajzaken. -
Burgerlijke rechtsvordering. - Beslissing 
die het hager be1·oep van de bu1·gerlijke 
partij niet ontvankelijk vm·klam·t.- Voor
ziening van de beklaagde. - Niet-ontvan
kelijkheid.- Niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang is de voorziening van de 
beklaagde tegen de beslissing die het 
hoger beroep van de burgerlijke partij 
niet ontvankelijk verklaart. 

14 september 1976. 43 

3. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voorzien. - St?·ajzaken. - V oor
ziening van een beklaagde tegen de beslis
sing op de rechtsvo1·dering van het openbaar 
ministe1·ie tegen een medebeklaagde. -
Niet-ontvankelijkheid. - Een beklaagde 
heeft geen hoedanigheid om zich in 
cassatie te voorzien tegen de beslissing 
op de rechtsvordering van het openbaar 
ministerie tegen een medebeldaagde. 
(Art. 216 Sv.) 

14 september 1976, 20 december 1976 
en 7 maart 1977. 43, 442 en 731 

4. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strajzaken. -
Burge1'lijke rechtsvordering. - Voorzie
ning in naam van een kind door zijn vader 
en moeder, als wettige behem·ders, ingesteld. 
-Kind meerderjarig bij de indiening van 
de voorziening. - 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 voor
ziening werd ingediend. 

27 september 1976. 102 

5. - Personen tegen wie een cassatie
beroep kan worden ingesteld.- Stmfzaken. 
- Burgm·lijke rechtsvordering.- Geen ge
ding voor de jeitem·echter tussen de eise?' en 
de verweerder. - Geen veroordeling van 
de eiser ten gunste van de ve?'Weerde?'. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan-

kelijk is het cassatieberoep tegen een 
partij tegen wie door de eiser voor de 
feitenrechter geen conclusie is genomen 
en ten gunste van wie de bestreden be
slissing geen veroordeling ten laste van 
de eiser uitspreekt. 

11 oktober 1976. 165 

6.- Personen bevoegd om zich in cassa
tie te voorzien. - Stmjzaken. - Straj
vordering. - Vrijspraak. - Voorziening 
van de beklaagde. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is de voorziening 
van de beklaagde tegen een beslissing die 
hem vrijspreekt. · 

8 november 1976. 281 

7. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Strajzaken. - Arrest 
tot bttitenve?·volgingstelling.- Voorziening 
van de burge1·lijke partij. - Draagwijdte. 
- De burgerlijke partij is enkel ontvan
kelijk om zich tegen een arrest tot buiten
vervolgingstelling in cassatie te voorzien, 
in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt 
tot schadevergoedi:ng jegens de verdachte, 
in de kosten van de strafvordering of van 
de burgerlijke rechtsvordering, of in 
zoverre het arrest een andere beschikking 
bevat die uitsluitend betrekking heeft op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

16, 22, 29 november 1976 en 13 de-
cember 1976. 299, 324, 354 en 410 

8. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voo?'zien. - Strajzaken. -
Beslissing van de 1·echter op ve1•wijzing 
waarin wordt vastgesteld dat de beklaagde 
vrijgesproken we1·d. - Vom·ziening niet 
ontvankelijk. - Geen voorziening in 
cassatie is mogelijk tegen de beslissing 
van de rechter op verwijzing waarbij 
alleen maar wordt vastgesteld dat de 
beklaagde definitief vrijgesproken werd. 

29 november 1976. 351 

9. - Personen bevoegd om zich in cas
satie te voo1'zien. - Strajzaken. - Voo?'
ziening van het openbam· ministerie tegen 
een beslissing op de bu1'ge1·lijke rechtsvo1'
dering. - Niet-ontvankelijkheid. - Het 
openbaar ministerie is in de regel niet 
bevoegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen een beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering. (Artt. 177 en 216 Sv.) 

13 december 1976 en 14 maart 1977. 
412 en 761 

10. - Personen tegen wie een cassatie
beroep kan wo1·den ingesteld.- Strajzaken. 
- Bu1'gerlijke rechtsvo?'dering. - Beslis-
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sing met k:racht van gewijsde wawrbij de 
beklaagde wordt m·ijgesproken en het 
stt·afgerecht onbevoegd wordt ve1·klaw·d om 
kennis te nemen van de 1·echtsvordering 
van de bu1·gerlijke pa1·tijen.- Voo1•ziening 
van de bu1·ge1·lijke pa1·tijen tegen de bu?·ger-
1'echtelij k aansprakelij ke partij. - N iet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van belang, is de 
voorziening van de burgerlijke partijen 
tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, wanneer een beslissing met kracht 
van gewijsde de beklaagde heeft ontslagen 
van de vervolgingen welke het openbaar 
ministerie tegen hem had ingesteld en het 
strafgerecht onbevoegd heeft verklaard 
om kennis te nemen van de door de 
burgerlijke partijen tegen hem ingestelde 
rechtsvorderingen. 

20 december 1976. 440 

11. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - St?·afzaken. -
Strafv01'de?·ing. - Beslissing die de straf
V01'dering verjaa1·d ve1·klaa1·t. - Voo1·zie
ning van de beklaagde. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is de voorziening 
van de beklaagde tegen een beslissing 
die de strafvordering wegens verjaring 
vervallen verklaart. 

10, 18 januari 1977 en 7 maart 1977. 
520, 553 en 731 

12. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie een cas
satieberoep kan worden ingesteld. 
Strafzaken. Bu1·gerlijke zaken. 
Voo1·ziening van het Gemeenschappelijk 
Mot01·waa1·borgfonds, v1·ijwillig tussenge
komen, tegen de verzekeraar van de bu1·ge1·-
1'echtelijke aansprakelijkheid van de be
klaagde, tot tussenkomst opgeroepen pa1·tij. 
- Geen geding tussen hen of Ve1'001'deling 
ten gunste van de vm·zekeraw·. - N iet
ontvankelijkheid. - Ret Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, dat voor het 
strafgerecht vrijvvillig is tussengekomen, 
is niet ontvankelijk om zich in cassatie 
te voorzien tegen de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde, die voor hetzelfde gerecht 
tot tussenkomst is opgeroepen, wanneer 
tussen hen. geen geding is aangegaan en 
geen veroordeling van dit Fonds ten 
gunste van de verzekeraar is uitge
sproken. 

10 januari 1977. 520 

13.- Personen bevoegd om zich in cas
satie te voorzien of tegen wie een cassatie
beroep kan wo1•den ingesteld.- Strafzaken. 

- Burgerlijke rechtsvordering. Voor
ziening van de beklaagde tegen het Gemeen
schappelijk MotorwaarbO?·gfonds, V1'ijwil
lig tussengekomen partij. - Geen geding 
tttssen hen en geen vero01·deling van de 
beklaagde ten gunste van dit Fonds. -
Niet-ontvankelijkheid. -De beklaagde is 
niet ontvankelijk om zich in cassatie te 
voorzien tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dat voor het straf
gerecht vrijwillig is tussengekomen, wa.n
neer tussen hen geen geding is aangegaan 
en geen veroordeling van de beklaagde 
ten gunste van dit Fonds is uitgesproken. 
10 januari 1977. 520 

14. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien of tegen wie een cas
satieberoep kan w01·den ingesteld.- Straf
zaken. - Burge1'lijke 1'echtsv01·dering. -
Voorziening van de beklaagde tegen de 
verzekemar van zijn bu1·gerr·echtelijke aan
sprakelijkheid, tot tussenkomst opge1·oepen 
pa1·tij. - Geen geding tussen hen en geen 
ve1'0o1·deling van de beklaagde ten gunste 
van deze verzeke1·aar. - Niet-ontvanke
lijkheid.- De beklaagde is niet ontvan
kelijk om zich in cassatie te voorzien 
tegen de verzekeraar van zijn burger
rechtelijke aansprakelijkheid, die voor het 
strafgerecht tot tussenkomst is opgeroe
pen, wanneer tussen hen geen geding is 
aangegaan en geen veroordeling van de 
beklaagde ten gunste van die verzekeraar 
is uitgesproken. 

10 januari 1977. 520 

15. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - St?·afzaken. -
Burge1·lijke rechtsvorde1·ing. - Ve1·zeke
raa1· van de beklaagde, vrijwillig tussen
gekomen pm·tij. - Voorziening tegen het 
openbaar ministe1·ie. - Geen veroordeling 
in de kosten van de strafvorde?·ing. -
Niet ontvankelijke voo1·ziening. - De 
verzekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de heklaagde, die in 
de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij vrijwillig is tussengekomen, is niet 
ontvankelijk om zich in cassatie te voor
zien, wanneer hij niet in de kosten van 
de strafvordering is veroordeeld. 

15 februari 1977 en 22 maart 1977. 
665 en 790 

16. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - SM·afzaken. -
Voorziening van de beklaagde tegen de 
beslissing t.a.v. de partij die als voo1· hem 
burge1'1'echtelijk aanspmkelijk in de zaa/c 
is bet1•okken. - Niet-ontvankelijkheid. -
Een beklaagde is niet bevoegd om zich in 
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cassatie te voorzien tegen de beslissing 
t.a.v. de partij die al voor hem burger
rechtelijk aansprakelijk in de zaak is 
betrokken. 

21 februari 1977. 676 

17. - Pm·sonen bevoegd om ziah in 
cassatie te voorzien of tegen wie een cassa
tieberoep kan worden ingesteld. - Straf
zaken. - Voo1·ziening van een bu1·gerlijke 
partij tegen een andere bU1·gerlijke partij. 
- Geen geding aangegaan tussen deze 
partijen of veroo1·deling van de eerste ten 
voordele van de tweede. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening van een burgerlijke partij tegen 
een andere burgerlijke partij waartegen 
zij voor de feitenrechter geen geding had 
aangegaan en ten wier voordele de beslis
sing geen veroordeling van de eisende 
partij uitspreekt. 

22 februari 1977. 681 

18.- Personen bevoegd om ziah in aas
satie te voorzien. - Strafzaken. - A1·1·est 
dat enkel vaststelt dat de straf1·eahtelij ke 
beschikkingen van het beroepen vonnis 
volgens welke de strafvordering vervallen is, 
kraaht van gewijsde hebben verkregen. -
Voo1·ziening van de beklaagde. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, is de voorziening 
van de beklaagde tegen een arrest dat 
enkel vaststelt dat de strafrechtelijke 
beschikkingen van het beroepen vonnis 
volgens hetwelk de strafvordering ver
vallen is, kracht van gewijsde hebben 
verkregen. 

28 februari 1977. 700 

19. - Personen bevoegd om ziah in 
cassatie te voo1·zien of tegen wie een cas
satieberoep kan W01'den ingesteld. - B~t1'
gerlijke zaken. - Geen gesahil voo1· de 
feitem·eahter t~tssen de eiser en een ver
wee1'det• of veroordeling van de eiser 
ten voordele van deze verwee1·der. -
Niet ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening in cassatie 
van een partij tegen een andere partij 
met wie zij geen geding had aangegaan 
en ten voordele van wie de beslissing geen 
veroordeling tegen de eisende partij uit
spreekt. 

10 maart 1977. 755 

20. - Personen tegen wie een aassatie
beroep kan wo1·den ingesteld. - Burger
lijke zaken. - Voorziening gm·iaht tegen 
alle partijen die in de zaak v66r de r·eahter 
in hager beroep waren betr·okken. -Mid
del dat niet strekt tot ver·nietiging van de 

beslissing betreffende de tegen een van 
de par·tijen ingestelde r·eahtsvor·dering. -
Voorziening niet ontvankelijk t.a.v. deze 
par·tij. - Voo1•waar·den. - Niet ontvan
kelijk, bij gebrek aan belang, is de voor
ziening tegen een partij, wanneer geen 
middel wordt aangevoerd tegen de 
beslissing die haar betreft, en deze niet 
wordt be1nvloed door de vernietiging van 
de beslissing over de rechtsbetrekkingen 
tussen de andere partijen. 

22 april 1977. 868 

21. - Personen tegen wie een aassatie
bm·oep kan worden ingesteld. - Burger
lijke zaken. - Do01• een ve1·wem·der in de 
hoofdvordering tot vrijwar·ing opgeroepen 
partij vero01·deeld om deze te VTijwaren. -
Voorziening van deze paTtij tegen de eiser 
tot vrijwaring en tegen de oorsp1'0nkelijke 
eise1·. - Betwisting van de wettelijkheid 
van de beslissing waa1·bij de hoofdvonle1·ing 
gegrond w01·dt ve1·klaa1·d. - Beslissing op 
deze hoofdvordeTing, bij geb1·ek aan cas
satieberoep, dejinitief geworden tttssen de 
eise1· tot VTijwar·ing en de o01'8P1'onkelijke 
eism·. - Geen onsplitsbaarheid tussen deze 
beslissing en de beslissing op de v01·de1·ing 
tot vr·ijwa1•ing. - Niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening t.a.v. de oo1'spronke
lijke eise1·.- Wanneer de beslissing waar
bij de gevrijwaarde, op de hoofdvorde
ring, wordt veroordeeld om de oorspron
kelijke eiser te vergoeden bij gebrek aan 
cassatieberoep vanwege de gevrijwaarde 
definitief geworden is tussen deze eiser 
en de gevrijwaarde, is het cassatieberoep 
van de verweerder in vrijwaring tegen 
deze beslissing, bij gebrek aan onsplits
baarheid tussen de hoofdvordering en de 
vordering tot vrijwaring, niet ontvanke
lijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser. 

22 april 1977. 868 

22. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te vooTzien.- VooTziening van de 
buTget•lijke par·tij. - Voo1·ziening tegen 
de beslissing of de st1'afvoTdeTing. - Ont
vankelijkheid beper·kt tot de ve1·oo1·deling 
van de burgm·lijke paTtij in de dooT het 
openbaar ministerie gemaakte vM·volgings
kosten. - De voorziening van de burger
lijke partij tegen de beslissing op de straf
vordering is slechts ontvankelijk in 
zoverre zij betrekking heeft op de veroor
deling van deze partij in de door het 
openbaar ministerie gemaakte kosten. 

9 mei 1977. 920 

23. - Personen bevoegd om ziah in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. -
Bu1·gerlijke reahtsv01·dm·ing. - Voorzie
ning van de beklaagde tegen een beslissing 
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waa1·bij aan de bwrge1·lijke pa1'tiJ'en af
stand wordt verleend van hun btwgerlijke 
pa?"tijstelling.- Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is de voorziening van de beklaagde tegen 
de beslissing waarbij aan de verweer<;l~rs 
alde wordt verleend van hun burgerhJke 
partijstelling. 

23 mei 1977. 968 

24. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Bu1·gerlijke zaken. 
- Vom·ziening namens een ove1•ledene. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorzi~ning namens i":ma;nd 
die v66r de betekemng van de voorz1emng 
is overleden. 

27 mei 1977. 993 

25. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien, - St1·ajzalcen. -
Vonnis in laatste aanleg van de C01'1'ectio
nele 1'echtbanlc, waa1·bij de rechtbank zich 
onbevoegd ve1·klaart om kennis te nemen 
van een verzoek tot ophejfing van vervallen
veTklaring van het 1·echt tot sttwen: -
VooTziening van de p1'0Ctt1'eUT des Kontngs. 
- Ontvankelijkheid.- De. pro_cureur d~s 
Konings is bevoegd om zi_ch_ m cassat~~ 
te voorzien tegen de beshssn>g waarbiJ 
de correctionele rechtbank, in hoger 
beroep rechtdoende, zich onbevoegd ver
klaart mn kennis te nemen van een ver
zoek tot opheffing van de vervallenver
klaring van het recht tot sturen wegens 
lichamelijke ongeschiktheid, welk ver
zoek rechtstreeks aan de vorenvermelde 
rechtbank is gericht. (Impliciete oplos
sing.) 

7 juni 1977. 1036 

26. - Pe1•sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - StTajzaken. -
Bu1·ge1·lij ke rechtsvm·de1·ing . . - Beslissing 
waa1·bij het stmfgeTecht zwh onbevoegd 
verklaart en geen VC1'oo1·deling van de 
beklaagde met bet1·ekking tot rj!;ie. 1'echts
voTdm·ing uitspreekt. - V oorztentng van 
de beklaagde.- Niet-ontvanlcelijkheid. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waarbij 
het strafgerecht zich onbevoegd verkl~~rt 
om uitspraak te doen op de burgerhJke 
rechtsvordering tegen de bekla~gde en 
te zijnen laste geen veroordeh!lg Ill:et 
betrekking tot die rechtsvordermg mt
spreekt. 

20 juni 1977. 1079 

27. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. - Strafzaken. 

BurgeTlijke Techtsvorde1·ing. - Vom·~~e
ning van de beklaagde tegen de bu1·ge1·ltJke 
pa1'tij.- Beslissing welke aan de burger
lijke partij haM rechtsvordeTing ontzegt.
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvan
kelijk, wegens het ontbreken van belang, 
is de voorziening van de beklaagde tegen 
een beslissing welke aan de burgerlijke 
partij haar rechtsvordering ontzegt. 

20 juni 1977. 1079 

HOOFDSTUK II. 

TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING 
MOET WORDEN INGESTELD OF BETE

KEND. - BESLISSINGEN WAARTEGEN 
ONMIDDELLIJK EEN OASSATIEVOORZIE

NING KAN WORDEN INGESTELD. -
VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKE
LIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD. 

28.- Te1·mijn.- StTajzaken.- Bur
gM·lijke Techtsvo1·deTing.- Ar?·e~t dat geen 
uitspraalc doet over een geschtl tnzake b~
voegdheid, enlcel een aanvullend deslcundt
genonde1'Zoek beveelt en de kosten aan
houdt. - V oo1·ziening v661· de eindbeslis
sing. - Niet-ontvankeliJkheid. - Niet 
ontvankelijk in strafzaken is de voor
ziening welke v66r de eindbeslissing is 
ingesteld tegen een vonnis dat, zonder te 
beslissen over een geschil inzake bevoegd
heid, enkel een aanvullend deskundigen
onderzoek beveelt en de kosten aan
houdt. (Art. 416 Sv.) 

7 september 1976. 25 

29.- TermiJn.- Stmjzaken.- Bur
gerlijke 1'echtsvm·de1·ing. - A1·1·est op 
tegenspmak waarbij de beklaa_g_de woT~~ 
vemoTdeeld om aan de bu1·geThJke pm·ttJ 
de veTgoeding toe te kennen die zij vo1·de1·de. 
- Rechte1· wiens 1'echtsmacht is uitgeput, 
zelfs indien hij ve1·klaa1·t een " voot·?op~ge 
ve1·goeding" toe te kennen.- Voo1'Ztentng 
onmiddellijk ontvankelijk. - De rechts
macht van het hof van beroep is uitgeput 
door het arrest op tegenspraak dat, na 
de eindbeslissing op de strafvordering, 
de beldaagde veroordeelt om aan de 
burgerlijke partij de door haar gevor
derde vergoedingen te betalen. Tegen 
dit arrest kan dus onmiddellijk een cas
satieberoep worden ingesteld, zelfs indien 
het Hof verklaart een " voorlopige ver
goeding" toe te kennen. (Art. 416 Sv.) 

13 september 1976. 39 

30.- Te1·mijn.- Strajzaken.- Arrest 
van de Ieamer van inbeschuldigingstelling 
dat het ve1·zet van de veTdachte tegen een 
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beschikking tot verwijzing naar de correc
tionele ?·echtbank niet ontvankelijk ver
klaa?·t. - Geen uitspraak ave?' een geschil 
inzake bevoegdheid van de onde?'Zoeks
gerechten. - Voorziening van de verdachte 
v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvanke
lijkheid.- Wmmeer de bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten noch voor de 
raadkamer noch voor de kamer van in
beschuldigingstelling werd betwist, is 
niet ontvankelijk de voorziening v66r de 
eindbeslissing tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een geschil 
inzake bevoegdheid, het verzet van de 
beklaagde tegen de beschikking van de 
raadkamer tot verwijzing naar de cor
rectionele rechtbank niet ontvankelijk 
verklaart. (Art. 416 Sv.) 

14 september, 26 en 30 november 1976. 
48, 300 en 371 

31.- Termijn.- Strajzaken.- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
tot verwerping van het verzet tegen een 
beschikking van de raadkamer. - Be
schikking tot ve?·wijzing naar de co?-rectio
nele rechtbank wegens wanbed1·ijven en 
samenhangende overtredingen.- Beschik
king tot verwerping van de conclusie waarin 
wordt betwist dat de correctionele ?'echt
bank het bevoegde vonnisgerecht was. -
Onmiddellijke voorziening niet ontvan
kelijk. - Geen voorziening in cassatie 
kan onmiddellijk worden ingesteld tegen 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling tot verwerping van het 
verzet tegen een beschikking van de 
raadkamer, waarbij de beklaagden we
gens wanbedrijven en met die wan
bedrijven samenhangende overtredingen 
naar de correctionele rechtbank worden 
verwezen, hoewel deze beschikking een 
conclusie van de beklaagden verwerpt 
die, zonder de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten te betwisten, betoogt dat 
het bevoegd vonnisgerecht het hof van 
assisen is en niet de correctionele recht
bank. (Art. 416 Sv.) 

21 september 1976. 86 

32.- Termijn.- Strajzaken.- Ar1·est 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij het verzet van de beklaagde tegen 
de beschikking tot ve?·wijzing naar de 
cor?·ectionele rechtbank niet ontvankelijk 
wm·dt verklaard. - VM·zet geg1·ond op de 
onbevoegdheid van de ?'aadkame?'.- Voor
ziening v66r de eindbeslissing. - Ontvan
kelijkheid. - Voorwam·de. - Tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling, dat niet ontvankelijk verklaart 

het verzet van de beldaagde tegen de 
beschikking waarbij hij naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, kan 
v66r de eindbeslissing slechts een cassa
tieberoep worden ingesteld in zoverre het 
verzet gegrond was op de onbevoegdheid 
van de raadkamer. (Art. 416 Sv.) 

27 september 1976. 108 

33. - Termijn. - Strafzaken. - Bur
ge?·lijke ?'echtsvordering. - Beslissing op 
de burge1'lijke rechtsvordering bij ve1·stek 
t.a.v. de beklaagde en op tegenspmak t.a.v. 
de burgerlijke pm·tij gewezen. - Voor
ziening van de burgerlijke partij ingesteld 
tijdens de gewone ve?·zette?·mijn van de 
beklaagde. - Ontvankelijkheid. - Wan
neer een beslissing tot verwerping van de 
burgerlijke rechtsvordering bij verstek 
t.a.v. de beklaagde en op tegenspraak 
t.a.v. de burgerlijke partij is gewezen, is 
deze partij ontvankelijk om zich dadelijk 
in cassatie te voorzien tegen de beklaagde. 
(Art. 413, derde lid Sv. ; art. 3 wet van 
9 maart 1908.) 

28 september 1976. 109 

34. - Termijn. - Strajzaken. - Bur
gerlijke rechtsvordering. Beslissing 
waarbij de beklaagde bij verstek en de ver
zekeraar van ziJn burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid in zake motorrijtuigen op 
tegenspraak worden veroordeeld. - Voor
ziening van de bttrgedijke pa1·tij tijdens 
de gewone verzettermijn van de beklaagde. 
- Niet-ontvankelijkheid t.a.v. de verze
keraar en van de beklaagde. - Wanneer 
een beslissing de beklaagde bij verstek 
en de verzekeraar van zijn burgerrech
telijke aansprakelijkheid inzake motor
rijtuigen op tegenspraak heeft veroor
deeld, is niet ontvm1kelijk t.a.v. van de 
ene zoals van de andere partij de voor
ziening van de burgerlijke partij, welke 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beldaagde wordt ingesteld. (Art. 413, 
derde lid, Sv.; art. 3 wet van 9 maart 
1908.) 

28 september 1976. 109 

35. - Termijn. - Dienstplicht. -
Beslissing van de herkeuringsraad. -
V om·ziening van de dienstplichtige meer 
dan vijjtien dagen nadat hij van de beslis
sing kennis heeft gek1·egen. - Niet-ont
vankelijkheid.- Te laat ingediend en dus 
niet ontvankelijk is de voorziening welke 
de dienstplichtige tegen een beslissing van 
de herkeuringsraad heeft ingesteld meer 
dan vijftien dagen nadat hij van deze 
beslissing kennis heeft gekregen. (Art. 51, 
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§§ 2 en 4, dienstplichtwetten van 30 april 
1962.) 

29 september 1976. 122 

36.- Termijn.- Strajzaken.- Bur
gerlijke reohtsvotde?·ing. - Beslissing die 
geen uitspraak doet over een gesohil inzake 
bevoegdheid, mam· enkel een ptovisionele 
ve1·goeding toekent, de verdete kosten aan
houdt en de zaak onbepaald uitstelt. -
Voorziening v66t de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk, in strafzaken, is de voorziening, 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen de 
beslissing die, op de burgerlijke rechts
vordering, geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid, maar enkel 
een provisionele vergoeding toekent, de 
verdere kosten aanhoudt en de zaak on
bepaald uitstelt. (Art. 416 Sv.) 

12 oktober 1976. 180 

37. - Termijn. - Bu1·getlijke zalcen. -
Beslissing die zioh ertoe bepe1·lct de het
opening van de debatten te bevelen. -
V oo1·ziening v661· de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - De beslissing 
die zich ertoe beperkt de debatten te 
heropenen is een beslissing alvorens recht 
te doen, zodat de voorziening v66r de 
eindbeslissing niet ontvankelijk is. (Arti
kel 19 en 1077 G.W.) 

4 november 1976. 258 

38.- Termijn.- Burgerlijke zaken.
Beslissing die zioh ettoe bepetkt een de1•de 
te gelasten een stuk dat hij ondet zioh heeft 
ter gtiffie van het gereoht neet te leggen. -
Vootziening v661· de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid.- De beslissing die 
zich ertoe beperkt een derde, overeen
komstig artikel 878 van het Gerechtelijk 
Wetboek, te gelasten een stuk dat hij 
onder zich heeft ter griffie van het 
gerecht neer te leggen is een beslissing 
alvorens recht te doen, zodat de voor
ziening v66r de eindbeslissing niet ont
vankelijk is. (Artt. 19 en 1077 G.W.) 

4 november 1976. 258 

39. - Termijn. - Stmjzaken. - Beslis
sing die zioh ettoe bepe1·kt de heropening 
van de debatten te bevelen en de zaak ter 
vetdere behandeling op een late?'e dat~tm 
uit te stellen. - Vootziening v66t de eind
beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen een 
beslissing die, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegdheid, zich 
ertoe beperkt de heropening van de 
debatten te bevelen en de zaak ter ver-

dere behandeling tot een latere datum 
uit te stellen. (Art. 416 Sv.) 

8 november 1976. 281 

40.- Termijn.- Stmjzaken.- Beslis
sing van de oommissie tot besoherming van 
de maatsohappij die enkel een deskundige 
en een sooiale assistente aanduidt en de 
zaak '' sine die » uitstelt. - V ootziening 
v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvanlce
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening van de gei'nterneerde v66r de 
eindbeslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij tot 
invrijheidstelling tegen een beslissing 
van deze commissie die enkel en zonder 
uitspraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, een deskundige en een 
sociale assistente aanduidt en de zaak 
sine die uitstelt. (Art. 416 Sv.) 

13 december 1976. 417 

41. - Termijn. - St?·ajzaken. - Bur
ge?·lijke reohtsvorde1·ing. - Schade die 
onde1·soheiden bestanddelen omvat. 
At?·est dat definitiej uitspmak doet over 
een van deze bestanddelen en voo?' het 
ove1·ige een vootlopige vergoeding toekent, 
een onde?·zoelcsmaatregel beveelt en de 
verdere afdoening terugwijst naar de eerste 
?"eohtet. - Geen bevoegdheidsgesohil. -
V oo1·ziening v66r de eindbeslissing. -
Voo1·ziening niet ontvankelijk. - Niet 
ontvankelijk is de v66r de eindbeslissing 
ingestelde voorziening tegen een arrest 
dat, zonder over een bevoegdheidsgeschil 
te beslissen, definitief uitspraak doet over 
een bestanddeel van de schade en voor 
de andere bestanddelen een voorlopige 
vergoeding toekent, een onderzoeksmaat
regel beveelt en de zaak tot verdere af
doening terugwijst naar de eerste rech
ter. (Sv., art. 416.) 

11 januari 1977. 527 

42. - Termijnen. - Burgerlijke zaken. 
- Beroep in oassatie tegen een beslissing 
alvm·ens ?'eoht te doen. - Dit betoep staat 
sleohts open na de eindbeslissing. - Ge
reohtelijlc Wetboek, a1·tikel 1077. - Be
slissing alvm·ens reoht te doen. - Beg?'ip. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening in 
burgerlijke zaken, v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een arrest dat, alvorens 
recht te doen, een onderzoeksmaatregel 
beveelt, zelfs indien voor de feitenrechter 
erop gewezen is dat een der partijen t.a.v. 
wie hij uitspraak doet in de zaak niet 
was betrokken. (Artt. 19 en 1077 G.W.) 

12 januari 1977. 528 

43.- Te1·mijn.- St?·ajzaken.- Ve?'
oo?·deling bij verstek. - V oo1·ziening van 
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de beklaagde tijdens de gewone ve1·zette1·
mijn. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening door de 
beklaagde tijdens de gewone verzetter
mijn ingesteld tegen een arrest waarbij 
hij bij verstek is veroordeeld. (Art. 413 
Sv.) 

18 januari 1977. 557 

44. - Te1·mijn. - Strajzaken. - Be
schikking van de madkamM' in laatste 
aanleg gewezen, waarbij de beklaagde naar 
de co1·rectionele rechtbank w01·dt verwezen. 
-- V oo1·ziening v661· de eindbeslissing. -
Niet ontvankelijk. - Niet ontvankelijk 
is de voorziening die v66r de eindbeslis
sing is ingesteld tegen een in laatste aan
leg gewezen beschikking van de raad
kamer, waarbij de beklaagde naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen. 
(Art. 416 Sv.) 

22 maart 1977. 793 

45.- Termijn.- Strajzaken.- A1·rest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij niet ontvankelijk wordt verklaard 
het verzet tegen een beschikking van de 
raadkamer tot ve1·wijzing van de verdachte 
nam· de cor1·ectionele 1·echtbank wegens 
valsheid en gebruik van valse stukken, op
lichting en onwettelijke uitoejening van de 
geneeskunst. - Arrest en beschilcking tot 
verwerping van de conclusie waarin wMdt 
betwist dat de correctionele 1·echtbank het 
bevoegde vonnisgerecht is. - Onmiddel
lijke voorziening niet ontvankelijk.- V 66r 
de eindbeslissing is niet ontvankelijk de 
voorziening tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder te beslissen over een geschil in
zake bevoegdheid, het verzQt van de 
beklaagde tegen de beschikking tot ver
wijzing naar de correctionele rechtbank 
wegens valsheid en gebruik van valse 
stukken, oplichting en onwettelijke uit
oefening van de geneeskunst, niet ont
vankelijk verklaart en de conclusie ter 
betwisting van de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank als verwijzings
gerecht verwerpt. 

25 april 1977. 879 

46.- Te1·mijn.- Strafzaken.- Vm·
oo?·deling bij verstelc. - Voorziening van 
de beklaagde tijdens de gewone verzette1'
mijn. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening door de 
beklaagde tijdens de gewone verzetter
mijn ingesteld tegen een vonnis waarbij 
hij bij verstek is veroordeeld. (Sv., 
art. 413.) 

3 mei 1977. 904 

47. - Tm·rnijn. - Strafzaken. -Be
schiklcing van de 1·aadkamer in laatste 
aanleg gewezen, waarbij de belclaagde naar 
de co1'1'ectionele rechtbank w01·dt ve1·wezen. 
- Voorziening v661· de eindbeslissing. -
Niet ontvankelijlc. - Niet ontvankelijk 
is de voorziening die v66r de eindbeslis
sing is ingesteld tegen een in laatste aan
leg gewezen beschikking van de raadka
mer, waarbij de beklaagde naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, ook 
in zoverre zij een weigering inhoudt de 
verdachte te verwijzen naar de dichtstbij 
gelegen correctionele rechtbank die de 
door hem gevraagde taal als voertaal 
heeft. (Sv., art. 416.) 

3 mei 1977. 908 

48.- Terrnijn.- Stmjzaken.- VoO?·
ziening tegen een einda1·1·est op tegen
sp?·aak. -Buiten het geval van artikel40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 en 
het geval van overmacht, is te laat inge
diend de voorziening die in strafzaken 
tegen een eindarrest op tegenspraak 
wordt ingesteld na het verstrijken van de 
termijn bepaald bij artikel 373 van het 
Wetboek van Strafvordering. 

3 mei 1977. 905 

49.- Te1·rnijn.- Burgerlijke zalcen.
Woonplaats van de eiser in Belgie. -
Eindbeslissing op tegenspraak. - Voor
ziening ingesteld rnem· dan drie rnaanden 
na de betekening van de beslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - In burgerlijke 
zaken is, behoudens afwijkende wettelijke 
bepaling of overmacht, te laat ingesteld 
de voorziening van een in Belgie wonende 
eiser tegen een eindbeslissing op tegen
spraak welke ter gri:ffie van het Hof is 
ingediend meer dan drie maanden na de 
betekening van de beslissing. (Artt. 1073, 
1078 en 1079 G.W.) 

27 mei 1977. 993 

50. - Termijn. - Stmjzaken. - Be
schilcking van de raadkame1· waarin w01·dt 
gezegd dat dit ge?'echt geen dejinitieve kwali
ficering mag geven en beslist dat de be
klaagde in deze stand van de rechtspleging, 
geen uitstel van de uitspmak kan genieten 
en waarbij de belclaagde ·wegens een mis
daad en met vaststelling van VM'zachtende 
omstandigheden, naar de C01'1'ectionele 
rechtbank wo1·dt vm·wezen. - Beschiklcing 
die, niettegenstaande de bewo01·dingen er
van, geen ~titsp1·aalc heejt gedaan ove1· de 
bevoegdheid van het onderzoelcsgerecht. -
Voorziening v66r de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening, v66r de eind-
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beslissing, tegen een beschikking van de 
raadkamer die, niettegenstaande de be
woordingen ervan, geen uitspraak doet 
over de bevoegdheid van het onderzoeks
gerecht, weigert de feiten anders te om
schrijven en in te gaan op een vordering 
tot uitstel van de uitspraak van de ver
oordeling en de beklaagde wegens een 
misdaad, met vaststelling van verzach
tende omstandigheden, naar de correc
tionele rechtbank verwijst. (Art. 416 Sv.) 

27 juni 1977. 1114 

51. - Te1'mijn. - Stmjzaken. - V oo1'
ziening tegen een op tegensp1'aak gewezen 
eindbeslissing van de commissie tot be
sche1'ming van de maatschappij. - Te 
laat ingediend en derhalve niet ontvan
kelijk is de voorziening die na het ver
strijken van de termijn bepaald in arti
kel 373 van het Wetboek van Strafvorde
ring wordt ingesteld tegen een op tegen
spraak gewezen eindbeslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij. 

17 augustus 1977. 1142 

52.- TeTmijn.- Stmjzaken.- A1'1·est 
dat zich enkel uitsp1·eekt ove1' de ontvanke
lijkheid van de stmjvm·de1·ing. - Voo1'
ziening v661' de eindbeslissing. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een arrest dat enkel uit
spraak doet over de ontvankelijkheid 
van de strafvordering. (Art. 416 Sv.) 

17 augustus 1977. 1143 

HOOFDSTUK III. 

VORl'II VAN DE VOORZIENING.- VERl'IIEL
DING VAN DE GESCHONDEN WETTEN.-
0PGA VE VAN HET l'IIIDDEL. - W ANNEER 
IS ER VOORZIENING ? - DRAAGWIJDTE 
VAN DE VOORZIENING.- BIJ TE VOE
GEN STUKKEN. - NEERLEGGING VAN 
l'IIEl'IIORIES.- GRONDEN VAN NIET-ONT
VANKELIJKHEID.- 0NSPLITSBARE ZA
KEN. - ERKENNING DOOR DE PAR
TIJEN. 

§ 1. - Algemene regel. 

§ 2.- Belastingzaken. 

53. - Vo1'm. - Di1·ecte gemeente-
belastingen.- Beslissing van de bestenclige 
dep~ttatie.- Betekening van de ve1·klm·ing 
van vom·ziening. - Ve1·eist vo1'mvoo?'
sch1'ift. - - De voorziening in cassatie 
tegen de ,beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad over een 

reclamatie van een belastingplichtige in
zake directe gemeentebelastingen moet, 
op straffe van verval, binnen tien dagen 
betekend worden aan de partij tegen wie 
zij is gericht. (Art. 4 wet van 22 januari 
1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 
wet van 22 juni 1877.) 

3 november 1976, 26 januari en 4 mei 
1977. 258, 592 en 910 

54. - Vorm.- Di1'ecte gemeentebelas
tingen. - Betekening van de ve1·klm·ing 
van voo1'ziening. - Bewijs van deze bete
kening niet ove1·gelegd. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de cas
satievoorziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie van een provincie
raad over een reclamatie tegen een aan
slag in een directe gemeentebelasting, 
wanneer uit de regelmatig aan het Hof 
overgelegde stukken niet blijkt dat de 
verklaring van voorziening binnen de bij 
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849 
gestelde termijn betekend werd aan de 
partij tegen wie de voorziening is gericht. 
(Art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 
wet van 22 juni 1877.) 

23 februari 1977. 688 

55. - V onn. - Di1•ecte p?'ovinciebelas
tingen. - Beslissing van de bestendige 
dep~ttatie van de p1'ovincie1'aad. - Voo?'
ziening ingesteld bij ve?'ZoekscMijt dat pe1· 
aangetekende b1·iej ge1·icht is aan de vom·
zitte?' van het Hoj van Oassatie. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening welke is ingesteld bij een 
ter post aangetekende brief, gericht aan 
de voorzitter van het Hof van Cassatie, 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van de provincieraad inzake 
directe provinciebelastingen. (Wet van 
22 januari 1849 art. 4, gewijzigd bij 
art. 53 vervat in artikel 3 wet van 
10 oktober 1967, houdende het Gerech
telijk Wetboek; wet van 22 juni 1865, 
art. 2; wet van 18 maart 1874, art. 2; 
wet van 22 juni 1877, art. 16.) 

2 maart 1977. 718 

56. - Vm·m. - Di1·ecte gemeente- en 
pmvinciebelastingen. - JJ!Iemm·ie van de 
eise?'. - JJ!Iemorie met als opscMijt « me
mo1'ie van antwoo1·d. - Te?' gTijfie van het 
Hof ingediend na het verst1·ijken van de 
te1·mijn van a1·tikel 420bis, tweede lid, van 
het Wetboek van Stmjvm·dering. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de memorie welke ter griffie van het Hof 
tot staving van een voorziening inzake 
directe gemeente- of provinciebelastingen 
is ingediend na het verstrijken van de 
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termijn van artikel 420bis, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, 
zelfs indien deze memorie met als op
schrift " m.emorie van antwoord "• ant
woordt op een memorie van de verweer
der ter betwisting van de geldigheid van 
de voorziening. 

9 maart 1977. 748 

57. - Di?·ecte gemeente- en p?·ovincie
belastingen. - V oMziening van een gevol
machtigde, zelfs een advocaat, tegen een 
beslissing van de bestendige deptttatie van 
een p?·ovincieraad. - V oorziening inge
steld na wijziging van artikel 417 van het 
Wetboek van Strafvordering bij artikel 5 
van de wet van 16 feb?·ua?·i 1961. - De 
volmacht van de lasthebbe?' moet niet meer 
aan de verklaring van be?·oep in cassatie 
gehecht blijven. - In dit geval moet de 
volmacht te?· g?·ijjie van het H of worden 
ingediend binnen de termijn van arti
kel 420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Stmfvm·de?·ing. - Sinds de wijziging 
van artikel 417 van het Wetboek van 
Strafvordering bij artikel 5 van de wet 
van 16 februari 1961, wanneer de voor
ziening tegen een beslissing van de be
stendige deputatie van een provincieraad 
over een reclamatie inzake directe ge
meente- of provinciebelastingen door een 
gevolmachtigde, al is hij advocaat, wordt 
ingesteld, moet diens volmacht niet meer 
aan de verklaring van beroep in cassatie 
gehecht blijven ; in dit geval, moet zij 
ter griffie van het Hof worden ingediend 
binnen de termijn van artikel 420bis, 
tweede lid, van het W etboek van Straf
vordering. (Art. 4 wet van 22 januari 
1849, van toepassing inzake directe ge
meente- en provinciebelastingen krach
tens de artikelen 2 van de wet van 
22 juni 1865, 13 van de wet van 5 juli 
1871 en 16 van de wet van 22 juni 1877; 
art. 417 Sv., gew. bij art. 5 van de wet 
van 16 februari 1961 en bij art. 1 en 4 
van de wet van 20 december 197 4, en 
420bis, tweede lid.) 

9 maart 1977. 748 

58.- Vorm.- Di?·ecte gemeentebelas
tingen. - V om·ziening ingesteld doo?' mid
del van een bij aangetekende brief aan het 
Hof gezonden ve?'Zoekschrift. - Verzoek
sch?-ift ge?'icht tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie van de p?·ovinciemad. 
- Niet ontvankelijke voorziening.- Niet 
ontvankelijk is de voorziening die is in
gesteld, door middel van een verzoek
schrift dat bij een ter post aangetekende 
brief aan het Hof is gericht, tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 

van de provincieraad die uitspraak doet 
over een reclamatie inzake directe ge
meentebelastingen. (Wet van 22 januari 
1849, art. 4; wet van 22 juni 1865, art. 2; 
wet van 18 maart 1874, art. 2; wet van 
22 juni 1877, art. 16.) 

16 maart 1977. 775 

59. - Vm·m. - Directe gemeentebelas
ting.- Voorziening tegen beslissingen in 
verschillende zaken. - Voorziening dom· 
een enkele akte. - V oorwaa?·den van 
geldigheid. - Inzake directe gemeente
belastingen kan een partij cassatieberoep 
instellen door een enkele verklaring van 
voorziening tegen eindbeslissingen in 
verschillende zaken, wanneer die beslis
singen op dezelfde dag, door hetzelfde 
rechtscollege en tussen dezelfde partijen 
gewezen zijn en in dezelfde taal gesteld 
zijn. (Impliciete beslissing in de eerste 
zaak en tweede zaak.) 

4 mei 1977. 910 

60.- Vorm.- Gemeente- en p?·ovincie
belastingen. - Niet ondertekende memorie. 
- Het Hof slaat e?' geen acht op. - Het 
Hof slaat geen acht op een niet onder
tekende memorie tot staving van een 
voorziening. 

1 juni 1977. 1019 

§ 3. - Burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel 

en sociale zaken inbegrepen.) 

61. - Neerlegging van memm·ies. 
Bu?·gerlijke zaken. - Memo?·ie door de 
verweerde?· aan de grijjie gezonden zonder 
de tussenkomst van een advokaat bij het 
Hof van cassatie. - Memorie waarop het 
Hof geen acht slaat. - In burgerlijke 
zaken kan het Hof geen acht slaan op 
een memorie die door de verweerder of 
in zijn naam aan de griffie is gezonden 
zonder de tussenkomst van een advocaat 
bij het Hofvan cassatie. (Art. 1092 G.W.) 

8 september 1976. 26 

62. - Vm·m. - Burge?·lijke zaken. 
Memo?·ie van wederantwom·d. - Geen 
middel van niet-ontvankelijkheid tegen de 
voorziening opgeworpen. - Memorie niet 
ontvankelijk. - In burgerlijke zaken is 
de memorie van wederantwoord niet 
ontvankelijk, wanneer de door verweer
der aangevoerde grand van niet-ontvan
kelijkheid gericht is tegen het middel en 
niet tegen de voorziening. (Art. 1094 
G.W.) 

22 september 1976. 87 
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63.- Middel van niet-ontvankelijkheid. 
- Burge~·lijke zaken. - Middel van niet
ontvankelijkheid opgeworpen doo1· het open
baa1' ministe1•ie.- Kennisgeving.- Wan
neer het openbaar ministerie bij het Hof 
van cassatie ambtshalve een middel van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken, moet 
het vooraf daarvan bij gerechtsbrief 
kennis geven aan de advocaten van 
de partijen. (Art. 10g7 G.W.) 

4 november 1g76, 17 februari, 10 maart 
en 27 mei 1g77, 258, 674, 755 en gg6 

64. - Vorm. - Burgerlijke zaken. -
Betekening van het verzoekschrift in cassa
tie v661· de nee1'legging e1·van ter griffie van 
het Hoj. - Essentieel votmvoo1·schrijt. -
In burgerlijke zaken moet het verzoek
schrift in cassatie noodzakelijk betekend 
worden voordat het ter griffie van het 
Hof wordt neergelegd. (Art. 1073 G.W.) 
(Impliciete oplossing.) 

23 december 1g76. 462 

65. - Vorm. - Bu1'g61·lijke zaken. -
Op het ogenblik van de nee1·legging van het 
vetzoekschrijt te~· griffie w01·dt het exploot 
van betokening aan de ve1·wem·der e1·bij 
gevoegd. - Op straffe van nietigheid van 
de voo1•ziening voo1·gesch1-even jo1·maliteit. 
- In burgerlijke zaken moet de eiser, 
op straffe van nietigheid van de voor
ziening, bij het verzoekschrift in cassatie, 
dat hij ter griffie van het Hof neerlegt, 
het exploot voegen waarin de betekening 
van het verzoekschrift aan de verweerder 
wordt vastgesteld. (Art. 1081 G.W.) 
(Impliciete oplossing.) 

23 december 1g76. 462 

66. - Votm. - Burge1·lijke zaken. -
Ove1·macht die de eise1· belet het exploot van 
betokening te voegen bij het verzoekschrift 
dat hij nem·legt. - Gevolg. - Hoewel in 
burgerlijke zaken de eiser, op straffe van 
nietigheid, bij het verzoekschrift in cas
satie dat hij ter griffie van het Hof neer
legt, het exploot tot vaststelling van de 
betokening van het verzoekschrift aan de 
verweerder moet voegen, kan de neer
legging ter griffie van de akte tot vast
stelling van de betekening na neerlegging 
van het verzoekschrift worden verant
woord door overmacht waardoor de eiser 
werd belet dit exploot bij het verzoek
schrift te voegen. (Artt. 1073 en 1081 
G.W.) 

23 december 1g76. 462 

67. - Vorm. - Burge1·lijke zaken. -
Gemeente, eisetes. - V oorziening van het 

college van burgemeeste1· en schepenen. -
Geen 1'echtvaa1·diging van machtiging van 
de gemeenteraad.- Niet-ontvankelijkheid. 
- Indien het college van burgemeester 
en schepenen namens de gemeente een 
voorziening te bewarende titel mag in
stollen, moet de aldus ingestelde voor
ziening niet ontvankelijk worden ver
klaard wanneer geen machtiging van de 
gemeenteraad voor het Hof wordt over
gelegd. (Artt. go, go en 10°, en 148 
Gemeentewet.) 

24 december 1g76. 467 

68.- Middel van niet-ontvankelijkheid. 
- Burge1'lijke zaken. - Nliddel van niet
ontvankelij kheid am btshalve onde1·zocht door 
het Hoj. - Ge1·echtelijk Wetboek, a1·ti
kel1097, de1·de lid.- Begrip.- Het Hof 
beveelt verdaging van de zaak, indien het 
een middel van niet-ontvankelijkheid 
ambtshalve wenst te onderzoeken. (Arti
kel 10g7, derde lid, G.W.) 

12 januari 1g77, 528 

69.- Middel van niet-ontvankelijkheid. 
- Bu1·gerlijke zaken. - Niet-ontvanke
lijkheid van een middel, zeljs een enig 
middel. - Geen invloed op de ontvanke
lijkheid van de voo1·ziening. - Niet
ontvankelijkheid van een cassatiemiddel, 
zelfs indien het een enig middel is, heeft 
geen invloed op de ontvankelijkheid van 
de voorziening in burgerlijke zaken. 
(Art. 1080 G.W.) 

17 maart 1g77, 777 

70.- Vorm.- Butgerlijke zaken.
Exploot van betekening van het vm·zoek
sch1·ijt zonde1· vm·melding van de pe~·soon aan 
wie het ajschrijt van het exploot is te1' hand 
gesteld.- Nietigheid.- Niet-vermelding 
van de persoon aan wie het afschrift van 
het exploot is ter hand gesteld heeft 
nietigheid van dit exploot ten gevolge ; 
deze nietigheid wordt door de rechter 
ambtshalve uitgesproken. (Art. 43-4° en 
862, §§ 1, go, en 2, G.W.) 

31 maart 1g77, 833 

71. - Vorm. - Bu1·gerlijke zaken. -
OnsplitsbaM geschil. - Begtip. - Over
eenkomstig artikel 1084 van het Gerech
telijk Wetboek is het geschil enkel on
splitsbaar wanneer de gezamenlijke ten
uitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk zou zijn. (Art. 31 
G.W.) 

2g april1g77, 8go 
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72.- Bu1·get·lijke zaken.- Middel van 
niet-ontvankelij kheid doo1· het openbaar 
ministe1·ie of dom· cle venoem·det• opge
wo1·pen. - I ndiening dom· de eise1• van 
stukken ter verantwoording van de ont
vankelij kheid van de vom•ziening. - V e1'
werping van het middel van niet-ontvanke
Ujklwid. W anneer het openbaar 
ministerie of de verweerder tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken een 
middel van niet-ontvankelijkheid op
werpt en de eiser stukken indient waar
uit blijkt dat de voorziening ontvankelijk 
is, verwerpt het Hof het middel van niet
ontvankelij kheid. 

9 juni 1977. 1041 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

73. - V m·m. - Dienstplichtzaken. 
Verzoekschrijt waarin de dienstplichtige 
betwist dat hij geschikt is voor de dienst en 
v1·aagt een niettw medisch onderzoek te 
ondet·gaan. - V erzoekscMift dat geen 
voorziening 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. 
(Art. 51 gecoi:irdineerde dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

17 november 1976. 304 

74. - Vm·m. - Dienstplichtzaken. -
V erzoekscMijt tot herziening van de beslis
sing wam·bij een aanvraag om uitstel niet 
ontvankelijk wm·dt verklaard. - Is geen 
voorziening. - Geen voorziening in cas
satie is het verzoek van een dienstplich
tige tot herziening van de beslissing 
waarbij zijn aanvraag om uitstel niet 
ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 51 
gecoi:ird. dienstplichtwetten.) 

9 maart 1977. 754 

75. - Dienstplichtzaken. - Geschrijt 
met het opsch1·ijt « conclusie » aan de griffie 
gericht na het verstrijken van de voorzie
ningstm·mijn. - Geschrijt waarop het 
Hoj geen acht kan slaan. - In dienst
plichtzaken kan het Hof geen acht slaan 
op een geschrift met als opschrift "con
clusie » dat aan de griffie is gericht na 
het verstrijken van de voorzienings
termijn. (Art. 51 gecoi:irdineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962.) 

17 augustus 1977 1138 

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

76.- Vm·m.- 8trajzaken.- Voorzie
ning van de burgerlijke pa1·tij.- JJ!Iemm·ie 

te1• g1·ijfie van het Hof van cassatie neer
gelegd. - Ambtelijke tussenkomst van een 
advocaat bij het Hoj van cassatie vet·eist.
Niet ontvankelijk is de memorie van de 
burgerlijke partij, eiseres tot cassatie, 
die ter griffie van het Hof van cassatie 
is neergelegd zonder de ambtelijke tussen
komst van een advocaat bij dit Hof. 
(Art. 425 Sv.) 

14 september 1976 en 8 maart 1977. 
43 en 740 

77. - Vm·m. - 8tmjzaken. - Voo1'
ziening van de bu1·ge1-rechtelijk aanspm
kelijke partij. - Geen eensltddend ve1·
klaa1·d afschrijt van de ve1·klm·ing van 
voo1·ziening bij het om·spronkelijk exploot 
van betekening gevoegd. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening van een burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij, wanneer geen eensluidend 
verklaard afschrift van de verklaring van 
voorziening bij het oorspronkelijk exploot 
van betekening van dit rechtsmiddel is 
gevoegd. (Art. 418, Sv.) 

14 september 1976. 46 

78.- Vm·m.- 8tmjzaken.- Bmge1'-
1'echtelijk aanspmkelijke partij, eiseres.
Voo1·ziening niet betekend. - Niet-ont
vankelijkheid, - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van een burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij die niet is betekend 
aan de partij tegen wie ze is gericht. 
(Art. 418 Sv.) 

21 september en 4 oktober 1976. 
81 en 138 

79.- VMm.- 8t1·ajzaken.- Geschrijt 
tot staving van een voo1·ziening. - Niet 
onde1·tekend geschrijt. - Het Hof slaat er 
geen acht op. - Ret Hof slaat geen acht 
op een geschrift dat tot staving van een 
voorziening is neergelegd, wanneer dit 
geschrift niet is ondertekend. (Art. 422 
en 425 Sv.) 

21 september 1976. 81 

80.- Vorm.- 8tmjzaken.- Besche1'
ming van de maatschappij. - Geen ve1'
melding van de best1·eden beslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening in cassatie inzake 
beschenning van de maatschappij, die de 
bestreden beslissing niet vermeldt. (Arti
kel 417 Sv.) 

4 oktober 1976. 139 

81.- Vo1·m.- 8t1·ajzaken.- Voo1·zie
ning van de m·ijwillig tttssengekomen ver
zekeraa1' van de btwgerrechtelijke aanspm
kelijkheid van de beklaagde.- Voo1·ziening 
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niet betekend.- Niet-ontvanlcelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de verzekeraar van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van de. ?e~l~ai?
de, die voor het strafgerecht vriJWllhg IS 

tussengekomen, wanneer de :~oorzieni~g 
niet is betekend aan de partiJ tegen Wle 
ze is gericht. (Art. 418 Sv.) 

19 oktober 1976 en 22 februari 1977. 
212 en 679 

82. - V m·m. - Strajzalcen. - Betich
ting van valsheid tot staving van .een mid
del. - V m·zoelc tot betichting van valsheid 
te?' g1·ijjie ingediend mem· dan twee maanden 
na de insclwijving van de zaak op de alge
mene 1•ol. - Het Hoj hottdt hie1·mee geen 
1·elcening.- In strafzaken houdt het ~of 
geen rekening met een verzoek tot betwh
ting van valsheid dat ter griffie van het 
Hof is ingediend meer dan twee maanden 
na de dag waarop de zaak op de algemene 
rol is ingeschreven. (Artt. 420bis, 458 
en 459 Sv.) 

25 oktober 1976. 234 

83. - Vorm. - Strajzaken. Neer-
legging van een memo1•ie.- Memorie van 
de eiser te1· grijjie van het Hoj ne~1·ge.legd 
buiten de termijn van artikel 420b~s, hd 2, 
van het Wetboelc van Strafvm·dering. -
Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de memorie tot sta':ing van ~en 
voorziening in strafzaken d1e ter griffie 
van het Hof is neergelegd buiten de ter
mijn van artikel 420bis, l.id 2, van het 
Wetboek van Strafvorder1ng. 

16 november 1976. 297 

84.- Vo1·m.- Strafzalcen.- Bu?·ger
lijlce pa1·tij, eiseres. - Geen eens!uidend 
vm·klaa1·d ajsch?-ijt van de verkZa;1·~ng van 
voorziening bij het oorsp1·onkehJk exploot 
van betekening gevoegd. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvan~~elijk is ~.e voor
ziening van de burgerhJke partiJ, wa;n
neer geen eensluidend verklaar~ a~schr1~~ 
van de verklaring van voorz1emng biJ 
het oorspronkelijk ex~loot ':an beteke
ning van dit rechtsm1ddel IS gevoegd. 
(Art. 418 Sv.) 

29 november en 7 december 1976. 
354 en 395 

85. - Vwm. - Strajzaken. - Voor
ziening van de bu1·gm·lijke pa1·tij tegen de 
beslissing tot vm·oordeling in .koqten va;n 
de strajvm·dm·ing. - V oorz~e1~~ng. n~et 
betekend aan het openbaar m~n~stene. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de niet aan he~ ~penbaar 
ministerie betekende voorz1emng van 

een burgerlijke partij tegen de beslissing 
waarbij zij werd veroordeeld in kosten 
van de strafvordering. (Art. 418 Sv.) 

7 december 1976. 395 

86.- Strajzaken.- Hof van Assisen. 
- Voorziening van de beschuldigde tegen 
het vm·oo1·delend a?'1'est. - Slaat niet op 
het verwijzend a?'?'est. - De voorziening 
in cassatie van de beschuldigde tegen een 
veroordelend arrest van het Hof van 
Assisen slaat niet op het arrest tot ver
wijzing naar dit hof. 

21 december 1976. 452 

87. - Draagwijdte. - Misdaad. -
Voorziening tegen het ve1·oordelend a?'?'est 
van een hof van assisen. - Gevolg op een 
tussena1·rest. - De beschuldigde die zich 
enkel tegen het veroordelend arrest in 
cassatie heeft voorzien dat een hof van 
assisen tegen hem heeft uitgesproken, 
kan zich beroepen op de onwettelijkheid 
van een tussenarrest, in zoverre het eind
arrest door deze onwettelijkheid kan 
worden aangetast. (Impliciete oplossing.) 

21 december 1976. 452 

88. - Oorrectionele zaken en politie
zalcen. - Rechte1· die bij ajzondm·lijke 
beslissingen 'Ltitspmak heeft gedaan, ene?'
zijds, ove1· de schuld en de straj, andm·zijds, 
ovm· de ve1·vallenve1'1dm·ing van het 1•echt 
tot stu1·en wegens lichamelijlce ongeschikt
Jwid. - Voo1·ziening tegen de tweede be
slissing. V oorziening waarbij het 
onde1·zoek van de em·ste beslissing niet aan 
het Hof wordt voo1·gelegd. - Wanneer in 
correctionele zaken en in politiezaken 
de rechter bij afzonderlijke beslissingen 
uitspraak heeft gedaan, enerzijds, over 
de schuld en de straf, anderzijds, over 
het verval van het recht tot sturen wegens 
lichamelijke ongeschiktheid, brengt de 
voorziening tegen de tweede beslissing 
het onderzoek nopens de wettelijkheid 
van de eerste beslissing niet voor het 
Hof. (Impliciete oplossing.) 

24 januari 1977. 578 

89. - V 01'm. - Strajzaken. - Voo?'
ziening van de b'Lt1'ge1·lijke pm·tij tegen de 
beslissing op de strajvonlering. - Voor
ziening niet betekend aan het openbaar 
ministe1'ie. - Niet-ontvankelijkheid. 
Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een burgerlijke partij tegen de beslissing 
op de strafvordering, die niet aan het 
openbaar ministerie is betekend. (Art. 418 
Sv.) 

1 februari 1977. 607 
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90.- Vorm.- Stmjzaken.- Burge?'
rechtelijk aansprakelijke partij eiseres. -
V oorziening tegen de beslissing op de 
strajvorde1·ing. - Niet betekend aan het 
openbaar ministerie. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk, wegens het 
niet betekenen aan het openbaar minis
terie, is de voorziening van een burger
rechtelijk aansprakelijke partij tegen de 
beslissing op de strafvordering. (Art. 418 
Sv.) 

21 februari 1977. 676 

91.- Vorm.- Strafzaken.- B~wge?'
lij ke pa1·tij, eiseres. - V oorziening niet 
betekend. - Niet-ontvankelijkheid. 
Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een burgerlijke partij die niet is betekend 
aan de partij tegen wie ze is gericht. 
(Art. 41 Sv.) 

28 februari 1977. 695 

§ 6. - Tuchtzaken. 

92.- Middel van niet-ontvankelijkheid. 
- Tuchtzaken. - Orde van a?·chitecten. -
Middel van niet-ontvankelijkheid door het 
openbaar ministe1·ie opgeworpen. - Bete
kening.- Indien het openbaar ministerie 
bij het Hof van cassatie ambtshalve een 
middel van niet-ontvankelijkheid op
werpt tegen een voorziening tegen een 
beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van architecten, moet het vooraf 
daarvan bij gerechtsbrief kennis geven 
aan de advocaten van de partijen. 
(Art. 1097 G.W. ; art. 33 wet van 26 juni 
1963.) 

21 oktober 1976. 227 

§ 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIE
BEROEP RAN OF WAARTEGEN ZULK 
BEROEP NIET RAN WORDEN INGESTELD. 
- BESLISSINGEN IN FEITE.- BESLIS
SINGEN IN REOHTE.- TOEPASSING VAN 
DE REGEL : <C NA EEN EERSTE VOOR
ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR

ZIENING TOEGELATEN "· - VOORZIE
NINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
GEWORDEN WEGENS GEMIS AAN BE
STAANSREDEN OF BELANG. 

§ 1. - Allerlei. 

§ 2.- Belastingzaken. 

§ 3. - Burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel 

en sociale zaken inbegrepen.) 

93. - Bu?'ge?·liJke zaken. - Eindvonnis 
in laatste aanleg op tussengeschil. - Late?' 
vonnis in laatste aanleg dat dejinitiej ~tit
spmak doet over de gmnd.- OntvankeliJk
heid van de voorziening tegen het ee?·ste 
vonnis niet onde?'Wo?pen aan het indienen 
van een voorziening tegen het tweede. -
In burgerlijke zaken is de ontvankelijk
heid van een voorziening tegen een eind
vmmis in laatste aanleg op tussengeschil 
niet onderworpen aan het indienen van 
een voorziening tegen het later vonnis 
in laatste aanleg dat de:finitief over de 
grond uitspraak doet. (Impliciete op
lossing.) 

17 februari 1977. 674 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

§ 5. - Strafzaken 
( Geestrijke drank en, 

Douane en accijnzen inbegrepen.) 

94. - Beslissingen waartegen een cas
satieberoep kan worden ingesteld.- Stmf
zaken. - V onnis van de correctionele 
rechtbank in ee?·ste aanleg gewezen. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening tegen een in eerste 
aanleg gewezen vonnis van de correctio
nele rechtbank. (Artt. 407 en 413 Sv. ; 
artt. 608 en 609, 1°, G.W.) 

20 september 1976. 78 

95. - Beslissingen waartegen een cas
satiebe?·oep kan wo1•den ingesteld. 
Strqfzaken. - Oommissie tot bescherming 
van de maatschappij. - Beslissing tot 
wederopneming van een ge~nternee?·de die 
op proef in vrijheid werd gesteld. - Ont
vankelijke voorziening. - Cassatieberoep 
kan worden ingesteld tegen de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij dat noodzakelijk is de 
wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde gei:nterneerde. (Art. 609 
G.W.; art. 20 wet tot bescherming van 
de maatschappij.) (Impliciete oplossing.) 

20 september 1976. 78 

96. - Beslissingen waartegen een cas
satieberoep kan worden ingesteld.- Straf
zaken.- Beslissing wam·bij de commissie 
tot beschm·ming van de maatschappij de 
im·ichting aanwijst waarin de eise?' verde?' 
zal worden ge~nterneerd. - Niet-ontvan
kelijkhbid. - Geen cassatieberoep kan 



VOORZIENING IN CASSATIE. 1351 

worden ingesteld tegen de beslissing waar
bij de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, ter uitvoering van een 
rechterlijke beslissing tot internering, de 
inrichting aanwijst waarin de internering 
zal voortgezet worden van een ge'inter
neerde die, nadat hij op proef in vrijheid 
was gesteld, wederopgenomen moest wor
den. (Artt. 608 en 609 G.W. ; art. 14 
wet tot bescherming van de maatschap-
pij.) 

20 september 1976. 78 

97. - Stmjzaken. - Verom·delend ar
rest.- Bevel tot onmiddellijke aanhouding. 
- V oo1·ziening tegen de vm·oordelende 
beslissing verworpen. - Voorziening tegen 
het bevel tot onmiddellijke aanhouding 
zondm· belang.- Wanneer de veroordeel
de zich in cassatie heeft voorzien tegen 
een veroordelend arrest waarbij zijn on
middellijke aanhouding wordt bevolen, 
en, ten gevolge van de verwerping van 
de voorziening tegen de veroordelende 
beschikking, deze kracht van gewijsde 
heeft verkregen, heeft de voorziening 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding geen belang meer. 

12 oktober 1976 en 7 maart 1977. 
180, 734 

98. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan wm·den ingesteld. - Straf
zaken. - Kamm· van inbeschuldigingstel
ling. - Advies inzake uitlevm·ing. -
Voo1·ziening niet ontvankelijk. - Het 
advies, door de kamer van inbeschuldi
gingstelling aan de Regering gegeven in
zake uitlevering, is geen beslissing waar
tegen cassatieberoep openstaat. (Art. 3 
wet van 15 maart 1874; art. 609 G.W.) 

12 oktober 1976. 180 

99. - Beslissingen wam·tegen een cas
satieberoep kan wm·den ingesteld.- Straf
zaken.- Beschm·ming van de maatschap
pij. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waarbij 
aan de ge?.ntm·nem·de verlof wm·dt gewei
gm·d. - Voo1·ziening in cassatie. - Niet 
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening van een ge'interneerde 
tegen de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waarbij 
hem verlof wordt geweigerd. (Art. 18 
wet tot bescherming van de maatschap-
pij.) 

25 oktober 1976. 237 

100. - Beslissingen wam·tegen een cas
satiebe1"oep kan wm·den ingesteld.- Straf
zaken. - Beschikking van de madkamer 

tot bevestiging, binnen vijj dagen, van een 
bevel tot aanhouding. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening tegen een beschikking van de 
raadkamer tot bevestiging, binnen vijf 
dagen, van een door de onderzoeksrechter 
verleend bevel tot aanhouding, daar een 
dergelijke beschikking niet in laatste aan
leg is gewezen. (Art. 608 G.W.; art. 19 
wet van 20 april 1874.) 

9 november 1976. 284 

101. - Stmjzaken. Veroordelend 
a1·1·est. - Verwerping van het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling. Voor
ziening tegen het verom·delend a1·1·est ver
wo1·pen. - V oo1·ziening tegen de beslissing 
tot vm·werping van het verzoek tot voo1•lopige 
inm·ijheidstelling zonder belang. - Wan
neer de veroordeelde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij het verzoekschrift tot voorlopige in
vrijheidstelling wordt verworpen, en ten 
gevolge van de verwerping van het cas
satieberoep tegen de veroordelende be
schikking, deze in kracht van gewijsde 
is gegaan, wordt het cassatieberoep tegen 
de beslissing, waarbij het verzoekschrift 
tot voorlopige invrijheidstelling wordt 
verworpen, zonder belang. 

23 november 1976. 328 

102. - Strafzaken. - Na een eerste 
voorziening wm·dt geen andere vom·ziening 
toegelaten. - Uitzonderingen. - Buiten 
het toepassingsgeval 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 tegen een arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassatie
beroep openstaat na het veroordelend 
arrest, kan in strafzaken een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing, zelfs als 
dit tweede cassatieberoep v66r de ver
werping van het eerste werd ingesteld. 
(Art. 438 Sv.) 

13 dece1nber 1976. 413 

103. - Beslissingen waartegen een cas
satieberoep kan wm·den ingesteld. 
P1•oceshandeling die geen beslissing is, 
in de zin van de a1·tikelen 608 en 609 van 
het Ge1·echtelijk Wetboek. - Geen voo1'
ziening mogelijk. - Tegen een proces
handeling die geen beslissing is, in de zin 
van artikel 608 en 609 van het Gerechte
lijk W etboek, staat geen cassatieberoep 
open. (Artt. 407, 408, 413 en 416 G.W.) 

21 december 1976. 452 
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104. Beslissingen waartegen een 
cassatiebe1·oep kan wo1·den ingesteld. -
Strajzaken. - A1'?'est van het Hoj van 
Assisen waarbij de opge1·oepen werkende 
of toegevoegde gezworenen wo1•den vrijge
steld. - Voorziening van de beschuldigde. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is de voorziening van de veroor
deelde tegen het arrest waarbij het Hof 
van Assisen, met toepassing van arti
kel 243 van het Gerechtelijk vVetboek, 
de opgeroepen werkende of toegevoegde 
gezworenen heeft vrijgesteld. 

21 december 1976. 452 

105.- Beslissingen waa1·tegen een cas
satieberoep kan wo1·den ingesteld.- Stmj
zaken. - B~wgerlijke 1·echtsvordering. -
V om·ziening van de burgm·lij ke pm·tij tegen 
de beslissing van de rechte1· in hoge1· beroep 
wam·bij deze zich onbevoegd ve1·klaart om 
kennis te nemen van de burgerlijke rechts
vorde?·ing tegen de voor de beklaagde 
b~t1'ge1·rechtelijk aanspmkelijke pa1·tij. -
Die rechtsvo1·dering was niet bij de 1·echter 
in hoge?' bemep aanhangig gemaakt. -
Vom·ziening zonde1· belang. Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van belang, is de 
voorziening in cassatie tegen de beslissing 
van de rechter in hoger beroep, waarbij 
deze zich onbevoegd zou verklaard heb
ben om kennis te nemen van de burger
lijke rechtsvordering tegen de voor de 
beldaagde burgerrechtelijk aansprake
lijke partij, als die rechtsvordering niet 
bij de rechter in hoger beroep aanhangig 
was gemaakt. 

18 januari 1977. 557 

106. - Strafzaken. Oassatieberoep 
van de beklaagde tegen de beslissingen 
zowel op de st?·ajvo?'de?·ing als op de bu?·ger
lij ke ?'echtsvonlM·ing. - Overlijden van 
de beklaagde. Voorziening zonder 
bestaansreden voor zove1· zij gericht is tegen 
de beslissing op de strafvm·dering.- Door 
het overlijden van de beklaagde tijdens 
het cassatiegeding heeft het cassatie
beroep tegen de beslissing op de straf
vordering geen bestaansreden meer ; het 
cassatieberoep heeft nog reden van 
bestaan in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing op de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij. (Art. 20 wet van 
17 april 1878). 

28 februari 1977. 695 

107. - St?·afzaken. Ve1•oordelend 
arrest. - Bevel tot onmiddellijke aan
houding. - Vom·ziening tegen de vemo?'
delende beslissing ve1·worpen behalve wat 
de uitgesproken ve?·beurdvM·klaring betrejt. 

- Voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding zonde1' belang. -
W anneer de veroordeelde zich in cas
satie heeft voorzien tegen een veroor
delend arrest waarbij zijn onmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen, en, ten ge
volge van de verwerping van de voor
ziening tegen de veroordelende beschik
king behalve wat de uitgesproken ver
beurdverldaring betreft, die veroordelen
de beschikking kracht van gewijsde heeft 
verkregen behalve wat de uitgesproken 
verbeurdverklaring betreft, heeft de voor
ziening tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding geen belang meer. 

29 maart 1977. 817 

108. - St?·ajzaken. - A1·1·est van de 
kamer van inbesch~tldigingstelling waa1·bij 
wordt beslist dat de voo?'lopige hechtenis 
wo1·dt gehandhaajd. - Late?'e inm·ijheid
stelling. - Voo1·ziening zonde1• voo?'We?'P 
gewo1·den. - De voorziening van de ver
dachte tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling waarbij wordt 
beslist dat zijn voorlopige hechtenis wordt 
gehandhaafd, heeft geen voorwerp meer 
wanneer nadien en vooraleer het Hof over 
de voorziening beslist, aan deze hechtenis 
een einde is gemaakt. 

29 maart 1977. 824 

109.- Beslissingen waa1·tegen een cas
satieberoep kan worden ingesteld.- Stmj
zaken. - N a een em·ste voo1·ziening wordt 
geen ande1·e voorziening toegelaten. -
Uitzonderingen. - Buiten het 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 tegen 
een arrest van verwijzing naar het hofvan 
assisen nog cassatieberoep openstaat na 
het veroordelencl arrest, kan in straf
zaken een partij zich geen tweecle maal 
in cassatie voorzien tegen een en clezelfcle 
beslissing. (Art. 438 Sv.) 

27 jlmi 1977. ll08 

110. - Strafzaken. - Je~tgdbesche?'
ming.- Voorziening tegen een arrest van 
het hof van be1·oep, je~tgdkamer. - A1·rest 
waa1·bij zowel de eindbeslissing als de vom·
lopige beslissingen van de jeugdrechter 
wo1·den bevestigd. - Voo1·ziening bepe1·kt 
tot het beschikkende gedeelte over de vom·
lopige maat1·egelen. - Niet-ontvankelijk
heid. - Wanneer een en hetzelfde arrest 
van de jeugclkamer van het hof van 
beroep de eindbeslissing en de voorlopige 
beslissingen van de jeugdrechter beves
tigt, is de voorziening in cassatie, beperkt 
tot het beschikkencle gedeelte van dit 
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arrest tot bevestiging van de voorlopige 
maatregelen, niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang. 

27 juni 1977. llll 

§ 6.- Tuchtzaken. 

111. - Tuchtzaken. - Beslissingen 
wam·tegen een cassatieberoep kan wo1·den 
ingestelcl. - Voo1·ziening van een apothe
ker tegen een beslissing van de 1•aad van 
beroep van de 01·de van Apotheke1·s. -
Best1·eden beslissing wam·bij de eiser van 
tuchtvervolging wenl ontslagen. - Niet
ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening van een apotheker tegen 
de beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Apothekers, wanneer de 
eiser bij deze beslissing van tuchtvervol
ging werd ontslagen. 

7 oktober 1976. 157 

§ 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. 

AFSTAND. 

112. -Ajstand. -Strafzaken.- Voor
ziening van de burge1·lijke pm·tij tegen de 
beslissing op haar vordering. - Afstand 
gegrond op de enkele 1·eden dat deze beslis
sing geen e,indbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Stmf
vo?·dering. - Afstand die niet als een 
berusting kan wo1·den ~•itgelegd.- Gevolg. 
- Wanneer de burgerlijke partij zich in 
cassatie heeft voorzien tegen de beslissing 
op haar rechtsvordering en vervolgens 
van haar voorziening afstand heeft ge
daan om de enkele reden dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is, in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering, kan deze afstand niet als een 
berusting worden uitgelegd en wordt hij 
door het Hof niet gedecreteerd, als het 
Hof vaststelt dat deze beslissing een eind
beslissing is. 

28 september 1976. 109 

113. -Ajstand. -Stmjzaken.- Voor
ziening van de beklaagde tegen de beslis
singen op de strafvonle?·ing en de btwge1'
lijke 1'echtsvot·de1'ing. - Afstand van de 
voo1·ziening tegen de beslissing op de 
burge1·lijke 1'echtsvo1·dering. - Afstand 
gegrond op de enkele ?'eden dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Stmf
vordering. - Afstand die niet als een 
berusting kan wo1·den tdtgelegd.- Gevolg. 
W anneer de beklaagde zich in cassatie 

heeft voorzien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering en hij 
vervolgens van zijn voorziening afstand 
heeft gedaan in zoverre deze gericht was 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering, om de enkele reden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering, kan de2.e afstand 
niet als een berusting worden uitgelegd 
en wordt hij door het Hof niet gedecre
teerd, indien het vaststelt dat deze be
slissing een eindbeslissing is. 

ll oktober, 13 december 1976 en 4 ja-
nuari 1977. 164, 413 en 472 

114. - Ajstand. - Tuchtzaken. -
Beslissing van de Raad van Beroep van 
de 01·de van Geneesheren. - Afstand niet 
betekend, doch aangenomen doo1· de ve1'
weerder. - Dec1·etering. - \Vam1.eer in 
tuchtzaken een geneesheer zich in cas
satie heeft voorzien tegen een beslissing 
van de Raad van Beroep van de Orde 
van Geneesheren en vervolgens verldaard 
heeft van zijn voorziening afstand te 
doen, decreteert het Hof de afstand 
welke aan de verweercler niet werd 
betekend, doch wel aangenomen. (Art. 26, 
K.B. nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde van Geneesheren, 
gew. bij de wet van 15 juli 1970; artt. 824, 
1042 en 1112 G.W.) 

9 december 1976. 403 

115.- Ajstand.- Stmjzaken. - Voo?·
ziening van de beklaagde tegen de beslis
singen op de strafvordM·ing en de btw·ger
lijke 1'echtsvorde1'ing. - Ajstand van de 
voorziening tegen de beslissing op de 
bu1·ge1·lijke ?'echtsVO?'de?·ing. - Afstand 
geg1•ond op de enkele 1·eden dat deze beslis
sing t.a.v. de buTgerlijke parti.i bij ve1·stek 
is gewezen en dat deze pm·tij ve1·zet kan 
doen.- Ajstand die niet als een beTusting 
kan wo1·den uitgelegd.- Gevolg.- Wan
neer de beldaagde zich in cassatie heeft 
voorzien tegen de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvordering en hij vervolgens 
van zijn voorziening afstand heeft ge
daan in zoverre cleze gericht was tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, om de enkele reden dat deze 
partij bij verstek is gewezen en dat deze 
partij daartegen verzet kan doen, kan 
deze afstand niet als een berusting 
worden uitgelegd en wordt hij door het 
Hof niet gedecreteerd, indien het vast
stelt dat deze beslissing een eindbeslissing 
is. 

13 december 1976. 413 
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116.-Afstand. -Strafzaken.- Voo?·
ziening dom· de beklaagde in algemene 
bewoordingen ingesteld tegen een arrest op 
de stmfvo1·dering en burge?'lijke rechts
vm·dering. - Ajstand gegrond op de 
enkele reden dat de verkla1·ing van vom·
ziening kan worden uitgelegd alsof zij 
niet was ge1•icht tegen de beslissing op de 
bu1·gerlijke rechtsvm·dering. - Vaststel
ling door het H of die ve1'We?'ping van deze 
uitlegging impliceert. Gevolg. 
W anneer de beklaagde in algemene 
bewoordingen een voorziening in cas
satie heeft ingesteld tegen een arrest op 
de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering en ver
volgens van zijn voorziening afstand heeft 
gedaan om de enkele reclen clat de 
verklaring van voorziening kan worden 
uitgelegd alsof zij niet was gericht tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, wordt deze afstand door het 
Hof niet gedecreteerd als dit Hof vast
stelt dat uit de algemene bewoor
dingen van de voorziening blijkt dat 
deze zowel tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering als tegen de 
beslissing op de strafvordering gericht 
was. 

13 december 1976. 413 

117. - Afstand. - Bu1·ge?·lijke zaken. 
- Ajstand niet betekend, doch aanvaa1•d 
door de verweerde1·. - Dem·etering. -
In burgerlijke zaken decreteert het Hof 
de afstand van de voorziening die niet is 
betekend aan de verweerder, doch door 
deze is aanvaard. (Art. 824, 1042 en 
1112 G.W.) 

17 februari 1977. 674 

118.- Afstand.- Stmfzaken.- Vom·
ziening van het bestuu1· van douane en 
accijnzen tegen een vrijsp1·ekend ar1•est. -
Afstand doo1· een lasthebber, houder van 
een bijzondere volmacht. - Afstand gelijk 
aan de afstand van de rechtsvorde?'ing. -
Dem·etering.- Wanneer het bestuur van 
douane en accijnzen, vervolgende partij, 
door tussenkomst van een lasthebber, 
houder van een bijzondere volmacht, 
afstand doet van de voorziening die het 
tegen een vrijsprekend arrest heeft inge
steld, decreteert het Hof de afstand van 
de voorziening daar die afstand gelijk
staat met een afstand van de rechts
vordering. 

7 maart 1977. 734 

119. - Strafzaken. Afstand. -
Begrip.- Wanneer in strafzaken de eiser 
zich een tweede maal in cassatie voorziet 
en verklaart dat deze tweede voorziening 
de eerste te niet doet, legt het Hof deze 

verklaring uit als een afstand van de 
eerste voorziening en decreteert deze 
afstand. 

18 april 1977. 855 

120. - Afstand. - Bu1·gerlijke zaken. 
- Afstand betekend. - Decretering. -
In burgerlijke zaken decreteert het Hof 
de afstand van de voorziening, welke aan 
de verweerder is betekencl. (Artt. 824, 
1042 en 1112 G. W.). 

20 mei 1977. 965 

HOOFDSTUK VI. 

REGISTRATIE VAN DE VOORZIENINGEN.-
ZEGEL. . 

VREEMDELINGEN. 

Onderdaan van een Lid-Staat van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap. -
Vreemdeling die geen vestigingsvergunning 
heeft bekomen om in Belgie te ve1·blijven. 
- V e1·gunning die aan de onderdaan 
rechtens toekomt tenzij redenen van open
bare orde, openbare veiligheid of volks
gezondheid zich tegen de afleve?·ing Ve?'· 
zetten. - Ministerieel besluit tot terttg
wijzing. - Wettelijkheid. - Tegen een 
onderdaan van een Lid-Staat van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
die geen vestigingsvergunning heeft be
komen om in Belgie te verblijven, kan 
een ministerieel besluit tot terugwijzing 
worden genomen, zelfs indien die ver
gunning hem rechtens toekomt, daar 
redenen van openbare orde, openbare 
veiligheid of volksgezondheid zich tegen 
de aflevering kunnen verzetten. (Artt. 48, 
52 en 59 Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap ; 
richtlijn 64/221 van 25 februari 1964 van 
de Raad van de Gemeenschap ; art. 3, 
3o, en 4, A, 1°, van de wet van 28 m.aart 
1952, gew. bij de wet van 1 april 1969; 
art. 39, § l, K.B. van 21 december 1965, 
gew. bij K.B. van ll juli 1969.) 

20 september 1976. 70 

VRIJHEID VAN KOOPHANDEL 
EN NIJVERHEID. 

Dec1·eet van 2-17 maart 1791, a1·tikel 7. 
- Draagwijdte van deze wettelijke bepa
ling. - Artikel 7 van het decreet van 
2-17 maart 1791 waarin de vrijheid van' 
koophandel en nijverheid wordt gewaar
borgd sluit niet uit dat de uitoefening van 
zekere beroepen door of krachtens de 
wet mag worden geregeld. 

21 januari 1977. 569 
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w 

WAPENS. 

1.- Oorlogswapens.- Het voorhanden 
hebben van oorlogswapens is aan particu
lieren verboden, behoudens machtiging van 
de gouverneur der p1·ovincie. - Ve1·bod 
dat slechts voo1• vuurwapens geldt. - De 
wet verbiedt dat particulieren, behoudens 
machtiging van de gouverneur der pro
vincie, oorlogswapens voorhanden heb
ben ; dit verbod geldt alleen voor vuur
wapens. (Art. ll wet van 3 januari 1933.) 

5 oktober 1976. 143 

2.- Dragen van een spo1·twapen zonder 
wettige 1·eden. W ettige 1·eden. 
Beom·deling door de jeitenrechte1·. - Toe
zicht van het Hof. - De feitenrechter 
beoordeelt op onaantastbare wijze het 
bestaan van het feit dat hij al dan niet 
als een wettige reden voor het dragen 
van een wapen beschouwt, doch het Hof 
moet nagaan of dat feit, in de zin van de 
wet, een wettige reden is voor het dragen 
van een wapen. (Art. 13 wet van 3 ja
nuari 1933.) 

30 november 1976. 375 

3. - Dragen van een sportwapen zonde1· 
wettige 1•eden.- Wettige reden.- Beg1·ip. 
- W anneer de drager van een sport
wapen aanvoert dat hij dit wapen droeg 
om op eigen gTond op muskusratten te 
schieten, kan de rechter, uit de enkele 
overwegingen dat zulks gevaar oplevert 
en dat het verdelgen van muskusratten 
ook nog op een andere wijze kan geschie
den, niet afleiden dat de aangevoerde 
reden geen wettige reden is, als bedoeld 
in artikel 13 van de Wapenwet van 3 ja
nuari 1933. 

30 november 1976. 375 

4. - Stmjzaken. - Beklaagde ve1·volgd 
wegens inbreuk op a1·tikel 4, lid 1, van de 
wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging 
van, de handel in en het d1•agen van wapens 
en op de handel in munitie. - Kambijn 22 
Long Rifle met gehddsdemper. - Oon
clttsie die betwist dat het om een verboden 
wapen gaat. - Arrest dat erop wijst dat 
de in a1·tikel 3, lid 1, van de voormelde wet 
voo1·komende opsomming niet limitatief is, 
de samenstelling van het ~vapen pTeciseeTt 
en beslist dat het een verboden wapen is.
W ettelij k ge1·echtvaaTdigde beslissing. -
Regelmatig gemotiveerd en wettelijk 
gerechtvaardigd is het arrest dat een 

beklaagde veroordeelt wegens het ver
vaardigen, herstellen, te koop stellen, 
verkopen, uitdelen, invoeren of vervoe
ren, opslaan of dragen van een verboden 
wapen, met name een karabijn 22 Long 
Rifle met geluidsdemper, na, met betrek
king tot de conclusie van de beklaagde 
die deed gelden dat het om geen verboden 
wapen ging, erop gewezen te hebben dat 
artikel 3, lid 1, van de wet van 3 januari 
1933 geen limitatieve opsomming bevat 
en dat, zo een karabijn Long Rifle en een 
geluidsdemper afzonderlijk niet onder 
de kwalificatie van verboden wapens 
vallen, het aanbrengen van een geluids
demper op een vuurwapen tot gevolg 
heeft dat het een enkel verboden wapen 
wordt. (Art. 97 Grondwet ; artt. 3, 4, 
17 en 22 wet van 3 januari 1933.) 

7 december 1976. 396 

WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN) 

1. - Koninklijk besluit van 8 novembeT 
1973 tot bepeTking van de snelheid van de 
voeTtuigen met eigen beweegkmcht op de 
openba1·e weg. - Rechtsgrond. - Het 
koninklijk besluit van 8 november 1973 
tot beperking van de snelheid van de 
voertuigen met eigen beweegkracht op 
de openbare weg, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 20 mei 1974, vindt zijn 
rechtsgrond in artikel16, 1°, van de wet 
van 12 maart 1957 houdende sommige 
bepalingen op financieel, economisch en 
sociaal gebied. 

12 oktober 1976. 175 

2.- Koninklijk besluit van 8 novembeT 
1973 tot bepe1•king van de snelheid van de 
voe?'tttigen met eigen beweegk1·acht op de 
openbaTe weg. - Toepasselijke stmf
bepalingen. - Inbreuken op het konink
lijk besluit van 8 november 1973 tot 
beperking van de snelheid van de voer
tuigen met eigen beweegkracht op de 
openbare weg worden gestraft met de 
straffen bepaald in artikel 9 van de wet 
van 22 januari 1945 betreffende de eco
nomische reglementering en de prijzen. 
(Art. 16, 1°, lid 2, wet van 12 maart 1957; 
art. 5 K.B. van 8 november 1973.) 

12 oktober 1976. 175 

3. - Letw·handel. Leve1·en ten h~dze 
aan een vast clienteel.- Begrip. - Er is 
van geen leurhandel, als bedoeld in de 
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bepalingen van het koninklijk besluit 
nr. 82 van 28 november 1939, sprake 
wanneer gevestigde handelaars of hun 
aangestelden ten huize leveren van een 
vast clii:inteel waarvan de behoeften juist 
of bij benadering op voorhand gekend 
zijn. (Art. 8, 4° K.B. nr. 82 van 28 novem
ber 1939.) (Impliciete oplossing.) 

14 december 1976. 424 

4. - Leztrhandel. - Te koop aanbieden 
aan onbekende eventuele klanten. 
Beg?'ip. - Leurhandel, als bedoeld in de 
bepalingen van het koninklijk besluit 
nr. 82 van 28 nove1nber 1939, is het te 
koop aanbieden van waren, goederen of 
voorwerpen aan onbekende eventuele 
klanten, hetzij op de openbare weg, 
hetzij van deur tot deur. (Artt. 2 en 8, 
4° K.B. nr. 82 van 28 november 1939.) 

14 december 1976. 424 

5. - Economische reglementering en 
p1·ijzen. - N 01"male prijs en maximum
prijs.- P1·ijsverhoging. - Beg1·ippen. -
Uit de bepalingen van de besluitwet van 
22 januari 1945, zoals zij is aangevuld 
en gewijzigd bij de wet van 23 december 
1969 en bij die van 30 juli 1971 op de 
economische reglementering en de prij
zen, en uit de bepalingen van het minis
terieel besluit van 22 december 1971 
houdende verplichting tot aangifte der 
prijsverhogingen blijkt dat het aan fabri
canten en invoerders, onder voorbehoud 
van de bepalingen van een eventueel 
programmacontract en mits naleving 
van de normale prijs of eventueel van de 
door de Minister van Economische Zaken 
vastgestelde maximcunprijs, toegestaan 
is, na aangifte van prijsverhoging en mits 
inachtneming van een bepaalde wacht
tijd, hun nieuwe prijzen, daarin begrepen 
de kleinhandelsprijzen, vrij vast te stel
len. 

7 januari 1977. 493 

WATERLOPEN. 

1.- Onbevaarbare watedopen.- fVer
ken uitgevoe1·d met ove1't1·eding van de wet. 
- Herstel van de plaats in de oorsp1·on
kelijke staat bevolen zonder dat werd vast
gesteld dat de we1·ken wM·den ztitgevoe1·d 
met overt1•eding van de wet.- Onwettelijk
heid. - W anneer werken zijn uitgevoerd 
met overtreding van het koninklijk be
besluit van 5 augustus 1970 houdende 
algemeen politiereglement van de onbe
vaarbare waterlopen, kan de rechter, 
niettegenstaande verjaring van de straf-

vordering, bevelen dat de plaats in zijn 
oorspronkelijke staat wordt hersteld, op 
voorwaarde dat hij vaststelt dat dit 
besluit werd overtreden. (Art. 13 K.B. 
van 5 augustus 1970.) 

13 juni 1977. 1052 

2.- Onbevaa1•ba1·e waterlopen.- We1'
ken uitgevoe1·d met ove1·trecling van de wet. 
- Strafvm·clering door ve1jaring ve1•vallen. 
- Beslissing wam·bij wm·clt bevolen de 
plaats in zijn oorspronkelijke staat te he1'
stellen. - Wettelijkheicl. - Wanneer 
werken zijn uitgevoerd met overtreding 
van het koninklijk besluit van 5 augus
tus 1970 houdende algemeen politieregle
ment van de onbevaarbare waterlopen, 
kan de rechter, niettegenstaande ver
jaring van de strafvordering, bevelen 
dat de plaats in zijn oorspronkelijke staat 
wordt hersteld, op voorwaarde dat hij 
vaststelt dat dit besluit werd overtreden. 
(Art. 13 K.B. van 5 augustus 1970.) 

13 juni 1977. 1052 

WEGVERKEER. 

1. - Wegve1•kee1·sreglement. - A1·ti
kel 48-3, 5°. - Ove1·trecling van cleze 
bepaling strafbaar ongeacht of claa1•uit al 
clan niet een ongeval of schacle is ontstaan. 
- Overtreding van artikel 48-3, 5°, van 
het wegverkeersreglement is strafbaar 
ongeacht of daaruit al dan niet een 
ongeval of schade ontstaan is, zodat niet 
ontvankelijk is, wegens het ontbreken 
van belang, het middel gericht is tegen 
de veroordeling wegens deze overtreding, 
dat enkel betrekking heeft op het oor
zakeijk verband tussen de fout van de 
beklaagde en de schade. 

7 septeiiJ.ber 1976. 20 

2. - VM·vallenvM·klaring van het recht 
tot stu1·en gesteld bij a1·tikel 38, § 2, van de 
wegve1·keerswet en uitgesp1·oken wegens 
ove1·treding van artilcel 48, 1°, van deze 
wet. - Duu1· van deze st?·af. - De straf 
van vervallenverklaring van het recht 
tot sturen, gesteld bij artikel 38, § 2, van 
de wegverkeerswet in geval van over
treding van artikel 48, 1°, van deze wet, 
moet door de rechter worden uitgespro
ken hetzij voorgoed hetzij voor een duur 
van ten minste vijftien dagen en ten 
hoogste twee jaar. 

14 september 1976. 44 

3.- Wegverkee?wreglement, m·tikel8.
Ve1·bocl het ve1·kee1' te hincle1·en of onveilig 
te maken door eende1· welke voorwe1-pen of 
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stoffen op de openba1·e weg achte1· te laten. 
- Aa1·d van die ove~·t?·eding.- Het hin
deren of onveilig maken van het verkeer 
door eender welke voorwerpen of stoffen 
op de openbare weg achter te laten, is 
een voortdurend misdrijf dat voortduurt 
zolang de door de dader geschapen toe
stand blijft bestaan. (Art. 8 Wegver
keersreglement.) 

14 september 1976. 46 

4. - Wegve1·kee~·s1·eglement, artikel 17. 
-Maneuver.- Beg1•ip.- In artikel 17 
van het wegverkeersreglement wordt 
onder het woord « maneuver » verstaan 
een beweging waardoor het verkeer kan 
worden belemmerd en dus een belang
rijke richtingsverandering. 

27 september 1976. 102 

5. - Wegve~·keers1·eglement, a1·tikel 17. 
- V e1·plichting voor de bestutt1·de1· die een 
manetwe1· wil uitvoe1·en de ande1·e bestutw
de~·s te laten voo1·gaan. - Omvang. -
De verplichting van artikel 17 van het 
W egverkeersreglement voor de bestuur
der die een maneuver wil uitvoeren om 
de andere bestuurders te laten voorgaan 
is niet beperkt tot het ogenblik waarop 
het 1naneuver werd aangevangen, maar 
blijft bestaan bij de uitvoering ervan. 

27 september 1976. 105 

6. - Wegve1·kee1's1·eglement, a1·tikel 17. 
- Maneuve1·. - Voltooiing. - Beg1·ip. 
- Een maneuver is voltooid wanneer de 
bestuurder die het uitvoert zijn plaats 
in het normaal verkeer opnieuw heeft 
ingenomen. (Art. 17 W egverkeersregle
ment.) (Impliciete oplossing.) 

27 september 1976. 105 

7. - Insch?-ijving van voertuigen met 
eigen beweegk1·acht. - Voertuig dat tijde
lijk in Belgie wordt ingevoe1·d. - Geen 
ve1·plichting tot insclwiJ'ving. - V oo1'waar
den. - Ontslagen van de verplichting 
een tijdelijk ingevoerd voertuig met eigen 
beweegkracht in Belgie te laten inschrij
ven zijn de personen die in het land niet 
verblijven, d.i. die er hun hoofdverblijf
plaats of woonplaats niet hebben, en 
wier voertuig voorzien is van een in
schrijvingsteken uitgereikt door bepaalde 
landen en van het overeenkom.stige ken
teken. (Art. 3, § 1, lid 2, K.B. van 31 de
cember 1953.) 

12 oktober 1976. 187 

8. - InschTijving van voertttigen met 
eigen beweegkmcht. - Voe1·tuig dat tijde
lijk in Belgie wo1·dt ingevoerd. - N1:et 
in hetland ve1·blijvende pe1·soon.- Beg1'ip. 

- Uit de vaststellingen dat degene die 
een voertuig met eigen beweegkracht 
tijdelijk in Belgie invoert, Belg is, in 
Belgie is ingeschreven en als vreemdeling 
in een ander land een verblijfplaats heeft, 
kan de rechter niet wettig afleiden dat 
deze persoon in Belgiii verblijft, d.i. er zijn 
hoofdverblijfplaats of woonplaats heeft, 
en derhalve niet ontslagen is van de ver
plichting het voertuig in Belgie te laten 
inschrijven met toepassing van artikel 3, 
§ 1, lid 2, van het koninklijk besluit 
van 31 december 1953. 

12 oktober 1976. 187 

9. - Bestu1·en van een voertuig op de 
openba1•e weg niettegenstaande Ve1'Vallen
ve1·klaring van het recht tot stu1·en. - Ve1·
om·deling. - Wettelijk vereiste vaststellin
gen. - Niet regelmatig met redenen om
hleed is de beslissing die een behlaagde 
veroordeelt om een voertuig op de open
bare weg te hebben bestuurd, niettegen
staande vervallenverldaring, zonder dat 
wordt vastgesteld dat de vervallenver
hlaring 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 artikel 40 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer is gedaan. (Art. 97 Grondwet ; 
artt. 38, 40 en 48 wet betreffende de 
politie over het wegverkeer.) 

18 oktober 1976. 204 

10.- Richtingsvemnde1·ing.- Ve1·kee1' 
in evenwijdige files. - Veroordeling van 
een bestuurder wegens overt?·eding van 
artikel 25-4 van het WegvM·keersregle
ment. - Beslissing die crop wijst dat deze 
bestutwde1· links is afgeslagen toen hij 
zich niet in de linke~· file bevond.- Wette
lijke beslissing.- Wettelijk verantwoord 
is de veroordeling van een bestuurder 
wegens overtreding van artikel 25-4 van 
het Wegverkeersreglement door de be
slissing die erop wijst dat het verkeer in 
evenwijdige files geschiedde en dat de 
bestuurder links is afgeslagen toen hij 
zich niet in de linkerfile bevond. 

8 november 1976. 275 

H. - Wet bet?·effende de politic ove~· 
het wegverkee1·, artikel 47. - Het is ve1'
boden een voe1·tuig te besttt1'en voo1·dat het 
in deze bepaling voorgescm·even onderzoek 
is ondergaan. - Oonclttsie van de be
klaagcle waarbij deze om v1·ijstelling van 
het oncle1·zoek vmagt. - Aanm·aag onbe
antwoord. - Geen gemotivee1·de beslissing. 
- Niet met redenen omldeed is de be-
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slissing tot vervallenverklaring van het 
besturen van een voertuig voordat het 
in artikel 4 7 van de wet betreffende de 
politic over het wegverkeer voorgeschre
ven onderzoek is ondergaan die niet 
antwoordt op het regelmatig voorge
dragen verweer van de beklaagde, waar
bij deze om vrijstelling van dit onderzoek 
vraagt. (Art. 97 Grondwet.) 

9 november 1976. 287 

12. - Wet bet1·ejjende de politic over 
het wegverkee1·, a1·tikel 47. - Verplichting 
het in dit a1·tikel voo1·geschreven onderzoek 
te ondergaan alvorens het recht tot stu1•en 
te1·ug te bekomen. - Aard van deze ver
plichting. -De verplichting het in arti
kel 4 7 van de wet betreffende de politic 
over het wegverkeer voorgescln·even 
onderzoek te ondergaan alvorens het 
recht tot sturen terug te bekomen is geen 
straf, doch een veiligheidsmaatregel. 

9 november 1976. 287 

13. - Voo1'1'ang. - Wegve1·keers1·egle
ment, artikel16-1.- Voo1'1'ang van 1'echts. 
- Voorrang hangt niet aj van de manier 
waarop de voorranghebbende bestuurder 
rijdt. - Uitzondering. - De voorrang 
welke artikel 16-1 van het Wegverkeers
reglement erkent aan de bestuurder die 
van rechts komt, hangt niet af van de 
manier vvaarop deze bestuurder rijdt op 
de weg waar hij zich bevindt en blijft 
bestaan zelfs indien hij in verboden rich
ting rijclt; zijn plotselinge aanwezigheicl 
kan evenwel, in bepaalcle omstanclighe
den, een onvoorziene gebeurtenis zijn 
voor de voorrangschulclige bestuurder. 

29 november 1976. 350 

14. - Richtingsverandering. A1·ti-
kel 25-2, a, Wegverkeersreglement. -
Bestutwde1· die links wil afslaan om de 
rijbaan te verlaten of zijn voe1·tuig op de 
linkerkant van de rijbaan tot staan te 
brengen. - V e1plichting zich vooraf e1·van 
te vergewissen dat hij dit kan doen zonder 
gevaar voor de andm·e weggebruikers. -
De bestuurder die links wil afslaan om de 
rijbaan te verlaten of, in voorkomend 
geval, om zijn voertuig aan de linkerzijde 
van de rijbaan tot staan te brengen, 
kan niet zich naar links begeven als hij 
zich er niet vooraf van vergewist heeft 
dat hij dit kan cloen zoncler gevaar voor 
de andere weggebruikers. (Art. 25-2, a, 
Wegverkeersreglement.) 

29 november 1976. 353 

15. - Wegverkem's1'eglement, a1'tikel 2, 
1°. - Rijbaan. - Beoordeling door de 

feitenrechter. - Onaantastbare beoordeling. 
- De rechter beoordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze of een deel 
van de openbare weg voor het verkeer 
van voertuigen in het algemeen is inge
richt en aldus een rijbaan is. (Art. 2, 
1o Wegverkeersreglement.) 

6 december 1976. 391 

16. - Wegve1·keers1'eglement. Rij-
baan. - Betonstroken langs wem·skanten 
van een gemacadamiseerde openbm·e weg. 
- Maken niet noodzakelijk deel uit van 
de 1'ijbaan. - De betonstroken langs 
weerskanten van een gemacadamiseerde 
openbare weg maken niet noodzakelijk 
deel uit van de openbare weg, in de zin 
van artikel 2, 1°, van het Wegverkeers
reglement, zelfs indien er nog een aarden 
berm langs loopt. 

6 december 1976. 391 

17. - Richtingsverandm·ing. Weg-
verkee1'S1'eglement, artikel 25-2, c. 
Bestuurder die naa1' rechts wil afslaan. -
Verplichting zo dicht mogelijk bij de rech
termnd van de 1'ijbaan te blijven. - Ve1'
plichting die moet Wo1'den beoo1'deeld 1'eke
ning houdende met de omstandigheden. -
De verplichting van artikel 25-2, c, van 
het wegverkeersreglement, voor de be
stuurder die naar rechts wil afslaan om 
de rijbaan te verlaten, zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van deze rijbaan te 
blijven, moet worden beoordeeld reke
ning houdende met de omstandigheden, 
o.m. met de plaatsgesteldheid en de afme
tingen van het voertuig. 

10 december 1976. 406 

18. - Richtingsverande1·ing. Be-
stuu1·der die naa1· rechts of naar links wil 
afslaan. - Beweging gm·egeld dom· arti
kel 25 en niet dom· artikel 17 van het W eg
ve1'keersreglement. - 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 gere
geld door artikel 25 en niet door arti
kel 17 van het Wegverkeersreglement, 
zelfs indien de bestuurder de voorschrif
ten van het eerste artikel niet in acht 
neemt. 

10 december 1976. 406 

19. Wegve1·keers1·eglement, m·ti-
kel 27-1. - Voorzienbm·e of onvoorzien
bare hindernis. - Beoordeling doo1· de 
feitenrechtm·. - De feitenrechter beoor
deelt op onaantastbare wijze, volgens de 
gegevens van de zaak, of een hindernis 



WEGVERKEER. 1359 

al dan niet voorzienbaar was voor een 
bestuurder. (Art. 27-2 Wegverkeers
reglement.) 

17 januari 1977. 549 

20. - W egvm·keersreglement, artikel 2, 
1°ter. -Pad. - Begr·ip. - In ar·tikel 2, 
1°ter, van het Wegverkeersreglement 
wordt onder pad verstaan een smalle 
weg die aileen het verkeer toelaat van 
voetgangers en van voertuigen die geen 
bredere dan de voor de voetgangers ver
eiste ruimte nodig hebben; de regel van 
artikel 2, 10quater, over de aarden weg 
heeft geen betrekking op een pad. 

17 januari 1977. 552 

21. - Voormng. - Wegver·keersr·egle
ment.- Rijbaan of pad.- Ondm·scheid. 
- Beo01·deling door de jeitenrechter·. -
De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of het, bij de toepassing 
van artikel16-2, b, van het Wegverkeers
reglement, gaat om een pad of om een 
rijbaan. 

17 januari 1977. 552 

22. Wegverkeer·sreglement, arti-
kel 27-3. Plotseling remmen. 
Begrip. - Hoewel artikel 27-3 van het 
Wegverkeersreglement verbiedt de nor
male gang van de andere weggebruikers 
te beletten door plots te remmen waar 
dit niet om veiligheidsredenen nodig is, 
ongeacht de aangewende middelen om te 
remmen, kan deze bepaling niet worden 
uitgebreid tot een plotselinge vertraging 
of stilstand ten gevolge van een defect. 

18 januari 1977. 557 

23. - Wet betreffende de politie over· 
het wegve1'keer·, ar·tikel 67. - Bur·gerr·ech
telijke aansprakelijkheid voor· de geld
boeten en kosten. - Geen aanspmkelijk
heid van degene die voogd is geweest van 
een mindmjarige die, op het ogenblik van 
de jeiten, volgens de nationale wet meerdM'
jar'ig is geworden. - De burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor de geldboeten en 
de kosten, als bepaald in artikel 67 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, geldt niet voor degene die 
voogd is geweest van een minderjarige 
die, op het ogenblik van de feiten, volgens 
zijn nationale wet meerderjarig is ge
worden. 

24 januari 1977. 573 

24. - Ver·vallenverklm·ing van het r·echt 
tot stur·en wegens lichamelijke ongeschikt
heid. - Veiligheidsmaatregel. - V M'val 
voorgoed uitgespr·oken. - Geen vaststelling 
dat de ongeschiktheid blijvend blijkt te zijn. 

- Onwettelijkheid. - Verval van het 
recht tot het besturen van een voertuig 
wegens lichamelijke ongeschiktheid van 
de beklaagde is geen straf, doch een 
veiligheidsmaatregel die slechts wettelijk 
voorgoed kan worden uitgesproken, als 
wordt vastgesteld dat de ongeschiktheid 
blijvend blijkt te zijn. (Art. 42 wet be
treffende de politic over het wegverkeer.) 

24 januari 1977 en 1 maart 1977. 
578, 713 

25. - Sturen in staat van alcoholin
toxicatie. - Alcoholintoxicatie die de oor·
zaak van schade kan zijn. - Het misdrijf 
<< sturen in staat van alcoholintoxicatie » 
kan de oorzaak van de schade aan een 
derde zijn. (Wegverkeerswet, art. 34; 
wet van 17 april 1878, artt. 3 en 4.) 

15 februari 1977. 663 

26.- Overtreding van het Wegver·keer·s
r·eglement. - Over·t1'eding die door de 
Koning speciaal is aangewezen als zware 
overtreding. - Straj. - Minimum van 
de geldboete. - Bij ontstentenis van ver
zachtende omstandigheden bedraagt het 
minimum van de geldboete wegens een 
overtreding van het W egverkeersregle
ment die door de Koning als zware over
treding is aangewezen, 50 frank. (Art. 29, 
lid 1 en 3, van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, gewijzigd 
bij de wet van 9 juni 1975; koninklijk 
besluit van 12 juni 1975 tot aanwijzing 
van de zware overtredingen van het alge
meen verkeersreglement op de politic 
van het wegverkeer.) 

22 februari 1977. 684 

27.- Overtreding van het Wegverkeer·s
reglement die door de Koning speciaal is 
aangewezen als zwa1'e overtreding. 
Politiegeldboete uitgesproken zonder· aan
duiding van verzachtende omstandigheden. 
- Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de 
beslissing die, zonder verzachtende om
standigheden aan te duiden, een be
klaagde veroordeelt tot een politiegeld
boete wegens een door de Koning speciaal 
als zware overtreding aangewezen over
treding van het W egverkeersreglement. 
(Art. 29, lid 1 en 3, van de wet betreffende 
de politic over het wegverkeer, gewijzigd 
bij de wet van 9 j1-mi 197 5 ; koninklijk 
besluit van 12 juni 1975 tot aanwijzing 
van de zware overtredingen van het 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer; art. 1 wet van 4 oktober 
1867.) 

22 februari 1977. 684 

28. - Voetgangm·s. 
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reglement, a1·tikel 48-3, 4°. - Voetganger 
die de 1•ijbaan oversteekt daa1• waa1· een 
ove1·steekplaats voo1· voetgangers bestaat. -
Ve1·pliohting. - De voetganger die de 
rijbaan oversteekt daar waar een over
steekplaats voor voetgangers bestaat, 
mag zich slechts voorzichtig op de over
steekplaats begeven en met inacht
neming van de afstand waarop de nade
rende voertuigen zich bevinden; onwet
telijk is dan ook het vonnis dat een voet
ganger veroordeelt wegens overtreding 
van artikel48-3, 4°, van het vVegverkeers
reglement op grond dat hij zich op de 
oversteekplaats heeft begeven zonder 
zich ervan vergewist te hebben dat hij 
het kon doen zonder gevaar en zonder het 
verkeer te hinderen. 

28 februari 1977. 695 

29. - Voo1·rang. Wegve1·keersregle-
ment, artikel 16. - Van 1·eohts komende 
best~tu1·der die komt ge1·eden ttit een 1'egel
matig van het teken n1·. 1a voorziene weg. 
- Ande1·e besttturder die rijdt op de op
gegane weg.- Voo1·rang van deze bestuur
de1·, zelfs zo de door hem gevolgde weg 
niet van het teken nr. 2 is voorzien. -
In afwijking van artikel 16-l van het 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968 is een bestuurder niet verplicht de 
van rechts komende bestuurder te laten 
voorgaan, wanneer de weg waarop deze 
rijdt regelmatig is voorzien van een 
teken nr. 1a, zelfs indien de door de eerste 
bestuurder gevolgde weg niet van het 
teken nr. 2 is voorzien. (Art. 16, 2, a, 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968.) 

8 maart 1977. 743 

30. - Bestu1·en van een voertuig op de 
open bare weg spijts vervallenvM·kla1·ing van 
het reoht tot sturen. - Beslissing tot ver
oo1·deling. - Wettelijk ve1·eiste vaststel
lingen. - Niet regelmatig gemotiveerd 
is de beslissing die een beklaagde veroor
deelt om, spijt het tegen hem uitgespro
ken verval van het recht tot sturen en 
zonder vrijgesteld te zijn van het voor
geschreven onderzoek, een voertuig op de 
openbare weg te hebben bestuurd zonder 
het bij artikel 4 7 van de wet betreffende 
de politic over het wegverkeer voorge
schreven onderzoek met goed gevolg te 
hebben ondergaan, zonder dat wordt 
vastgesteld dat de vervallenverklaring 
is uitgesproken door een beslissing die 
kracht van gewijsde heeft verkregen en 
zonder de datum aan te geven waarop 
de bij artikel 40 van voornoemde wet 
bepaalde kennisgeving werd gedaan. 

(Art. 97 Grondwet; artt. 38, 40, 47 en 
48, 2° wet betreffende de politic over het 
wegverkeer.) 

21 maart 1977. 784 

31. W egve1·kee1'B?'eglement van 
14 maa1·t 1968, a1·tikel18.- Dmagwijdte. 
- Artikel 18 van het Wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968 luidens hetwelk 
de bestuurder die een ander moet laten 
voorgaan krachtens een bepaJing van de 
artikelen 15-2, 16 en 17 van hetzelfde 
reglement, slechts verder mag rijden 
indien hij zulks, gelet op de plaats, de 
verwijdering en de snelheid van de andere 
bestuurder, zonder gevaar voor ongeval
len kan doen, beoogt enkel de verplich
tingen te preciseren van de bestuurder 
die krachtens de voornoemde artikelen 
een ander moet laten voorgaan. 

21 maart 1977. 785 

32. - Beslissing dat de ove1't1·eding van 
a1·tikel 16-2, a, van het Wegverkee1'81'egle
ment van 14 maart 1968 niet aangetoond is. 
- Beslissing die o01·deelt dat beklaagde 
a1·tikel 18 van hetzelfde reglement over
treden heejt, zonde1· aan te dttiden ttit welke 
ande1·e reglementai1·e bepaling de ve1plioh
ting zou volgen een andere besttttw·der te 
laten voo1·gaan. - Tegenst?·ijdigheid. -
Niet 1·egelmatig gemotiveerde beslissing. -
Tegenstrijdig en dus niet regelmatig ge
motiveerd is de beslissing die, na te 
hebben gezegd dat de overtreding van 
artikel 16-2, a, van het Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968 niet aan
getoond was, oordeelt dat de beklaagde 
artikel 18 van hetzelfde reglement heeft 
overtreden, zonder aan te duiden welke 
andere reglementaire bepaling bedoeld 
in voornoemd artikel beklaagde zou ver
plicht hebben een andere bestuurder te 
laten voorgaan. (Art. 97 Grondwet.) 

21 maart 1977. 785 

33. - Weige1·ing de ademtest te laten 
Ve1'1'iohten. - Wet betreffende de politie 
oveT het wegve1·keM', artikelen 34, 3°, 36. 
- He1·haling. - Straf. - De geldboete 
opgelegd aan hem die, met de omstan
digheid van herhaling, geweigerd heeft 
de ademtest te laten verrichten of zonder 
wettige red en geweigerd he eft een bloed
monster te laten nemen, mag niet minder 
dan 200 frank bedragen. (Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, artt. 34, 
3o, en 36.) 

29 maart 1977. 823 

34. - Ove1·treding van a1•tikel 27-3 van 
het vVegve1·keeTsreglement van 14 maa1·t 
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1968. - Oassatiemiddel afgeleid uit het 
feit dat de rechter geM~ uitspmak heeft 
gedaan over de vraag of eise1· slechts ver
tmagd of ook gestopt heeft. - Middel 
zonder belang. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Nu artikel 27-3 van het Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968 verbiedt de 
normale gang van de andere bestuurders 
te beletten door zonder geldige reden 
tegen een abnormaal lage snelheid te 
rijden of door plots te remmen waar dit 
niet om veiligheidsredenen nodig is, is niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang het 
middel dat de bestreden beslissing verwijt 
geen uitspraak te hebben gedaan over 
de vraag of eiser slechts vertraagd of 
ook gestopt heeft. 

5 april1977. 840 

35. - Voetgangers. Ove1·steken van 
de rijbaan waa1· ve1·kee1·slichten zijn aan
geb1·acht. - W egve1·kee1's1·eglement van 
14 maart 1968, m·tikel 48-3, 2°.- Dmag
wijdte.- Het verbod dat artikel 48-3, 2°, 
van het Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968 aan de voetgangers oplegt, 
zich op de rijbaan te begeven waar voor 
hen lichten zijn aangebracht, zolang deze 
lichten hen dat niet toelaten, is in alge
mene bewoordingen gesteld, zonder on
derscheid te maken naargelang deze 
verkeerslichten al dan niet kunnen be
diend worden door de voetgangers voor 
wie ze geplaatst zijn. 

14 april1977. 850 

36. - V erkee1·slichten. Lichten die 
door· voetgangers kunnen worden bediend. 
- .Wegve1·keersreglement van 14 rnaa1·t 
1968, artikel106-1, c.- D1·aagwijdte.
Door te zeggen dat, wam1eer gebruik 
wordt gemaakt van verkeerslichten aan 
de voetgangersoversteekplaatsen, deze 
lichten door de voetgangers mogen wor
den bediend, bepaalt artikel 106-1, c, 
van het W egverkeersreglement enkel dat 
het de voetgangers mogelijk kan zijn deze 
lichten in werking te stellen zonder ze 
van de bediening ervan vrij te stellen al
vorens ze zich op de rijbaan begeven. 

14 april 1977. 850 

37.- Overtreding.- Pr·ocessen-ve1·baal 
met bewijskmcht tot zolang het tegendeel 
niet is bewezen. - G1·enzen van deze 
bewijskmcht.- Hoewel zekere processen
verbaal tot vaststelling van een overtre
ding van de wetten en reglementen betref
fende de politie over het wegverkeer 
bewijskracht hebben tot bewijs van het 
tegendeel, slaat deze bewijskracht enkel 
op de materiels vaststellingen van de 

verbalisanten. (Art. 62 Wet betreffende de 
politic over het wegverkeer.) (Impliciete 
oplossing.) 

17 mei 1977. 956 

38. - Ove1·t1·eding. P1·ocessen-ver-
baal rnet bewijskmcht tot zolang het tegen
deel niet is bewezen. - V m·eisten. -
Zekere processen-verbaal tot vaststelling 
van een overtreding van de wetten en 
reglementen betreffende de politic over 
het wegverkeer hebben slechts bewijs
kracht tot zolang het tegendeel niet is 
bewezen, als een afschrift van het proces
verbaal binnen een termijn van acht da
gen na de vaststelling van de overtreding 
aan de overtreder wordt gezonden. 
(Art. 62 Wet betreffende de politic over 
het wegverkeer.) (Impliciete oplossing.) 

17 mei 1977. 956 

39.- Wet betreffende de politic over het 
wegve1·keer, artikel 44. - Vervallenver·
klm·ing van het 1'echt een voertuig te be
stU1'en wegens lichamelijke ongeschiktheid. 
- Bevoegdheid van de correctionele recht
bank, in hoger be1·oep rechtdoende, om 
kennis te nemen van een rechtstreeks ver
zoek van een VM'VallenvM·klaa1·de teneinde 
opheffing van verval te bekomen. - Orn
vang - De correctionele rechtbank, in 
hoger beroep rechtdoende, is bevoegd om 
kennis te nemen van een rechtstreeks 
verzoek van een wegens lichamelijke on
geschiktheid vervallenverklaarde van het 
recht tot sturen teneinde opheffing van 
verval te bekomen, wanneer zij deze 
maatregel vroeger heeft uitgesproken, 
ongeacht of de beslissing van de eerste 
rechter al dan niet werd bevestigd. 
(Art. 44 wet betreffende de politic over 
het wegverkeer.) 

7 juni 1977. 1036 

40. Wegve1·keers1·eglement van 
14 maart 1968, artikel 22-2, b. - Kr·uis
punt. - Links inhalen. - V oorwaa1·den. 
- Artikel 22-2, b, van het wegverkeers
reglement van 14 maart 1968laat, bij het 
oversteken van een kruispunt waar het 
verkeer noch door een bevoegd persoon 
noch door middel van verkeerslichten is 
geregeld, het links inhalen van een be
spannen voertuig of van enig ander drie
of meerwielig voertuig slechts toe wan
neer de inhalende bestuurder er voorrang 
heeft ten opzichte van hen die rijden op 
al de op het kruispunt uitlopende wegen. 

21 juni 1977. 1091 

41. - Voo1·rang. Wegve1·keersregle-
ment van 14 maar-t 1968, artikel16-1. -
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Parkem-plaats. - Bet1·ekkingen tussen de 
weggebruikers.- Toepassing van de regel 
inzake voorrang van rechts. - In een 
parkeerzone worden de betrekk:ingen 
tussen de weggebruikers geregeld door 
artikel I6-l van het Wegverkeersregle
ment van I4 maart I968 en niet door 
artikel I7 van dit reglement. (Artt. I6-I, 
I7 en ll2-4° Wegverkeersreglement.) 

23 juni I977. I099 

42. - Voorrang. - Pm·keerplaats. -
Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, 
artikel 17 en 112-4°. - Geen toepassing 
van deze 1·egels. - In een parkeerzone 
worden de betrekkingen tussen de weg
gebruikers geregeld door artikel I6-I van 
het Wegverkeersreglement van I4 maart 
I968 en niet door artikel I7 van dit 
reglement. (Artt. I6-I, I7 en ll2-4° Weg
verkeersreglement.) 

23 juni I977. I099 

43.- Vm·keerslichten.- Wegve1·keers-
1·eglement van 1 december 1975. - Arti
kel 61.1, 2°. - Vast o1·anjegeel licht. -
Dmagwijdte. - Vast oranjegeel licht 
betekent dat het verboden is de stop
streep of, zo er geen stopstreep is, het 
verkeerslicht zelf voorbij te rijden, tenzij 
de bestuu:rder bij het aangaan van dat 
licht zo dicht genaderd is dat hij niet 
meer op voldoende veilige wijze kan stop
pen. (Art. 6l.I, 2°, Wegverkeersregle
ment van I december I975.) 

27 jm.ti I977. ll06 

44. - Verkeerslichten. - Wegverkeers
reglement van 1 decembe1· 1975, a1·t. 61. 1, 
5°.- Groene pijl bmndend tegelijk met een 
rood licht of een omnjegeellicht.- Draag
wijdte. - vVanneer een groene pijl tege
lijk met een rood licht of een oranjegeel 
licht brandt betekent deze pijl dat de 
bestuurder alleen in de door de pijl aan
geduide richting mag doorrijden ; deze 
bestuurder moet slechts voorrang ver
lenen aan de bestuurders die op regel
matige wijze uit andere richtingen komen 
en aan de voetgangers. (Art. 6l.I, 5°, 
W egverkeersreglement van I december 
I975.) 

27 juni I977. ll06 

WERKLOOSHEID. 

1. - Bedrag van de werkloosheidsuit
kering.- Gemiddeld dagloon.- In aan
me1·king te nemen m·beidsuren. - Voor 
de vaststelling van het gemiddeld dag
loon, op basis waarvan het bedrag van 

de werkloosheidsuitkering wordt bere
kend, wordt rekening gehouden met het 
aantal arbeidsuren gedurende welke de 
werkloze normaal arbeid had verricht, 
indien hij op de eerste werkloosheidsdag 
nog te werk gesteld was geweest, en niet 
met het aantal uren gedu:rende welke hij 
tijdens zijn tewerkstelling werkelijk ar
beid heeft verricht (Art. I60, §§ 2, 3 en 7, 
I 0 , K.B. van 20 december I963; arti
kel 83quater, § I, M.B. van 4 juni I964; 
art. 4 besluit van de Regent van 2 april 
I947.) 

I december I976. 378 

2. - Recht op we1·kloosheidsuitke1'ing. 
- Aanvraag om uitkering afgewezen. -
Beslissing te laat ter /cennis van de uitbe
talingsinstelling gebmcht. - Gevolg t.a.v. 
het 1'echt op uitkering. - Artikel I93 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
I963, luidens hetwelk de uitbetalings
instelling werkloosheidsuitkering mag uit
betalen alvorens de uitkeringskaart te 
hebben ontvangen, wanneer deze lmart 
haar niet binnen de voorgeschreven ter
mijn wordt bezorgd, verleent aan de 
werkloze wiens aanvraag om uitkering 
wordt afgewezen geen enkel recht op 
uitkering, wanneer de uitbetalingsinstel
ling geen gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid uitkeringen nit te betalen 
alvorens de uitkeringskaart te hebben 
ontvangen. 

I december 1976. 38I 

3. - Recht op werkloosheidsuitkering. 
- Mannelijk werknemer die aanspmak 
kan doen gelden op een pensioen v66r zijn 
vijjenzestigste jaaT. - VeT lies van 1'echt. -
De mannelijke werknemer die aanspraak 
kan doen gelden op een pensioen v66r 
zijn vijfenzestigste jaar heeft geen recht 
meer op de werkloosheidsuitkering vanaf 
de eerste dag van de kalendermaand 
volgend op de datum waarop hij de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. (Ar
tikeli45, § I, K.B. van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid.) 

22 juni I977. I094 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1.- Uitlegging. - Wetsbepalingen tot 
bepeTking van de vTijheid van nijve1·heid 
en van a1·beid. - Moeten, in de Tegel, 
stTikt woTden uitgelegd. - De wetsbepa
lingen die de vrijheid van nijverheid en 
arbeid beperken moeten, in de regel, 
strikt worden uitgelegd. 

10 september I976. 37 
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2. Uitlegging van een wettelijke be-
paling die tot een onderscheid leidt. -
Schending van de regel van de grondwet
telijke gelijkheid en van het Ve1·drag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de F'undamentele Vrijheden. - Voo1"· 
waarden. - N och de grondwettelijke 
regel van de gelijkheid der Belgen voor 
de wet noch de artikelen 6 en 14 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden worden geschonden door 
de rechter, die aan een wettelijke bepaling 
een uitlegging geeft die tot een onder
scheid leidt dat niet willekeurig is en 
waarbij al degenen die zich in dezelfde 
toestand bevinden op dezelfde wijze 
behandeld worden. 

6 oktober 1976. 145 

3. - Uitlegging. - Uitlegging door de 
1·echte1" van een ve1·01'denend koninklijk 
besluit. - Uitlegging gegrond op een 
ministe1·iele circulai1·e. - Onwettelijkheid, 
- Onwettelijk is de uitlegging welke de 
rechter aan een verordenend koninklijk 
besluit geeft op grond van een ministe
riele circulaire, zelfs indien deze uitgaat 
van de eerste minister en het koninklijk 
besluit door hem medeondertekend werd. 

8 oktober 1976. 160 

4.- Koninklijk besluit van 8 november 
1973 tot bepe1·king van de snelheid van de 
voe1·tuigen met eigen beweegkmcht op de 
openbare weg. - Rechtsgrond. - Het 
koninklijk besluit van 8 november 1973 
tot beperking van de snelheid van 
de voertuigen met eigen beweegkracht op 
de openbare weg, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 20 mei 1974, vindt zijn rechts
grond in artikel 16, 1°, van de wet van 
12 maart 1957 houdende sommige bepa
lingen op financieel, economisch en 
sociaal gebied. 

12 oktober 1976. 175 

5.- Toepassinrj in de tijd.- Wegver
kee1'. - 0vM·t1·eding van het ten tijde van 
het feit vigerende reglement. - Nieuw 
1·eglement dat het jeit niet meeT st1·ajbaa1' 
stelt. - OveTtTeding blijft st1·ajbaa1·. -
Als het aan een bestuurder van een voer
tuig ten laste gelegde feit een overtreding 
oplevert van het wegverkeersreglmnent 
dat van kracht was toen de overtreding 
werd gepleegd, blijft de bestuurder straf
baar, zelfs indien het reglement later 
werd opgeheven. 

22 november 1976. 322 

6.- Toepassing in de tijd.- Wet van 
21 novembe1· 1969 waa1·in wordt bepaald 

dat nietig zijn de claustdes van een w·beids
overeenkomst voo1• bedienden volgens welke 
het huweli;'k aan de ove1·eenkomst een einde 
maakt. - Wettelijke bepaling toepasseli;'k 
op de bij de inweTkingtreding van de wet 
lopende ove1·eenkomsten. - Artikel 21bis 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 1955, 
in deze wetten ingevoegd bij de wet van 
21 november 1969 en volgens hetwelk 
nietig zijn de clausules van een arbeids
overeenkomst voor bedienden, waarbij 
bedongen wordt dat het huwelijk aan de 
overeenkomst een einde maakt, is toepas
delijk op de v66r de inwerkingtreding van 
laatstgenoemde wet gesloten en op die 
dag nog lopende arbeidsovereenkomsten. 

8 december 1976. 399 

7. - U nijo1·m " reglement >> voo1· het 
inteTnationaal expressgoede1·enverkeer per 
spoorweg. - "Reglement » dat een bij
voegsel voTmt bij de Intemationale Ove1'
eenkomst betreffende het goederenvM'VOM' 
pe1· spoorweg, goedgekeurd bij de wet van 
23 ap1·il 1955. - Bepalingen van dit 
1·eglement zi;'n geen wet, in de zin van 
de artikelen 608 en 1080 van het Gerech
telijk Wetboek.- Geen wet, in de zin van 
de artikelen 608 en 1080 van het Gerech
telijk W etboek, zijn de bepalingen van 
het " uniform reglement voor het inter
nationaal expressgoederenverkeer per 
spoorweg » welke de spoorwegen in hun 
tarieven mogen inschakelen, overeen
komstig artikel 59, § 3, van de Interna
tionale Overeenkomst betreffende het 
goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) 
van 25 oktober 1952, goedgekeurd bij 
de wet van 23 april 1955 ; nu de tarieven 
van de N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen zelf geen wet zijn, 
in de zin van deze wettelijke bepalingen, 
kan dit " uniform reglement », dat in 
werking gesteld werd bij een beslissing 
van de raad van beheer van deze maat
schappij, evenmin een dergelijke wet 
zijn. 

17 december 1976. 437 

8. - VeTdmg tot op1'ichting van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap. -
Wetten. - Wet die a.m. een ve1•koopp1'ijs 
aan de ve1·b1·uike1's oplegt. - ATtikel 85, 
§§ 1 en 2, van het ve1·dmg volgens welke 
ve1·boden en nietig zijn ove1·eenkomsten 
tttssen onde1·nemingen, besluiten van on
de1·neme1·sverenigingen en ondeTling ajge
stemde jeitelijke ged1·agingen. - Gemeen
schaps1·echtelijke bepalingen die niet van 
toepassing kttnnen zijn op de wetten.
Een "wet», i.h.b. in de zin van de arti-
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kelen 608 en 1180 van het Gerechtelijk 
Wetboek, is de bepaling van artikel 58 
van de wet van 3 juli 1969 tot invoering 
van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde, volgens welke 
de op het fiscale bandje vermelde prijs 
op de tabaksfabrikaten de prijs is waar
tegen deze aan de verbruiker moeten ver
kocht worden; hieruit volgt dat deze 
wettelijke bepaling niet « verboden " en 
« nietig" kan zijn overeenkomstig arti
kel 85 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, dat slechts betrekking heeft op 
overeenkomsten tussen ondernemingen, 
besluiten van ondernemersverenigingen 
en onderling afgestemde feitelijke gedra
gingen. 

7 januari 1977. 493 

9. - Wet van 3 juli 1969 tot invoe1·ing 
van het W etboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, artikel 58.- Wettelij
ke bepaling volgens welke tabaksfabrikaten 
tegen cle op het fiscale banclje ve1·melcle prijs 
moeten woTclen verkocht. - Wet in cle zin 
van cle Mtikelen 608 en 1080 van het 
Ge1·echtelijk Wetboek en geen akte van 
hoge aclministmtieve vooTgclij houclencle 
goeclkettTing van een oveTeenkomst. -
Artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
volgens hetwelk tabaksfabrikaten tegen 
de op het fiscale bandje vermelde prijs 
moeten worden verkocht, is een algemene 
normatieve en onpersoonlijke bepaling 
door de overheid opgelegd en dus een 
« wet " in de zin vooral van de artike
len 608 en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en geen alde van hoge admi
nistratieve voogdij houdende aileen goed
keuring van een overeenkomst o.m. 
tussen bepaalde ondernemingen. 

7 januari 1977. 493 

10. - Wetten van 26 juli 1952 en 
20 jamtari 1961 tot beperking van cle pacht
pTijzen. - Wetten van dwingencl1•echt.
De wetten van 26 juli 1952 en 20 januari 
1961 tot beperking van de pachtprijzen 
raken de openbare orde niet, doch zijn 
van dwingend recht. 

13 januari 1977. 542 

11. - Strajzaken. - Toepassing in cle 
tijcl. - Wet van 22 juni 1976 betTeffencle 
de eed in stmfzaken.- Geen teTugwe1·king. 
- Aileen vonnissen welke na de inwer
kingtreding van de wet van 22 juni 1976 
betreffende de eed in strafzaken zijn 
gewezen kunnen het nieuw gevolg hebben 

dat deze wet eraan toekent. (Impliciete 
oplossing.) 

17 januari 1977. 550 

12.- Politiewetten.- Bm·gedijk Wet
boek, artikel 3. - Wetten waarin de be
stanclclelen woTden vastgestelcl van het feit 
dat de buTgerrechtelijke aanspmkelijkheid 
doet ontstaan alsmecle cle wijze en de om
vang van de ve1•goecling. - De wetten 
waarin de bestanddelen van het feit dat 
de delictuele of quasi-delictuele aanspra
kelijkheid buiten overeenkomst doet 
ontstaan alsmede de wijze en de omvang 
van de vergoeding worden vastgesteld 
zijn politiewetten, in de zin van artikel 3 
van het Burgerlijk Wetboek. 

24 januari 1977. 573 

13. - Wetten bet1•effencle cle staat en cle 
bekwaamheid van cle personen. - Buiten
lanclse wetten toepasselijk op cle m·eemcle
lingen in Belgie. - G1·enzen. - De bui
tenlandse wetten betreffende de staat en 
de bekwaamheid van de personen zijn 
van toepassing op de vreemdelingen in 
Belgie, behoudens wmmeer zij strijdig 
zijn met de Belgische internationale 
openbare orde. (Art. 3, derde lid, B.W.) 

24 januari 1977. 573 

14. - Toepassing in de tijcl. - Straf
zaken. - W etgeving op de tewe1·kstelling 
van buitenlanclse we1·kneme1·s. - WM·k
nemeT ve1·oorcleelcl wegens het veTrichten 
van m·beicl in stTijcl met het koninklijk 
besluit nT. 34 van 20 juli 1967. - Stmf
baarheicl van cle WM'knemeT opgeheven 
dom· cle wet van 22 jttli 1976. - Feit 
gepleegcl v66r de opheffing. - V e?'om·cleling 
uitgesp1•oken na de inwerkingtTecling van 
de nieuwe wet. - Onwettigheicl. - Daar 
de wet van 22 juli 1976 de strafbaarheid 
van de buitenlandse werknemer wegens 
het verrichten van arbeid in strijd met 
het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 
1967 heeft opgeheven en die wet geen 
tijdelijke regeling is, is de veroordeling, 
uitgesproken na de inwerkingtreding van 
bedoelde wet, van een buitenlandse werk
nemer wegens het verrichten van arbeid, 
in strijd met genoemd koninklijk besluit, 
v66r de inwerkingtreding van deze wet, 
onwettig. (S.W., art. 2, tweede lid.) 

15 februari 1977. 667 

15. - Toepassing in de tijcl. - Belas
ting op de automatische ontspannings
toestellen. - Wetboek van de met cle In
komstenbelastingen gelijkgestelcle Belas
tingen (koninklijk beslttit van 23 novembe1· 
1965).- Wet van 5 juli 1972 tot wijziging 
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van clit wetboek. ~ Ve1·hoging van het 
bedmg van de belastingen. ~ TM·ug
werking van de wet. ~ Bijkomende belas
ting op de toestellen in de loop van het 
eerste semeste?' van het jaa1· 1972 opgesteld. 
~ De wet van 5 juli 1972 tot wijziging 
van het Wetboek van de met de Inkom
stenbelast:lngen gelijkgestelde Belastin
gen inzake automatische ontspannings
toestellen verhoogt de bedragen van de 
belasting waarvan sprake was in arti
kel SO van dit wetboek en, in afwijking 
van het beginsel volgens hetwelk wetten 
niet terugwerken en dat gehuldigd wordt 
in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
bepaalt o.m. dat een bijkomende belas
ting in overeenstemming met deze ver
hoging verschuldigd is op de toestellen 
welke werden opgesteld in de loop van 
het eerste semester van het jaar 1972, 
d.w.z. vanaf 1 januari 1972. 

24 februari 1977. 690 

16. ~ Toepassing in de tijd. ~ Bu?·ger
lijke zaken. ~ Be1·oepsziekte. ~ Wet tot 
wijziging van de wettelijke bepalingen 
inzake de vaststelling van de wijze waamp 
de aan de getroffene ve1·schuldigde vergoe
dingen worden berekend. ~ Wet van toe
passing op de be1·ekening van de ve1·goe
dingen verschuldigd wegens de gevolgen 
van een v661· haar inwM·kingtreding geble
ken be1·oepsziekte die zich vom·doen of voo?'t
du?·en na deze datum. ~ Tenzij de ver
goedingen ?'eeds definitief wa1·en vast
gesteld. ~ De wet tot wijziging van de 
wettelijke bepalingen inzake de vast
stelling van de wijze waarop de wegens 
een beroepsziekte verschuldigde vergoe
dingen worden berekend, is, in principe, 
van toepassing op de berekening van de 
vergoeding verschuldigd wegens de ge
volgen van een v66r haar inwerking
treding gebleken ziekte die zich na deze 
datum voordoen of voortduren, tenzij 
de vergoedingen op dat ogenblik reeds 
definitief waren vastgesteld. (B.W., ar
tikel 2.) 

2 maart 1977. 714 

17. ~ Beschikkingen van de beslissing 
n1·. 1/65 van 18 mei 1965 van het Di?·ec
tm·ium van de Kolennijverheid wam·bij 
aan de steenkolenmijnen eenvormige 1•egels 
van boekhouding en een boekhoudktmdig 
plan met bindende kracht worden opgelegd. 
~ V ormen een wet in de zin van artikel 608 
van het Ge1·echtelijk Wetboek. ~ De be
schikkingen van de beslissing nr. 1/65 
van 18 mei 1965 van het Directorium van 
de Kolennijverheid waarbij aan de steen
koolondernemingen eenvormige regels 

van boekhouding en een boekhoudkundig 
plan met bindende kracht worden op
gelegd, vormen een wet in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

3 maart 1977. 720 

18. ~ Toelichtende omzendb?·ief van de 
administmtieve ove1•heid. ~ Draagwijdte. 
~ Een toelichtend rondschrijven van de 
administratieve overheid heeft in de r:egel 
geen enkele bindende kracht ten aanzien 
van de onderhorigen. 

3 maart 1977. 720 

19. ~ Burgerlijke zaken. ~ Toepassing 
in de tijd. ~ Be?·oepsziekte. ~ Koninklijk 
beslttit tot wijziging van de bepalingen 
bet?·effende de be1·ekeningswijze van de aan 
de getroffene ve1•schuldigde ve1·goedingen. 
~ Koninklijk besluit toepasselijk op de 
be1·ekening van de Vf1'goedingen ve?·schul
digcl wegens de gevolgen van een beroeps
ziekte die zich voo1·doen of voo1·tdu1·en na de 
inwe?·kingtrecling. ~ Tenzij de ve1·goedin
gen ?'eeds definitief wa?·en vastgesteld. ~ 
Het koninklijk besluit tot wijziging van 
de bepalingen inzake de vaststelling van 
de wijze waarop de wegens een beroeps
ziekte verschuldigde vergoedingen wor
den berekend is, in beginsel, toepasselijk 
op de berekening van de vergoedingen 
verschuldigd wegens de gevolgen van een 
v66r zijn inwerkingtreding gebleken ziek
te die zich na deze datum voordoen of 
voortduren, tenzij de vergoedingen op 
dat ogenblik reeds definitief waren vast
gesteld. (Art. 2 B.W.) 

23 maart 1977. 796 

20. ~ MinistM·iele ci?'Cttlai?'e. ~Douane 
en accijnzen. ~ Tolemntie van de admini
st?·atie. ~ Een tolerantie van de admi
nistratie volgend uit een ministeriele 
circulaire, met name van de administratie 
van douane en accijnzen, heeft geen 
rechtsgevolg ; zij kan evenwel bij de 
rechtzoekenden een onoverkomelijke 
rechtsdwaling doen ontstaan. 

23 mei 1977. 973 

21. ~ Binnenvam·t. Ministerieel 
besluit van 6 oktobe1· 1970 wam·bij op 
bevrachtingscontracten voor liggen afhmt
dingen worden opgelegd. ~ UitvoM·ings
maatregel die de pe1•ken te buiten gaat van 
het koninklijk besluit van 3 decembM·1968 
hottdende omwM·king van het Statuut van 
de Dienst voor Regeling der Binnenvaa1·t. 
~ Onwettelijke maat?'egel. ~ Door niet 
alleen op bevrachtingscontracten per reis 
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maar ook op bevrachtingscontracten voor 
liggen afhoudingen op te leggen heeft het 
ministerieel besluit van 6 oktober 1970 
een uitvoeringsmaatregel getroffen die de 
perken van het koninklijk besluit van 
3 december 1968 houdende omwerking 
van het Statuut van de Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart te buiten gaat. 

7 juni 1977. 1032 

22. - " Algerneen reglernent " voo1· het 
goederenve1·voe1' van de Nationale JJ!Iaat
schappij de1· Belgische Spoorwegen. -
Geen wet in de zin o.rn. van artikel608 van 
het Ge1·echtelijk Wetboek. - De bepalin
gen van het " algemeen reglement " voor 
het goederenvervoer van de N ationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
zijn geen " wet " in de zin o.m. van arti
kel 608 van het Gerechtelijk Wetboek; 
niet ontvankelijk is dus het middel dat 
uit de schending van deze bepalingen is 
afgeleid. 

30 juni 1977. 1126 

WISSELBRIEF. 

1. - Aval. - Geen ve1·rnelding van 
degene vom· wie aval is gegeven. - Aval 
geacht voo1· de t1·ekke1· te zijn gegeven. -
Draagwijdte. - De regel volgens welke, 
bij gebreke van vermelding van degene 
voor wie het is gegeven, het aval wordt 
geacht voor de trekker te zijn gegeven, is 
dwingend en duldt geen tegenbewijs. 
(Art. 31, lid 4, gecoordineerde wetten op 
wisselbrieven en orderbriefjes.) 

12 oktober 1976. 181 

2. - Aval. - Toevoeging van de vm·
rnelding van degene vo01' wie het aval is 
gegeven. - V alsheid in gesch1'iften. -
V om·waa1·den. - V alsheid in geschriften 
kan worden gepleegd door de trekker van 
een wissel, die aan de handtekening van 
de avalgever achteraf de vermelding van 
de betrokkene, als degene voor wie het 
aval is gegeven, eenzijdig toevoegt, zelfs 
indien zulks met de niet uitgedrukte 
bedoeling van de avalgever overeen
stemt. (Art. 196, lid 4, S.W.) 

12 oktober 1976. 181 

3. - Verbintenis van de tnkker. -
Beg1•ip. - Overeenkomstig de artike
len 9, 17, 43 en 4 7 van de gecoordineerde 
wetten op de wisselbrieven en order
briefjes heeft de verbintenis van de 
trekker van een wisselbrief, die voor de 
betaling ervan instaat, zoals de verbin
tenis van alle ondertekenaars, in beginsel, 
een abstract karakter en is onafhankelijk 

van de vooraf bestaande verhoudingen 
buiten de wisselbrief. 

26 november 1976. 338 

4. - Rechtsvm·dering tot betaling. -
Oo1·zaak. - De rechtsvordering tot beta
ling van een wisselbrief steunt op de 
wisselverbintenis zelf. 

26 november 1976. 338 

5. - Rechtsvordering tot betaling. -
Wisselpm·tijen onrniddellijk verbonden. -
Onderliggende ovm·eenkornst kan worden 
tegengeworpen. - Hoewel de trekker en 
de ondertekenaars van een wisselbrief, 
in de regel, instaan voor de betaling er
van, afgezien van de verhoudingen buiten 
de wisselbrief, kunnen de verweermidde
len uit de onderliggende overeenkomst 
opgeworpen worden tussen de onmiddel
lijk verbonden wisselpartijen, o.m. tussen 
de eerste nemer en de trekker. 

26 november 1976. 338 

WOONPLAATS. 

Onbekwaamverklaa1·de mee1·de1-jm·ige.
Woonplaats bij de voogd gevestigd.- Een 
onbekwaamverklaarde meerderjarige 
heeft zijn woonplaats bij zijn voogd. 
(Art. 108 B.W.) 

20 oktober 1976. 220 

WRAKING. 

1. - Verzoeksch1·ijt genoernd " verzoek
scMift tot onttrekking van de zaak aan de 
raadkarnm· van de 1·echtbank van ee1·ste 
aanleg, wegens gewettigde ve1·denking "·
V erzoekschfijt dat gericht is tegen de voor
zitter van de raadkarner. - V e1·zoekschrijt 
dat een vordering tot wraking van deze 
rnagistmat is. - Een verzoekschrift dat 
" verzoekschrift tot onttrekking van de 
zaak aan de raadkamer van de rechtbank 
van eerste aanleg, wegens gewettigde 
verdenking " wordt genoemd, doch dat 
betrekking heeft op de persoon van de 
voorzitter van die rechtbanl<::, is geen 
vordering tot onttrekking van de zaak 
aan die rechtbank, zoals geregeld bij de 
artikelen 648 en volgende van het Gerech
telijk W etboek, en evenmin een vordering 
tot verwijzing van een raadkamer naar 
een andere raadkamer, geregeld bij de 
artikelen 542 en volgende van het Wet
boek van Strafvordering, doch een vor
dering tot wraking van een rechter, 
zoals geregeld bij de artikelen 828 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

21 maart 1977. 787 
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2. - Strajzaken. Akte van w1·aking 
neergelegd ter griffie. - Geen uitspraak 
over de wraking ove1·eenkomstig de arti
kelen 836 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek. - Beslissing over de tegen eism· 
ingestelde vorderingen. - Onwettige be
slissing. - Wanneer de beklaagde een 
akte tot wraking ter griffie heeft neer
gelegd, mag het hof van beroep over de 
tegen hem ingestelde strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering geen uit
spraak doen zonder dat vooraf over de 

ZIEKTE- EN !NV ALIDITEITS
VERZEKERING. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HOOFDSTUK II. - A1•beidsongeschiktheid. 

HoOFDSTUK III. - Ziektekosten. 

HOOFDSTUK I. 

ALG:ElMEN:El B:ElGRIPPEN. 

1. - Wet van 9 augttstus 1963, arti
kel 70, § 2. - Ve1·zekeringsinstelling, die 
aan het slachtoffer van een ongeval uit
keringen heeft verst1·ekt, gesub1·ogeerd in 
de ?'echten van het slachtoffer tegen degene 
die het ongeval heejt veroo1·zaakt. - Gevolg 
op de verplichtingen van de verzeke?·ings
instelling. - Daar volgens artikel 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, de verzekeringsinstelling 
t.a.v. de derde aansprakelijke geen andere 
rechten kan uitoefenen dan de rechts
vordering van de rechthebbende en daar 
de verzekeringsuitkeringen ten laste van 
de instelling blijven in zoverre de schade 
welke door het gemene recht of door een 
andere wetgeving niet werkelijk vergoed 
is, is de verzekeringsinstelling verplicht 
het deel van de vergoedingen betalen dat 
overeenstemt met het aandeel van de 
aansprakelijkheid dat niet aan een derde 
ten laste wordt gelegd. 

ll oktober 1976. 165 

2.- We1·knemm·s.- Algemene begrip
pen. - V O?'dm·ing van een verzekerings
instelling tot terugbetaling van de door haa?' 

z 

wraking is beslist overeenkomstig de 
artikelen 836 e.v. van het Gerechtelijk 
W etboek door een andere kamer dan die 
waartoe de gewraakte rechter behoort. 

3 mei 1977. 905 

3. - Vm·zoek tot wmlcng. - Ontvan
kelijkheid. - VoorwaaTden. - Niet ont
vankelijk is de wraking die niet wordt 
voorgedragen bij een ter griffie neerge
legde akte. (G.W., art. 835.) 

3 mei 1977. 905 

aan een rechthebbende onverschuldigd uit
gelceerde bedragen.- Beslissing die ambts
halve beveelt dat deze ve1•zeke?·ingsinstelling 
het bedrag van de onve1·schuldigde uit
lceringen zou boeken op de bijzondere 
?'elcening waa1·van spralce in a?·tikel 124, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963. -
Onwettelijkheid. - De rechter bij wie 
de vordering van een verzekeringsinstel
ling tegen een rechthebbende tot terug
betaling van onverschuldigde uitkeringen 
aanhangig is mag niet ambtshalve beve
len dat deze verzekeringsinstelling het 
bedrag van de door de rechthebbende 
onverschuldigd ontvangen uitkeringen 
zou boeken op de bijzondere rekening 
waarvan sprake in artikel 124, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling inzake 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering. (Art. 1138, 2° G.W.) 

23 februari 1977. 687 

3.- Wet van 9 augttstus 1963.- Ver
keersongeval. - Samenlopende jouten van 
de getroffene en van een derde.- Verzeke-
1'ingsinstelling die de prestaties heeft uit
gekeerd treedt in de ?'echten van de getroffene 
tegen de gedeeltelijk voo?' de schade aan
sprakelijke dader. - G?·enzen van de 
subrogatie. - W anneer 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 (of, bij 
overlijden, aan diens rechthebbenden) 
zijn medische en hospitalisatiekosten 
heeft betaald slechts naar evenredigheid 
van het deel van de aansprakelijkheid 
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van de derde voor het ongeval in de rech
ten van de getroffene tegen genoemde 
derde voor de terugbetaling van deze 
kosten. (vVet van 9 augustus 1963, art. 70, 
§ 2.) 

8 maart 1977. 746 

HOOFDSTUK II. 

ARBEIDSONGESOHIKTHEID. 

4. - Arbeidsongeschiktheid. - Samen
loop van ar·beidsongeschiktheidsuitkm·ingen 
en inkomen uit ar·beid.- Toelating van de 
advisM·end geneesheM' tot het ver·r·ichten van 
arbeid. - Voorwaarden. - Het verlenen 
van de toelating tot het verrichten van 
arbeid, die inzake verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering vereist is opdat 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het 
inkomen nit die arbeid samen mogen 
worden genoten, is niet afhankelijk van 
de voorwaarden dat de adviserend ge
neesheer de betrokken werknemer aan 
een geneeslnmdig anderzoek onderwerpt. 
(Art. 232 K.B. van 4 november 1963, 
gewijzigd bij K.B. van 23 oktober 1967.) 

8 september 1976. 28 

5. - Arbeidsongeschiktheid. - Samen
loop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
en inkomen uit ar·beid.- Toelating van de 
adviserend geneesheer tot het verrichten van 
aTbeid.- Vor·mvereisten.- De toelating 
van de adviserend geneesheer tot het 
verrichten van arbeid, die inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
vereist is opdat arbeidsongeschiktheids
uitkeringen en het inkomen nit die arbeid 
samen mogen worden genoten, mag mon
deling ter kennis van de gerechtigde 
worden gebracht, op voorwaarde dat zij 
vooraf wordt gegeven en de aard en het 
volume van de toegelaten arbeid en de 
voorwaarden tot het verrichten ervan 
opgeeft ; het op schrift stellen van de 
mondelinge toelating kan achteraf ge
beuren. (Art. 232 K.B. van 4 november 
1963, gewijzigd bij K.B. van 23 oktober 
1967.) 

8 september 1976. 28 

6. - Vergoeding wegens ar·beidsonge
schiktheid. - Vaststelling van de onge
schiktheid. - Afgifte of zenden door· de 
r·echthebbende van een medisch getuig
schrift aan de afgevaardigde van zijn ver
zeker·ingsinstelling. - Gett~igschrift aan 
de adviser·end geneeshee1• niet afgegeven of 
gezonden uiterlijk de tweede kalenderdag 
na de aanvang van de ongeschiktheid. -

De rechter mag in beginsel de aanvang van 
de arbeidsongeschiktheid niet vaststellen 
op de datitm die op het medisch getuigschr'ift 
werd aangeduid. - Wam1eer de gerech
tigde een medisch getuigschrift van zijn 
arbeidsongeschiktheid heeft afgegeven of 
gezonden aan de afgevaardigde van een 
verzekeringsinstelling en deze afgevaar
digde dit getuigschrift niet aan de advi
serend geneesheer heeft overgezonden 
uiterlijk de tweede kalenderdag na de 
aanvang van de ongeschiktheid, mag de 
rechter, die er niet op wijst dat de gerech
tigde zich in een geval van overmacht 
bevond of het slachtoffer was van onover
komelijke dwaling of dat de straf van 
artikel 8 van het koninklijk besluit van 
31 december 1963 werd opgeheven over
eenkomstig het tweede lid van dit artikel, 
de aanvang van de arbeidsongeschiktheid 
niet wettelijk vaststellen op de datum 
welke op het medisch getuigschrift werd 
aangeduid. (K. B. van 31 december 1963 
houdende verordening op de uitkeringen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, art. 2, gew. bij de verorde
ning van 19 oktober 1970, 7, gew. bij de 
verordening van 2 februari 1972, en 8, 
gew. bij de verordening van 20 septem
ber 1971.) 

15 september 1976. 51 

7. - Werknemer·s. Vergoedingen 
wegens ar·beidsongeschiktheid. - Zwan
ger·e we1·kneemster·. - W e1·kneemster die 
weTkelijk haar ber·oepsweTkzaamheden heeft 
stopgezet. - BegTip. - Als de werkneem
ster haar jaarlijkse vakantie, die samen
valt met de zesde, vijfde en vierde week 
v66r haar bevalling, genomen heeft en 
bij het einde van deze vakantie haar 
bevallingsverlof aanvraagt, moet worden 
aangenomen dat zij werkelijk haar be
roepswerkzaamheden tijdens deze jaar
lijkse vakantieperiode heeft stopgezet, 
in de zin van artikel 56, § 1, vijfde lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, en kan zij dus geen verlenging van 
haar bevallingsverlof van acht weken 
bekomen voor een tijdspanne gelijk aan 
die vakantie. 

10 november 1976. 290 

HOOFDSTUK III. 

ZIEKTEKOSTEN. 

8. - TVerknemers. - Geneeskttndige 
verstrekkingen. - Rechter die een verho
ging ver·leent van de tegemoetkoming waarin 
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voor een in artikel 23 van de wet van 
9 augustus 1963 bedoelde verstrekking is 
voorzien. - Onwettelijkheid. - Onwet
telijk is de beslissing die aan een recht
hebbende op geneeskundige verstrekkin
gen een verhoging verleent van de 
tegemoetkoming waarin voor een in 

CASSATIE, 1977. - 44 

artikel 23 van de wet van 9 augustus 
1963 bedoelde verstrekking is voorzien. 
(Art. 25, §§ 1 en 2, wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.) 

6 april 1977. 846 





NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN 

BLADZIJDEN 

Aalst (Stad). 
A.B. Dick (N.V.). 
Abts. 
Achten. 

A 

Aciers Alexis (N.V.). 
Adam. 
Adler Beldeidungswerk (Gesell

schaft mit Beschrankter Haf
tung). 

- Kleding (P.V.B.A.). 
Adriaan. 
Adriaenssens. 
Aelbrecht. 

258 
457 

1027. 
527 
109 
205 

Aerts. 49, 

347 
347 
610 
299 
973 
682 

- (Van Schoubroeck, curator fail-
lissement). 

A.G. van 1830 (verzekeringsmaat-
schappij). 102, 

Air India Corporation (vennootschap 
naar Indisch recht). 

Albinovanius. 
Aleredima (N.V.). 
Algemeen Belgisch vakverbond. 
Algemene Bouwonderneming Leo 

Struyf (P.V.B.A.). 
- ondernemingen J. en K. Willems. 
- verzekeringen van Frankrijk -

Assurances generales de France. 
- verzekeringsmaatschappij voor 

de middenstand (N.V.). 
Alsemberg (Gemeente). 
Alvarez -Garrido. 
--Velasco. 
Ampe. 
Anciennes ardoisieres d'Herbeu-

mont (N.V.). 
Anderlecht (Gemeente). 
Andre. 
Ans (Gemeente). 
Antkowiak. 
Antoine. 
Antwerps Bouwbedrijf Cosmopolite 

(N.V.). 
Antwerpse Taximaatschappij (sa-

menwerkende vennootschap). 
Appeldoorn. 
Ararat (N.V.). 
Arbeidsongevallen Assubel. 

395 

592 

595 
120 
338 
262 

868 
600 

857 

389 
625 
603 
557 
964 

246 
889 
915 
590 
190 
701 

868 

422 
632 
475 

60 

BLADZIJDEN 

Arbeidsongevallen (La Belgique in-
dustrielle gemeenschappelijke 
verzekeringskas tegen). 398 

Arbeidsvoorziening (Rijksdienst 
voor). 378, 381, 1094 

Arbyn. 1047 
Arena. 389 
Armco (N.V.). 354 
Ascoop. 353 
Asselbergh. 661 
Association intercommunale d'ame-

nagement et d'equipement de la 
region namuroise. 

- - namuroise d'electricite (coi:i-
peratieve vennootschap). 

Assurances generales (N.V.). 
- - de Paris (N.V.). 
Assurantie van de Belgische Boeren-

777 

965 
87 

857 

bond (N.V.). 212, 557, 735 
Assubel (arbeidsongevallen). 60 
- Belgische nationale assurantie-

kas tegen arbeidsongevallen. 930, 1016 
-- Risques divers (N.V.). 525 
Ateliers de constructions electriques 

de Charleroi (N.V.). 
Audenaert. 
Automobiles Miesse (N.V.). 
Autoweg E3 (Intercommunale vere-

niging voor de) (samenwerkende 
vennootschap). 

A. Vanhecke en Zonen (P.V.B.A.). 
A vet. 

B 

188 
83 

1095 

425 
243 
992 

Babylon. 
Bacquaert. 
Baert. 
Baikry. 
Bainvol. 
Balsamo. 
Baro. 

86, 613 
186 
546 

96 
384 

Baron Fallon. 
~ Jamblinne de Meux. 
Bartholome Ramuncho. 
Baudrin (G. en M.). 
Bauwens. 
Beaulieu Color (P.V.B.A.). 
-Tufting (N.V.). 
Bechet. 

1079 
275 
197 
293 
611 
632 
968 
774 
774 
855 
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Becker. 
Beckers. 
Bedet. 
Beeckmans. 

BLADZIJDEN 

569 
391, 704 

425 
48 

Beerens (A. en M.). 
Befayt. 
Beijers. 
Bekaert (q.q.). 
Belcon (P.V.B.A.). 
Belien. 
Belgie (maatschappij van verzeke-

1073 
592 
293 

873. 
255 

1007 

ringen) (N.V.). 875 
--Holland (vervoeronderneming) 

(P.V.B.A.). 207 
Belgisch vakverbond (algemeen). 262 
Belgische Asfalt- en Betonmaat-

schappij B.A.B. (N.V.). 389 
- Bijstand (N.V.). 1091 
- Boerenbond (assurantie van). 

(N.V.). 212 
- maatschappij van algemene ver-

zekeringen A.G. 1830 (N.V.). 592 
- nationale assurantiekas allerlei 

risico's 
- - - tegen arbeidsongevallen. 

60 

- Assubel. 930 
- Nationale Bond tegen tubercu-

lose (V.Z.W.). 668 
- spoorwegen (maatschappij der) 

130, 695, 851, 940 
- Staat (Minister van economi-

sche zaken). 720 
- - - - (financien). 45, 56, 57, 95, 

98, 130, 148, 187, 359, 361, 382, 384, 
579, 616, 627, 689, 690, 734, 749, 751, 
810, 829, 913, 953, 959, 973, 990, 1054, 

1065, 1071 
- - - - (landsverdediging). 262, 594 
---- (openbare werken), 6, 25, 

34, 197, 203, 663, 1038, 1047, 1101 
- - - - (verkeerswezen en re-

gie der posterijen). 160 
Ben Ahmed Ben Moh. 667 
Benfiola. 19 
Bercovic. 905 
Beroepsziekten (Fonds voor de).258, 714 
Berrens. 925 
Bertels. 675 
Besloten vennootschap naar Neder-

lands recht Plemi. 487 
Beuselinck. 328 
Biddelo. 318 
BiercentraleRuyseveldt (P.V.B.A.). 62 
Bierlaire. 138, 180 
Bienstman. 960 
Biname. 96 
Bisiaux. 168 
Bisseux. 602 
Blancquaert. 328 
Blankenberge (Stad). 960 
Blonde. 898 
Bodesson. 7 55 

BLADZIJDEN 

Boerjan. 
Bogaert. 
Bogaerts. 
Bollen. 
Bontemps. 
Boogaerts. 
Borsbeek (Gemeente). 
Bosn1ans. 
Bosseray. 
Bottez. 
Bouanem. 
Boucar. 
Bouchat. 
Bouckaert. 
Boudewijns. 
Bougelet. 
Bouquelle. 
Bourdon. 
Bourlart. 
Bouvier. 
Bouwonderneming Mondial (N.V.). 
Brakcmann. 
Brewee. 
Brie. 
Broeckx. 
Broeders van Liefde (V.Z.vY.). 
Brogniez. 
Bronswyk. 
Brouwerij Chasse Royale (N.Y.). 
- Haacht (N.V.). 
- Haelterman (P.V.B.A.). 
- Mouterij Heyvaert (P.Y.B.A.). 
- van Aiken (N.V.). 
- Vandenheuvel-Ixelberg (N.V.). 
Brown Boveri (N.V.). 
Brugge (Stad). 
Brugnieres. 
Brussel (Stad). 
Brusselman. 

• Brussels airport parking (N.V.). 
Bruyere. 

682 
645 
181 
950 
755 
274 
671 
381 

1084 
610 

77 
196 
412 
859 

24 
120 

ll40 
325 
848 
550 
868 
236 

1039 
284 
492 
483 

42 
266 
133 
629 
549 
932 
404 
459 

ll24 
563 

1079 
6 

243 
707 
524 

Bruylandts. 
Bruyninckx. 
Buclrinx. 
Buelens. 

957 
713, 1047 

840 
337, 890 

Buisset ( etablissements) 
Buntinx. 

(N.Y.). 844 

Buseyne. 
Bussing automobilwerke A.G. (ven-

nootschap naar Duits recht). 
Butzen (L. en T.). 
Buyle. 
Buysmans. 

c 
Caisse de compensation pour allo

cations familiales de la region lie-

449 
446 

1095 
993 
665 
949 

geoise. 334 
Calabrese. 164 
Callens. 217 
Callewaert. 436 
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Calligaro. 
Gambier. 
Cammaerts. 
Campagne. 
Can. 

BLADZIJD:EN 

833 
688 
832 

Canaleo (P.V.B.A.). 
Carnoy, curator faillissement sa

menwerkende vennootschap Lac
sia. 

Carpentier. 
Carre. 
Carron. 
Catinat. 
Cauchies. 
Cavillot. 

821, 

Cellulose d'Aquitaine (naamloze 
vennootschap naar Frans recht). 

Centrale der kleding en aanverwante 
vakken. 

- levensverzekeringsmaatschappij 
Groep Josi (N.V.). 

- verzekeringsmaatschappij 1909 
- Groep Josi (N.V.). 

Cerstelotte. 
Ceulemans. 
Chabot. 
Chanteur. 

726, 

Charbonnages du Bonnier (N.V.) 
- de Maurage (N.V.). 
Charlier (etablissementen) (N.V.). 
Chasse Royale (Brouwerij) (N.V.). 
Chatzidakis. 
Chevalier. 
Chrispeels. 
Christelijke centrale der textiel- en 

1142 
699 

87 

345 
856 
572 

1032 
41 

908 
947 

95 

255 

120 

467 
202 
735 

1106 
932 
720 
804 
993 
133 

1050 
194 
654 

kledingsbewerkers. 255 
- mutualiteiten (landsbond der). 290, 

Christen. 
855, 1031, 1038 

107 
Cinda (naamloze vennootschap in 

vereffeni:ng). 148 
1012 Cinelli (G. en L.). 

Claesen, curator faillissement De 
Loof Georges. 

Claessens Joanna en Julia. 
Claix (echtgenoten). 
Clavier. 
Claus. 
Clays. 
Close. 
Closset. 

180 
361 

1068 
932 

455, 1092 
1050 

445 
237 

1024 Cocquyt. 
Collette. 204, 211, 527, 628, 784 
Colman. 24 

490 C01nmerman. 
Commissie van open bare onderstand 

van Geel. 
- - - - - Herentals. 
- - - - - Malmedy. 
Comonts. 
Compagnie Lacsoons produkten 

(N.V.). 

600 
466 
674 
528 

165 

BLADZIJD:EN 

Compagnie maritime belge (N.V.). 759 
Conter. 544 
Continental foods (N.V.). 113 
Contreras. 398 
Cool. 302 
Cooperatieve vennootschap (asso-

ciation intercommunale Namu-
roise d'electricite). 965 

- - <<De Sociale Voorzorg >>. 350, 528 
- - « Gemeenschappelijk bureau 

van schrootverbruikers ». 148 
- - in vereffeni:ng « Verevenings-

fonds voor ingevoerd schroot ». 148 
Coppenolle. 113 
Coppens. 873 
- (L. en R.}, 743 
Coppieters. 328 
Coppin (J. en R.). 49 
Corthout. 24 
Coulon. 520 
Couprie. 126 
Cousin. 113 
Cras. 915 
Cristal monopole (P.V.B.A.). 526 
Croes. 1140 
Crombez-De Bosque. 910 
--Feron. 910 
Crommelijnck. 362 
Crown Cork Company [Belgium] 

(N.V.). 305 
Cuenen. 239 
Cuisinier. 73 
Cuitisse. 866 
Cuypers. 1071 

Daems. 
Dailal. 
D'Aiuto. 
D'Andrea. 

D 

Darchambeau (A. en G.). 
Dassy. 
De Backer. 
Debaene (E. en H.}, 
De Baerdemaeker. 
Debaere. 
De Beeker. 
Debeffe. 
De Beir. 

25 
702 

53 
472 
102 
203 

148, 369, 712 
547 

199, 904 
299 
695 
569 
892 

· De Belgische Bijstand (verzeke
ri:ngsmaatschappij). 855 

868 De Beuckelaer. 
De Beul (curator, faillissement naam

loze vennootschap Filatures du 
Canal). 

De Bij - De Vrede (N.V.). 
De Blieck. 
De Borger. 
De Bosque-Crombez. 
De Bosscher. 
De Brandt. 

229 
308, 391 

611 
675 
910 
362 
611 
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De Breuck. 
Debricon. 
Debruge. 
DeBruyn. 
DeBruyne. 
Debulpaep. 
Debuysscher-Martin 
Decamps. 

BLADZI.TDEN 

645 
20 

5S9 
917 

IS7, 645 
S29 

(echtgenoten). 4SS 

Decancq. 
Declercq. 
De Clippele-Lienart. 
Decook. 

62 
ISO 
S42 
25S 
946 

De Cock. 
De Coninck. 

II3, 297, 299, 300, 975 

De Cooman d'Herlinckhove. 
De Coorebyter. 
De Corte. 

209, 272 
757 
73I 
292 

De Coster. 
- (curator faillissement 

250, 1126 
Poels en 

Oeyen). 
De Craemer. 
De Cramer. 

202 
S27, S6I 

I05S 
De Cubber. 243, I05S, 1129 
De Decker. 
Dedrie-Rosiers (echtgenoten). 
De Fabrique Saint Tours. 
Defaux. 
De Federale verzekeringen (N.V.), 

S75 
3IO 
549 
73I 

I05, 
9SI 

Defroidmont. 
Degen. 
De Graeve. 
De Greef. 
De Greift. 
De Groef. 
De Groeve. 
De Groote. 
De Guesquiere. 
De Haes. 
De Henau. 
Dehon. 
Dehont (A. en G.). 
Dejaegher. 
Dejaer. 
De Keijzer en C0 (N.V.). 
De Kemmeter. 
De Keukelaere. 
Dekimpe (C., J., M. en P.). 
De Klerck. 
De Koninck (P.V.B.A.). 
De Laet. 
Delafontaine. 
Delande. 
De Landtsheer. 
Delanghe. 
Del croix. 
Delecourt. 
DeLeeuw. 
Del eye. 
De Leye (F. en G.). 
Delhaize De Leeuw (N.V.). 
Delhaye. 

550 
I077 

342 
S97 
9S3 
557 

I47, 742 
362 
328 
599 
855 
191 

I079 
2I7 
35I 
229 
728 

IOI6 
748 
960 
788 
833 
956 
700 
229 

46 
788 
952 
3I7 
347 
65I 
757 
842 

BLADZI.JDEN 

De Loenen. 953 
De Loof Georges (Claesen, curator 

faillissement). ISO 
Delplace. 777 
Delplancq. 399 
Delvoye. 290 
Deliez. 1142. 
Demaerel. 178 
De Maeseneer. 1026 
Demaeyer. 4 7 5 
De Marnix de Sainte Aldegonde. 549 
De Meijer. 284 
Demesmaeker. 790 
Demeulemeester. 774 
Demeure. 39 
De Meyer. 563 
Demol. 651 
Demollin. 263 
Demunter. 24 
Demuyttenaere. 1073 
De Napoles Pacheco. 91 
Dendermonde (Stad). 467 
Deneys. 268 
Denis. 413 
Denistry. 844 
Denys. ll2I 
DePauw. 45, 456, 557 
- (J. en P.). 229 
De Pelseneer. 65I 
Depraetere. ll6 
Depret (echtgenoten). 838 
De Preter-Mabille. 913 
De Pret Roose de Calesberg (M. en P.). 34 
Deprez. 699 
De Raedt. 87 
De Rauw. 1018 
Derenne. S55 
Dereymaeker. 62 
Derkinderen. 32S 
De Roeck. 212 
De Rock. SS7 
De Romree de Vichenet. 218 
De Roover. 1073 
DeRuyck (F. enM.). 728 
Desair Rene. 2S4 
De Samblanx. 674 
Descamps. 848 
Deschamps (C. en H.). I050 
De Schelde (verzekeringsmaat-

schappij) (N.V.). 312, 405, 605, 962 
De Schietere de Lophem. 320 
Deschildre. 782 
De Schrijver. 527 
Desmecht. 42 
De Smet. 528, 778 
De Sociale voorzorg (gemeenschap-

pelijke kas van verzekering tegen 
arbeidsongevallen). 350, 367, 52S 

Dethier. 77 
Detilleux (M.). 702 
De Troyer (q.q.). 362 
De Vaderlandsche (N.V.). 212 
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BLADZIJDEN 

Develter (J. en V.). 
De Verenigde eigenaars (N.V.). 
Devlieger. 
De Vliegher. 
DeVos. 
- (E., H., N. en W.). 

157 
1124 
952 

1024 
181, 694 

1024 
De Vrede (verzekeringsmaatschap-

pij) (N.V.). 
De Vulder. 
De Wever. 
De Winter. 
De Wispelaere. 
De Wit. 
DeWulf. 
De York. 
Dezutter. 
D'Haese. 
D'Heere. 
Dhondt. 
D'Hont. 
Dierckx. 
Di Leva. 
Dillen. 
Divoort. 
Dochy. 
Dognez. 
Domein Ternesse 
Domer. 
Dominguez. 
Donck (N.V.). 
Donmez. 
Dorlodot. 
Dormant. 
Doucet. 
Dubois. 
Duchene. 
Dufour. 

109, 

435, 

(N.V.). 

Dumon (curator q.q. faillissement 
naamloze vennootschap Tein
turia). 

Dupont. 
Durban's, international chemical 

and cosmetic company (vennoot
schap bij wijze van geldschieting 
op aandelen). 

Dury. 
Duvivier. 

E 

20 
902 
268 
810 
557 
478 

37 
1057 
396 
882 

60 
452 
679 
139 
814 
530 
413 
959 

1082 
10 

887 
681 

1126 
275 
777 
754 
644 

1081 
39 

239 

153 
19 

1041 
520 
320 

Eagle Star Insurance Company 
(N.V.). 167 

Eau et Lumiere (vennootschap met 
aansprakelijkheid beperkt tot het 
kapitaal) (vennootschap naar 
Frans recht). 866 

Eben. 247 
Echtgenoten Debuysscher-Martin. 488 
- Depret. 838 
- Jeurissen-Thys. 761 
- Van Berg-Spiegl. 832 

BLADZIJDEN 

Eeckhaute (curator q .q.), Societe 
immobiliere Louise-Belle-vue. 

Eestermans. 
Eigl. 
Ekeren (Gemeente). 
Electa (P.V.B.A.). 

5 
115 
763 
910 
862 

Elektrische nijverheidsinstallaties 
(N.V.). 

Eloy. 
Encatra (P.V.B.A.). 
Enghien. 
Ennekens. 
Ernoux. 
Esmalux (N.V.). 
Esprit. 
Esso Belgium (N.V.). 
Etablissementen Charlier (N.V.). 
- Moorkens (N.V.). 
Etablissements Battard (P.V.B.A.). 
- Buisset (N.V.). 
- Smit-Juprelle (N.V.). 
- Vanderhulst (N.V.). 
Eurlings. 
Eurobel (N.V.). 
Evrard. 
Ewbank. 

F 

670 
281 
412 
627 

1091 
686 
676 
186 

35, 49 
993 
925 

1068 
844 
550 
795 
326 
355 
866 
237 

Falize. 1103 
Fallay. 657 
Farcy. 546 
Fasano. 776 
Favero. 1041 
Feitelijke vennootschap Gebroeders 

Vroonen. 341 
Feneulle. 904 
Feron-Crombez. 910 
Ferriere. 734 
Filatelia de Beir (N.V.). 587 
Filatures du Canal (De Beul, cura-

tor faillissement). 229 
- (Gheeraerdts, curator faillisse-

ment). 229 
Filleul. 244 
Firma Naessens Vincent (P.V.B.A.). 862 
- Nicolaus Rein K.G. 1031 
- Truant (P.V.B.A.). 586 
- Van Bree (N.V.). 759 
Fonds voor de beroepsziekten. 258, 714, 

796 
- tot vergoeding van de in geval 

van sluiting van ondernemingen 
ontslagen werknemers. 646 

Fontaine-l'Eveque (Gemeente). 799 
Forges de Thy-Marcinelle en Mon-

ceau (N.V.). 799 
Fouquaert. 790 
Franckx. 690 
Frans. 355 
Frederick. 122 
Friquet. 934 
Fury (P.V.B.A.). 586 
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Fuss. 

G 

BLADZIJDEN 

749 

Gaethofs (A., M. en Monique). 326 
Gafaf. 42 
Ga1ez. 354 
Galindo. 681 
Gaspart. 412 
Gauwe. 881 
G.-B.-Inno-B.M. (N.V.). 493 
Gebroeders Vande Meersche en Cie 

(N.V.). 527 
- Vroonen (feitelijke vennoot-

schap). 341 
Gee1 (connnissie van openbare on-

derstand). 600 
Geeroms. 250, 789 
Geerts. 687 
Geirnaert. 98 
Gelkop. 644 
Gemeenschappelijk bureau van 

schrootverbruikers (coi:iperatieve 
vem1ootschap). 148 

Gemeenschappelijke kas voor ver
zekering tegen arbeidsongevallen 
"De Federale verzekeringen >>. 981 

- verzekeringskas tegen arbeids
ongevallen « La Belgique indus-
trielle >>. 398 

- - - - « De Sociale Voor-
zorg >>. 367, 528 

Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds. 310, 355, 520, 857 

Gemeente Alsemberg. 625 
- Anderlecht. 889 
- Ans. 590 
- Borsbeek. 671 
- Ekeren. 910 
- Fontaine-L'Eveque. 799 
- Hantes-Wimeries. 688 
- Knokke-Heist. 1019 
- Melsele. 775 

Overijse. 436 
Saint-Medard. 246 
Schaarbeek. 247 
Schoten. 34 
Septon. 592 
Temse. 202 

- Ukkel. 726 
- Vlezenbeek. 62 
- Wommelgem. 10 
- Zaventem. 707 
General Accident (verzekerings-

maatschappij). 234, 467, 665 
George. 222 
Geraerts. 679 
Gerard. 575 
Germonprez. 359 
Gernez. 572 
Geronnez. 965 

BLADZIJDEN 

Gesellschaft mit Beschrankter Haf
tung Adler Bekleidungswerk. 

Gheeraerdts (curator faillissement 
naamloze vennootschap « Filatu
res du Canal >>). 

Ghizzi (A. en G.), 
Gielis. 
Gilbert. 
Gillet. 
Gillieaux. 
Gillon. 
Gilson. 
Global International (N.V.). 
Gobert. 
Godon. 
Goesaert. 
Goffin. 
Gogoi. 
Go01·is. 
Goossens. 
Gossen. 
Gouda Leone. 
Gouret. 
Graffar. 
Grandi. 
Grandry. 
Grava. 

787, 

26, 60, 

347 

229 
442 
307 
793 
526 

ll16 
846 
279 
440 
855 
947 
446 
160 
354 

1091 
651 

1053 
128 
350 
749 
442 
236 
ll9 

Groep .Josi (Centrale verzekerings
maatschappij 1909) (N.V.). 120, 203, 

Grosfils. 
Gross. 
Groven. 
Guerchaft. 
Guillaume. 
Guimet. 
Gutt (curator 

Leone). 
Gybels. 
Gyselinck. 

467, 605, 724, 905 

faillissement Gouda 

H 

1079 
961 
965 
320 

ll14 
728 

128 
996 
565 

Habets. 341 
Habraken. 717 
Hadot. 70 
Haelterman (brouwerij). P.V.B.A. 549 
Haesevoets. 404 
Haigouna. 954 
Hal-Transport (P.V.B.A.). 790 
Hamels. 601 
Hanau. 413 
Hangx. 674 
Hanser. 1031 
Hantes-Wimeries (Gemeente). 688 
Harmegnies. 990 
Haubourdyn. 292 
Hawinkel. 1054 
Heemers. 1073 
Heeren.· 1035 
Hellings. 942 
Henauw (F. en .J.-M.). 302 
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Hendrickx. 
Henet. 
He1mebert. 
Henrion. 
Henry. 

BLADZIJDEN 

337, 424, 968 
912 
565 

Hensmans (A. en R.). 
Henuset. 

42, 689 
248 
549 
814 

Herbeumont (anciennes ardoisie
res d') (N.Y.), 

Herentals (Commissie van open bare 
onderstand). 

Hermans. 
-(A. en M.). 
Hessenatie-Neptunus (N.Y.). 
Resters. 
Het Belg'isch Verhaal (N.Y.). 
Heymans (G. en R.). 
Heyvaert. 
- (brouwerij mouterij) (P.V.B.A.) 
H.G. Poland (N.Y.). 
Hollebecq (Les Etablissements) 

246 

466 
679 
740 
139 
694 
222 

1026 
922 
932 
109 

(P.V.B.A.). 
Honhon. 
Hoornaert. 

191 
355, 1099 

818 
Houilleres unies du bassin de Char-

leroi (N.Y.). 
Hufkens. 
Hugelier. 
Huize Ernest Claes (V.Z.W.). 
Huybrechts. 
Huygen. 
Huysmans. 

I 

802 
114 
465 
607 
607 
925 
779 

Ide. 315 
Iewrejz. 644 
Immoramskapelle (N.Y.). 34 
Imodec (N.Y.). 592 
Imtra (P.V.B.A.). 98 
Incoul. 746 
Institut des Filles de Marie (V.Z.W.) 399 
Intercom (N.Y.). 525, 908 
Intercommunale vereniging voor de 

autoweg E3 (samenwerkende ven
nootschap). 

International chemical and cosme
tic company Durban's (vennoot
schap bij wijze van geldschieting 
op aandelen). 

Izegem (Stad). 

Jacobs. 
Jacques. 
Jamart. 

J 

425 

1041 
217 

73 
542 
442 
789 Jans (J. en S.). 

Janssen. 
Janssens. 

640, 665 
281, 649, 668 

- -Vandereet 
Jayer. 

(echtgenoten). 943 
761 

BLADZIJDEN 

Jean Delfortrie fils (P.V.B.A.). 462 
- Store (P.V.B.A.). 954 
J edrzej czak. 190 
J. en K. Willems (algemene onder-

nemingen) (P.V.B.A.) 600 
Jespers. 605, 824, 860, 977, 1058, 1131 
Jeurissen-Thys (echtgenoten). 761 
Jobe. 814 
Johnen. 1082 
J onckvansteen (N.Y.). 135 
Jm~. ~8 
- (weduwe). 263 
Jozef Simons (Renier, curator fail-

lissement). 1121 
J. Stewering und Solme (vennoot-

schap naar Duits recht). 1019 
Julien Praet en C0 (N.Y.). 940 
Juzancourt (J. en M.). 728 

K 

Kahn. 1054 
Kaim. 877 
Katholieke universiteit van Leuven. 1047 
Katsargyris. 440 
Katznelson. 644 
Kaufmann. 569 
Kegels. 113 
Keita. 1143 
Keppels. 573 
Kerkfabriek van onze Lieve vrouw 

van Alsemberg. 625 
Kerwyn de Volkaersbeke. 728 
Kevers. 813 
Khelifa. 17 
Khouddair. 905 
Kiczula. 1006 
Kinna. 824 
Kinot. 78 
Kisrane. 442 
Kleffner. 605 
Knokke-Heist (Gemeente). 1019 
Kram. 514 
Krediet aan de nijverheid (nationale 

maatschappij voor) 804 
Kredietbank (N.Y.). 862 
Kuhn. 465 

L 

La Belgique industrielle (Gemeen
schappelijke verzekeringskas te-
gen arbeidsongevallen). 398 

Labis. 446 
Lacroix-Debuysscher (echtgeno-

ten). 488 
Lacsia (Carnoy, curator faillisse

sement samenwerkende vennoot-
schap). 345 

Lactil zuivelfabriek (P.V.B.A.). 821 
Laenens. 695 
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Laevaert. 
BLADZIJDlliN 

106 
La Fortune (Van Rompaey, curator 

q.q. naamloze vennootschap naar 
Frans recht). 102 

649 
1077 

La France (N.V.). 
Lallemand. 
Lambert. 
- (A. en .J.). 
Lam oral. 
Lamort. 
Lamot. 
Landry. 

56, 757 
892 
915 
542 

875, 917 
1020 

Lands bond der christelijke mutuali-
teiten. 290, 855, 1031, 1038 

- van de neutrale mutualiteits-
verbonden van Belgie. 846, 866 

Langele. 278 
Langer (E. en Ph.). 919 
Laplaca. 1099 
La Preservatrice (N.V.). 225 
La Royale beige (N.V.), 26, 790, 1018 
Laschet. 552 
La Securite beige (N.V.). 440 
Lattanzio. 188 
Lauwers. 100, 315 
Lazzari. 733 
Lebrun. 676 
Lechantre (P.V.B.A.). 322 
Leclercq. 351 
Le Compte. 426, 435, 793, 882 
Lecoq. 594 
Ledent. 896 
Ledoux. 135 
Leduc. 7 
Leemans. 1091 
- (L.). 1029 
Lefrere. 925 
Leglise. 281 
Lejeune. 73 
Lemeur. 946 
Lemmens. 679 
Lemoine. 140, 236 
Lenaerts. 1124 
Lenglet. 898 
Leonard. 139, 417 
Leoni. 51 
Leon Levy. 128 
Leo Struyf (algemene bouwonder-

neming) (P.V.B.A.). 868 
Leponge. 724 
Les assurances du credit (N.V.). 362 
- Autos-taxis de Bruxelles (N.V.). 1050 
- Etablissements Hollebecq (P.V. 

B.A.). 
- Grandes teintureries europeen

nes (P.V.B.A.). 
Leuven (Katholieke universiteit 

van). 
Leva (curator faillissement Gouda 

Leone). 
Levecq. 
Levis. 

191 

382 

1047 

128 
572 
873 

BLADZIJDEN 

Leyens. 587 
Leysen. 1006 
Lhoir. 322 
Libberechts. 778 
Liberale mutualiteitsfederatien van 

Belgie (nationale bond der). 687, 902 
Libert. 459 
Liekens. 1118 
Lienart-De Clippele. 258 
Lievens. 206 
Limasco (P.V.B.A.). 1101 
Linon (curator faillissement Gouda 

Leone). 128 
Livreri. 971 
Lloyd Beige (N.V.). 964 
Longree. 896 
Lonnes. 32 
Loos. 740 
Loriaux. 883 
Lormans (.J. en V.). 840 
Louise-Belle-vue (Societe immobi-

liere. 5 
Lucchese (C. en G.). 105 
Luchtwegen (Regie der). 707 
Lumpungu. 857 
L'Union des assurances de Paris 

(naamloze vennootschap naar 
Frans recht). 850 

L'Urbaine (N.V.). 32 
Luyten. 145 

M 

Maasen. 
Maatschappelijke zekerheid (Rijks

dienst voor) 
Maatschappij van verzekeringen 

Belgie (N.V.). 
- - - Securitas (N.V.). 
- voor het intercommunaal ver-

755 

376 

875 
406 

voer te Brussel. 592 
Mabille. 31 
- -De Preter. 913 
Maerivoet. 962 
Maes. 46, 175, 217, 1065 
- 0. (wegeniswerken) (N.V.). 46 
Magi-Bel (N.V.). 338 
Maillet. 866 
Malandry. 98 
Malego. 446 
Malfroidt. 654 
Malfroot. 1027 
Malherbe. 1020 
Manufactures de chapeaux pour 

dames, matieres premieres pour 
modes. 

Marcelis. 
Marchal. 
Marien. 
Marine and general engineering 

works (P.V.B.A.). 
Maris. 

288 
475 

1121 
89 

1092 
1038 
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BLADZIJDEN 

Markey. 767 
Marlier (curator faillissement Fali-

ze). 
Marreyt. 
Martyniouk. 
Masson. 
Mathias. 

1103 
250 
331 

324, 413 

Mathoux (H. en J.-C.). 
457 
876 
590 Matot. 

Matoul (A. en W.). 690 
Matthijs (J. en V.). 
Matthys Andre en Armand. 

1039 
272 
203 
881 
735 
957 
390 
775 

Matton. 
Mazzaro (E. en N.). 
Mea Gas (P.V.B.A.). 
Meerts. 
Melan. 
Melsele (Gemeente). 
Meneghetti. 
Menis. 
Mennens. 
Mennesson. 
Menschaert. 
Men tens. 
Mercator (N.V.). 
Mertens. 
Mets. 
Meuderscheid. 
Meurant. 
Meyer. 
Meyfroodt. 
Michel (A. en H.). 
Michiels. 
Mieras. 
Mignolet. 
Mika. 
Milistove (P.V.B.A.). 
Mincke. 

42 
868 
43 

945 
712 

1035 
735 

25, 199, 354, 1135 
1115 

391 
700 

754, 943 
367 
802 

304, 674 
477, 905 

98, 288 
283 

35 

Minet. 78, 
287 
542 
719 
953 

Minister van binnenlandse zaken. 
Mirza. 
Missiaen. 
Mobil oil (N.V.). 
Moens. 
Moerens (q.q.). 
Moermans. 
Moeskroen (Stad). 
Mohamed. 
Mond- en tandartsen van Belgie 

(vereniging der). 
Mondial (bouwonderneming) (N.V.) 
Monsieur. 
Moorkens (etablissementen) (N.V.). 
Moors. 
Moreau. 
Morin. 
Morsheim. 
Mortier. 
Mossay. 
Motmans. 
Motorwaarborgfonds (Gemeen-

378 
631 

1089 
220 
714 
748 
263 

1012 
868 
838 
925 

87 
1068 

389 
573 
480 

1049 
239 

schappelijk). 355, 520 

Moulin. 
Mucha. 
Muls. 
Mussche. 
Muylle. 

BLADZIJDEN 

459 
858 

767, 1004 
67 

395 

N 

Naamloze vennootschap A.B. Dick. 
- Aciers Alexis. 
- Alcredima. 
- Algemene verzekeringsmaat-

457 
109 
338 

schappij voor de middenstand. 389 
- Anciennes ardoisieres d'Herbeu

mont. 246 
- Antwerps Bouwbedrijf Cosmo-

polite. 
-Ararat. 
-Armco. 
- Assubel - Risques divers. 
- Assurances generales. 
---de Paris. 
- Assurantie van de Belgische 

868 
475 
354 
525 

87 
857 

Boerenbond. 212, 557, 735 
- Ateliers de constructions elec-

triques de Charleroi. 
- Automobiles Miesse. 
- Beaulieu Tufting. 
- Belgische Asfalt- en Betonmaat-

schappij B.A.B. 
- - bijstand. 
- - maatschappij van algemene 

verzekeringen A.G. 1830. 
- Bouwonderneming Mondial. 
- Brouwerij Chasse Royale. 
-- Haacht. 
- - van Aiken. 
- - Vandenheuvel-Ixelberg. 
- Brown Boveri. 
- Brussels airport parking. 
- Centrale Levensverzekerings-

maatschappij Groep J osi. 
- - verzekeringsmaatschappij 

188 
1095 

774 

389 
1091 

592 
868 
133 
629 
404 
459 

1124 
707 

120 

1909 - Groep Josi. 467 
- Charbonnages de Maurage. 804 
-- du Bonnier. 720 
- Cinda (in vereffening). 148 
- Compagnie Lacsoons produkten. 165 
- - maritime belge. 7 59 
- Continental foods. 113 
- Crown Cork Company[Belgium]. 305 
- De Bij - De Vrede. 308, 391 
- De Federale verzekeringen. 105 
- - De Keijzer en C0 • 229 
- Delhaize De Leeuw. 757 
- De Schelde. 312, 605, 962 
- De Vaderlandsche. 212 
- De verenigde eigenaars. 1124 
- Domein Ternesse. 10 
- Donck. 1126 
- Eagle Star Insurance Company. 167 
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BLADZIJDEN 

Naamloze vennootschap Elektri
sche nijverheidsinstallaties. 
Esmalux. 

- Esso Belgium. 
- Etablissementen Charlier. 
- - Moorkens. 
- Etablissements Buisset. 

- Smit-Juprelle. 
- - L. Vanderhulst. 
- Eurobel. 
- Filatelia de Beir. 
- Firma Van Bree. 

670 
676 

35, 49 
993 
925 
844 
550 
795 
355 
587 
759 

- Forges de Thy-Marcinelle et 
Manceau. 

- G.-B.-I1mo-B.M. 
- General accident, fire and life 

assurance corporation, limited. 

- Global International. 
- Groep J osi. 203, 605, 724, 
- Hessenatie-Neptunus. 
- Het Belgisch Verhaal. 
- H.G. Poland. 
- Houilleres unies du bassin de 

Charleroi. 
- Immoramskapelle. 
- Imodec. 

799 
493 

467, 
665 
440 
905 
139 
222 
109 

802 
34 

592 
-Intercom. 
- J onckvansteen. 
- Julien Praet en co. 
- Kredietbank. 

525, 908 
135 
940 
862 

- La Fortune. (Van Rompaey, 
curator q.q.). 
La France 
Preservatrice. 
Securite belge. 
Le Foyer. 
Les assurances du credit. 
Les autos-taxis de Bruxelles. 
Lloyd Belge. 

- Maatschappij van verzekeringen 
Belgie. 

- - Securitas. 
-Magi-Bel. 
-Mercator. 
-Mobil oil. 
- naar Frans recht Cellulose 

102 
649 
225 
440 
855 
362 

1050 
964 

875 
406 
338 
735 
631 

d'Aquitaine. 95 
---- L'Union des assuran-

ces de Paris. 850 
- - Zwitsers recht verzekerings-

maatschappij Zurich. 53 
- N ationale maatschappij van 

buurtspoorwegen, 83, 180, 437, 940, 
1126 

- N ederlandse Lloyd. 60 
- Netox. 932 
- Orbis. 679 
- - boekhandel. 561 
- Onmiplex. 1073 
- Phillips Petroleum internatio-

nal Benelux. 563 

BLADZIJDEN 

- Radio Public. 126 
- Royale belge. 26, 366, 449, 790, 1018, 

1124 
1035 Saba werke. 

S.B.M. [vroeger 
S.B.T. 

Filon-Azote]. 459 

Scaldia Papier. 
Schiltz Gebroeders. 

788 
436 
862 
644 Sealand - Belgium. 

Securitas. 
Societe metallurgique 

Sambre. 

89, 717 
Hainaut-

- Taxis bleus. 
- Transma (societe de transports 

et de manutention). 
- Unerg. 
- Union des assurances de Paris. 

- « Union et Phenix espagnol -
De Bescherming ». 

- Urbaine (L'). 
- Van Bree (:firma). 
- Vande Meersche gebroeders en 

Qie, 

- Venkeler & Qie, 

- V erzekeringsmaatschappij De 
Schelde. 

--De Vrede. 
- W.O. Noordam. Handelsmaat-

schappij. 
- Wegeniswerken Maes 0. 
- West Belgian Coach 0° Voyage -

855 
390 

119 
965 

350, 
447 

1012 
32 

759 

527 
307 

405 
20 

485 
46 

Sun reizen - Horizon reizen. 958 
1091 

180, 366, 945 
(N.V.). 862 

- Winterthur. 
- Ziirich. 109, 
Naessens Vincent (firma) 
Naeyaert, q.q. 
Nalbone. 
Nanson (weduwe). 

303 
164 
122 

N ationaal verbond der socialistische 
mutualiteiten. 20, 28, 39, 165, 236, 

326, 514, 681, 701 
N ationale Bond der Liberale mutua

liteitsfederatien van Belgie. 687, 902 
- - van de neutrale mutualiteits

federaties. 51 
- maatschappij der Belgische 

Spoorwegen. 130, 695, 851 
- - buurtspoorwegen (N.V.), 83, 180, 

437, 940, 1126 
- - voor krediet aan de nijver-

heid. 
Nauts. 
Nederlandse Lloyd (N.V.). 
Neefs. 
Netox (N.V.). 
N euckermans. 
N eutrale mutualiteitsfederaties (na

tionale bond van de). 
- mutualiteitsverbonden van Bel

804 
350 

60 
169 
932 

1026 

51 

gie (Landsbond van de). 846, 866 
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Nicolaus Rein (Firma 
Nieles. 
Nieuwpoort (Stad). 
Niffece. 
Nihon. 
Nijlense Bouvvwerken 
Nijs. 
Ninforge. 
Nitelet. 
Noel. 
Noelmans (A. en J.). 
Nulens (C. en J.). 

0 

Ocampos-Cercos. 

BLADZIJDEN 

K. G.). 1031 
7 

218, 220, 910 
20 

988 
(P.V.B.A.). 317 

202 
258 

20 
7 

853 
527 

Oeyen (De Coster, curator). 
- (Segers, curator). 

165 
202 
202 

Oftra (P.V.B.A.). 
Onmiplex (N.V.). 
Orban. 
Orbis (N.V.). 
- boekhandel (N.V.). 
Orde van apothekers. 

architecten. 37, 227, 
- - dierenartsen. 
- - geneesheren. 
Outers. 
Overijse (Gemeente). 

Pacqueu. 
Pagnoul. 
Pahl. 

p 

81 
1073 
1106 

679 
561 

157, 490 
682, 1075 

569 
403 
389 
436 

579 
96 

180 
Palmyra (vennootschap naar het 

recht van de Duitse Bondsrepu
bliek (P.V.B.A.). 229 

732 
746 

Pantelec. 
Pare in. 
Paridaens. 
Pasqualicchio. 
Patroonkas voor handel en nijver-

heid. 
Pauwels. 
Peeraer. 

IllS 
776 

686 
679 
305 

Peers. 
Peeters. 100, 

1137 
405, 485 

-(C. en X.). 
Peetroons (P.V.B.A.). 
Pelletero Gonzalez. 
Penninck. 
P.V.B.A. Adler Kleding. 
- Algemene Bouwonderneming 

Leo Struyf. 
- - ondernemingen J. en K. Wil-

lems. 
- A. Vanhecke en Zonen. 
-Beaulieu Color. 
- Belcon. 

1013 
557 
981 
665 
347 

868 

600 
243 
774 
255 

BLADZIJDEN 

- Biercentrale Ruyseveldt. 
- Brouwerij Haelterman. 
- - Mouterij Heyvaert. 
- Canalco. 
- Cristal monopole. 
- De Koninck. 
- Electa. 
- Encatra. 
- Etablissements Battard. 
- Firma N aessens Vincent. 
--Truant. 
-Fury. 
- Hal- Transport. 
- Imtra. 
- Jean Delfortrie fils. 
- Jean Store. 
- Lechantre. 
- Les Etablissements Hollebecq. 
- Grandes teintureries europeen-

nes. 
- Limasco. 
- Marine and general engineering 

works. 
-Mea Gas. 
- Milistove. 
- Nijlense Bouwwerken. 
- Oftra. 
- Palmyra (vennootschap naar 

het recht van de Duitse Bonds
republiek. 

- Peetroons. 
- Pyck en Zonen. 
- Societe belge d'exploitation de 

materiel automobile. 
- Spinnerijen van Aalst. 
- Themy. 

62 
549 
932 

87 
526 
788 
862 
412 

1068 
862 
586 
586 
790 

98 
462 
954 
322 
191 

382 
llOl 

1092 
735 

35 
317 

81 

229 
557 
ll3 

761 
229 
868 

- Uw Kleding St-J o. 
- Van den Heuvel. 

1012 
288, 646 

- Vervoeronderneming Belgie-
Holland. 

- Vissers. 
- Zuivelfabriek Lactil. 
Pestiaux. 
Peters. 
Petit. 
Petitfrere. 
Philippe. 
Phillips Petroleum international 

Benelux (N.V.). 
Pierrard. 
Pierson. 
Piret. 
Pisanu. 
Place. 
Plaey. 
Plemi (Besloten vennootschap naar 

Nederlands recht). 
Pletinck'C. 
Poelmans. 
Poels (De Coster, curator). 
- (Segers, curator). 

207 
ll18 

821 
734 
167 
775 
552 
393 

563 
420 
266 
930 
838 
678 
250 

487 
199 
983 
202 
202 
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Poignie. 
Pollet. 
Pons. 
Pottiez (G. en J -B.). 
Pouillard. 
Presti. 
Prevers. 
Prevot. 
Priem. 
Printz. 

BLADZIJDEN 

949 
820 
632 

1029 
965 
971 
755 
856 

81 
569 

Procureur des Konings te Antwer-
pen. 115 

---Bergen. 813 
- - - te Brugge. 243, 643, 823, 956 
--- te Dendermonde. 1036 
- - - te Dinant. 1115 
- - - te Hasselt. 451, 527, 842. 
- - - te Kortrijk. 116, 283, 302. 
- - - te Leuven. 642 
- - - te Luik. 733, 761 
- - - te Namen, 78, 412, 764 
--- te Oudenaarde. 765 
- - - te Tongeren. 684 
- - - te Verviers. 238, 573, 919 
Procureur-generaal bij het hof van 

beroep te Bergen. 930, 949, 1ll1 
- - - - - - - - Brussel. 936, 

ll03 
- - - - - - - - Gent. 186, 

806, 1007 
- - - - - - - - Luik, 80, 331, 

575, 655, 877 
- in het hof van cassatie 143, 144, 276, 

279, 280, 284, 837, 948, 952, 978, 979, 

Proesmans. 
Provincie Limburg. 
Prume. 
Put. 
Pyck en Zonen (P.V.B.A.). 

Q 

Quinet (L. en M.). 

R 

Radio Public (N.V.). 
Raes. 
Raick. 
Ram boer. 
Rappe. 
-Marcel. 
- Maximilien. 
Raspoet. 
Raus. 
Reekmans. 
Regie der Luchtwegen. 
- van telegraaf en telefoon. 
Rein. 

1140 
256 
718 
934 

44 
ll3 

165 

126 
168 
885 

1001 
643 
785 
785 
735 
169 
481 
707 
632 

1031 

Reitz. 
Renard. 

BLADZIJDEN 

604 
983 

Renier (curator faillissement Jozef 
Simons). 1121 

Reniers. 447 
Reno. 475 
Republiek Mali. 1143 
Rigaux. 7 
Rigole. ll6 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. 378, 

381, 1094 
- - maatschappelijke zekerheid. 244, 

376, 862 
Rijksinstituut voor de sociale ver

zekeringen der zelfstandigen. 331 
190 - - werknemerspensioenen. 

- - ziekte- en invaliditeitsver-
zekering. 28, 256 

Robert. 122, 912 
- (R.). 102 
Roberti. 753 
Roberto. 6ll 
Rodts. 144 
Roggendorf. 108, ll08 
Rogier. 735 
Rojnik (M. enS.). 732 
Roland. 31 
Rolis. 1036 
Rosa. 472 
Rosiers-Dedrie (echtgenoten). 310 
Rosseel. 610 
Rousseau. 524 
Royale belge (N.V.). 366, 449, 928, ll24 
Rubbens. 1006 
Rudolf. 284 
Rudolph. 763 
Rucker. 362 
Rutten. 996 
Ruyseveldt (Biercentrale) 

(P.V.B.A.). 

s 
Saba Werke (N.V.). 
Sabbe. 
Saevens. 
S.A.I.M.A. (Vennootschap naar 

Italiaans recht). 
Saint-M6dard (Gemeente). 
Saint-Viteux. 
Saive. 
Sambon-Rubens. 
Samenwerkende vennootschap Ant

werpse taximaatschappij. 
- - Intercommunale vereniging 

voor de autoweg E3. 
San tens. 
Sap. 
Sauvage. 
S.B.M. (N.V.). [vroeger Filon-Azote]. 
S.B.T. (N.V.). 
Scaldia Papier (N.V.). 

62 

1035 
817 
423 

437 
246 
168 
971 
718 

422 

425 
135 
627 
595 
459 
788 
436 
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Schaarbeek (Gemeente). 
Schelfhout. 
Schelkens. 
Schepers (A. en J.). 
Scheyltjens. 
Schiltz Gebroeders (N.V.). 
Schmit. 
Schmitz. 
Schoefs. 
Schoofs. 
Schoten (Gemeente). 
Schouten. 
Schouweiler. 
Schuermans (L. en M.). 
Schutz. 
Schwagten. 

404, 

Schwartwalder Apparaten Bau An-
stalt. 

Scalso (F., J. en M.). 
Sealand-Belgium (N.V.). 
Securitas (maatschappij van ver-

247 
98 

472 
986 
978 
862 
111 
655 
447 
942 

34 
43 

544 
642 
578 
422 

1035 
1031 

644 

zekeringen) (N.V.). 89, 406, 717 
Segers (curator faillissement Poels 

en Oeyen). 
- ,q.q. 
Sellami. 
Septon (Gemeente). 
Serio. 
Serruys. 
Sethi. 
Sevens. 
Simaeys. 
Simillion. 
Simon. 
Sioutis. 
Smeets. 
Smet. 
Smets. 
Sociale verzekeringen der zelfstan

202 
449 

14 
592 
241 
342 
303 
451 
928 
665 
887 
102 
467 
759 
361 

digen (Rijksinstituut voor de). 331 
Socialistische mutualiteiten (natio-

naal verbond der), 20, 28, 39, 165, 236, 
326, 514, 681, 701 

Societe belge d'exploitation de ma
teriel automobile (P.V.B.A.). 

- des transports intercommunaux 
de la region liegeoise. 

- immobiliere Louise-Belle-vue 
(Eeckhaute, curator q.q.). 

- metallurgique Hainaut-Sambre 

761 

389 

5 

(N.V.). 855 
Soetewey. 890 
Somers. 20, 481, 992 
S.P.A. Fratelli Pagani (Vennoot-

schap naar Italiaans recht). 
Spelte. 
Spineux. 
Spinnerijen van Aalst (P.V.B.A.). 
Splingard. 
Stache. 
Stad Aalst. 
- Blankenberge. 

462 
389 

1052 
229 
632 
280 
258 
960 

- Brugge. 
- Brussel. 
- Dendermonde. 
- Izegem. 
- Moeskroen. 
- Nieuwpoort. 
Stappers. 
Stassart. 
Staumont. 

BLADZIJDEN 

563 
6 

467 
217 
748 

218, 220, 910 
406 
627 

St. Calasanz instituut (V.Z.W.). 
Steemans. 

157 
530 
743 

Steenkiste. 
Stefansky. 
Stewering (B. en K.). 
Stillemans. 
Stoclet. 
Stragier. 
Stroomer. 
Suls. 
Szucs Szabo. 

T 

1094 
167 

1019 
1113 
885 
818 

28 
395 
764 

Tack. 67 
Taelemans. 250 
Taerwe. 487 
Talloen. 818 
Taminau (A. en M.). 467 
Tanganyika Concessions Limited 

(vennootschap naar Engels recht). 57 
Tange. 694 
Tangheroni. 78 
Tas. 599 
Taveirne. 643 
Tavernier. 857 
Taxis bleus (N.V.). 390 
Teinturia (Duman, curator q.q. fail-

lissement) (N.V.). 153 
Teirleng. 965 
Temse (Gemeente). 202 
Tergolina. 877 
Termont. 661 
Ternesse (domein, N.V.). 10 
Ternoey. 520 
ThU~R 1W 
Textiel- en kledingsbewerkers 

(christelijke centrale der). 255 
Tillekaerts. 328 
Tilmant. 628 
Tombeur (q.q.). 631 
Tome. 542 
Tondrieau (weduwe). 595 
Tordeur. 353 
Torsin. 894 
Toussaint. 876 
Tubiermont. 41 
Tuerlinckx. 840 
Tuymans. 730 
Theate. 751 
Themy (P.V.B.A.). 868 
Thewissen. 447 
Theys. 843 
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Thill. 
Thiry. 
Thoelen. 
Thomas. 

BLADZIJDEN 

569 
ll38 

140 
225 

Transma (societe de transports et 
de manutention) (N.V.). ll9 

Triches. 334 
Tripodi. 796 
Truant. 586 
Tschoffen (q.q.). 988 
Tyberghein. 1056 

Ukkel (Gemeente). 
Unerg (N.V.). 

u 
726 
965 

Unie van makelaars in verzekerin-
gen. 1001 

Union des assurances de Paris 
(N.V.). 350, 447 

- et Phenix espagnol . De Bescher
ming (N.V.). 

Uw Kleding St-Jo (P.V.B.A.). 
Uyttebroek. 

v 
Vallespir de Loyola. 
VanAmmel. 
Van Belle. 

1012 
1012 

676 

976 

Van Berg-Spiegl (echtgenoten). 
Van Bondt. 

1053 
651 
832 
651 

Van Bouwel. 
Van Bree (firma) (N.V.). 
Van Buick. 
Van Caillie. 
Van Calster. 
Van Campenhout. 
Van Cannegem. 
Vancanneyt. 
Van Cauwenberghe. 
Vancranenbroeck. 
VanDamme. 

851 
759 
212 
250 
326 

308, 375 
528 
707 
328 
276 
926 

Vande Meersche gebroeders en Qie. 
(N.V.). 

Vandenabeele. 
Vandenberghe. 
Van den Bos. 
Van den Bosch. 
Vanden Broeck. 
Vandenbussche. 
Vandendriessche. 
Van den Heuvel (P.V.B.A.). 
Van den Kerckhove. 
Vandenryt. 
Vandenverghe. 
Vandepoel. 
Vandeput. 
Vandercappellen. 
Vander Donckt. 
Vandereet. 
Van der Elst. 

527 
895 

205, 420 
557 
779 
565 
767 
778 

288, 646 
821 
681 
465 
475 
912 
371 

1019 
943 
361 

Vander Fraenen. 
Vanderhaeghe. 
Van der Horst. 
Vanderhulst. 

BLADZIJDEN 

525 
823 
266 

- L. (etablissements) (N.V.). 
Van der Leenden. 

628 
795 
588 

V andermousen. 
Van der Paal. 
Van der Perre (A. en Gh.). 
Vander Put. 
Van der Steen. 
V andertaelen. 
Vanderveeken. 
VanderWal. 
Van de Velde. 
Van de Ven. 
Vandevenne. 
Vandeweeghde. 
Van de Weghe (D., L. en P.). 
Van Dierdoncq. 
Van Droogenbroeck. 
Van Eeckhout. 
Van Esbroeck. 
Van Eygen. 
Van Geersdaele. 
V angenechten. 
Van Gestel. 
Van Ginneken. 
V anhaetsedaele. 
Vanhalven. 
Vanhasbrouck (B. en F.). 
Vanhaute. 
Vanhecke. 
Van Heeke. 
Van Hemelryck. 
Van Reule. 
Van Hoeyland. 
Vanhoo. 
Van Hoof. 
Van Houcke. 
Vanimpe. 
Vankeirsbilck. 
Van Koll. 
Van Laer. 
Van Laethem. 
Van Lancker. 
Van Langenhove. 
Van Leirsberghe. 
Van Looveren. 
Van Melkebeke. 
Van Mieghem. 
Vanmoerkerke. 
Van Nespen, 
Van Nieuwenhuyze. 
Van Noten. 
Van Nuffel. 
Van Nuland. 
Van Ormelingen (D. en J.). 
Vanosmael. 
Van Overloop. 
Van Poppel. 
Van Put. 

701 
420 
654 
483 
199 

1065 
376 
144 

850, 881 
300, 675 

207 
1038 

979 
328 

658, 889 
43 

408 
492 
865 

1007 
661 
466 
778 

1007 
732 
661 
243 
526 
607 
837 
759 
968 
879 

240, 241 
883, 902 

217 
714 

81 
130 
24 

1056 
268 
23 

528 
420 
958 

553, 778 
546 
930 
875 

1067 
251 
973 
910 
908 
671 
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Van Raemdonck. 
Van Reybrouck. 
Van Rijckevorsel. 

BLADZIJDEN 

436 
547 
700 

Van Rompaey (curator q.q. naam
loze vennootschap naar Frans 
recht «La Fortune>>. 

Van Roosbroeck. 
Van Rossem. 
Van Roy. 
Van Schoubroeck, curator faillis-

sement Aerts. 
Vanstechelman. 
V anstockstraeten. 
Van Straeten. 
Van Thournout. 
Van Wulpen. 
Veere. 
Vekemans. 
Vekens. 
Velaers. 
Veletsoe Callirrhoe. 
Velge. 
Venkeler & C0 (N.V.). 
Vennootschap met aansprakelijk-

heid beperkt tot het kapitaal 
« Eau et Lumiere Fontania "• 
vennootschap naar Frans recht. 

- bij wijze van geldschieting op 
aandelen << International chemical 
and cosmetic Company Durban's. 

- naar Duits recht <<Bussing auto
mobilwerke A.G. "· 

- - - - << J. Stewering und 

102 
169 
479 

1084 

395 
268 
353 
109 
730 
133 

43 
880 
839 
449 

5 
1041 

307 

866 

1041 

1095 

Si:ihne "· 1019 
- - Engels recht Tanganyika 

Concessions Limited. 57 
- - Indisch recht << Air India 

Corporation "· 595 
- - Italiaans recht << S.A.I.M.A. " 437 
---- << S.P.A. Fratelli Pa-

gani"· 462 
- - het recht van de Duitse 

Bondsrepubliek << Palmyra " 
(P.V.B.A.). 229 

V erbeeck. 366 
V erbeelen. 43 
Verbeke. 793 
Verboven. 719 
Verbrugghe. 471 
Vercaeren. 299 
Vercauteren. 670 
Vercruysse. 111 
Vereecken. 24, 1120 
Verelst. 157, 288 
Vereniging der mond- en tandartsen 

van Belgie. 1012 
van de kleinhandelaars m 

tabak A.T.A.B. (V.Z.W.). 493 
V.Z.W. Belgische Nationale Bond 

tegen tuberculose. 668 
- Broeders van Liefde. 483 

BLADZIJDEN 

- Huize Ernest Claes. 
- Institut des Filles de Marie. 

607 
399 
530 - St. Calasanz instituut. 

- Vereniging van de kleinhande-
laars in tabak A.T.A.B. 493 

V ereveningsfonds voor ingevoerd 
schroot (coi:iperatieve vennoot
schap). 

Verhaegen. 
Verheyen. 
Verhoeven. 
Verkest. 
Verleye. 
Verlooy. 
Vermandel. 
Vermeer (F. en M.). 
Vermeersch. 
Vermersch. 
Verniers. 
Verpraet. 
Verschatse. 
Verschueren. 
Verspaandonck. 
Verstraete. 
Verstraeten. 
Vers·trepen. 
V ertenmil. 

148 
212, 253 

472, 1118 
990 
480 
148 
157 
866 
395 
643 
629 
776 
274 
765 
440 
492 

1079 
324 
993 
524 

Vervoeronderneming Belgie-Hol
land (P.V.B.A.). 207 

102 
855 
405 

Verzekeri:ngsmaatschappij A. G. van 
1830. 

- De Belgische Bijstand. 
- De Schelde (N.V.). 
- De Vrede (N.V.). 
- General Accident. 

20 
234 

- Ziirich (Naamloze vennootschap 
naar Zwitsers recht). 

Veuskens. 
Vigny. 
Vijverman. 
Vincent. 
Vincken. 
Vissers. 
- (P.V.B.A.). 
Vlezenbeek (Gemeente). 
Vogeleer. 
Volckaert. 
Vossius. 
Vrancken. 
Vranckx. 
Vrijsen. 
Vroman. 
Vromans. 
Vroonen (H. en J.). 

Wagemaker. 
Walkiers. 
Walrand. 
Wantz. 

w 

53 
684 

1019 
563 
948 
912 
663 

1118 
62 

312 
143 
679 
345 
605 
207 

253, 616 
526 
341 

735 
782 
795 
544 
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BLADZIJDEN 

Waterschoot. 
Watry. 
Wauteraerts. 
W.O. Noordam Hande1smaatschap-

881 
544 

1007 

~· ~5 
Weber. 77 
Weduwe Tondrieau. 595 
Weerts. 234 
Wegenfonds. 248 
Wegeniswerken Maes 0. (N.V.). 46 
Wegnez. 122 
Weibel. 80 
Weinreb. 1088 
W erknemerspensioenen (Rijksdienst 

voor). 
West Belgian Coach 0° Voyage -

Sun Reizen - Horizon Reizen 
(N.V.). 

Weytjens. 
Wickham. 
Wijnants. 
Willemot. 

190 

958 
1012 

355 
661 
250 

Willems. 
Willemyns. 
Wilmet. 
Wimbourne. 
Winterthur (N.V.). 
Wirtgen. 
Wommelgem (Gemeente). 
Wouters. 
Wuestenbergs. 
Wuilcot. 

Zajdman. 
Zaman. 

z 

Zaventem (Gemeente). 
Zegers-Cant. 

BLADZIJDEN 

552, 847 
682 

78 
492 

1091 
569 

10 
880 
785 
918 

490 
1018 

707 
202 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(Rijksinstituut voor). 28, 256 

Zuivelfabriek Lactil (P.V.B.A.). 821 
Zurich (verzekeringsmaatschappij 

naar Zwitsers recht). 53, 109, 180, 
366, 945 



BEKNOPTE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE 

NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

VERSCHENEN VAN 1971 TOT 1977 

in de Arresten van het Hof van cassatie 
en in u Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation» (*). 

AANHANGIG GEDING. 

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

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

Begrip in internationaal verdragsrecht. 
- 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 PASIO., 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, Arr. 
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 verplichting de schade 
te vergoeden. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
man, v66r cass., 23 april 1971, Arr. 
cass., 1971, biz. 786. 

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

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

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

Conclusie van Procureur-generaa1 
Ganshof van der Meersch v66r cass., 
10 september 1971, Arr. Oass., 1972, 
blz. 31. 

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

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

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

(*) De noten en eonclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot en met 
1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arr-esten van het Hof van cassa.tie, 
a!smede in «Bulletin des arrets de la Cour de cassation " en in « Pasicrisie beige " (eerste dePl) 
van 1970. 
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zonder onderscheidingsvermogen.- Ob
jectieve schuld. - Begrip. 

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

Geen afwijking van de regels inzake 
aansprakelijkheid, krachtens de arti
kelen 1382, 1383 en 1384, lid I, voor het 
bestum·. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 237. 

Landsverdediging. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PAsiC., 
1973, blz. 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·r. cass., 1974, 
blz. 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 Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 7 de
cember 1973, Arr. cass., 1974, 
blz. 395. 

Buurschapsstoornissen. - Stoornissen 
aan een eigendom veroorzaakt door wer
ken op een naburig erf. - Aansprakelijk
heid van de eigenaar van dit goed t.a.v. 
de gebruiker van deze naburige eigen
dom. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 10 ja
nuari 1974, Bull. en PASIC., 19'74, 
blz. 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, 
Arr. cass., 1974, blz. 661. 

Schade. - Gemeenschappelijke fout 

van verscheidene personen. - Hoofde
lijke aansprakelijkheid. - Gemeenschap. 
pelijke fout. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, Arr. cass., 1974, biz. 661. 

ADOPTIE. 

W ettiging door adoptie. - Groot
ouders van de oorspronkelijke familie 
van het door adoptie gewettigd kind 
kunnen, in beginsel, bezoekrecht uit
oefenen. 

Noot, getekend F.D., v66r cass., 
4 maart 1976, Arr. cass., 1976, 
blz. '767. 

ADVOCAAT. 

Tucht. - Ere-advocaat. - Intrekking 
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 worden ingesteld. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 25 ok
tober 1973, Bull. en PAsrc., 1974, 
blz. 213. 

V oorwaarden waaronder de advocaat 
lasthebber van zijn client is. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 576. 

Tucht. - Uitvoering van en oordeel 
over tuchtvordering. - Behoren in 
eerste aanleg aan de Orde van Advocaten. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976, 
Bull. en PASIC., 1976, I, 1070. 

Tucht. - Tuchtraad van beroep van 
de balies van het rechtsgebied van een 
hof van beroep.- Personen bevoegd om 
bij de tuchtraad van beroep een zaak 
aanhangig te maken. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976, 
Bull. en PASIO., 1976, I, 1070. 

Tucht. - Tuchtraad van beroep van 
de balies van het rechtsgebied van een 
hof van beroep. - Tuchtvordering uit
geoefend door de procureur-generaal bij 
dit hof. - Tussenkomst van de Orde van 
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advocaten uitgesloten voor de tuchtraad 
van beroep. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976, 
Bull. et PAsiC., 1976, I, 1070. 

Tucht. - Beslissing van de tuchtraad 
van de balies van het rechtsgebied van 
een hof van beroep. - Voorziening in 
cassatie. - Personen bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976, 
Bull. en PAsiC., 1976, I, 1070. 

Tucht. - Beslissing van de tuchtraad 
van de balies van het rechtsgebied van 
een hof van beroep. - Voorziening in 
cassatie van de betrokken advocaat. -
V oorziening gericht tegen de procureur
generaal bij dit hof van beroep. - Orde 
van advocaten kan noch verweerster 
noch tussenkomende partij voor het 
Hof van Cassatie zijn. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976, 
B~tll. en PAsiC., 1976, I, 1070. 

Briefwisseling met een gedetineerde. -
Geen toezicht van de directeur van de 
gevangenis. - Op voorwaarde dat de 
briefwisseling betrekking heeft op de 
verdediging van de gedetineerde. - Ge
wettigde twijfel van de directeur van de 
gevangenis. - Geen aanwijzingen voor 
een strafrechtelijk misdrijf. - Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advocaten. - Wettelijkheid. -

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 12 mei 1977, Bull. 
en PAsiC., 1977, 929. 

Beroepsgeheim. - Verschijning voor 
de tuchtraad van beroep. - Openbaar
heid van de de batten gevraagd. - Advo
caat niet vrijgesteld van zijn verplichting 
tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de geheimen waarvan hij kennis draagt 
moet kenbaar 1naken. - Door beroeps
geheim gedekte stukken niet uit de 
debatten geweerd. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 12 mei 1977, Bull. 
en PAsiC., 1977, 929. 

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CAS SA TIE. 

Uitdrukkelijke afstand in burgerlijke 
zaken door een advocaat bij het Hof van 

Cassatie. - Geen verplichting voor hem 
een bijzondere volmacht te hebben. 

Noot, getekend J-.v., onder cass., 
5 februari 1976, Ar1·. cass., 1976, 
blz. 662. 

AFSTAMMING. 

Levensonderhoud. - W ettig kind. -
Vordering tot betaling van een bijclrage 
in het onderhoud en de opvoeding van 
het kind, van de moeder tegen een andere 
man dan de wettige vader. 

Noot, getekend A.T., onder cass., 
6 juni 1975, A1·r. cass., 1975, 
blz. 1066. 

AFSTAND. 

Burgerlijke zaken. - Uitdrukkelijke 
afstand door een advocaat bij het Hof 
van cassatie. - Geen verplichting voor 
hem een bijzondere volmacht te hebben. 

Noot, getekend J.V., onder cass., 
5 februari 1976, Ar1·. cass., 1976, 
662. 

ARBEIDSONGEVAL. 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikldng gesteld van een 
ander ondernemingshoofd. - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 
het tweede ondernemingshoofd.- Aan
sprakelijkheid van dit laatste onderne
mingshoofd geregeld door het gemeen 
recht. 

Noot 3, getekend L.-F. D., onder 
cass., 3 maart 1971, Arr. cass., 1971, 
blz. 636. 

Ongeval op de weg naar of van het 
werk. - Voor het ongeval aansprakelijke 
lasthebbers of aangestelden van de werk
gever, die de fout in de uitoefening van 
hun dienst hebben gepleegd. - Gemeen
rechtelijke aansprakelijkheid. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 28 januari 1975, 
Arr. cass., 1975, blz. 596. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid. 
Tijdelijke verergering. - Recht van de 
getroffene. - Respectieve verplichtingen 
van de verzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Lenaerts, v66r cass., 9 april 1975, 
Arr. cass., 1975, blz. 861. 
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Overheidssector.- Wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector, arti
kel14.- Overeenkomst tussen de bij het 
N oord-A tlan tisch V erdrag aanges1oten 
Staten, betreffende de rechtspositie van 
hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 te 
Louden ondertekend en goedgekeurd bij 
de wet van 9 januari 1953, artikel VIII-5. 
- Schade in Be1gie veroorzaakt door een 
lid van een vreemde krijgsmacht van een 
van de contracterende partijen en opge-
1open door een van de personen waarvan 
sprake in artike1 1 van de wet van 3 juli 
1967. - Be1gische Staat gehouden tot 
« regeling " van de vordering tot schade
vergoeding.- Overeenkomstig artikel14, 
§ 1, lid 3, van dezelfde wet van 3 jnli 1967 
wordt geen afbreuk gedaan aan de vor
dering van de getroffene. 

Conc1usie van Eerste advocaat-gene
raal F. Dumon, v66r cass., 2 mei 
1975, Arr. cass., 1975, b1z. 963. 

Ongeva1 op de weg naar en van het 
werk. - Begrip. 

Conc1usie van Advocaat-generaal J. Ve
lu, v66r cass., 11 mei 1977, Bull. en 
PASIO., 1977, I, 918. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. 

Bedienden. - Lid van het vrij onder
wijs. - Clausu1e van de overeenkomst 
volgens welke de overeenkomst van 
rechtswege en zonder vergoeding ver
broken wordt als dit lid zich, wegens 
huwelijk of hertrouwen, in een toestand 
bevindt welke onverenigbaar is met de 
wetten en de leer van het vrije onderwijs. 
- Gecoordineerde wet·ten betreffende het 
bediendencontract, artikel 21bis. - Nie
tigheid. - Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Dumon, v66r cass., 8 december 
1976, Bull. et PASIO., 1977, I, 394. 

Bedienden. - Lid van het vrij onder
wijs. -Wet van 11 jnli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959. -
Gecoiirdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract. - Na de inwerking
treding van deze wet van 11 jnli 1973 
zijn deze gecoiirdineerde wetten niet meer 
van toepassing op de « bedienden >> die 
tewerkgesteld zijn o.m. in de door het 
Rijk gesubsidii:ierde inrichtingen van het 

vrij onderwijs die door « een statuut 
worden geregeld >>. « Statuut >>. -
Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Dumon, v66r cass., 8 december 
1976, Bull. et PAsiO., 1977, I, 394. 

Bedienden. - Lid van het vrij onder
wijs. - Clausule van de overeenkomst 
nopens het huwelijk of het hertrouwen 
van de leerkracht. - Gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, artikel 21bis. - Nietigheid van de 
clausnles vo1gens welke het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst. -
Begrip. - Draagwijdte. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Dumon, v66r cass., 12 januari 
1977, Arr. cass., 1977, biz. 530. 

Bedienden. - Huwelijk van de bedien
de. - Dit feit kan op zichzelf niet wet
telijk een « dringende reden >> zijn, in de 
zin van artike1 18 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, waarom de werkgever dadelijk, 
zonder opzegging ofvergoeding, een einde 
mag maken aan de overeenkomst. 

Conc1usie van Eerste advocaat-gene
raa1 Dumon, v66r cass., 12 januari 
1977, Arr. cass., 1977, biz. 530. 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN. 

Bedrieg1ijk onvermogen. - Bestand
delen van het misdrijf. - Schuldenaar 
beroept zich op een rechterlijke beslissing 
van delegatie op het loon en op de wet
telijke gevolgen ervan om inbeslagneming 
van zijn loon door een schuldeiser te 
vermijden. - Deze omstandigheid aileen 
is niet voldoende om een veroordeling 
wegens bedrieglijk onvermogen te ver
an twoorden. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
A. Colard, v66r cass., 12 maart 1974, 
Arr. cass., 1974, biz. 761. 

BELASTING. 

Gelijkheid van de Belgen voor de 
belasting. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
J. Velu, v66r cass., 20 november 
1975, Bull. en PASIC., 1976, blz. 347. 

Vergelding. - Begrippen. - Onder
scheid in de termino1ogie. 

Noot, getekend E.K., onder cass., 
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2 februari 1977, A1·r. cass., 1977, 
blz. 625. 

BEROEPSGEHEIM. 

Advocaat. - Geen verplichting tot 
geheimhoudng ten overstaan van de 
tuchtoverheden van de balie. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976 (Bull. 
en PAsiO, 1976, I, 1070. 

Advocaat. - Afgifte door een derde 
aan een advocaat van een door zijn client 
uitgegeven cheque en tijdens diens leven 
ge'ind door een onbekende. - Klacht 
van een erfgenaam van de overleden 
client wegens bedrieglijke verduistering. 
- Perken binnen welke de advocaat het 
beroepsgeheim mag aanvoeren. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976 (Bull. 
en PASIO., 1976, I, 1070. 

Advocaat. - Tuchtvervolgingen. -
V erklaringen die onder beroepsgeheim 
werden afgelegd hetzij met gesloten 
deuren voor de tuchtraad van beroep, 
hetzij voor de Raad van de Or de of voor 
de stafhouder.- Verklaringen waarvan 
geen melding mag worden gemaakt in 
een strafvervolging. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange v66r cass., 3 juni 1976, Bull. 
en PAsiO., 1976, I, 1070. 

Advocaat. - Verschijning voor de 
tuchtraad van beroep. - Openbaarheid 
van de debatten gevraagd. - Advocaat 
niet vrijgesteld van zijn verplichting tot 
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij de 
geheimen waarvan hij kennis draagt moet 
kenbaar maken. - Door beroepsgeheim 
gedekte stukken niet uit de debatten ge
weerd. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Delange, v66r cass., 12 mei 1977, 
Bull. en PASIO., 1977, 929. 

BERUSTING. 

Burgerlijke zaken. - Begrip. 
Noot, get. F. D., onder cass., 7 decem

ber 1972, Arr. cass., 1973, blz. 342. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

De Minister van J ustitie kan beslissen 
dat een veroordeelde, die tijdens zijn 

hechtenis in een van de bij artikel 21 van 
de wet bepaalde staten wordt bevonden, 
gei:nterneerd wordt. - Staat van de ver
oordeelde niet voldoende verbeterd bij 
het verstrijken van de straftijd. -Hand
having van de internering. 

Noot, getekend J.V., onder cass., 
13 december 1976, A1·r. cass., 1977, 
blz. 417. 

Internering. - Verdachte in vrijheid 
op het ogenblik van de beslissing tot, 
internering.- Onmiddellijke tenuitvoer
legging van de internering kan niet 
bevolen worden. 

Noot, getekend A. T., onder cass., 
31 mei 1977, Arr. cass., 1977, 
blz. 1007. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

Geadresseerde in het buitenland geves
tigd. - Geadresseerde die in Belgie een 
woonplaats heeft gekozen. - Betekening 
aan de in Belgie gekozen woonplaats. -
Voorwaarden. 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
10 december 1971, A1-r. cass., 1972, 
blz. 361. 

Betekening. - Begrip. 
Conclusie van Advocaat-generaal 

Krings, v66r cass., 27 mei 1977, 
A1·1·. cass., 1977, blz. 996. 

Vermelding in het exploot van de naam, 
voornamen en hoedanigheid van de per
soon aan wie het afschrift is ter hand 
gesteld. - Vermelding op straffe van 
nietigheid voorgeschreven. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 27 mei 1977, 
Arr. cass., 1977, blz. 996. 

Geen vermelding van de persoon aan 
wie het afschrift van het exploot is ter 
hand gesteld. - Onregelmatigheid waar
door het exploot nietig is. - Nietigheid 
die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 27 mei 1977, 
Arr. cass., 1977, blz. 996. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

Sociale zaken. - Volstrekte bevoegd
heid.- Arbeidsgerechten.- Artikel 583 
van het Gerechtelijk Wetboek.- Draag
wijdte. 
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Noot, getekend H. L., onder cass., 
19 december 1973, Arr. cass., 1974, 
biz. 453. 

Burgerlijke zaken. - Territoriale be-
voegdheid. Faillietverklaring. 
Rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde woont. -
Begrip. 

Noot, getekend R. D., onder cass., 
30 september 1976, Arr. cass., 1977, 
biz. 130. 

Geschil inzake bevoegdheid van de 
raadkamer. - Begrip. 

Noot getekend E. K., onder cass., 
30 november 1976, Arr. cass., 1977, 
biz. 371. 

BEWIJS. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- V erplichting 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, Arr. cass., 1971, 
biz. 263. 

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

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, Arr. cass., 1971, 
biz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijslast. -
Artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

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

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- Bevoegdheid van de rechter. 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 871, 877 
tot 882. 

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

Eed. - Burgerlijke zaken. - Deskun
digeneed. - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer "· - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, Arr. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed. - Burgerlijke zaken. - Deskun
digeneed. - Kenmerken en vorm van 
deze eed onder de gelding van het 
Gerechtelijk W etboek. 

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

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

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, Arr. cass., 1971, 
biz. 1081. 

Eed. - Strafzaken. - Deskundigen
eed. - Kenmerken en vorm van deze 
eed. 

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

Overmacht. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PAsro., 
1973, blz. 725. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN. 

Politieke rechten. - Begrip. - « Pu
blieke >> rechten, geen passende bena
ming. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r 
cass., 22 oktober 1970, Bull. en Pas., 
1971, 144. 

Tuchtrechtelijke vervolgingen en 
tuchtsancties. - Vervolgingen en sane
ties zijn in de regel geen betwistingen 
over een burgerlijk recht. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967. 

Begrip. 
Conclusw van Eerste advocaat-gene

raal F. Duman, v66r cass., 25 juni 
1974, Arr. cass., 1974, biz. 1196. 

Betwistingen inzake rechten en ver
plichtingen van burgerlijke aard. -
Betekenis van deze uitdrukking in arti
kel 6, paragraaf 1, van het Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de 
Mens en de fundamentele vrijheden. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
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J. Velu, v66r cass., 8 april 1976, 
Bull. en PAsrc., 1976, I, 871. 

BRIEVEN. 

Briefgeheim. - Briefwisseling met een 
gedetineerde. - Toezicht van de direc
teur van de gevangenis. - Een uitzon
dering wordt gemaakt voor de briefwis
seling tussen een advocaat en een gede
tineerde betrekkelijk diens verdediging. 
- Gewettigde twijfel van de directeur 
van de gevangenis.- Geen aanwijzingen 
voor een strafrechtelijk misdrijf. -Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advocaten. - W ettelijkheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Delange, v66r cass., 12 mei 1977, 
Bull. en PAsrc., 1977, 929. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen. -
Vrijspraak.- Rechter die zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering. - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, get. E.K., onder cass., 25 mei 
1973, Arr. cass., 1973, blz. 936. 

CASSATIE. 

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

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, Arr. cass., 1971, 
blz. 518. 

Bevoegdheid. - Verenigde kamers. -
Burgerlijke zaken. - Voorwaarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r. cass., 
8 maart 1973, Bull.·· en PAsrc., 
1973, biz. 629. 

Omvang. - Strafzaken. - Beslissing 
tot onbevoegdverklaring op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring. - Voorziening in cassatie van het 
openbaar ministerie. - Omvang van de 
cassatie. 

Noot, get. P. M., onder cass., 29 mei 
1973, Arr. cass., 1973, blz. 945. 

Rechtspleging in strafzaken. - Ter
mijn waarbinnen de cassatievoorziening 
moet worden ingesteld. - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 576. 

Rechtspleging in burgerlijke zaken. -
Termijn waarbinnen de cassatievoor
ziening moet worden ingesteld. - Ge
volg van overmacht. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Ar1·. cass., 1974, 
blz. 576. 

Bevoegdheid. - Strafzaken. - Wan
bedrijf ten laste gelegd van een magis
traat in het arbeidshof of van een magis
traat van een parket bij een dergelijk 
hof. - Hof van Cassatie dat door de 
Minister van Justitie van de zaak kennis 
heeft genomen. - Indien daartoe grond 
bestaat verwijst het Hof van cassatie 
hetzij naar een onderzoek~magistraat, 
hetzij naar een hof van beroep. 

Noot, getekend F.D., onder cass., 
26 april 1976, Arr. cass., 1976, 
blz. 959. 

CASSATIEMIDDELEN. 

Strafzaken. - Middel ten betoge dat 
er een reden van wraking bestaat tegen 
een rechter die de bestreden beslissing 
heeft gewezen. - Deelneming van de 
rechter aan de beslissing die een essen
Wile regel inzake rechtsbedeling schendt. 
- Middel dat voor het eerst voor het 
Hof kan worden voorgedragen. 

Noot, getekend, J.V., 
13 oktober 1975, A1·r. 
blz. 191. 

DERDENVERZET. 

onder cass., 
cass., 1976, 

Voorwaarden voor de ontvankelijk
heid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, Bull. en PAsrc., 
1974, blz. 544. 
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Personen die derdenverzet mogen doen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, B'ull. en PAsw., 
1974, blz. 544. 

DIENSTPLICHT. 

Duur van de dienstplicht en voor
waarden om onder de wapenen te worden 
gehouden na het verstrijken van de 
normale diensttermijn. 

Conclusie van Advocaat-generaal Bal
let, v66r cass., 24 mei 1976, Bull. 
en PASIO., 1976, I, 1014. 

Militaire dienst. - Duur. - Voor
waarden om onder de wapens te worden 
gehouden. 

Conclusie van Advocaat-generaal Bal
let, v66r cass., 24 mei 1976, Bull. en 
PASIO., 1976, I, 1014. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

Artikel 302 van het Burgerlijk Wet
boek, gewijzigd bij artikel 16 van de wet 
van 8 april 1965. - Handhaving van 
de verplichtingen van de ouders nopens 
het onderhoud van de kinderen zoals zij 
waren overeengekomen of vastgesteld. 

Noot 5, getekend F.D., onder cass., 
28 juni 1971, Arr. cass., 1971, 
blz. ll20. 

Wederkerige rechtsvorderingen. 
Aard van deze rechtsvorderingen. 

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

Rechtspleging. - Verzoek. - Begrip 
en draagwijdte. - Dagvaarding. -
Begrip en gevolgen ten aanzien van de 
eis. 

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

Grove belediging. -Arrest dat beslist 
dat, buiten het geval van koppelarij, van 
heimelijke verstandhouding of van een 
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in 
de getrouwheid een grove belediging 
oplevert. - Onwettelijkheid. 

Conclusie van Procurenr-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIO., 
1973, blz. 725. 

Grove belediging. - Beledigend karak
ter dat niet nitslnitend voortvloeit nit 
de intrinsieke tekortkoming in de uit 
het huwelijk voortspruitende verplich
tingen. 

Conclusie van Procnrenr-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIO., 
1973, blz. 725. 

Grove belediging. - Beledigende bon
ding van een echtgenoot. - Houding 
die een verzachting van de fonten van de 
andere echtgenoot kan uitmaken, weike 
het karakter van grove belediging eraan 
ontneemt. 

Conclusie van Procnreur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, blz. 725. 

EED. 

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

Noot 2, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, Arr. cass., 1971, 
biz. 1081. 

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

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

Burgerlijke zaken. - Getnigeneed. -
Kenmerken en vorm van deze eed onder 
de gelding van het Gerechtelijk W etboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, Arr. cass., 1971, 
biz. 1081. 

Bnrgerlijke zaken. - Deskundigen
eed. - Kenmerken en vorrn van deze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, Arr. cass., 1971, 
biz. 1081. 

EIGENDOM. 

Misbruik van het recht van eigendom. 
-Begrip. 
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Conclusie van Procureur-generaal 
Gansh0f van der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, Arr. cass., 1972, 
blz. 31. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. - Ge
schii omtrent de uitiegging van dit 
verdrag. - Geschil opgeworpen in een 
voor het Hof van cassatie hangende 
zaak. - Hof van cassatie ertoe gehouden 
dit geschii aanhangig te maken bij het 
Hof van justitie van de Europese 
Gemeenschappen om uitiegging ervan 
te bekomen. - Uitieggend arrest van 
het Hof van justitie. - Gezag van dit 
arrest. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r 
cass., 24 december 1970, Bull. en 
PASIC., 1971, biz. 392. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kel177.- Geschil omtrent de uitlegging 
van dit verdrag. - Geschil opgeworpen 
in een voor het Hofvan 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 prejudiciiile 
vraag een uitiegging te bekomen. 

Conclusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, Bull. en P ASIC., 
1971, blz. 392. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kei 85, paragraaf 2. - Datum vanaf 
welke deze bepaiing uitwerking heeft. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, Bull. en PAsrc., 
1971, blz. 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 be'in
vloed. - Concessie inzake alleenverkoop. 

Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
11 maart 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 631. 

Hof van justitie. - Gezag van de 
arresten van het Hof van justitie, waar bij 
beslist wordt over het beroep van de 
Comrnissie om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staat zijn verplichtingen niet 
is nagekomen. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 

Norm van het gemeenschapsrecht in 
strijd met een norm van het interne 
recht. - Voorrang van de eerste. 

Conclusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PAsiC., 1971, 
biz. 886. 

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

Conciusie van Procureur-generaai 
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 verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schappen. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en. PASIC., 1971, 
biz. 886. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeen.schap. -Be
roep van de Commissie voor het Hof 
van justitie om te doen. vaststellen dat 
de Lid-Staten hun verplichtingen niel, 
zijn nagekomen. - Aard van de rechts
vordering. Draagwijdte van het 
arrest. 

Conclusie van Procureur-generaal, 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Vennootschappen. - Vennootschap 
opgericht overeenkomstig de wetgeving 
van een Lid-Staat. - Begrip. 

Noot, get. W. G., onder cass., 19 ja
nuari 1973, A1·r. cass., 1973, biz. 515. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van gemeenschaps-
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recht en een norm van nationaal recht, 
o.m. een wet. - Voorrang van een der
gelijke bepaling niet onderworpen aan 
het bestaan van een interpretatieve wet. 

Conclusie van Eerste Advocaat-gene
raal F. Dumon, v66r cass., 14 januari 
1976, Arr. cass., 1976, blz. 547. 

Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap. - Mededin
ging. - Artikei 85, §§ 1 en 2, van dit 
verdrag. - De bepalingen van gemeen · 
schapsrecht vinden geen toepassing op 
de wetten, in de zin van de artikelen 609 
en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek.
Deze bepaiingen kunnen eventueei van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
beslissingen van verenigingen tussen on· 
dernemingen weike zouden goedgekeurd 
zijn door wetten die handelingen van 
hoge administratieve voogdij zijn. 

Conclusie van de Eerste advocaat
generaai Dumon, v66r cass., 7 ja
nuari 1977, Arr. cass., 1976, blz. 493. 

V erdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kei 189. - Richtiijnen. - Richtiijnen 
waarin bepalingen kunnen voorkomen 
die rechtstreeks van toepassing zijn in de 
Lid-Staten. 

Conciusie van de Eerste advocaat
generaai Dumon, v66r cass., 7 ja
nuari 1977, Arr. cass., 1976, biz. 493. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kei 177.- Vraag om uitlegging van ge
meenschapsrechteiijke bepalingen.- N a
tionaai gerecht dat uitspraak moet doen 
over de verenigbaarheid van bepalingen 
van nationaai recht met bepalingen van 
gemeenschapsrecht waaruit een uitle
gingsprobieem is ontstaan. - Dit natio
naal gerecht moet in zijn beslissing waar
bij het, overeenkomstig artikel 177, de 
zaak bij het Hof van .J ustitie van de 
Europese Gemeenschappen aanhangig 
maakt, deter zake toe te passen bepaiin
gen van nationaai recht opgeven en 
desnoods de betekenis en draagwijdte 
ervan preciseren. 

Conciusie van de Eerste advocaat
generaai Dumon, voor cass., 7 ja
nuari 1977, Arr. cass., 1977, biz. 493. 

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, Bull. en PASIO., 1972, blz. 262. 

Wetboek van koophandel. - Gefail
leerde. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dmnon, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIO., 1972, blz. 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 gerechtelijk ak
koord heeft ingediend. - W ettelijke 
bepaling buiten toepassing. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dmnon, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PAsiO., 1972, blz. 262. 

Gerechtelijk akkoord. Verzoek-
schrift tot het bekomen van een gerech
telijk akkoord. - Samenloop tussen alle 
niet-bevoorrechte schuldeisers van de 
schuldenaar die het akkoord aanvraagt. 
-Begrip. 

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

Zekerheidstellingen gedurende de 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, Arr. cass., 1973, blz. 911. 

V oorwaarden waaronder 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 der Meersch, v66r cass., 
18 mei 1973, Arr. cass., 1973, blz. 911. 

Faillietverklaring. - Bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleercle woont. -
Begrip. 

Noot, getekend R. D., onder cass., 
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30 september 1976, Ar1·. cass., 1977, I 
blz. 131. 

GEMEENTE. 

Gemeentelijke roden. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PASIO., 1974, 
blz. 954. 

Gemeentegoederen. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PASIC., 1974, 
blz. 954. 

GEMEENTE- EN 
BELASTINGEN. 

PROVINCIE-

Gemeentebelasting op de niet bebouw
de percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling. - Belasting niet van de
zelfde aard als het patent. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
.J. Velu, v66r cass., 20 november 
1975, B1oll. en PAsrc., 1970, I, 
blz. 347. 

Gemeentebelasting op de niet bebouw
de percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling. Ontheffing ten gunste van 
nationale en plaatselijke maatschappijen 
voor volkswoningbouw. - Heeft enkel 
betrekking op de bouwmaatschappijen 
tot nut van het algemeen. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
.J. Velu, v66r cass., 20 november 
1975, Bull. en PAsiC., 1970, I, 
blz. 347. 

Aanslagbiljet.- Vorm. 
N oot 1 getekend E.K., onder cass., 

24 oktober 1975, Arr. cass., 1976, 
blz. 254. 

GENEESKUNST. 

Artsenijbereidkunde. - Officina's die 
voor het publiek mogen worden openge
steld. - Koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende onder 
meer de geneeskunst en koninklijk be
sluit van 9 februari 1970 betreffende de 
spreiding van de voor het publiek open
gestelde apotheken. - W ettelijkl1eid van 
deze bepalingen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 11 mei 
1973, Arr. cass., 1973, blz. 832. 

Orde van geneesheren. - Raad van 
beroep. - Samenstelling. - Emeritus 
raadsheer in het hof van beroep, lid van 
de raad. - W ettelijkheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meerscb, v66r cass., 
8 juni 1973, Arr. oass., 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 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, Arr. oass., 1973, blz. 972. 

GERECHTSDEURWAARDERS. 

Beslissingen van de tuchtraad van de 
arrondissementskamer. - Beslissingen 
waartegen de partijen noch hoger beroep, 
noch cassatieberoep kunnen instellen. 

Noot, getekend R. D., onder cass., 
12 juni 1975, A1·1·. oass., 1975, 
blz. 1084). 

GERECHTSKOSTEN. 

Strafzaken. - Landloperij. -Wet van 
27 november 1891, gewijzigd op 16 augus
tus 1971, artikel16bis,- Voorzieningen 
in hoger beroep of in cassatie. - Ver
werping van deze voorzieningen. - Kos
ten van de gedingen in hoger beroep en in 
cassatie. 

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
16 november 1971, Arr. 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, A1·r. oass., 1974, 
blz. 1032. 

GRONDWET. 

Artikel 25bis. - 'l'oekenning 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. 

Artikel 7.- Draagwijdte. 
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Noot, getekend E. K., onder cass., 
7 maart 1975, Arr. cass., 1975, 
blz. 764. 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet. 
- Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
J. Velu, v66r cass., 20 november 
1975, Bull. en PAsiO., 1976, blz. 347. 

Gelijkheid voor de wet. - Begrip. 
Conclusie van Eerste Advocaat-gene

raal F. Duman, v66r cass., 14 ja
nuari 1976, Arr. cass., 1976, blz. 547. 

HELING. 

Bestanddelen van het misdrijj. 
Noot, getekend E.K., onder cass., 

21 december 1976, A1·r. cass., 1977, 
blz. 447. 

HERHALING. 

Veroordeling wegens een misdrijf om
schreven in het Strafwetboek. - Later 
misdrijf gepleegd met overtreding 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 Stra£wetboek toepasse
lijk blijven. 

Noot 2, getekend E. K., onder cass., 
4 juni 1974, Ar1·. cass., 1974, 
blz. 1096. 

V eroordeling wegens overtreding van 
een bijzondere wet houdende vaststelling 
van bijzondere regels inzake herhaling.
Latere overtreding van dezelfde bijzon
dere wet gepleegd na verloop van de 
bijzondere termijn van herhaling, doch 
binnen de termijn van de gewone her
haling. - Bepalingen van hoofdstuk V, 
boek 1 van het Strafwetboek. 

Noot, getekend A. B., onder cass., 
23 juni 1975, Arr. cass., 1975, 
blz. 1132. 

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, Arr. 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, Arr. cass., 1972, blz. 339. 

Strafzaken. - Termijn waarbinnen 
hager beroep moet worden ingesteld. -
Gevolg van overmacht. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 576. 

Burgerlijke zaken. - Akte van hager 
beroep.- Termijn voor de verschijning. 
- Termijn van acht dagen. - Bereke
ning. 

Noot, getekend P. M., onder cass., 
8 februari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 619. 

Strafzaken. - Beslissing waarbij de 
zaak sine die wordt uitgesteld. - Beslis
sing over eeu feitelijke kwestie of een 
rechtskwestie. - Beslissing waartegen 
hager beroep kan worden ingesteld. 

Noot, getekend A. B., onder cass., 
27 mei 1975, A1·r. cass., 1975, 
blz. 1021. 

V erstek van een partij. - Bevoegdheid 
van de rechter om de grand van de zaak 
te onderzoeken. - Onderscheid. 

Noot 2 en 3, getekend E.K., onder 
cass., 16 januari 1976, Arr. cass., 
1976, blz. 577. 

HERROEPING VAN HET GE- HOOFDELIJKHEID. 
WIJSDE. 

On tvankelijkheidsvoorwaarden. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PAsrc., 1974, 
blz. 961. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst. 
- Aansprakelijkheid buiten overeen
komst. - Gemeenschappelijke fout van 
verscheidene partijen. - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
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F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661. 

Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Conclusie van Advo('aat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661. 

Zaken van koophandel. - Meer dan 
een schuldenaar. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, Arr. 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 Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PASIC., 1974, 
blz. 954. 

Pacht. - Landbouw. - Exploitatie. 
- Begrip. 

Noot, getekend E.K., onder cass., 
28 november 1975, Arr. cass., 1976, 
blz. 406. 

HUUR VAN WERK. 

Huur van diensten. - Aannemings
contract. - Oprichting van een gebouw. 
- Tienjarige aansprakelijkheid van de 
architect en de aannemer. - « Grote 
werken >>. - Begrip. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974, 
blz. 202. 

Huur van diensten. - Aannemings
contract.- Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw. - Gebrek dat 
een ander deel van de bouw dan de 
« grote werken >> aantast. - Aansprake
lijkheid van de architect en de aannemer. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974, 
blz. 202. 

Huur 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
drachtgever. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974, 
blz. 202. 

Huur van diensten. - Aannemings
contract.- Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw. - Gebrek in de 
grote werken. - Aanvaarding. - Aan
vaarding dekt 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, Arr. cass., 1974, 
blz. 202. 

Huur van diensten. - Aannemings
contract.- Oprichting van een gebouw. 
- Gebrek in de bouw.- Gebrek waar
door andere delen van het gebouw dan 
de « grote werken >> worden aangetast. 
- Aanvaarding. - Aanvaarding dekt de 
aansprakelijkheid van de architect en de 
aannemer niet. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
18 oktober 1973, Arr. cass., 1974, 
blz. 202. 

Huur van diensten. - Aannemings~ 
contract.- Oprichting van een gebouw. 
- Tienjarige aansprakelijkheid 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 oktober 1973, Arr. r,ass., 1974, 
blz. 202. 

Huur van diensten. - Aannemingen 
van werken, leveringen en transporten 
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 koninklijk besluit. -
Bepalingen die wet zijn in de zin van 
artikel608 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend F. D., onder cass., 
11 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 524. 

INDEPLAATSSTELLING. 

Persoonlijke indeplaatsstelling. - Be
grip en gevolgen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971, Bull. en PAsiO., 1971, blz. 1001. 
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INKOMSTENBELASTINGEN. 

Beiastingschuid wegens onverdeeid
heid. - Beiasting die voor een aandeei 
per hoofd in de schuid ten name van eike 
medeiiigenaar ten kohiere moet worden 
gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt. 873 
en 1863.) 

Noot 1 en 2, getekend E. K., onder 
cass., 8 september 1970, Arr. caas., 
1971, biz. 24. 

W etboek van de inkomstenbeiastin
gen. - Voorheffingen. - Toerekening en 
teruggave van de voorheffingen.- Roe
rende voorheffingen ingehouden op de 
inkomsten uit aandeien of deien van een 
naamioze vennootschap of op haar in
komsten uit beiegde kapitaien. - Boek
jaar met verlies afgesioten. - 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-generaai 
Delange, v66r cass., 16 december 
1971,Bull. en PASIC., 1972, biz. 373. 

Personen- en vennootschapsbeiasting. 
- Beiastbare winsten. - Aankoop van 
gronden. - Bedragen gebruikt tot uit
breiding van het bedrijf. - Beieggings
waarde. - Afschrijving. -Basis voor de 
berekening. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 26 juni 1974, 
A1-r. cass., 1974, biz. 1208. 

Diverse inkomsten. - Beheer van het 
privaat vermogen.- Goederen die kun
nen beheerd worden in de zin van arti
kei 67, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbeiastingen. 

Conclusie van Advocaat-generaai 
Krings, v66r cass., 24 oktober 1975, 
Art·. cass., 1976, biz. 244. 

Diverse inkomsten. - Beheer van 
een privaat vermogen. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaai 
Krings, v66r cass., 24 oktober 1975, 
Arr. cass., 1976, blz. 244. 

Diverse inkomsten. - Inkomsten uit 
verrichtingen of specuiaties, zeifs 
occasioneel. - Begrip. 

Conciusie van Advocaat-generaai 
Krings, v66r cass., 24 oktober 1975, 
A1·r. cass., 1976, biz. 244. 

Aanslagbiljet. - Vorm. 
Noot, getekend E.K., onder cass., 

24 oktober 1975, A1·1·. cass., 1976, 
blz. 254. 

W etteiijke hypotheek. - Inschrijving 
van de wetteiijke hypotheek tot waar
borg van directe en bijkomende belas
tingen. - Gevoigen voor de verkoop 
van het onroerend goed die v66r de 
inschrijving heeft piaatsgehad, doch niet 
is overgeschreven. 

Conciusie van Advocaat-generaai 
Krings, v66r cass., 28 mei 1976, 
A1·1·. cass., 1976, biz. 1074. 

Uitiegging van de beiastingwet. -
Methode om deze uit te Ieggen. 

Noot, getekend E.K., onder cass., 
3 juni 1976, Arr. cass., 1976, biz. 1097. 

Bezwaar. - Beiasting ten name van 
het gezinshoofd gevestigd. - Recht van 
elk der echtgenoten. 

Conciusie van Advocaat-generaai 
Krings, v66r cass., 2 februari 1976, 
Arr. cass., 1977, biz. 616. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

Instemming met een internationaai 
verdrag door middel van een handeiing 
van de wetgevende macht. - Handeling 
die niet de uitoefening is van een wet
gevende taak. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Conflict tussen een internrechteiijke 
norm en een bij verdrag bepaaide 
internationaairechtelijke norm die recht
streekse gevoigen heeft in de interne 
rechtsorde. - V oorrang van de bij het 
verdrag vastgesteide regel. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971, 
blz. 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
biz. 886. 

Belgisch; Duitse overeenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de hande
ling van de wetgevende macht van 
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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. 

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 I, paragraaf 2, 
4 en 24. - Bepalingen hebben betrekking 
op bestuurders in internationaal verkeer 
en niet op vreemdelingen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Dela.Llge, v66r cass., 10 juni 
1974, Bull. en PAsiC., 1974, blz. 1033. 

V erdrag tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning van 
rijbewijzen, op 11 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 juni 
1974, Bull. en PASIC., 1974, blz. 1033. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van conventioneel 
internationaal recht of van gemeen
schapsrecht die rechtstreeks toepasselijk 
is en een nor1n van nationaal recht, o.a. 
een wet. - Verplichting voor de hoven 
en rechtbanken de norm van nationaal 
recht buiten toepassing te laten. V oor
rang van de bepaling van internationaal 
recht of van gemeenschapsrecht niet 
onderworpen aan het bestaan van een 
interpretatieve wet. 

Conclusie van Advocaat- generaal 
F. Dumon, v66r cass., 14 januari 
1976, A1T. cass., 1976, blz. 547. 

Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden, artikel 6-1. - Betwisting in
zake rechten en verplichtingen van bur
gerlijke aard. - Betekenis van deze 
uitdrukking. 
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Conclusie van Advocaat-generaal 
.J. Velu, v66r cass., 8 april 1976, 
B1tll. en PAsro., 1976, I, 871. 

Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden, artikel 5. - Bepalingen die 
geen verband houden met het onder de 
wapenen houden van een burger over
eenkomstig de wettelijke bepalingen. 

Conclusie van Advocaat-generaal Bal
let, v66r cass., 24 mei 1976, B1tll. 
en PASIO., 1976, 1014. 

Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de Mens en de fundamentele vrij
heden. - Artikel 5 en 7 .I. - Draagwij dte 
van deze bepalingen. 

Conclusie van Advocaat-generaal Bal
let, v66r cass., 24 mei 1976, Bull. en 
PASIO, 1976, 1014. 

V erdrag tot bescherming van de rech
ten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden, artikel 7, 1. - Beginsel van 
de wettelijkheid van de misdrijven en 
de straffen. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal Bal
let, v66r cass., 24 mei 1976, Bull. 
en PASIC., 1976, 1014. 

Internationale overeenkomst betref
fende het goederenverkeer per spoorweg 
(C.I.J\11., artikel 31), op 25 februari 1961 
te Bern ondertekend en goedgekeurd bij 
de wet van 4 maart 1964. - Forfaitaire 
beperking van de vergoeding door de 
spoorweg verschuldigd in geval van 
volledig of gedeeltelijk verlies van de 
vervoerde goederen. - Gegroepeerd ver
voer. - Toepassing van de beperking 
tot elk afzonderlijk beschouwd colli. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 juni 1976, Bull. 
en PASIC., 1976, I, 1064. 

V erdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Ftmdamen
tele Vrijheden, artikel 15. - Recht van 
de verdragsluitende Staten om van de 
in dit verdrag vastgestelde verplichtingen 
af te wijken, in geval van oorlog of van 
een ander openbaar gevaar waardoor 
het bestaan van de Natie in gedrang 
komt. 

Conclusie van de Advocaat-generaal 
Velu, v66r cass., 23 september 1976, 
Bull. en PASIC., 1977, I, 83. 

Additioneel Protocol bij het V erdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
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Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
artikel I. - Recht op het ongestoord 
genot van zijn eigendom.- Draagwijdte. 

Conclusie van de Advocaat-generaal 
Velu, v66r cass., 23 september 1976, 
Bull. en PASIO., 1977, I, 83. 

Uitlegging. 
Conclusie van Procureur-generaal De

lange, v66r cass., 27 januari 1977, 
Bull. en PASIO., 1977, blz. 574.) 

Artikel 25 van het Verdrag van War
schau van 12 oktober 1929 tot het bren
gen van eenheid in enige bepalingen in
zake het internationaal luchtvervoer, 
aansprakelijkheid van de vervoerder of 
zijn ondergeschikte. - Werkelijke we
tenschap van de waarschijnlijke schade. 
- Subjectieve en geen objectieve beoor
deling. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 27 januari 1977, 
Bull. en PAsiO., 1977, blz. 574.) 

KOOP. 

Concessie inzake alleenverkoop. -
Begrip << concessie inzake alleenverkoop » 
in de wet van 27 juli 1961. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
ll maart 1971, Bull. en P ASIC., 1 971, 
biz. 631. 

KOOPHANDEL. 

Daad van koophandel. - Winstoog
merk. - Begrip. 

Noot, get. W.G., onder cass., 19 januari 
1973, Arr. cass., 1973, biz. 515. 

Daad van koophandel. - Is het winst
oogmerk een wezenskenmerk van de 
daad van koophandcl? 

Noot, get. W. G., onder cass., 19 ja
nuari 1973, Arr. cass., 1973, biz. 515. 

Daad van koophandel. - Economische 
instelling van gemengde aard. - Ver
richtingen van openbaar nut. - Aard van 
de handeling. 

Noot, get. W. G., onder cass., 19 ja
nuari 1973, Arr. cass., 1973, biz. 515. 

LASTGEVING. 

Fout door de lasthebber begaan binnen 
de grenzen van de lastgeving. - Font 

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, 
biz. 576. 

Omstandigheden waarin de lastgever 
aansprakelijk is voor de handelingen van 
de lasthebber. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
biz. 576. 

LEGER. 

Geallieerde krijgsmachten. - Over
eenkomst tussen de bij het Noord-Atlan
tisch Verdrag aangesloten Staten, betref
fende de rechtspositie van hun krijgs
machten, op 19 juni 1951 te Louden 
ondertekend en goedgekeurd bij de wet 
van 9 januari 1953, artikel VIII-3. -
Wet van 3 juli 1967 betreffende de scha
devergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van 
het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, artikel 14. - Schade 
in Belgiii veroorzaakt door een lid van 
een vreemde krijgsmacht van een van 
de contracterende partijen en opgelopen 
door een van de personen waarvan sprake 
in artikel 1 van de wet van 3 juli 1967.
Belgische Staat gehouden tot « regeling » 
van de vordering tot schadevergoeding. 
- Overeenkomstig artikel 14, § 1, lid 3, 
van dezelfde wet van 3 juli 1967 wordt 
geen afbreuk gedaan aan de vordering 
van de getroffene. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal F. Dum on, v66r cass., 2 mei 
1975, Arr. cass., 1975, biz. 963. 

LEVENSONDERHOUD. 

Machtiging tot het ontvangen van 
lonen. - Aard van deze maatregel. -
Gevolgen. 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
14 september 1973, A1·1·. cass., 1974, 
biz. 40. 

Vaderschap en afstamming.- Wettig 
kind. - V ordering tot betaling van een 
bijdrage in het onderhoud en de opvoe
ding van het kind van de moeder tegen 
een andere man dan de wettige vader. 

Noot, getekend A. T., onder cass., 
6 juni 1975, A1·1·. cass., 1975, 
biz. 1066. 
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LUCHTVAART. 

Internationaal luchtvervoer. - Arti
kel 25 van het Verdrag van Warschau 
van 12 oktober 1929 tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen inzake het 
internationaal luchtvervoer. - Aan
sprakelijkheid van de vervoerder of zijn 
ondergeschikte. - Werkelijke weten
schap van de waarschijnlijke schade. -
Subjec~ieve en geen objectieve beoor
deling. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 27 januari 1977, 
Bull. en PASIO., 1977, I, 574). 

MEINE ED. 

Meineed bij 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, Bull. en PASIO., 1974, 
blz. 221. 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. 

W ettelijke voorwaarden voor de tege
moetkoming van bet Nationaal Waar
borgfonds inzake kolenmijnschade, we
gens schade aan bovengrondse eigendom
men veroorzaakt door de werken in een 
kolenmijn. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, Bull. en PASIC., 
1974, blz. 544. 

Veroordeliug van ee~1 concessiehouder 
van een kolenmijn wegens schade aan 
een boven.grondse eigendom. - Omstau
digheden waarin deze veroordeling op de 
rechten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade kan terug
werken en deze benadelen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
24 januari 1974, Bull. en PASIC., 
1974, blz. 544. 

Nationaal Waarborgfonds inzake ko
lenmijnschade. - Statuut. - Beheers
bevoegdheid. - Onderscheid tussen het 
Fonds A en het Fonds B. - Aanwending 
van het bedrag van de bijdragen voor 
beide fondsen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Gaushof van der Meersch, v66r cass., 

24 januari 1974, Bull. en PAsiC., 
1974, blz. 544. 

MILITAIR. 

Militaire dienst. - Duur. - Voor
waarden om onder de wapenen te worden 
gehouden. 

Conclusie van Advocaat-generaal Bal
let, v66r cass., 24 mei 1976, Bull. en 
PASIO., 1976, I, 1014. 

ONDERWIJS. 

Bedienden. - Lid van het vrij onder
wijs.- Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959. -
Gecoi:irdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract. - Na de inwerking
treding van deze wet van 11 juli 1973 zijn 
deze gecoi:irdineerde wetten niet meer van 
toepassing op de « bedienden " die te 
werkgesteld zijn o.m. in de door het Rijk 
gesubsidieerde inrichtingen van het vrij 
onderwijs die door « een statuut worden 
geregeld "· - « Statuut "· - Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Duman, v66r cass., 8 december 
1976, Bull. en PASIO., 1977, I, 394. 

ONDERZOEKSGERECHTEN. 

Raadkamer.- Regeling van de voor
afgaande rechtspleging. - Behandeling 
met gesloten deuren. 

Conclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 12 oktober 1976, 
Arr. cass., 1977, blz. 169. 

ONGEOORLOOFDE 
GING. 

MEDEDIN-

Met de eerlijke handelsgebruiken strij
dige daden. - Rechtsvordering tot scha
devergoeding. - Wet van 14 juli 1971, 
art. 54. - Draagwijdte. 

Noot, getekend E. K., onder cass. 
27 mei 1977, A1'1'. cass., 1977, 
blz. 1001. 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

Minnelijke afstand door de eigenaar 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
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ten algemenen nutte is gedecreteerd. -
Gevolgen van deze afstand en rechten 
van de onteigenende overheid ten aan
zien van de huurders. 

Noot 4 en 5, getekend V. D., onder 
cass., 3 juni 1971, A1·1·. cass., 1971, 
biz. 985. 

V ervulling 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. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1·r. cass., 1972, 
biz. 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, Arr. cass., 1972, 
biz. 606. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden. -Wet van 26 juli 1962, arti
kel 5. - Controle die door de vrede
rechter moet worden uitgeoefend. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1·r. cass., 1972, 
biz. 606. 

ONVERDEELDHEID. 

Boedelbeschrijving.- Doel, voorwerp 
karakter en aard van deze akte. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok
tober 1973, Bull. en PASIO., 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 
onderworpen scbenkingen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok-

tober 1973, Bull. en PASIO., 1974, 
biz. 221. 

OORLOG. 

Oorlogstijd. - BegTip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PAsiC., 
1973, biz. 237. 

Vijandelijkheden in Belgiii. - Draag
wijdte en grenzen van de overmacht. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PAsiC., 
1973, biz. 237. 

OPENBAAR DOMEIN. 

Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PAsro., 1974, 
blz. 954. 

Prive domein van openbare personen. 
- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
16 mei 1974, Bull. en PAsro., 1974, 
blz. 954. 

OPENBAAR MINISTERIE. 

Voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van het arbeidshof dat een 
raadsheer in sociale zaken een partij 
voor dat hof mag vertegenwoordigen 
en verdedigen. - Ontvankelijkheid. 

Conclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 29 november 
1972, Arr. cass., 1973, biz. 310. 

Strafzaken. - Burgerlijke rechtsvor
dering. - Advies van het openbaar 
ministerie. 

Noot, getekend F. D., onder cass., 
3 december 1974, Arr. cass., 1975, 
biz. 397. 

OPENBARE DIENST. 

Begrip. 
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Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Concessie. - Gelijkheid van degenen 
die een beroep doen op die dienst. -
Grondwet, artikel 6 en 6bis. - Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 30 januari 
1976, Arr. cass., 1976, blz. 632. 

OPENBARE INSTELLING. 

Administratieve overheid. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

OPENBARE ORDE. 

Arbeidsongevallenwet. 
van openbare orde. 

- Bepalingen 

Conclusie van 
Lenaerts, onder 
1975, Arr. cass., 

OVEREENKOMST. 

Advocaat-generaal 
cass., 26 februari 
1975, blz. 729. 

Uitvoering van de verbintenis. 
Bewijslast. - Artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

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

Zaken van koophandel. - Meer dan 
een schuldenaar. - Hoofdelijkheid. -
Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r eass., 15 februari 
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst. 
- Schade door respectieve fouten van 
verscheidene partijen veroorzaakt. -
Alle partijen verplicht de schade jegens 
de benadeelde volledig te vergoeden. -
Begrip. - Grondslag. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst. 
- Schade door verscheidene partijen 
veroorzaakt in de uitvoering van hun 
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verbintenissen uit overeenkomst. - Ge
meenschappelijke fout. - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. - Gemeenschappe
lijke fout. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, Arr. cass., 1974, blz. 661. 

Artikel 1134 Burgerlijk Wetboek. -
Bindende kracht van de overeenkomsteu. 
- Begrip. 

Noot 3, getekend E. K., onder cass., 
13 juni 1975, Arr. cass., 1975, 
blz. 1090. 

RAAD VAN STATE. 

Gezag van de vernietigende arresten 
van de Raad van State. 

Conclusi.e van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiO., 
1971, blz. 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordening wegens 
machtsoverschrijding verwerpt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiO., 
1971, blz. 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over
heid. - Rechtspleging v66r de afdeling 
voor administratieve zaken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, Arr. cass., 1971, 
blz. 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoort. 
- Aard en omvang van de bevoegdhe
den van het Hof van cassatie, rechter 
over conflicten. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, Arr. 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 kennisnemi.ng tot de bevoegdheid 
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van de rechteriijke overheden behoort. 
- Bevoegdheid van het Hof van cassatie. 
- Bevoegdheid van het Hof van cassa-
tie, waarbij een voorziening tegen een 
dergelijke besiissing aanhangig is, om 
niet aileen te onderzoeken of het arrest 
van de Raad van State wetteiijk gerecht
vaardigd is, maar ook of het regeimatig 
met redenen is omkieed. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, Arr. cass., 1971, 
biz. 518. 

Onteigening ten algemenen nutte. -
Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaiiteiten vervuld 
zijn. - Onbevoegdheid. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, Arr. cass., 1972, 
biz. 606. 

RECHTBANKEN. 

Burgerlijke zaken. - Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken. -
Draagwijdte van dit aigemeen beginsel. 
- Verbod voor de rechter zowei het voor
werp ais de oorzaak van de eis te wijzi
gen. - Verplichting voor de rechter in 
hoger beroep slechts uitspraak te doen 
over de beslissing die voor hem is ge
bracht. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, Bull. en PASIO., 1972, 
biz. 806. 

Buitengewone rechtbanken.- Begrip. 
Conciusie van Procureur-generaai 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, A1·r. cass., 1974, biz. 967. 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

Toik. - Beklaagde die de taal van de 
rechtspieging niet machtig is. - Arti
kei 332 van het Wetboek van strafvor
dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshaive 
een toik te benoemen. - Toepasselijk op 
alle vonnisgerechten. - Geen afwijking 
in de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 betreffende het gebruik der taien in 
gerechtszaken. 

Noot, getekend V. D., onder cass., 
7 maart 1972, Arr. cass., 1972, 
biz. 638. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

Strafzaken. - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
Iijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg opievert, 
hetgeen zeif als misdrijf strafbaar wordt 
gesteid. - Gevolg van deze beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering. 

Conciusie van Procur·eur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. cass., 1971, 
blz. 51. 

Strafzaken.- Beslissing van de straf
rechter door nietigheid aangetast. -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. 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 zeif als misdrijf straf
baar wordt gesteid, maar besiist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van het misdrijf 
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevoig 
van deze door tegenstrijdigheid aange
taste besiissing op de burgerlijke r·echts
vordering. 

Conclusie van Procureur-generaai 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. cass., 1971, 
biz. 51. 

Gezag van gewijsde. - Gezag van het 
gewijsde door het Hof van justitie van 
de Europese Gemeenschappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971, 
biz. 886. 

Strafzaken. - Feit dat tegelijk een 
gemeenrechtelijk misdrijf en een over
treding van de douane- en accijnswetten 
oplevert. - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
eerste. - W ettelijkheid. 

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
18 januari 1972, Arr. cass., 1972, 
blz. 483. 

Strafzaken. - Beslissing ten aanzien 
van beklaagden. - Beslissing die geen 
gezag van gewijsde heeft ten aanzien van 
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mededaders of medeplichtigen, die later 
vervolgd zijn. 

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
18 januari 1972, Arr. cass., 1972, 
blz. 483. 

Gczag van gewijsde. - Strafzaken. 
- Hoger beroep. - Devolutieve kracht 
van het hoger beroep. - Interferentie 
van de regeis inzake de devolutieve 
krPcht van het hoger beroep en de 
regels betreffende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, getekend E. K., onder cass., 
6 maart 1972, Arr. cass., 1972, 
blz. 626. 

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 
en zelf als misdrijf strafbaar is gesteld. -
Gevolg van deze beslissing op de burger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PAsro., 
1973, blz. 631. 

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, Bull. enPAsiO., blz. 631. 

Strafzaken. - Beslissing van de rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegenstrijdigheid aangetast. -

Geen gezag van gewijsde t.a.v. de burger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bttll. en PASIC., 
blz. 631. 

Gezag van gewijsde. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIC., 
1973, biz. 725. 

Gezag van gewijsde.- Door een bui
tenlandse rechtbank regelmatig gewezen 
vonnis betreffende de staat van de per
sonen. - Vonnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde heeft. - Voorwaarden. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PAsiC., 
1973, biz. 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. - Uitsiuitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Conclusie van Procureur-generaai 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, Arr. cass., 1972, 
biz. 606. 

De rechters worden voor het leven 
benoemd. - Rechtvaardiging en draag
wijdte van het grondwettelijk beginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, Arr. cass., biz. 972. 

Verplichte inruststelling van de magis
traat van de rechterlijke orde. - V oor
waarden voor een grondwettelijke ver
plichte inruststelling van de rechter. 
- Leeftijd waarop de verplichte inrust
stelling van de rechter niet grondwette
Iijk is. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
8 juni 1973, Ar1·. 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, Arr. cass., 1973, biz. 972. 

Verpiichte inruststelling van de rech
ter. - Emeritaat. - Gevoigen 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-generaa] 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, A1·r. cass., 1973, biz. 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 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 juni 1973, Arr. cass., 1973, blz. 972. 
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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, Arr. cass., 1974, bb·. 967. 

Toezicht op de overeenstemming van 
de wet met de Grondwet. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967. 

Koninklijke 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 Grondwet, 
de rechtstreeks toe te passen regels van 
internationale verdragen, de wetten en 
de decreten van de cultuurraden. -
Toezicht va.n de hoven en rechtbanken. 
-Doe!, aard en omvang. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal F. D"Lunon, v66r cass., 25 juni 
1974, At·t·. cass., 1974, blz. 1196. 

W anbedrijf buiten de uitoefening van 
zijn ambt gepleegd door een zittend of 
staand magistraat van een hofvan beroep 
of van een arbeidshof. - W etboek van 
Strafvordering, artikel 479, 481 en 482. 
- Hof van cassatie neemt van de zaak 
kennis na overzending van de stukken 
door de Minister van .Justitie.- Indien 
daartoe grond bestaat, verwijst het 
Hof van cassatie naar een onderzoeks
magistraat, hetzij naar een hof van 
beroep van buiten het rechtsgebied waar 
de betrokken magistraat zijn ambt uit
oefent. 

Noot, getekend F.D., onder 
26 april 1976, Arr. cass., 
blz. 959. 

cass., 
1976, 

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, Arr. cass., 1973, biz. 310. 

Samenstelling van het rechtscollege. -
Tergelijkertijd rechter en partij in een
zelfde zaak zijn is verboden. 

Noot, getekend .T.V., onder cass., 
13 oktober 1975, Arr. cass., 1976, 
blz. 191. 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE). 

(ALGE-

Continu'iteit van de openbare dienst. 
- Algemeen rechtsbeginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiO., 
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, biz. 144. 

Rechtsmisbruik. - Algemeen rechts
beginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ga.nshof van der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, Arr. cass., 1972, 
blz. 31. 

Rechtsmisbruik. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, Arr. 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 PAsiO., 1972, 
blz. 806. 

Schade. - Gemeenschappelijke font 
van verscheidene personen. - Hoofde
lijke aansprakelijkheid. - Algemeen 
rechtsbeginsel. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 15 februari 
1974, At·r. cass., 1974, biz. 661. 

Verbod op iemand dwang uit te oefe
nen. - Draagwijdte. 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
7 maart 1975, Arr. cass., 1975, 
blz. 764. 

Tegelijkertijd rechter en partij in 
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eenzelfde geding zijn is verboden. -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Noot, getekend J.V., onder cass., 
13 oktober 1975, Ar1·. cass., 1976, 
blz. 191. 

Rechtsbeginsel gesteund op de banden 
van het bloed. - Rechten, verplichtin
gen, verboden en beletselen die uit dat 
rechtsbeginsel voortvloeien. - Bezoek
recht van de grootouders o.a. 

Noot, getekend F.D., v66r cass., 
4 maart 1976, Ar1·. cass., 1976, 
blz. 767. 

RECHTSVORDERING. 

Burgerlijke zaken. - Voorwerp. 
Begrip. 

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

Eis in recbte. - Burgerlijke zaken. -
Oorzaak. - Begrip. 

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

V oorwerp van de vordering over niet 
gevorderde zaken.- Begrip. 

Noot 3, getekend E. K., onder cass., 
13 juni 1975, Arr. cass., 1975, 
blz. 1090. 

Proceshandeling.- Exceptie van nie
tigheid van een proceshandeling.- Toe
passingsgebied van de artikelen 860 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend J.V., onder cass., 
13 oktober 1975, An·. cass., 1976, 
blz. 191. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken. - Middel in de akte 
van hoger beroep uiteengezet. - Appel
lant niet verschenen. - Beslissing bij 
verstek gewezen. - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, get. F. D., onder cass., 7 decem
ber 1972, Arr. cass., 1973, blz. 339. 

Strafzaken.- Strafvordering.- Ver
oordeling op de strafvordering. - Geen 
opgave van een wettelijke bepaling welke 

lissillg oa.s-- -
een straf stelt. - BeS d r 

1
g---::::;;;;a:__,,.. 

recht gemotiveerd. 'V ol'J. 8~., 
Noot, getekend J, A;'l'. 

00 

21 maart 1977, p-

blz. 782. 

o.o.-ts------~ 
dtJ s;e-<fc::o--- -

o-<1°-r .---- riP-
REKENHOF. 

Rekenplichtige ~egeo 116· J3tlg; t, _ ~ 
- Grondwet, art1kel f .---- 0 oo.o. 0 heid van het Rekenh0 • j\.d.-<fe·• \.~ 

Conclusie van Eers-ttb:J." o~~O·• 
raal F. Dum on, -<T 1? 1>-
ber 1975, Bull. eJJ. -a.e1;,e)-==~~~ 
204. _.-- v_.-- -:'! 

116· f~>S· e-t Grondwet, artikel 1JS1;. JJ. 1> -t 
tige tegenover de Stil>fe ...,-fl>:O- ¢

0 

- Toezicht en contra . j ee 
hof zonder dat zulks pJ. 6 ...,-oc""" = 
geschreven. V" A 0i!>S~~--= 

Conclusie van EerS 4 bb:J." j? 1'>-

raal F. Dumon, 1 e:O- :~;;~::: tober 1975, Bulb· "'s: 

----I, 204. 6- ¥e-w 
ll @j: ·t, 

Grondwet, artikel j_jP~ 0-1-
pensioenfonds voor :dl- 4£1>-r;: 0-e 
ministrateur-generaa1 0 4"' 
Rekenplichtige tegeO :1- :t 6 · frclV 
in de zin van artikel 1/e 0 13-S"""'--

E :ei3' bb:C j? .L ===-Conclusie van e 4 raal F. Dumon, el> 
ber 197 5, Bt~lt • 

-'l-6· 
I, 204. :t 0."" ~ .. :;:;~ 

Grondwet, artike!,re:e e g,<E 
plichtige tegeno V Z":C 
Staatskas, ope:t:J- P....----
grippen. &1/e b~ 

Conclusie van Eef -4° -p 
raal F. Dumon"' e~ 
ber 1975, Bull-

204. .r-~---~ 
REKENING-COLJ'~ <> 

Begrip. ?ke==-
Conclusie van ~ v-a-------= 

Ganshof van d~ /' 
18mei 1973, Ar ~ r:P-

Zekerheidstellin~~~ ~--
een debetsaldo van ~.-::::::::--~ 
- Faillietverklar~~ ~r"""" 
- Termijn van st~~ ~.e> 
Voorwaarden wa~ · ~ 
geldig is en tegen -:JIIiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii 
opgeworpen. ~-.:-~-

Conclusie van ~~ 
Ganshofvan ~ 
18mei 1973, ~ 
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·J[J."'olGEN EN TEST AMEN~ een derde.- Grenzen van de~ 1 :[,e· 

&lfJe.:r: gedeelte tussen echtge
' p:r:uikmaking van een tussen
-e V" errnoeden van artikel 1100 
rgerlijk Wetboek. - Uitleg
,0 _pB.ssingsgebied. 

-ve.n Eerste advocaat-gene
l :N[a.haux, v66r cass., 4 april 
tttl. en PASIO., 1974, blz. 802. 

:;:6.:KERHEID. 

·o. -v.aliditeitsverzekering. -
1 gustus 1963, artikel 70, 

';ekeringsinstelling die ten 
,.6 -t:r:o:ffene van een ongeval 
t -verstrekt, treedt in de 
:I.e getroffene tegenover 
0

}J..ade heeft veroorzaakt. 

. EJerste advocaat-g~ne: 
·)!{. v66r cass., 21 Junl 
1. PASIC., 1971, biz. 1001. 

~Iiditeitsverzekering. -
us 1963, artikel 70, § 2. 

, 8t;ellin~ ~ie geheel of 
1spitallsatwkosten van 
een ongeval heeft be
' t;ot indeplaatsstelling 
'voor het ongeval aan
)o:r·waarden en moda-

srste advooaat-gene
v66r cass., 21 juni 
.arc., 1971, blz. 1001. 

iet-naleving van de 
'geving. - Onder-
1tn de wijze waarop 

L., onder cass., 
·, Arr. cass., 1974, 

itsverzekering. -
:lsongeschiktheid. 
rster. - Werk
.3psarbeid werke-

- Begrip (wet 
\, 56, § I). 

D., onder cass., 
·r. cass., 1974, 

rerzekermg. -
verzekermgs

de verzekerde. 
elijkheid van 

stelling. ~Jfa1g74, 
Conolusie van Advooaat-ge:n- - ~ 

naerts, v66r oass., ll jl..~ 
At·r. oass., 1974, biz. lt:l9· :osioe:W 

~ hte!l· 
Mijnwe:rkers. - Nationaal l?"~_o,o eo.<r 

fonds voor mijnwerke:rs.- opd - - _:!'-~~-to• 
Conclusie van Eerste advoo~~ jZlD· 

raal F. Dumon, v66r oass .• 1 ~-
ber 1975, A1·r. cass., 1976, bi ~i0ert· 

~ _- 8 tt&' 
Mijnwerkers. - Nationaal pe~- _ _____:.;~- QfY 

fonds voor mijnwerke:rs. - AdrrJ.J.~ 
teur-generaal van dit Fonds, ___.- €Y 

d:rachten. ~.,e:rlo· 
Conclusie van Ee:rste advoca.a:i:i-~ ~I6· 

raal F. Dumon, v66r oass.,16 CF ~ 
ber 1975, Arr. cass., 1976, blz; • 

SPOORWEGVERVOER. 
~:C 

Internationaal goederenverkeer :£~~ 
spoorweg. - Internationale overee ~- ~ 
komst van Bern van 25 februari 1 9 c.--~ 
(C.I.M., art. 31), goedgekeurd bij do VV~---
van 4 maart 1964. - Forfaitaire bepe.C" 
king van de vergoeding door de s~oor"_. 
weg verschuldigd in geval van vol'-0d:i$" 
of gedeeltelijk verlies van de vervo~rd e 
goederen. -- Gegroepeerd vervoer. ___.----
Toepassing van de beperking tot ~I~ 
afzonderlijk beschouwd colli. 

Conclusie van Procureur-generaal ]~
lange, v66r cass., 3 juni 1976, Bu(. 
en PAsrc., 1976, I, 1064 . 

STEDEBOUW. 

Wet van 29 maart 1962, art. 65. 
V ordering tot herstel. - Aard van de 
beslissing. 

Conclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 9 maart 1976, 
A~·1·. cass., 1976, blz. 784, 

Wet van 29 maart 1962, artikel 70bis. 
- Gemeentebelasting op de niet bebouw
de percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling. - Ontheffing ten gunste 
van de nationale en plaatselijke maat
schappijen voor volkswoningbouw. -
Heeft enkel betrekking op de bouw
maatschappijen tot nut van het alge
meen. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
J. Velu, v66r oass., 20 november 
1975, Bull. en PAsro., 1975, I, 347. 
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STRAF. 

Eendaadse samenloop. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. cass., 1971, 
blz. IH. 

Materiele samenloop. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. cass., 1971, 
blz. 51. 

Artikel 65 van het Strafwetboek. -
Bepaling die de strafrechter verplicht 
slechts een enkele straf uit te spreken 
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, dat als misdrijf strafbaar 
wordt gesteld, een bestanddeel van een 
misdrijf uit onvoorzichtigheid vormt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. 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 uit te spreken, wanneer een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestanddeel vormt van een 
misdrijf uit onvoorzichtigheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
8 maart 1973, Bull. en PAsrc., 
1973, blz. 692. 

TAALGEBRUIK. 

Tolk. - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is. - Arti
kel 332 van het Wetboek van strafvor
dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshalve 
een tolk te benoemen. - 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·r. cass., 1972, 
blz. 638. 

Franse taal. - Nederlandse taal. -
Burgerlijke zaken. - Artikel 7, § 1, van 
de wet van 15 juni 1935.- Geen onder
scheid naargelang de partijen fysieke dan 
wel rechtspersonen zijn. 

Noot, getekend A. T., onder cass., 
14 mei 1976, A1·r. cass., 1976, 
blz. 1024. 

Franse taal. - N ederlandse taal. -
Burgerlijke zaken. - Partijen die voor 
een van de in de artikelen 2 en 3 van de 
wet van 15 juni 1935, bedoelde recht
banken overeenkomstig artikel 7, § 1, 
van die wet, eenstemmig vragen dat de 
rechtspleging in het Frans wordt voort
gezet. - Beslissing die weigert in te gaan 
op het verzoek. - Beslissing die niet 
vatbaar is voor hoger beroep, doch wel 
voor cassatieberoep. 

Noot, getekend A.T., onder cass., 
14 mei 1976, Arr. cass., 1976, 
blz. 1024. 

TERUGVORDERING. 

Terugvordering waarvan sprake in 
artikel 20, 5°, van de wet van 16 decem
ber 1851 houdende herziening van de wet 
over de hypotheken. - Laatste lid van 
dit artikelluidt als volgt : << In de wetten 
en gebruiken van de koophandel betref
fende de terugvordering wordt niets 
gewijzigd ''· - Draagwijdte van deze 
wettelijke bepaling. 

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

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 PAsrc., 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. -
Be grip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Duman, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PAsiO., 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-
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raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, Arr. cass., 1971, 
biz. 78. 

UITVOERBAARVERKLARING. 

Door een buitenlandse rechtbank rege1-
matig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen. - Vonnis dat 
gevolg heeft in Belgie ongeacht elke 
uitvoerbaarverklaring, met uitsluiting 
van elke daad van tenuitvoerlegging op 
de goederen of van dwang op de perso
nen. 

Conc1usie van Procureur-generaa1 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIO., 
1973, biz. 725. 

UITVOERENDE MACHT. 

Bevoegdheden van de Koning. 
Toekenningsbevoegdheid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PASIO., 
1973, biz. 237. 

Bestuur. - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bull. en PAsiO., 
1973, biz. 237. 

Geen soevereiniteit. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
9 november 1972, Bttll. en PAsiO., 
1973, blz. 237. 

Koning. - 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 artike1 67 van de Grand
wet gestelde grenzen worden uitgebreid. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967. 

Koning. - Bevoegdheden van de 
Koning. - Grondwet, artikel 67. -
V erordenende bevoegdheid van de Ko
ning voor de uitvoering van de wetten. 
- Aard en grenzen van deze bevoegd
heid. 

Conc1usie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, biz. 967. 

Koning. - Bevoegdheden van de 
Koning. - Grondwet, artikel 78. -
Bevoegdheden aan de Koning toegekend 
door bijzondere wetten, krachtens de 
Grondwet zelf uitgevaardigd. - Onder
scheid. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal F. Duman, v66r cass., 25 juni 
1974, Arr. cass., 1974, biz. 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 erf!ater ontvangen heeft. - Boedel
beschrijving die een valsheid in openbare 
geschriften is. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raa1 Paul Mahaux, v66r cass., 29 ok
tober 1973, Bull. en PAsrc., 1974, 
biz. 221. 

Valsheid in geschriften. - Toevoeging 
van de vermelding van degene voor wie 
het a val is gegeven.- Materieel hestand
dee! van een valsheid in geschriften. -
Voorwaarden. 

Conclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 12 oktober 1976, 
Arr. cass., 1977, biz. lSI. 

VENNOOTSCHAPPEN. 

Handelsvennootschap. - In rechte 
verschijnen in persoon. - Mogelijkheden. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
Arr. cass., 1972, biz. 876. 

Europese gemeenschappen. - Ven
nootschap opgericht overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat. - Begrip. 

Noot, get. W. G. onder cass., 19 ja
nuari 1973, Arr. cass., 1973, blz. 515. 

Vereniging in deelneming. - Winsten 
van de vereniging. - Aard van deze 
winst op fiskaal gebied. 

Noot, getekend E.K., onder cass., 
3 juni 1976, Arr. cass., 1976, 
biz. 1097. 
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Handelsvennootschap. Invereffe-
ningstelling.- Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling. - Gelijkheid bij de verdeling 
van het maatschappelijk vermogen, on
verminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 24 maart 1977, 
Bull. en PAsiC., 1977, I, 792. 

Handelsvennootschap. Invereffe-
ningstelling. - Samenloop van schuld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling. - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgelegd. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 24 maart 1977, 
Bull. en PAsiC., 1977, I, 792. 

Handelsvennootschap. Invereffe-
ningstelling.- Niet-bevoorrechte schuld
eiser wiens schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling. - Recht 
van deze schuldeiser zijn schuldvordering 
gerechtelijk te doen vaststellen. - V erzet 
van de vennootschap tegen de daden van 
tenuitvoerlegging. - Verzet gegrond in
dien de rechten van de andere schuld
eisers door deze daden worden geschaad. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 24 maart 1977, 
Bull. en PASIO., 1977, I, 792. 

Handelsvennootschap. - Invereffe
ningstelling.- Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling. - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 24 maart 1977, 
Bull. en PAsiO., 1977, I, 797. 

Handelsvennootschap. - Invereffe
ningstelling. - Samenloop van schuld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling.- Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgesteld. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 24 maart 1977, 
B~tll. en PAsiO, 1977, I, 797. 

Handelsvennootschap. Invereffe-
ningstelling.- Niet-bevoorrechte schuld
eisers wier schuldvordering is ontstaan 
v66r de invereffeningstelling. - Schor
sing van de loop van de interesten in de 

verhoudingen tussen deze schuldeisers, 
wanneer het maatschappelijk vermogen 
geen betaling van deze interesten moge
lijk maakt. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 24 maart 1977, 
Bull. en PASIC., 1977, I, 797. 

VERBINTENIS. 

Forclusie. - Voorwaarden voor over
macht. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 576. 

Overmacht. - Onaantastbare beoor
deling door de feitenrechter en toezicht 
van het Hof. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 576. 

VERJARING. 

Burgerlijke zaken.- Bevrijdende ver
jaring. - Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, Arr. cass., 1971, 
blz. 78. 

Burgerlijke zaken, - Vrijwillige beta
ling van een verjaa1de schuld. - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, Arr. cass., 1971, 
blz. 78. 

Burgerlijke rechtsvordering. - Bur
gerlijke rechtsvordering 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 het bij de wet 
als misdrijf omschreven feit is gepleegd. 
- Rechtsvordering die niet v66r de 
strafvordering kan verjaard zijn. 

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

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING. 

UITSTEL 
VAN DE 

Uitstel van de tenuitvoerlegging van 
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de straffen. - Wet van 29 juni 1964, 
artikel 8. - Rechtscolleges kunnen dit 
uitstel gelasten bij de veroordeling 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, Arr. 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, Arr. cass., 1972, 
blz. 342. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen. - Fout ge
pleegd door de lasthebbers of aangestel
den van de werkgever. - Verzekeraar 
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever is voor het geheel 
jegens de getroffenen aansprakelijk, zeifs 
indien deze in dienst zijn van de werk
gever. 

Conciusie van Advocaat-generaai 
Krings, v66r cass., 28 januari 1975, 
Arr. cass., 1975, biz. 596. 

Arbeidsongeval. - Ongevai op de weg 
naar of van het werk. - Ongevai te 
wijten aan de fout van de aangesteide 
van de werkgever van de getroffene. -
Aangesteide gedekt door de verzekering 
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever. - Subrogatoire 
vordering van de verzekeraar-arbeids
ongevallen tegen de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de werkgever. - Grondsiag van deze 
vordering. 

Conciusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 28 januari I975, 
Arr. cass., 1975, biz. 596. 

Verhaai van de verzekeraar op de 
bestuurder die niet de verzekeringnemer 
is, in gevai van grove fout van deze 
bestuurder. - Grondsiag van dit ver
haal. 

Noot, getekend E.K., onder cass., 
28 november I975, Arr. cass., I976, 
biz. 401. 

VERZET. 

Strafzaken. - Termijn waarbinnen het 

verzet moet worden gedaan. - Gevoig 
van overmacht. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
24 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
biz. 576. 

Strafzaken. - Strafvordering. -Be
slissing die de beklaagde bij verstek ver
oordeelt. - Verzet. - Eiser in verzet 
verschijnt niet tijdens de voor de behan
deiing van het verzet gesteide terecht
zitting. - Verzet ongedaan verklaard 
zonder dat het openbaar ministerie dit 
heeft gevorderd. - W ettelijkheid. 

Noot 2, getekend A. T., onder cass., 
15 oktober 1975, Arr. cass., 1975, 
biz. 224. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken. - Verschijning van 
een handelsvennootschap in persoon. -
Mogelijkheden. 

Conciusie van Eerste advocaat-gene
raai Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
A1·r. cass., 1972, biz. 876. 

Burgerlijke zaken. - Verschijning in 
rechte.- Pieiten.- Onderscheid. 

Conciusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
Arr. cass., 1972, biz. 876. 

Door een buitenlandse rechtbank regel
matig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen. - Vonnis dat in 
BeigHi gezag van gewijsde heeft. - Voor
waarden. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PASIO., 
1973, biz. 725. 

Door een buiteniandse rechtbank regel
matig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen. - Vonnis dat 
gevoig heeft in Belgie. - Voorwaarden. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 maart 1973, Bull. en PAsiC., 
1973, biz. 725. 

V ordering van de burgeriijke 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 burgeriijke rechtsvordering. - Draag
wijdte van deze besiissing. 

Noot, get. E. K., onder cass., 25 mei 
1973, A1·1·. cass., 1973, biz. 936. 
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Vordering tot verbetering. - Bestre
den beslissing. - Voorwaarden voor de 
ontvankelijkheid van de vordering. 

Noot, getekend P. M., onder cass., 
25 februari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 697. 

Strafzaken. - Burgerlijke rechtsvor
dering. - Advies van het openbaar 
ministerie. 

Noot, getekend F. D., onder cass., 
3 december 1974, Arr. cass., 1975, 
biz. 397. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

Bevel tot aanhouding.- Beslissing tot 
internering door de raadkamer uitgespro
ken wegens feiten waarvan het bevel tot 
aanhouding melding maakt. - O.oder
zoeksgerecht heeft niet meer te beslissen 
over de handhaving van de hechtenis. 

Noot, getekend R. 0., onder cass., 
23 december 1974, Arr. cass., 1975, 
blz. 482. 

Verdachte voorlopig van zijn vrijheid 
beroofd en binnen vierentwintig uren 
voor de onderzoeksrechter geleid. -
Verhoor van de verdachte door de onder
zoeksrechter, aangevangen v66r het ver
strijken van de vierentwintig uren en 
zonder onderbreking voortgezet, doch 
beeindigd kort na het verstrijken ervan. 
- Bevel tot aanhouding uitgevaardigd 
en betekend onmiddellijk na afioop van 
het verlwor. - Wettelijkheid of onwet
telijkheid van die hechtenis. 

Noot 2, getekend A. T., onder cass., 
27 mei 1975, Arr. cass., 1976, 
biz. 1021. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis. - Wet van 20 april 1874, 
artikel4 en 5.- Vertegenwoordiging van 
de verdachte. 

Noot, getekend F.O., onder cass., 
6 september 1976, Arr. cass., 1977, 
blz. 17. 

Handhaving van de voorlopige hech
tenis. - Arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling in eerste en laatste 
aanleg gewezen.- Oassatie.- Gevolgen 
t.a.v. het in hechtenis houden van de 
verdachte. 

Oonclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 14 juin 1977, 
Arr. cass., 1977, blz. 1058. 

Handhaving van de voorlopige hech
tenis.- Wet van 20 april1874, art. 5.
Bezwaren. - Redengeving. - Begrip. 

Oonclusie van Advocaat-generaal Le
naerts, v66r cass., 14 juin 1977, Arr. 
cass., 1977, biz. 1058. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

Voorrecht van de verkoper van be
drijfsuitrustingsmaterieel. - Samen1oop 
van dit voorrecht en van het voorrecht 
van de schuldeiser die een pand heeft 
op de handelszaak. 

Oonclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 28 september 
1972, Bull. en PASJC., 1973, blz. 103. 

W ettelijke hypotheek tot waarborg 
van directe belastingen. - Inschrijving 
van deze hypotheek. - Gevolgen voor 
de verkoop van het onroerend goed die 
v66r de inschrijving heeft plaatsgehad, 
doch niet is overgeschreven. 

Oonclusie van Advocaat-generaal 
Krings, v66r cass., 28 mei 1976, 
A1-r. cass., 1976, blz. 1074. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 

Burgerlijke zaken. - Voorziening van 
een handelsvennootschap. - Regelma
tigheid van de lastgeving van de advocaat 
bij het Hof van cassatie, die de eisende 
vennootschap vertegenwoordigt. - Be
wijs. - Onderscheid. 

Oonclusie van Eerste advocaat-generaal 
Mahaux, v66r cass., 22 oktober 1971, 
Arr. cass., 1972, blz. 196. 

Termijn. - Strafzaken. - Bescher
ming van de maatschappij. - Verdachte 
onder aanhoudingsbevel door de raad
kamer gei'nterneerd wegens feiten waar
van het bevel tot aanhouding melding 
maakt. - Hoger beroep van de ver
dachte. - Kamer van inbeschuldiging
stelling die, voordat zij zich over het 
hoger beroep uitspreekt, de eiser in ho<ser 
beroep in observatie stelt of die later 
beslist deze inobservatiestelling te ver
lengen. - Voorziening tegen dit arrest 
v66r de eindbeslissing. - Niet-ontvan
kelijkheid. 

Noot, getekend R. 0., onder cass., 
23 december 1974, Arr. cass., 1975, 
blz. 482. 
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Tuchtzaken. - Wanneer heeft het 
cassatieberoep opschortende kracht ? 

Noot, getekend R. D., onder cass., 
12 jlmi 1975; Arr. cass., 1975, 
blz. 1084. 

Termijn. - Burgerlijke zaken. -
Beslissing of maatregel van inwendige 
aard, als bedoeld in artikel 1046 van het 
Gerechtelijk Wetboek. - Beslissing al
vorens recht te doen. 

Noot, getekend F.D., v66r cass., 
4 maart 1976, Arr. cass., 1976, 
blz. 765. 

Beslissingen waartegen een cassatie
beroep kan worden ingesteld. - Burger
lijke zaken. - Beslissing of maatregel 
van inwendige aard, als bedoeld in 
artikel 1046 van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Noot, getekend F.D., v66r 
4 maart 1976, Arr. cass., 
blz. 765. 

cass., 
1976, 

Afstand. - Burgerlijke zaken. 
Uitdrukkelijke afstand van een advocaat 
bij het Hof van cassatie. - Geen ver
plichting van enige bijzondere volmacht 
te doen blijken. 

Noot, getekend J.V., onder cass., 
5 februari 1976, A1·r. cass., 1976, 
blz. 662. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien. - Tuchtzaken. - Beslissing 
van de tuchtraad van de balies van het 
rechtsgebied van een hof van beroep.
Procureur-generaal bij dit hof en betrok
ken advocaat. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange, v66r cass., 3 jnni 1976, Bull. 
en PAsrc, 1976, I, 1070. 

Personen tegen wie een cassatieberoep 
kan worden ingesteld. - Beslissing van 
de tuchtraad van de balies van het rechts
gebied van een hof van beroep. - Voor
ziening in cassatie van de betrokken 
advocaat. - Voorziening gericht tegen 
de procureur-generaal bij het hof van 
beroep. - Orde van advocaten kan noch 
verweerster noch tussenkomende partij 
voor het Hof van cassatie zijn. 

Conclusie van Procureur-generaal De
lange v66r cass., 3 juni 1976, Bull. 
en PAsrc, 1976, I, 1070. 

Correctionele zaken en politiezaken. -
Rechter die bij afzonderlijke beslissingen 
uitspraak heeft gedaan, enerzijds, over de 
schuld en de straf, anderzijds, over het 

verval van het recht tot sturen wegens 
lichamelijke ongeschiktheid. - Voor
ziening waarbij het onderzoek van de 
eerste beslissing niet voor het Hof wordt 
gebracht. 

Noot 2, getekend R.A.D., onder cass., 
24 januari 1977, Arr. cass., 1977, 
blz. 578. 

VRIJHEID VAN VERENIGING. 

Grondwet, artikel 20. - Grenzen van 
de vrijheid van vereniging. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967. 

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

Inbreuken op het ministerieel besluit 
van 8 december 1944 dat de houders van 
drankgelegenheden de verplichting op
legt de prijzen van de dranken aan te 
plakken. - Toe te passen straf. 

Noot 1, getekend A.T., onder cass., 
20 januari 1976, Arr. cass., 1976, 
blz. 593. 

WEGVERKEER. 

Rijbewijs en leervergunning. - 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. - Draagwijdte. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Delange, v66r cass., 10 juni 
1974, Bull. en PAsrc., 1974, blz. 1033. 

Rijbewijs en leervergunning. - Over
eenkomst tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 december 1968 
gesloten door wisseling van brieven. -
Geen toepassing op een Brits onderdaan 
die in Belgie verblijft, er in het vreemde
lingenregister is ingeschreven en houder 
is van een bewijs van deze inschrijving. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Delange, v66r cass., 10 juni 
1974, Bull. en PAsrc., 1974, blz. 1033. 

Rijbewijs en leervergunning. - Per
soon die in het vreemdelingenregister 
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in een Belgische gemeente is ingeschreven 
en houder is van een bewijs van deze 
inschrijving. - Besturen van een motor
voertuig op een openbare plaats. - Ver
plichting om houder te zijn van een door 
de Belgische overheid afgegeven rijbe
wijs of leervergunning. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Delange, v66r cass., 10 juni 
1974, Bull. en PAsro., 1974, blz. 1033. 

WETTEN· EN BESLUITEN. 

Interpretatieve wet. - Geen terug
werking, maar een wet die een geheel 
vormt met de gei:nterpreteerde wet. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Procedurewet. - Onmiddellijk van 
toepassing. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
22 oktober 1970, Bull. en PASIO., 
1971, blz. 144. 

Terugwerking. - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Bevoegdheidswet. - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc., 
1971, blz. 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning. - Begrip. 

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

Dwingende wet. - Schending. -
Sanctie op deze schending. 

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

Dwingende wet. - Begrip. 
Noot 1, getekend W. G., onder 

25 juni 1971, Arr. cass., 
blz. 1081. 

cass., 
1971, 

Wet die de openbare orde raakt. -
Begrip. 

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

Procedurewet. - Nieuwe wet. -
Onmiddellijk van toepassing. - Draag
wijdte van de regel onder de gelding 
van het Gerechtelijk W etboek. 

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

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
V oorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de gelding van het 
Gerechtelijk W etboek. 

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

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
wordt aangenomen onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

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

Toepassing in de tijd. - Wetten op 
de bevoegdheid en de rechtspleging. -
Opeenvolgende wetten over de aanleg. 
-Wet tot regeling van de ontvankelijk
heid van het hoger beroep. - Gerechte
lijk W etboek, artikel 3 en de wet van 
10 oktober 1967 houdende dit wetboek, 
overgangsbepalingen, artikel 4, derde lid, 
en artikel 6. - Draagwijdte. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 10 fe
bruari 1972, B1tll. en P ASIC., 1972, 
blz. 532. 

Koninklijk besluit van 5 oktober 1955 
tot regeling van de overeenkomsten be
treffende aannemingen van werken, leve
ringen en transporten voor rekening van 
de Staat. - Bepalingen van de bijlage 
bij dit koninldijk besluit. - Die bepa
lingen zijn wet in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend F. D., onder cass., 
11 januari 1974, Arr. cass., 1974, 
blz. 525. 
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Wetten inzake bijzondere bevoegd
heden. - Besluiten door de Koning ge
nomen kraohtens een wet inzake bijzon
dere bevoegdheden. - Begrip. 

Conolusie van Prooureur-generaal 
Ganshofvan der Meersoh, v66r oass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967. 

W etten inzake buitengewone bevoegd
heden. - Besluiten door de Koning go
nomen kraohtens een wet inzake buiten
gewone bevoegdheden. - Begrip. 

Conolusie van Prooureur-generaal 
Ganshofvan der Meersoh, v66r oass., 
3 mei 1974, Arr. cass., 1974, blz. 967. 

Wet van open bare orde. - Begrip. 
Conolusie van Advooaat-generaal Le

naerts, v66r oass., 26 februari 1975, 
Arr. cass., 1975, blz. 729. 

Wet. - Afkondiging. - Begrip en 
gevolgen. 

Conolusie van Eerste advooaat-gene
raal F. Dumon, v66r oass., 14 ja
nuari 1976, Arr. cass., 1976, blz. 547. 

Beslissing van de wetgevende maoht 
houdende bekraohtiging van een over
eenkomst tussen de Staat en een parti
oulier. - Geen wet in de zin o.a. van 
de artikelen 608 en 1080 van het Gereoh
telijk Wetboek. 

Conclusie van Eerste advooaat-gene
raal F. Dumon, v66r oass., 30 ja
nuari 1976, Arr. cass., 1976, blz. 632. 

Gereohtelijk Wetboek, artikel 2. -
Regels van dit wetboek zijn van toe
passing op alle reohtsplegingen, behou
dens wanneer zij geregeld worden door 
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepa
lingen of door reohtsbeginselen, waarvan 
de toepassing niet verenigbaar is met de 
toepassing van de bepalingen van dit 
wetboek.- << Wettelijke bepalingen » en 
<< reohtsbeginselen ». - Begrip. 

Noot, getekend F. D., onder oass., 
16 september 1976, A1·r. cass., 1976, 
blz. 57. 

Verdrag tot opriohting van de Euro
pese Eoonomisohe Gemeensohap. - Me
dedinging. - Artikel 85, §§ 1 en 2 van 
dit verdrag. - De bepaiingen van ge
meensohapsreoht vinden geen toepassing 
op de wetten, in de zin van de artike
len 608 en 1080 van het Gereohtelijk 
W etboek. - Deze bepalingen kunnen 
eventueel van toepassing zijn op over-

eenkomsten en besiissingen van vere
nigingen tussen ondernemingen weike 
zouden goedgekeurd zijn door wetten die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Conoiusie van de Eerste advooaat
generaai Dumon, v66r oass., 7 ja
nuari 1977, Arr. cass., 1976, biz. 493. 

Verordeningsbesiissingen van overhe
den of diensten bestaande binnen het 
raam van de deoentralisatie der bestu
ren. - W etten in de zin van artikei 608 
van het Gereohtelijk Wetboek. 

Conolusie van Advooaat-generaai 
.J. Veiu, v66r oass., 3 maart 1977, 
Bull. en PAsiC., 1977, I, 701. 

Bevoegdheid van een bestuursoverheid 
haar eigen besiissingen te interpreteren. 
- Grenzen van deze bevoegdheid. 

Conoiusie van Advooaat-generaai 
.J. Veiu, v66r oass., 3 maart 1977, 
Bull. en PAsw., 1977, I, 701. 

Rondsohrijven van de bestuursover
heid.- Draagwijdte. 

Conoiusie van Advooaat-generaal 
.J. Veiu, v66r oass., 3 maart 1977, 
Bull. en PAsiC., 1977, I, 701. 

WISSELBRIEF. 

Aval. - Toevoeging van de vermei
ding van degene voor wie het aval is 
gegeven. - Vaisheid in gesohriften. -
V oorwaarden. 

Conoiusie van Advocaat-generaai Le
naerts, v66r oass., 12 oktober 1976, 
Arr. cass., 1977, biz. 181. 

WOONPLAATS. 

Gekozen woonplaats. - Begrip. 

Noot, getekend E. K., onder cass., 
10 december 1971, Arr. cass., 1972, 
biz. 361. 

WRAKING. 

Besiissing van de gewraakte reohter 
over de ontvankelijkheid van de vorde
ring tot wraking. - Wetteiijkheid. 

Noot, getekend E.K. onder oass., 
22 juni 1976, Ar1·. cass., 1976, 
biz. 1093. 



PLECHTIGE OPENINGSREDEN 

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

15 augustus 1869. - Examen des arrets rendus en chambres reunies en matiere 
civile, depuis !'installation de la Cour. 
De H. Procureur-generaal M. Leclercq. 

15 oktober 1870. - Examen des arrets rendus chambres reunies en matiere de 
droit public et de droit administratif. 
De H. Procureur-generaal M. Leclercq. 

16 oktober 1871. - L'egalite devant la loi. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1872. - La fraternite dans les lois. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1873. - La publicite. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1874. - L'unite. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1875. - La separation des pouvoirs. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1876. - Les quatre grandes libertes constitutionnelles. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 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 ter 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. - Les anciens biens ecclesiastiques mis a la disposition de la 
nation. 
De H. Procurem-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1889. - M. le Procureur general Leclercq. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1890. - Du droit d'amortisation. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

16 oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et tempore!. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

16 oktober 1892. - Les lenteurs de l'administ1·ation de la justice civile. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

2 oktober 1893. - Le Procureur general Faider. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1894. - Propriete individuelle et collectivisme. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1895. - De !'occupation comme mode d'acquisition de la propriete 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1896. - Les lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs resultats. 
De H. advocaat-generaal Bosch. 

1 e oktober 1897. - Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

1 e oktober 1898. - De !'intervention du ministere public dans le jugement des 
affaires civiles. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

2 oktober 1899. - La presse sous le consulat et sous !'empire. 
De H. Advocaat-generaal Van Schoor. 

1e oktober 1901. - De la recidive et de !'administration de la justice repressive. 
De H. Procureur-generaal Melot. 
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1 e oktober 1902. - De !'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique. 
De H. Advocaat-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1903. - Des origines de !'article 340 du Code civil. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1904. -LeComte de Neny et le Conseil prive. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

2 oktober 1905. - Le Premier President de Gerlache et le Premier President 
Defacqz. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1e oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit international prive. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e 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. 

1 e oktober 1910. - Syndicats et unions Professionnelles (Loi du 31 mars 1898) 

De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

2 oktober 1911. - Le projet de loi sur la reorganisation de la police rurale. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1912. - Une actualite juridique - Le nouveau Code civil suisse. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1e oktober 1913. - Les chambres reunies- Arrets en matiere civile, electorale 
administrative (periode de 1869 a 1913). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

25 november 1918. -Seance solennelle de rentree. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1919. - La magistrature beige sous !'occupation allemande- Souvenirs 
de guerre. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1e oktober 1920 - La magistrature beige depuis !'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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1 e oktober 1924. - La lutte contre l'avortement - Le secret medical. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1925. - De la Oour de cassation. 
De H. Eerste advocaat-generaal P. Leclercq. 

15 september 1926.- Adieux. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 5 september 1927. - Le conducteur d'une automobile, qui tue ou blesse un pieton, 
commet-il un acte illicite ? 
De H. Procureur-generaal P. Leclercq. 

15 september 1928.- Propos constitutionnels. 
De H. Procureur-generaal P. Leclercq. 

16 september 1929.- Sur le chemin de la liberte. 
De Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1930.- L'etablissement de la liberM. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1931. - De certaines dispositions garantissant la liberte. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. J ottrand. 

15 september 1932. - Les juges d'un peuple libre. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 septembre 1933. -Des motifs des jugements et arrets. 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

15 september 1934. - Des motifs des jugements et arrets. 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

16 september 1935.- Une juridiction internationale de droit prive. 
De H. Advocaat-generaal G. Sartini van den Kerckhove 

15 september 1936. - De taak van magistraat en advocaat op het gebied van het 
strafrecht. 
De H. Advocaat-generaal L. Oornil. 

15 september 1937.- Reflexions sm l'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 Oonseil d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 
De H. Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 septembre 1944. - Discours prononce a !'audience solennelle de rentree. 
De H. Eerste advocaat-generaal L. Oornil. 

15 september 1945.- De juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof 
van verbreking. 
De H. Advocaat-generaal R. Janssens de Bisthoven. 
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16 september 1946. - Propos sur le droit criminel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1947.- De wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1948.- La Cour de cassation - Ses origines et sa nature. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1949. -De vrouw in de rechtsbedeling. 
De H. Advocaat-generaal Ch. Colard. 

15 september 1950. - La Cour de cassation - Considerations sur sa mission. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1951.- Een voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1952. - La Cour de cassation - Reformes mineures de la procedure. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1953.- Ret 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 immuniteit. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 september 1956.- Un aspect du droit de defense. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

16 september 1957.- Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van 
contracten. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1958. - Les reclamations en matiere d'impots sur les revenus. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1e september 1959.- Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake 
van douane. 
De H. Eerste advocaat-generaal R. Janssens de Bisthoven. 

1e september 1960.- Le Conseil superieur du Congo- 1889-1930. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1961. - Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 
De H. Advocaat-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1962. - La Cour de cassation et la loi etrangere. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1963. - Conflict tussen het verdrag en de interne wet. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 
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I e september 1964. - Les pourvois dans l'interet de la loi et les denonciations sur 
ordre du Ministre de la Justice. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

te september 1965. - Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek. 
De H. Advocaat-generaal L. Depelchin. 

1 e september 1966. - Considerations sur le pro jet de Code judiciaire. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1967. - De voltallige zittingen in het Hof van cassatie. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1968. - Reflexions sur le droit international et la revision de la Consti
tution. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1969. - De Belgische rechter tegenover het internationaal Recht en 
het gemeenschapsrecht. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1970. - Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1971. - Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 
De H. Eerste advocaat-generaal P. Mahaux. 

1e september 1972.- Reflexions sur la revision de la Constitution. 
De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

3 september 1973. - Overwegingen omtrent de kunst recht te s.preken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt. 

De H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

2 september 1974. - De !'intervention de la Cour de cassation dans le dessaisisse
ment du juge et dans le renvoi d'm1 tribunal a un autre. 
De H. Procureur-generaal Delange. 

l e september 197 5. - De opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele over· 
wegingen. 
De H. Eerste advocaat-generaal F. Dumon. 

F september 1976. - Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen. 
De H. Procureur-generaal R. Delang6l. 

1e september 1977.- Ontwerpen voor hervormingen en jurisdictionele functie. 
De H. Eerste Advocaat-generaal F. Dumon. 

li:TABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT, naamloze vennootschap, Brussel 

Een dir.-gen.: Angele Van Sprengel, V. Rousseaulaan 256, 1190 Brussel 


