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INHOUD VAN DE ARRESTEN 
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Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 
Afdeling 2.- Nalatigheid. 
Afdeling 3. - Opzet. 
Afdeling 4. - Misdrijf. 

HOOFDSTUK II. - Oorzaak 
Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling 

door de rechter. 
Afdeling 2.- (On)middellijke oorzaak. 
Afdeling 3. - Overmacht. 

HOOFDSTUK III. - Herstelplicht 
Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 
Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 
Afdeling 3. - Verscheidene daders -

Hoofdelijkheid. 
Afdeling 4. - Ouders. 
Afdeling 5. - Meesters. 
Afdeling 6. - Onderwijzers. 
Afdeling 7 . .:..._ Krankzinnigen. 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 
Afdeling 9.- Staat en overheid. 

HOOFDSTUK IV. -Schade 
Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding 

van vormen. 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

- Raming, peildatum. 
Afdeling 3. - Materiele schade - Ele

menten en grootte. 
Afdeling 4. - Morele schade - Id. 
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzin-

nigen). 
Afdeling 6. - Rente. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V. - Overeenkomsten en 
regres 

Afdeling 1. - Verzekering - Inde
plaatsstelling. 
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Afdeling 5.- Wegverkeer. 
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aansprakelijkheid van verschillende 
aard 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei (LP.R.; 
aard van de wet, enz.) 

HOOFDSTUK I 
DAAD 

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 

1. - Onrechtmatige daad en oorzake
lijk verband tussen daad en schade -
Onaantastbare vaststelling van de feiten 
door de rechter - Toezicht van het Hot 

De feiten waarop de rechter zijn 
beslissing, dat er een onrechtmatige 
daad bestaat en ook dat er een oorzake
lijk verband is tussen die daad en de 
schade, doet steunen, moeten door de 
rechter op onaantastbare wijze worden 
vastgesteld; het Hof van Cassatie dient 
evenwel na te gaan of die feiten een 
verantwoording zijn voor de gevolgen 
die de rechter er naar recht uit afleidt 
en met name of de gevolgtrekkingen 
noch het wettelijk begrip « fout », noch 
dat van oorzakelijk verband miskennen. 

23 april 1980 1056 
Afdeling 2. - Nalatigheid. 
Afdeling 3. - Opzet. 
Afdeling 4. - Misdrijf. 
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HOOFDSTUK II 

OORZAAK 

Mdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

2. - Wegverkeersongeval - Beslissing 
waarbij een bestuurder aileen aanspra
kelijk wordt verklaard voor de schade -· 
Geen vaststelling waaruit kan worden 
afgeleid dat de schade zich ook zou 
hebben voorgedaan zonder de fout die 
ten laste van de andere bestuurder is 
vastgesteld - Niet wettelijk verant

slachtoffer van het ongeval is vastgesteld 
- Niet wettelijk verantwoorde beslis
sing. 

Niet wettelijk verantwoord is de be
slissing, waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een verkeersongeval, als zij 
niet vaststelt dat de schade, zoals zij 
zich heeft voorgedaan, ook zou veroor
zaakt zijn zonder de fout die ten laste 
van het slachtoffer van het ongeval is 
vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

16 oktober 1979 205 
woorde beslissing. 

18 september 1979 60 6. - Verkeersongeval - Beslissing 
waarbij aileen de getroffene aansprake
lijk wordt verklaard voor de door hem 
bij een ongeval geleden schade - Geen 
vaststelling waaruit kan worden afgeleid 
dat de schade zich zou hebben voorge
daan zonder de fout die ten laste van de 
beklaagde is vastgesteld - Niet wettelijk 
verantwoorde beslissing. 

3. - Wegverkeersongeval Vonnis 
waarin beslist wordt dat de fout van een 
der bestuurders niet de oorzaak van het 
ongeval was - Vaststelling van het 
vonnis waaruit blijkt dat het ongeval 
zich zonder die fout zou voorgedaan 
hebben - Wettige beslissing. · 

Wettelijk verantwoord is het vonnis 
dat, na te hebben vastgesteld dat twee 
bij een verkeersongeval betrokken 
bestuurders een verkeerd maneuver 
hebben uitgevoerd, beslist dat de enige 
oorzaak van de botsing de fout van de 
eerste bestuurder is en dat er tussen het 
misdrijf ten laste van de tweede 
bestuurder en het ongeval geen oorzake
lijk verband bestaat, wanneer 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. 

24 oktober 1979 244 

7. - Beslissing waarbij wordt vastge
steld dat de bestuurder van een motor
rijtuig de foutieve aanwezigheid van een 
weggebruiker op de rijbaan kon voorzien 
- Vaststelling die niet noodzakelijk 
insluit dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de fout van die wegge
bruiker en de schade zoals zij zich heeft 
voorgedaan. 

7 november 1979 296 

8. - Schade ve1·oorzaakt door de 
respectieve fouten van twee personen -1382 en 1383 B.W.) 

25 september 1979 96 Schade die zich niet zou hebben voorge
daan zonder de fout van een van beide 
personen - Niet noodzakelijk een oor
zakelijk verband tussen de schade en de 
fout van de andere. 

4. - Schade - Oorzakelijk verband 
tussen fout en schade - Uitgaven enkel 
gedaan tot nakoming van een wettelijke, 
reglementaire of contractuele verplich
ting - Kosten ten gevolge van de fout 
van een derde - Noch schade, noch 
oorzakelijk verband tussen schade en 
fout in de zin van art. 1382 B. W. 

Hij die uitgaven doet, enkel tot nako
ming van een wettelijke, reglementaire 
of contractuele verplichting, lijdt door de 
enkele uitvoering daarvan geen schade 
die met de fout van een derde in 
oorzakelijk verband staat, in de zin van 
art. 1382 B.W. 

26 september 1979 106 

5. - Wegverkeersongeval - Bestuur
der alleen aansprakelijk verklaard voo1· 
de schade - Geen vaststelling dat de 
schade zich ook zou hebben voorgedaan · 
zonder de fout die ten Jaste van het 

13 november 1979 332 

9. - Wegverkeersongeval - Beslissing 
waarbij een bestuurder alleen aanspra
kelijk wordt verklaard voo.t de schade -
Geen vaststelling waaruit kan worden 
afgeleid dat de schade zich ook zou 
hebben voorgedaan zonder de fout die 
ten Jaste van de andere bestuurder is 
vastgesteld - Niet wettelijk verant
woorde beslissing. 

21 november 1979 360 

10. - Wegverkeersongeval - Beslis
sing waarbij een bestuurder aileen aan-· 
sprakelijk wordt verklaard voor de 
schade - Geen vaststelling waaruit kan 
worden afgeleid dat de schade zich ook 
zou hebben voorgedaan zonder de fout 
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die ten Jaste van de andere bestuurder is 
vastgesteld - Niet wettelijk verant
woorde beslissing. 

9 januari 1980 538 

11. - Wegverkeersongeval - Samen
loop van fouten van twee bestuurders -
Impliceert niet noodzakelijk gelijkwaar
dige fouten en evenmin een oorzakelijk 
verband met de scl1ade. 

16 januari 1980 570 

12. Brand Brandweerman 
slachtoffez· van verwondingen en van 
een dodelijk ongeval - Schade - Oor
zakelijk verband tussen fout en schade 
- Schade waarvan de oorzaak uitslui
tend te vinden is in de uitvoering van 
een wettelijke of regelende verbintenis 
- Dodelijk ongeval en verwondingen op 
zichzelf geen schade te wijten aan de 
schuld van een derde die brand heeft 
gesticht. 

13 februari 1980 702 

13. - Beslissing van de strafrechter 
dat er tussen de fouten van een 
beklaagde en van een der slachtoffers 
enerzijds en de door deze laatste geleden 
schade anderzijds een oorzakelijk ver
band bestaat - Geen beslissing die enig 
oorzakelijk verband impliceert tussen de 
fout van dat slachtoffer en de door 
andere slachtoffers geleden schade. 

Wanneer de strafrechter, uitspraak 
doende op de strafvordering ten laste 
van de beklaagde aileen en op de 
burgerlijke rechtsvorderingen tegen die 
beklaagde, beslist heeft dat deze zekere 
burgerlijke partijen volledig dient te 
vergoeden enerzijds en dat een andere 
burgerlijke partij maar recht heeft 
op een gedeeltelijke schadevergoeding 
omdat zij ten dele aansprakelijk is voor 
de door haar opgelopen schade ander
zijds, kan de burgerlijke rechter, die 
achteraf kennis neemt van de vordering 
van de verzekeraar van de beklaagde die 
in de rechten is getreden van volledig 
vergoede burgerlijke partijen, tegen de 
gedeeltelijk vergoede burgerlijke partij, 
niet wettig beslissen dat de uitspraak 
van de strafrechter gezag van gewijsde 
heeft m.b.t. de aansprakelijkheid van die 
laatste burgerlijke partij voor de schade 
die de andere burgerlijke partijen heb
ben geleden. 

15 februari 1980 715 

14.- Verkeersongeval- Vaststelling 
van het vonnis waaruit blijkt dat de 
eerste bestuurder een fout heeft begaan, 
dat de tweede een maneuver heeft 

uitgevoerd en dat het ongeval zich toch 
zonder dat maneuver zou hebben voor
gedaan, zoals het heeft plaatsgehad -
Vonnis waarbij wordt beslist dat de fout 
van de eerste bestuurder de enige oor
zaak is van het ongeval - Wettige 
beslissing. 

Naar recht verantwoord is het vonnis 
dat vaststelt dat, van de beide bij een 
verkeersongeval betrokken bestuurders, 
de eerste zich foutief heeft gedragen en 
de tweede een maneuver heeft uitge
voerd, en beslist dat de botsing enkel is 
veroorzaakt door de fout die de eerste 
bestuurder heeft begaan en dat er geen 
oorzakelijk verband is tussen het 
maneuver van de tweede bestuurder, 
ongeacht of het al dan niet een foutief 
maneuver was, wanneer uit zijn vaststel
lingen blijkt dat het ongeval zich toch, 
zonder dat maneuver, zou hebben voor
gedaan zoals het heeft plaatsgehad. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4 maart 1980 832 

15. - Oorzakelijk verband tussen fout 
en schade - Begrip. 

Uit de vaststelling dat een handelsven
nootschap op een tentoonstelling, waar 
volwassenen en kinderen aanwezig 
waren, een rijklare hakselmachine zon
der enig toezicht heeft achtergelaten en 
dat kinderen die ten gevolge van haar 
nalatigheid in beweging hebben 
gebracht, waardoor een van hen schade 
heeft geleden, leidt de rechter wettig af 
dat die vennootschap een fout heeft 
begaan welke die schade heeft veroor
zaakt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26 maart 1980 927 

16. - Oorzakelijk verband tussen fout 
en schade - Begrip. 

De beslissing dat een fout de oorzaak 
van en niet de aanleiding tot de schade 
is geweest, is naar recht verantwoord 
wanneer de rechter vaststelt dat zonder 
die fout de schade niet zou zijn ontstaan 
zoals zij zich heeft voorgedaan. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

27 maart 1980 946 

17.- Schade- Oorzakelijk verband 
tussen fout en schade - Uitgaven enkel 
gedaan tot nakoming van een wettelijke 
of reglementaire verplichting - Kosten 
ten gevolge van de fout van een derde -
Noch schade, noch oorzakelijk verband 
tussen schade en fout in de zin van 
art. 1382 B. W: 

30 april 1980 1087 

18. - Schade - Oorzakelijk verband 
tussen .fout en schade - Uitgaven enkel 
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gedaan tot nakoming van een wettelijke 
of reglementaire verplichting - Dubbel
zinnige redenen - Begrip. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die in het ongewisse laat 
of de rechter aan een partij de door haar 
gevorderde schadevergoeding toewijst 
omdat de aan de arbeiders betaalde 
lonen ter vergoeding van de Schade 
overeenkomen met het bedrag van de 
werkelijk geleden schade, dan wel of hij 
beslist dat die schade door de aanspra
kelijke moet worden vergoed, ook al is 
de oorzaak van de schade te vinden in 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst tussen de benadeelde en zijn 
personeel. 

30 april 1980 1087 

19. - Fout - Oorzakelijk verband 
tussen tout en schade - Begzip. 

De veroordeling van een partij op 
grond van art. 1382 B.W. wordt naar 
recht verantwoord door het arrest dat, 
enerzijds, aan de aangestelde van die 
partij een fout verwijt omdat hij bij de 
herstelling of verandering van aanslui
tingen een bestaand defect niet heeft 
vastgesteld aan de nevenleidingen die · 
het gas naar de prive-installaties van de 
gebruikers voeren en, anderzijds, ook de 
gegevens nader aangeeft waarop het de 
persoonlijke aansprakelijkheid van die 
partij laat steunen wegens haar eigen 
fout, t.w. het niet-naleven van de veilig
heidsmaatregelen voorgeschreven bij de 
oprichting en de exploitatie van installa
ties voor gasvervoer, welke fout met de 
schade een oorzakelijk verband vertoont. 
(Artt. 1382, 1383, 1384, eerste en tweede 
lid, B.W.; artt. 47a, 63 en 66 K.B. van 
11 maart 1966.) 

8 mei 1980 1127 

20. - Wegverkeersongeval - Beslis-. 
sing waarbij een bestuurder aileen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de 
schade - Geen vaststelling waaruit kan 
worden afgeleid dat de schade zich ook 
zou hebben voorgedaan zonder de tout 
die ten laste van het slachtoffer van het 
ongeval is vastgesteld - Beslissing niet 
naar recht verantwoord. 

22 mei 1980 1179 

21. - Ongeval -Arrest dat beslist dat 
het ongeval niet is veroorzaakt door de 
aan een partij verweten tout - Vaststel
ling van het arrest waaruit blijkt dat het 
ongeval oak zonder die tout zou hebben 
plaatsgehad zoals het zich heeft voorge
aaan - Wettige beslissing. 

22. - Wegverkeersongeval - Beslis
sing waarbij een bestuurder aileen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de 
schade - Geen onderzoek naar de tout 
die aan de andere bestuurder is telastge
legd of, in voorkomend geval, naar die 
tout en de schade - Beslissing niet naar 
recht verantwoord. 

17 juni 1980 1293 

23. - Wegverkeersongeval - Vonnis 
waarin beslist wordt dat er geen oorza
kelijk verband best.aat tussen de even
tuele tout van een der bestuurders en de 
schade - Vaststelling van het vonnis 
waaruit blijkt dat het ongeval zich oak 
zonder die tout zou hebben voorgedaan 
- Wettige beslissing. 

17 juni 1980 1297 

24. - Oorzakelijk verband tussen tout 
en schade Burgerlijk Wetboek, 
art. 1382 - Toezicht van het Hot. 

Het Hof van Cassatie gaat na of de 
rechter, uit zijn onaantastbare vaststel
lingen van de feiten, wettig heeft kun
nen afleiden dat er een oorzakelijk 
verband, in de zin van art. 1382 B.W., 
bestaat tussen een fout en de schade. 
(Art. 1382 B.W.) 

17 juni 1980 1297 

25. - Wegverkeersongeval- Vonnis 
waarin beslist wordt dat de tout van een 
der bestuurders niet de oorzaak van het 
ongeval was - Vaststelling van het 
vonnis waaruit blijkt dat het ongeval 
zich zonder die tout toch oak zou 
hebben voorgedaan - Wettige beslis
sing. 

Wettelijk verantwoord is het vonnis 
waarin wordt vastgesteld dat twee 
bij een verkeersongeval betrokken 
bestuurders een foutief maneuver heb
ben uitgevoerd, en wordt beslist dat de 
botsing enkel is te wijten aan de eerste 
bestuurder en dat er tussen de aan deze 
ten laste gelegde overtreding en het 
ongeval geen oorzakelijk verband 
bestaat, wanneer, impliciet maar zeker, 
op basis van de vermelde feiten wordt 
aangenomen dat de schade zich in ieder 
geval zou hebben voorgedaan zoals zij 
zich heeft voorgedaan, zelfs zonder de 
fout van de tweede bestuurder. (Artt. 
1382 .en 1383 B.W.) 

25 juni 1980 1358 

Afdeiing 2.- (On)middellijke oorzaak. 

30 mei 1980 1214 Afdeling 3.- Overmacht. 
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HOOFDSTUK III 

HERSTELPLICHT 

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 
Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 

26. - Onopzettelijke dood te wijten 
aan de samenlopende fouten van de 
beklaagde en het slachtoffer - Bloed
verwant in opklimmende lijn en broers 
en zusters van het slachtoffer die van de 
beklaagde een vergoeding vorderen 
wegens de medische kosten, gemaakt 
voor de verzorging van het slachtoffer 
na het ongeval en v66r zijn overlijden, 
en wegens de begrafeniskosten 
Beklaagde tot vergoeding van die schade 
enkel gehouden in evenredigheid met 
zijn deel in de verantwoordelijkheid van 
het ongeval. 

15 april 1980 1010 

21. - Onopzettelijke dood te wijten 
aan de samenlopende fouten van de 
beklaagde en het slachtoffer - Bloed
verwant in opklimmende lijn en broers 
en zusters van het slachtoffer die van de 
beklaagde vergoeding vorderen van de 
materiiHe en morele schade die zij 
persoonlijk ten gevolge van het overlij
den hebben geleden - Beklaagde tot 
vergoeding van die schade enkel gehou
den in evenredigheid met de zwaarte 
van zijn eigen tout. 

15 april 1980 1010 
Afdeling 3. - Verscheidene daders 

Hoofdelijkheid. 

28. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen is t.a. v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

21 november 1979 360 

29. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Eigen en rechtstreekse schade 
van de echtgenoot van een van hen -
Ieder van die personen is t.a. v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

21 november 1979 360 
Afdeling 4. - Ouders. 
Afdeling 5. - Meesters. 

30. Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Aangestelde van een 
werkgever ter beschikking gesteld van 
een andere werkgever - Tweede werk
gever mogelijke opdrachtgever van die 
aangestelde - Voorwaarde. 

De werkgever die gebruik maakt van 
de diensten van de aangestelde van een 
andere werkgever is, in de zin van 
art. 1384, derde lid, B.W., de opdrachtge
ver van die aangestelde, wanneer bewe
zen is dat die werkgever over die 
aangestelde zijn gezag uitoefent door het 
geven van instructies die laatstgenoemde 
bij de uitvoering van zijn werk moet 
opvolgen. 

8 november 1979 303 

31. Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Schade door de aange
stelde veroorzaakt tijdens de bediening 
-Begrip. 

Aansprakelijkheid op grond van 
art. 1384, derde lid, B.W., kan worden 
opgelopen zodra de onrechtmatige en 
schadeverwekkende daad tijdens de 
bediening van de aangestelde wordt 
verricht en, ook al was het onrecht
streeks en occasioneel, ermee verband 
houdt. (Art. 1384, derde lid, B.W.) 

27 juni 1980 1368 
Afdeling 6. - Onderwijzers. 
Afdeling 7. - Krankzinnigen. 

32. - Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek 
- Staat van krankzinnigheid, staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid- Begrip. 

Plotselinge en voorbijgaande « be
wustzijnsvernauwing » ten gevolge van 
een vasculaire hersenstoornis is geen 
staat van krankzinnigheid of staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid, in de zin van art. 1386bis B.W. 

24 april 1980 1065 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 

33. - Schade aan derden ve1·oorzaakt 
door de schuld van het orgaan van een 
rechtspersoon - Rechtspersoon aan
sprakelijk t.a. v. die derden - Derden 
schadeloos gesteld door de rechtspersoon 
- Verhaalsrecht van de rechtspersoon 
op het orgaan - Grondslag. 

Wanneer een orgaan van een rechts
persoon door zijn schuld aan derden 
schade heeft berokkend, is de rechtsper
soon daarvoor jegens die derden aan
sprakelijk, zodat de rechtspersoon, die 
de derden schadeloos stelt, zijn eigen 
schuld vereffent; de verplichting tot 
schadeloosstelling .Ievert voor hem een 
nadeel op dat te wijten is aan de schuld 
van zijn orgaan waarvoor hij, in begin
sel, vergoeding mag eisen. (Art. 
1382 B.W.) 

24 januari 1980 601 
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34. - Aansprakelijkheid van de open

bare overheid - Onrechtmatige daad 
van de bestuursoverheid waardoor 
iemands subjectieve rechten worden 
miskend en waardoor hij schade lijdt -
Recht van de benadeelde herstel in. 
natura te vragen. 

De bestuursoverheid die door een 
onrechtmatige daad iemands subjectieve 
rechten, met name zijn burgerlijke rech
ten, miskent en hem daardoor schade 
berokkent, ontsnapt niet aan de toepas
sing van de regel volgens welke hij die 
schade lijdt ten gevolge van een onrecht
matige daad in beginsel het recht heeft 
herstel ervan in natura te vorderen. 

26 juni 1980 1365 

35. - Aansprakelijkheid van de open
bare overheid - Onrechtmatige daad 
van de bestuursoverheid waardoor 
iemands subjectieve rechten worden 
miskend - Bevoegdheid van de rechter 
om het nadeel in natura te doen herstel
Jen en aan die overheid maatregelen op 
te leggen om een einde te maken aan de 
schadelijkeonwettighrud 

De hoven en rechtbanken mengen 
zich niet in de uitoefening van de bij de 
wet voor de bestuursoverheid voorbe
houden machten, wanneer zij, om de 
benadeelde partij volledig in haar rech
ten te herstellen, herstel in natura van 
de schade bevelen en aan die overheid 
maatregelen opleggen om een einde te 
maken aan de schadelijke onwettigheid. 

26 juni 1980 1365 
Mdeling 9. - Staat en overheid. 

HOOFDSTUK IV 
SCHADE 

Mdeling 1. - Begrip - Onderscheiding 
van vormen. 

36. - Schade veroorzaakt door een 
misdrijf - Morele schade en materiiHe 
schade - Afzondedijke schaden. 

37. - Recht van de benadeelde herstel 
in natura te vragen van de schade ten 
gevolge van een onrechtmatige daad
Bevoegdheid van de rechte1·. 

Hij die schade lijdt ten gevolge van 
een onrechtmatige daad heeft het recht 
herstel in natura te vorderen, wanneer 
zulks mogelijk is en geen rechtsmisbruik 
oplevert; de rechter kan zulks o.m. 
bevelen door aan de schadeverwekker 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke toestand. 

26 juni 1980 1365 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

- Raming, peildatum. 

38. - Omvang van de schade -
Be grip. 

De rechter verantwoordt op wettige 
wijze zijn beslissing over de omvang van 
de door de burgerlijke partijen geleden 
schade, wanneer hij, na de beklaagde op 
de strafvordering veroordeeld te hebben 
wegens huisdiefstal van afgewerkte pro
dukten, hem op de burgerlijke rechts
vordering veroordeelt om de burgerlijke 
partijen te vergoeden op basis van de 
waarde van die afgewerkte produkten, 
op grond dat de huisdiefstal zodanige 
produkten betrof. (.A...rtt. 1382 en 
1383 B.W.) 

25 september 1979 103 

39. - Beslissing houdende vaststelling 
van de aan de getroffene van een 
ongeval verschuldigde gemeenrechtelijke 
vergoedingen - Beslissing die kan 
beletten dat later volgens het gemeen 
recht aanvullende vergoeding wordt toe
gekend aan de getroffene wiens toestand 
is verergerd. 

Het rechterlijk gewijsde van een be
slissing, houdende vaststelling van de 
vergoedingen die volgens het gemeen 
recht aan de getroffene van een ongeval 
zijn verschuldigd door de aansprakelijke 
veroorzaker, kan een beletsel vormen 
voor de toekenning achteraf, op grond 
van dezelfde gemeenrechtelijke regels, 
van een aanvullende vergoeding aan de 
getroffene wegens een verergering van 
zijn toestand, als de rechter door die 
beslissing de getroffene volledig heeft 
willen vergoeden voor zijn huidige en· 
toekomstige schade. 

18 oktober 1979 211 

40. - Raming "' ex requo et bono » van 
de schade - Wettigheid- Voorwaarde. 

De morele schade en de materiiHe 
schade van het slachtoffer van een 
foutieve daad leveren voor dat slachtof
fer afzonderlijke schaden op, zodat de 
rechter, die de redenen niet opgeeft 
waarom hij afwijzend beschikt op de 
conclusie tot toekenning van een 
afzonderlijke vergoeding voor de morele 
schade, zijn beslissing niet regelmatig 
motiveert. (Art. 97 Gw.; artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

De rechter mag de door het slachtoffer 
van een onrechtmatige daad geleden 
schade slechts ex aequo et bono ramen, 

34 als hij de redenen opgeeft waarom 11 september 1979 
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enerzijds de door partijen aangegeven 
ramingsgegevens moeten worden ver
worpen en anderzijds de raming slechts 
ex requo et bono kan geschieden. (Art. 
1382 B.W.) 

22 november 1979 370 

41. - Omvang van de schade -
Vergoedende rente - Aanvangspunt -
Onaantastbare beoordeling van de fei
tenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, binnen de perken van de 
conclusies der partijen, welke de 
omvang is van de door een onrechtma
tige daad toegebrachte schade, of er als 
bijkomende vergoeding vergoedende 
rente moet worden toegekend en wat het 
aanvangspunt is voor de berekening van 
die rente. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 januari 1980 597 

42. - Raming van de schade « ex 
aequo et bono » - Wettigheid - Voor
waarden. 

De door een ongeoorloofde daad ver
oorzaakte schade wordt wettig ex requo 
et bono geraamd door de rechter, die de 
reden aangeeft 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 toetsingsgron
den. (Art. 97 Gw.; art. 1382 B.W.) 

6 februari 1980 672 

43. - Omvang van de schade -
Vergoedende rente - Aanvangspunt -
Onaantastbare beoordeling van de fei
tenrechter. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze en in feite, binnen de perken van 
de conclusie van de partijen, hoe groot 
de schade is, veroorzaakt door een 
onrechtmatige daad, of daarvoor als 
aanvullende vergoeding een vergoe
dingsrente moet worden toegekend en 
van wanneer die rente begint te lopen. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

20 februari 1980 739 

44. - Doden - Schade die voor de 
rechthebbenden van het slachtoffer 
voortvloeit uit het verlies van zijn 
inkomsten - Vaststelling van de schade. 

De schade die voor de rechthebbenden 
van het slachtoffer van een dodelijk 
ongeval voortvloeit uit het verlies van 
zijn inkomsten bestaat in de derving van 
het deel van die inkomsten waaruit zij 
een persoonlijk voordeel trokken of zou
den trekken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4 maart 1980 826 

45. - Doden - Vaststelling van het 
dee] van de inkomsten van het slachtof
ier dat zijn gezinsleden genoten - De 
rechter mag rekening houden met de 
gezamenlijke gezinsinkomsten - Voor
waarde. 

Om het deel te bepalen van de inkom
sten van het slachtofier van het misdrijf 
« onopzettelijk doden • dat zijn gezinsle
den genoten, mag de rechter rekening 
houden met de gezamenlijke gezinsin
komsten, indien deze inkomsten hun 
invloed deden gelden op het deel van de 
inkomsten dat de gezinsleden genoten; 
wanneer aldus berekend is het deel van 
zijn inkomsten dat de getroffene, zij het 
dank zij de gezinsinkomsten, niet aan 
zijn gezin besteedde, dient dit deel te 
worden afgetrokken van zijn inkomen 
om de berekening te maken van dat deel 
van zijn inkomsten waaruit zijn recht
verkrijgenden persoonlijk voordeel trok
ken. 

4 maart 1980 826 

46. - Raming van de schade - Latere 
g&beurtenissen zonder enig verband met 
de fout en de schade - Gegevens 
waarmee geen rekening wordt gehouden 
bij de beoordeling van de te vergoeden 
schade. 

Ter beoordeling van de omvang van de 
sehade mag de rechter geen rekening 
houden met latere gebeurtenissen die 
geen verband houden met de fout of de 
schade zelf, waardoor de toestand van de 
benadeelde verbeterd of verergerd is; die 
gebeurtenissen hebben niets te maken 
met de schade die de benadeelde ten 
gevolge van de fout heeft geleden en die 
door de dader moet worden vergoed. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

20 maart 1980 909 

Afdeling 3. - Materiele schade - Ele
menten en grootte. 

47. - Belastingaangifte - Kan tegen 
de belastingplichtige worden ingeroepen 
voor de vaststelling van de van de Staat, 
de provincies, de agglomeraties, de fede
raties van gemeenten, de gemeenten en 
andere Belgische openbare instellingen 
te vorderen vergeldingen of schadever
goedingen - Omvang. 

De bepaling van art. 239 W.I.B. dat de 
belastingaangifte tegen de belasting
plichtigen kan worden ingeroepen voor 
de vaststelling van de vergeldingen of 
schadevergoedingen die zij vorderen van 
de Staat, de provincies, de agglomera
ties, de federaties van gemeenten, de 
gemeenten en andere Belgische open
bare instellingen maakt geen onder-
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scheid naargelang die vergeldingen of 
schadevergoedingen worden gevorderd 
op grond van art. 1332 B.W. of van art. 
1384, derde lid, van dat wetboek. 

27 september 1979 114 

48. - Doden - Schade die voor de 
rechtverkrijgenden van bet slachtoffer 
voortvloeit uit het verlies van zijn 
inkomsten. 

De schade die voor de rechtverkrij
genden van het slachtoffer van een 
dodelijk ongeval voortvloeit uit het ver
lies van zijn inkomsten bestaat in de 
derving van het deel van die inkomsten, 
waaruit zij een persoonlijk voordeel 
trokken of zouden trekken. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

19 december 1979 486 

49. - Doden - Vaststelling van het 
dee] van de inkomsten van het slachtof
fer dat de Jeden van zijn gezin niet 
genoten - Rechter mag rekening hou
den met de gezamenlijke inkomsten van 
het gezin - Voorwaarde. 

Om het deel te bepalen van de inkom
sten van het slachtoffer van een dodelijk 
ongeval, dat de leden van zijn gezin niet 
genoten, mag de rechter rekening hou
den met de gezamenlijke inkomsten van 
het gezin, wanneer deze inkomsten in
vloed hadden op het deel van de inkom
sten van de getroffene. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

19 december 1979 486 

50. - Schade - Voertuig vernield -
Belasting over de toegevoegde waarde -
Schade die voor de benadeelde voort
vloeit uit de betaling van de belasting -
Be grip. 

W anneer een voertuig bij een ongeval 
is vernield, bestaat de schade, die voor 
de benadeelde voortvloeit uit de betaling 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, enkel wanneer hij een vervan
gingsvoertuig heeft aangekocht en de 
belasting over de toegevoegde waarde op 
de aankoop van het nieuwe voertuig 
heeft betaald. 

8 mei 1980 1126 
51. - Vergoeding wegens materiiHe 

schade ten gevolge van de door een 
gemeentebeambte wegens een arbeids
ongeval opgelopen arbeidsongeschikt
heid - Betaling aan de getroffene van 
zijn loon zolang hij tijdelijk arbeidson
geschikt is - Geen gevolg van de 
herstelplicht van de schadeveroorzaker. 

Wanneer de rechter, ter vergoeding 
van de door een gemeentebeamte 
wegens een arbeidsongeval opgelopen 

materiiHe schade, erop wijst dat die 
beambte geen inkomenverlies heeft gele
den daar zijn bezoldiging door zijn 
statuut is gewaarborgd en de dader 
samen met diens verzekeraar veroor
deelt om hem voor de periode van 
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid een vergoeding te betalen 
wegens de door zijn ongeschiktheid 
vereiste grotere inspanning en, voor de 
periode van bestendige arbeidsonge
schiktheid, een vergoeding te betalen tot 
compensatie van de schade ten gevolge 
van zijn lichamelijke gaafheid, van het 
gevaar dat hij loopt dat hij v66r de 
normale pensioengerechtigde leeftijd 
moet ophouden met werken en van de 
noodzakelijk grotere inspanning voor de 
uitoefening van zijn beroep, is de her
kenning van .die vergoedingen geen com
pensatie van. een loonverlies en heeft 
niets te maken met wat de gemeente en 
haar verzekeraar hebben gedaan om de 
bezoldiging en vergoedingen ter uitvoe
ring van de wet van 3 juli 1967 te doen 
betalen zolang hij tijdelijk arbeidsonge
schikt was; naar recht verantwoord is 
de:rhalve het arrest dat beslist dat bet 
bedrag van de uitkeringen voor de door 
de verzekeraar van de dader aan de 
verzekeraar van de gemeente betaalde 
bezoldigingen en vergoedingen niet 
behoeft te worden afgetrokken van het 
bedrag van de vergoedingen tot herstel 
van de bestanddelen van de schade. 

25 juni 1980 1340 

Afdeling 4. - Morele schade - Id. 

Afd~lin!J 5. - Billijkheid (krankzin
mgen). 

Afdeling 6. - Rente. 
Afdeling 9.- Allerlei. 

HOOFDSTUKV 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

Afdeling 1. - Verzekering - Inde
plaatsstelling. 

52. - Schade v.eroorzaakt door de 
respectieve fouten van twee personen -
Schade voortspruitende uit een ongeval 
dat t.a. v. het slachtoffer het kenmerk 
vertoont van een arbeidsongeval -
Omstandigheid zonder invloed op de 
vezplichting tot volledige schadevergoe
ding, waartoe jegens . het slachtoffer 
gehouden is hij die noch het bedrijfs
hoofd, noch de lasthebber of aangestelde 
van het bedrijfshoofd is. 

Wanneer de schade is veroorzaakt 
door de respectieve fouten van twee 
personen heeft de omstandigheid dat de 



-13-
schade voortspruit uit een ongeval, dat 
t.a.v. bet slachtoffer bet kenmerk ver
toont van een arbeidsongeval, geen in
vloed op de verplichting tot volledige 
schadevergoeding, waartoe hij, die noch 
bet bedrijfshoofd, noch de lasthebber of 
aangestelde van bet bedrijfshoofd is, 
jegens de getroffene is gehouden; die 
regel, die van toepassing was v66r de 
Arbeidsongevallenwet 1971, is door deze 
wet niet gewijzigd. 

16 april 1980 1028 
Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting. 
Afdeling 3. - Regres. 

HOOFDSTUK VI 
BJJZONDERE AANSPRAKELJJKHEID 

Afdeling 1. - Voor zaken. 

53. - Schade veroorzaakt door het 
gebrek van een zaak die men onder zijn 
bewariz1g heeft- Begrip. 

De rechter die vaststelt dat afvalwater 
in een gebouw is doorgesijpeld en er 
schade heeft veroorzaakt ten gevolge 
van een gebrek in de afvoerbuizen die 
geplaatst zijn in een naburig pand van 
een eigenaar die er de bewaring over 
heeft, leidt daaruit wettig af dat deze 
voor de schade aansprakelijk is op grond 
van art. 1384, eerste lid, in fine B.W. 

9 november 1979 309 

54. - Schade veroorzaakt door het 
gebrek van een zaak die men onder zijn 
bewaring heeft - « Onoverkomelijke 
onwetendheid » van het gebrek -
Omstandigheid zonder gevolg wat betreft 
de aansprakelijkheid. -

Hij die de bewaring heeft van een 
gebrekkige zaak waardoor aan een 
ander schade is veroorzaakt, blijft aan
sprakelijk op grond van art. 1384, eerste 
lid, B.W., ook al bewijst hij dat het 
gebrek hem niet bekend was, en dat zijn 
onwetendheid onoverkomelijk was, 
ongeacht de oorsprong van bet gebrek. 

9 november 1979 309 

55. - Schade veroorzaakt door het 
gebrek van een zaak - Aansprakelijk
heid van de persoon die de zaak onder 
.. ijn bewaring heeft - Bewaring -
Begrip. 

De bewaarder van een zaak, die aan
sprakelijk is voor de schade ten gevolge 
van bet gebrek ervan, is de persoon die 
gebruik maakt van deze zaak voor zijn 
eigen rekening of die er bet genot van 

heeft of ze bewaart met recht van 
toezicht, Ieiding en controle. (Art. 1384, 
eerste lid, B.W.) 

23 november 1979 373 

56. - Schade veroorzaakt door het 
gebrek van een zaak - Aansprakelijk
heid van de persoon die de zaak onder 
zijn bewaring heeft - Bewaring -
Be grip. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
dat een partij de bewaarder is van een 
zaak en dat zij dus aansprakelijk is voor 
de schade te wijten aan bet gebrek van 
die zaak, gegrond op de volgende 
vaststellingen : dat die zaak, i.e. gym
nastiektoestellen van een sportcentrum, 
door die partij is gekocht, dat deze voor 
bet toezicht op en de controle van de 
toestellen een abonnement heeft geno
men, dat zij, hoewel zij bet gebruik van 
die toestellen aan andere personen of 
een andere vereniging of groep heeft 
toegestaan en dezen die toestellen op 
hun beurt aan verschillende clubs ver
huren, zelf aile kosten voor onderhoud 
en controle betaalt; dat de toelagen die 
de openbare overheid aan haar hoofd
huurster heeft verleend en dat de ver
goedingen die deze van haar onderhuur
ders ontvangt haar rechtstreeks worden 
betaald, kortom, dat de vereniging, die 
eigenares is van het sportcent..rum en die 
bet gebruikt, de enige is die aile nodige 
maatregelen kan treffen om haar gym
nastiektoestellen te behoeden. (Art. 1383, 
eerste lid, B.W.) 

28 februari 1980 801 

57. - Schade veroorzaakt door het 
gebrek van een zaak - Aansprakelijk
heid van de persoon die de zaak onder 
zijn bewaring heeft - Bewaring -
Be grip. 

De bewaarder van een zaak, die aan
sprakelijk is voor de schade ten gevolge 
van bet gebrek ervan, is de persoon die 
gebruik maakt van deze zaak voor zijn 
eigen rekening of die er bet genot van 
heeft of ze bewaart met recht van 
toezicht, Ieiding en controle. (Art. 1384, 
eerste lid, B.W.) 

26 juni 1980 1362 

Afdeling 2.- Voor gebouwen. 

Afdeling 3.- Voor dieren. 

Afdeling 4. - Burenhinder. 

Afdeling 5.- Wegverkeer. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

--! 
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HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHE!D 

VAN VERSCHILLENDE AARD 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI (I.P.R.; AARD VAN DE WET, 

ENZ.) 

ADVOCAAT 
1. - Tuchtmaatregelen bedoeld in 

artikel 464 Gerechtelijk Wetboek 
Begrip. 

De maatregelen die met toepassing 
van art. 464 Ger.W. aan een advocaat 
werden opgelegd door de stafhouder van 
de Orde van Advocaten en eventueel 
door de raad van die Orde zijn geen 
tuchtstraffen doch louter maatregelen 
van bewarende aard. 

20 september 1979 77 

2. - Tucht - Maatregelen bedoeld in 
artikel 464 Gerechtelijk Wetboek opge
Jegd aan een advocaat - Geen wijzigi11g 
of beperking van de bevoegdheden van 
de tuchtoverheden om de in art. 460 van 
hetzelfde wetboek omschreven sancties 
uit te spreken. 

4. - Tuchtraad van beroep - Die 
raad is geen vervolgende partij en even
min een onderzoeksgerecht. 

Een tuchtraad van beroep van een 
Orde van Advocaten is geen vervolgende 
partij en evenmin een onderzoeksge
recht zoals een raadkamer van een 
rechtbank van eerste aanleg of een 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
een hof van beroep; hij is een tuchtcol
lege dat uitspraak doet over het hoger 
beroep tegen de beslissingen in tuchtza
ken van de raden van een Orde. 

20 september 1979 77 

5. - Tuchtraden van beroep - Wra
king Gerechtelijk Wetboek, 
artt. 828 e. v. - Bepalingen onder meer 
toepasselijk op de leden van de tuchtra
den van beroep van de Orde van Advo-
caten. · 

De regels van de artt. 828 e.v. Ger.W. 
inzake wraking zijn van toepassing op 
de leden van de raden van beroep van 
de Orde van Advocaten in zoverre zij 
verenigbaar zijn met de bepalingen om
trent de organisatie van die raden. 

20 september 1979 77 

6. - Tucht - Verbod aan een advo
caat in een bepaalde zaak te pleiten -
Bevoegdheid van de stafhouder van de 
0J"de van Advocaten - Begrip. 

De stafhouder van de Orde van Advo
caten is wettelijk bevoegd om met toe
passing van de tuchtregels een advocaat 
te verbieden in een bepaalde 'zaak te 
pleiten, op grond dat deze daardoor de 
beginselen van waardigheid en kiesheid 
van zijn beroep in het gedrang zou 
brengen. 

31 januari 1980 639 

Een maatregel die met toepassing van 
art. 464 Ger.W. door de bevoegde overhe
den van de Orde van Advocaten wordt 
genomen, o.m. die waarbij een advocaat 
verbod wordt opgelegd het gerechtsge
bouw en de gevangenissen te betreden 
gedurende een bepaalde tijd, is geen 
sanctie en kan de bevoegdheid van de 
tuchtoverheden van de genoemde Orde, 
om de in artikel 460 van hetzelfde 7. - Tucht- Stafhouder van de Orde 

die aan een advocaat verbiedt in een 
bepaalde zaak te pleiten - Geen aan-

77 tasting van het in art. 758 Ger. W. 
gesanctioneerde recht. 

· Wetboek omschreven sancties uit te 
spreken, niet wijzigen of beperken. 

20 september 1979 

3. - Tuchtraad van beroep - Open
baarheid van de debatten - Vereiste. 

Art. 476 Ger.W. vormt een uitzonde
ring op het algemeen rechtsbeginsel dat 
bij de behandeling en de uitspraak in 
tuchtzaken discretie moet worden in 
acht genomen en bepaalt dat de debat
ten van de tuchtraad van beroep van een 
Orde van Advocaten enkel in openbare 
zitting plaatshebben wanneer de ver
dachte advocaat dit vraagt. (Art. 
476 Ger.W.) 

20 september 1979 77 

De uitoefening door de stafhouder van 
de Orde van Advocaten van de bevoegd
heid om een advocaat te verbieden in 
een bepaalde zaak te pleiten, op grond 
dat deze daardoor de beginselen van 
waardigheid en kiesheid van zijn beroep 
in het gedrang zou brengen, kan 
het pleitrecht niet aantasten dat 
art. 758 Ger.W. sanctioneert binnen de 
perken van de eerbiediging van de 
beginselen en de voorschriften tot rege
ling van het advocatenberoep. 

31 januari 1980 639 
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ARBEID 8. - Tucht - Beslissing dat een 
cassatieberoep geen schorsende kracht 
heeft - Redenen. 

Bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande dient de tuchtraad van 
beroep van de Orde van Advocaten de 
redenen niet op te geven waarom hij 
ingevolge art. 477, vierde lid, Ger.W. zegt 
dat zijn beslissing uitvoerbaar is niette
genstaande cassatieberoep. 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(sociale bescheiden .. .) 

HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rust
tijden 

HOOFDSTUK III. - Vrouwen 

HOOFDSTUK IV. - Jongeren 

31 januari 1980 639 HOOFDSTUK V. - Gezondheid en vei
Jigheid 

AFSTAND 
1. - Burgerlijke zaken - Handels

huur - Afstand van de huurder, in een 
beding van de huurovereenkomst, van 
het recht de huur te beiJindigen bij het 
verstrijken van elke driejarige periode 
- Afstand zonder gevolg. 

23 mei 1980 1182 

2. - Huur van goederen - Pacht -
Afstand door de pachter van zijn recht 
op terugkee1· en op schadevergoeding -
Burgerlijk Wetboek, art. 1775- Afstand 
valt niet af te Jeiden uit de afstand van 
de pachter van zijn verzet tegen de 
opzegging. 

Afstand door de pachter van zijn recht 
op terugkeer en op schadevergoeding 
wanneer de verpachter, zonder gewich
tige reden, niet binnen de wettelijke 
termijnen het voornemen heeft uitge
voerd waarvoor de opzegging was geldig 
verklaard, valt niet af te leiden uit het 
feit dat die pachter ervan afziet midde
len aan te voeren tegen de reden die 
door de verpachter voor de opzegging is 
opgegeven en evenmin uit zijn afstand 
van zijn verzet tegen die gemotiveerde 
opzegging. 

12 juni 1980 1265 

AMBTENAAR 
Onopzettelijk toebrengen van venvon

dingen of onopzettelijk doden - Gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg - Begrip. 

De ambtenaar die in gebreke is geble
ven de voorzichtigheids- en voorzorgs
maatregelen te nemen, die van een 
normaal persoon die in dezelfde omstan
digheden verkeert, mogen worden ver
wacht, kan zich schuldig maken aan een 
misdrijf als omschreven in de artt. 418 
tot 420 Sw., zelfs indien in het treffen 
van die maatregelen niet als zodanig bij 
een uitdrukkelijke delegatie van 
bevoegdheid is voorzien. 

18 december 1979 481 

HOOFDSTUK VI. - Bijzondere regelin
gen {bouw, diamant, haven, ambachten 
en neringen} 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

BESCHEIDEN ... ) 
(SOCIALE 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUST!'IJDEN 

1. Arbeidsduur Wet van 
14 juni 1921, artt. 2, 3 en 4- Werkelijke 
arbeidsduur - Begrip. 

Voor de toepassing van de artt. 2, 3 en 
4 wet van 14 juni 1921 tot invoering van 
de achturendag en de achtenveertig
urenweek stemt de werkelijke arbeids
duur niet overeen met de aanwezigheid 
van de loontrekkende op de plaats waar 
het werk wordt verricht maar wei met 
de duur van zijn werkelijk gepresteerd 
werk. 

17 oktober 1979 208 

2. Arbeidsduur Wet van 
14 juni 1921, artt. 2, 3 en 4 - Nachtwa
ker - Werkelijke arbeidsduur. 

Het wettelijk begrip « werkelijke 
arbeidsduur "• in de zin van deartt. 2, 
3 en 4 wet van 14 juni 1921 tot invoering 
van de achturendag en de achtenveer
tigurenweek, wordt niet miskend door 
de rechter die beslist dat de duur van 
het werkelijk gepresteerde werk van een 
nachtwaker overeenstemt met de tijd 
gedurende welke hij zijn toezicht houdt. 

17 oktober 1979 208 

3. Arbeidsduur Wetten 
van 15 juli 1964 en 16 maart 1971 -
Begrip. 

Voor de toepassing van de wet van 
15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur 
in de openbare en particuliere sectors 
van 's Lands bedrijfsleven en de 
Arbeidswet van 1971 wordt onder 
arbeidsduur verstaan de tijd gedurende 
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welke bet personeel ter beschikking is 
van de werkgever. (Art. 4, tweede lid, 
wet 15 juli 1964; art. 19, tweede lid, wet 
16 maart 1971.) 

17 oktober 1979 208 

4. - Arbeids- en rusttijden -
Betaalde feestdagen - Feestdag die valt 
na de beiHndiging van de arbeidsover
eenkomst - Recht op opzeggingsvergoe
ding - Behoud van aanspraak op loon 
voor de feestdag. 

Toekenning van een opzeggingsver
goeding aan een werknemer die op 
staande voet is ontslagen, belet niet dat 
deze, onder de voorwaarden bepaald 
door art. 14 K.B. 18 april 1974, aanspraak 
kan maken op loon voor een feestdag 
die valt na de beiHndiging van de 
arbeidsovereenkomst. 

24 maart 1980 913 

5. Arbeids- en rusttijden 
Betaalde feestdagen - Inhaalrustdag -
Betaling van het loon - Werkgever ten 
laste van wie de betaling valt. 

De betaling van het loon voor een 
inhaalrustdag valt ten laste van de 
werkgever die de werknemer op de 
inhaalrustdag in dienst heeft. (Art. 9, 
K.B. 18 april 1974.) 

24 maart 1980 916 

HOOFDSTUK III 
VROUWEN 

HOOFDSTUK IV 
JON GEREN 

HOOFDSTUKV 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

6. - Algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming of beslissing en be
sluit te1· uitvoering van het reglement -
Grond-, bestratings- of ander werk in de 
nabijheid van een ondergrondse elektri
sche kabel - Verplichting o.a. de eige
naars van de ondergrond en van de 
kabel vooraf te raadplegen - Verplich
ting vooraf de kabel te lokaliseren als de 
raadpleging niet mogelijk was - Geen 
algemene verplichting van lokalisering 
door middel van eigen peilingen. 

Geen enkel grond-, bestratings- of 
ander werk mag worden uitgevoerd in 
de nabijheid van een ondergrondse elek
trische kabel zonder o.m. voorafgaande 
raadpleging van de eigenaars van de 
ondergrond en van de kabel, of, als de 
raadpleging niet heeft kunnen plaats
hebben, zonder voorafgaande lokalise
ring van de lcabel; geen enkele wette-

'lijke bepaling legt aan de aannemer de 
verplichting op om zelf, in ieder geval, 
de kabel te lokaliseren door middel van 
eigen peilingen. (Art. 260bis Alg. Regl. 
Arbeidsbescherm., ingev. bij K.B. 5 aug. 
1974.) 

19 december 1979 485 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA

MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NERIN
GEN) 

ARBEIDSONGEVAL 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

- Aard van de wet 
HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer -

Personen 

HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval 
{begrip, bestaan, bewijs) 

HOOFDSTUK IV. - Ongeval op de weg 
{begrip, bestaan, bewijs) 

HOOFDSTUK V. -Schade 

HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid 
Afdeling 1.- Medewerkers of meester. 
Afdeling 2.- Medeambtenaar. 
Afdeling 3. - Derde. 

HOOFDSTUK VII. - Vergoeding 
Afdeling 1. - Basisloon. 
Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 

wedertewerkstelling. 
Afdeling 3. - Dodelijk ongeval. 
Afdeling 4. - Cumulatie en verbod. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VIII. - Verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN- AARD VAN DE 

WET 

t. - Aangestelde van de werkgever -
Artikelen 46 en 47 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april1971- Begrip. 

Wettelijk verantwoord is het arrest dat 
vaststelt dat de arbeider van een werk
gever tijdelijk en voor een bepaald werk 
onder · het uitsluitend gezag staat van 
een andere werkgever, ook al wordt dat 
gezag uitgeoefend via diens aangestel
den, en beslist dat die arbeider, ten tijde 
van het ongeval waarvoor hij aansprake
lijk is, de aangestelde van die andere 
werkgever was in de zin van de artt. 
46 en 47 Arbeidsongevallenwet. 

17 januari 1980 574 
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2. - Wet tot wijziging van de wetsbe

palingen inzake de vaststelling van de 
wijze van betaling van arbeidsongeval
Jenvergoedingen - Toepassing in de 
tijd. 

De wet die een wijziging aanbrengt in 
de wetsbepalingen tot vaststelling van de 
wijze van betaling van de arbeidsonge
vallenvergoedingen is toepasselijk op de 
betalingen die na de inwerkingtreding 
van de wet worden gedaan, ook al 
betreft het vergoedingen wegens de 
gevolgen van een ongeval van v66r de 
inwerkingtreding. (Art. 2 B.W.) 

28 mei 1980 1198 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER - PERSONEN 

3. - Arbeidsongeval in openbaar 
dienstverband- Wet van 3 juli 1967-
Vergoeding van de materiele schade ten 
gevolge van de door een gemeentebe
ambte wegens een arbeidsongeval opge
lopen arbeidsongeschiktheid - Betaling 
aan de getroffene van zijn loon zolang 
hij tijdelijk arbeidsongeschikt is - Geen 
gevolg van de herstelplicht van de scha
deveroorzaker. 

Wanneer de rechter, ter vergoeding 
van de door een gemeentebeambte 
wegens een arbeidsongeval opgelopen 
materii:!le schade, erop wijst dat die 
beambte geen inkomenverlies heeft gele
den daar zijn bezoldiging door zijn 
statuut is gewaarborgd en de dader 
samen met diens verzekeraar veroor
deelt om hem voor de periode van 
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid een vergoeding te betalen 
wegens de door zijn ongeschiktheid 
vereiste grotere inspanning en, voor de 
periode van bestendige arbeidsonge
schiktheid, een vergoeding te betalen tot 
compensatie van de schade ten gevolge 
van zijn lichamelijke gaafheid, van. het 
gevaar dat loopt dat hij v66r de normale 
pensioengerechtigde leeftijd moet 
ophouden met werken en van de nood
zakelijk grotere · inspanning voor de 
uitoefening van zijn beroep, is de her
kenning van de vergoedingen geen co:ni
pensatie van een loonverlies en heeft 
niets te maken met wat de gemeente en 
haar verzekeraar hebben gedaan om de 
bezoldiging en vergoedingen ter uitvoe
ring van de wet van 3 juli 1967 te doen 
betalen zolang hij tijdelijk arbeidsonge
schikt was; naar recht verantwoord is 
derhalve het arrest dat beslist dat het 
bedrag van de uitkeringen voor de door 
de verzekeraar van de dader aan de 
verzekeraar van de gemeente betaalde 

bezoldigingen en vergoedingen niet 
behoeft te worden afgetrokken van het 
bedrag van de vergoedingen tot herstel 
van de bestanddelen van de schade. 

25 juni 1980 1340 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

4. - Ongeval- Begrip. 
« Wanneer de getroffene van een 

arbeidsongeval of zijn rechthebbenden, 
benevens het bestaan van het letsel, een 
plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt 
het letsel, behoudens tegenbewijs, ver
moed door een ongeval te zijn 
veroorzaakt », (Art. 9 Arbeidsongevallen
wet.) 

17 maart 1980 877 

HOOFDSTUK IV 
ONGEVAL OP DE WEG (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

5. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Begrip. 

De rechter die, nadat hij erop gewezen 
heeft dat het ongevaldat een bediende 
op een vrijdag, rond 20 uur 30, is 
overkomen, op dertig kilometer van zijn 
woning, vaststelt dat het gebruikelijk is 
dat een technisch directeur in een kleine 
onderneming met het oog op de verkoop 
van raamlijsten klanten-aannemers, na 
hun dagtaak, bezoekt, ook al is het 
vrijdag, vooral als hij volgens overeen
komst belang heeft bij het omzetcijfer, 
kan uit die vaststelling wettig afleiden 
dat het ongeval is overkomen op de weg 
naar en van het werk. 

17 maart 1980 877 

6. - Ongeval overkomen op de weg 
naar en van het werk - Besluitwet van 
13 dec. 1945, art. 1, tweede lid, en wet 
van 10 april 1971, art. 8, § 1 - Draag
wijdte. 

Art. 1, tweede lid, K.B. van 13 dec. 
1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen en art. 8, § 1, Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 zeggen in dezelfde 
bewoordingen wat onder « ongeval op de 
weg naar en van het werk » moet 
worden verstaan. 

20 maart 1980 905 

7. - Ongeval overkomen op de weg 
naar en van het werk - Begrip. 

Wettig is de beslissing van de rechter 
dat het ongeval waardoor een werkne
mer is getroffen een ongeval is op de 
weg naar of van het werk, wanneer hij 
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vaststelt dat de werknemer, toen hij 
samen met zijn werkgever van een 
opdracht in de uitoefening van zijn ambt 
terugkeerde, vrij over zijn tijd kon 
beschikken en mocht kiezen met welk 
vervoermiddel hij huiswaarts zou keren, 
dus geen handeling meer verrichtte ter 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
en zich dus niet meer in arbeidsverband 
bevond. 

20 maart 1980 905 

8. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Plaats waar de werknemer 
werkt- Begrip. 

De plaats waar de werknemer werkt, 
in de zin van art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet, is de plaats waar 
hij, in de uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst, onder het gezag van de 
werkgever staat. 

24 maart 1980 917 

9. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Ongeval overkomen op weg 
naar huis na raadpleging van een arts -
Voorwaarden waaronder het een ongeval 
op de weg naar en van het werk is. 

Een ongeval op de weg naar en van 
het werk is het ongeval dat de werkne
mer op de terugweg naar huis overkomt, 
nadat hij, tijdens een periode gedurende 
welke de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst niet geschorst is, de arbeid 
met instemming van de werkgever heeft 
onderbroken om, op verzoek van de 
verzekeraar, een geneeskundig onder
zoe!{ in verband met de gevolgen van 
een vorig arbeidsongeval te ondergaan. 
(Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongeval
lenwet.) 

24 maart 1980 917 

10. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Verblijfplaats - Begrip. 

Verblijfplaats in de zin van art. 8, § 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, is de 
plaats waar de werknemer, ten minste 
tijdelijk, woont. 

28 april 1980 1077 

HOOFDSTUKV 
SCHADE 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1.- Medewerkers of meester. 

11. - Werkman door een onderne
mingshoofd ter beschikking gesteld van 
een ander ondernemingshoofd - Geen 
arbeidsovereenkomst tussen de werk
man en dit tweede ondernemingshoofd 

- Aansprakelijkheid van laatstgenoemd· 
ondernemingshoofd geregeld door het 
gemeen recht. 

Wanneer een ondernemingshoofd een 
van zijn werklieden ter beschikking stelt 
van een ander ondernemingshoofd voor 
de uitvoering van een bepaald werk 
maar er tussen die werkman en het 
tweede ondernemingshoofd geen enkele 
arbeidsovereenkomst bestaat, is laatstge
noemd ondernemingshoofd, onder de 
gelding van de Arbeidsongevallenwet 
(1931} niet het ondernemingshoofd van 
die werkman in de zin van art. 19, derde 
lid, van de genoemde wet, ook al zou het 
tweede ondernemingshoofd de lastheb
ber geweest zijn van het eerstgenoemd 
ondernemingshoofd; zo er aan die werk
man een ongeval overkomt terwijl hij ter 
beschikking is gesteld van het tweede 
ondernemingshoofd, wordt de aanspra
kelijkheid van laatstgenoemde geregeld 
door het gemeen recht. (Art. 19 Sw.; K.B. 
28 sept. 1931; artt. 1382 en 1383 B.W.} 

7 september 1979 19 

12. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Aansprakelijkheid van de 
werkgever, lasthebber en aangestelde. 

Volgens art. 46, § 1, 5", Arbeidsonge
vallenwet 1971 is een rechtsvordering' 
inzake burgerrechtelijke aansprakelijk_; 
heid mogelijk voor de getroffene of zijn 
rechthebbenden tegen de werkgever, 
zijn lasthebbers of aangestelden. 

5 februari 1980 668 

13. - Scl1ade veroorzaakt door de: 
respectieve fouten van twee personen -
Schade voortspruitende uit een ongeval 
dat t.a. v. het slachtoffer het kenmerk 
vertoont van een arbeidsongeval -
Omstandigheid zonder invloed op de· 
verplichting tot volledige schadevergoe
ding, waartoe jegens de getroffene 
gehouden is hij die noch het bedrijfs
hoofd, noch de lasthebber of aangestelde 
van het bedrijfshoofd is. 

Wanneer schade is veroorzaakt door 
de respectieve fouten van twee personen 
heeft de omstandigheid dat de schade 
voortspruit uit een ongeval, dat t.a.v. het 
slachtoffer het kenmerk vertoont van 
een arbeidsongeval, geen invloed op de 
verplichting tot volledige schadevergoe
ding, waartoe hij, die noch het bedrijfs
hoofd, noch de lasthebber of aangestelde 
van het bedrijfshoofd is, jegens de 
getroffene is gehouden; die regel, die 
van toepassing was v66r de 
Arbeidsongevallenwet 1971, is door deze 
wet niet gewijzigd. 

16 april 1980 1028 
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Afdeling 2.- Medeambtenaar. 
Afdeling 3.- Derde. 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

Afdeling 1. - Basisloon. 

14. - Basisloon - Vakantiegeld 
Dienstboden met onvolledige dienstbe
trekking. 

Voor dienstboden die geen vier uur 
daags bij een zelfde werkgever noch 
vierentwintig uren per week bij een of 
verscheidene werkgevers tewerkgesteld 
zijn, wordt het basisloon niet verhoogd 
met vakantiegeld. (Artt. 34 en 35 wet van 
10 april 1971; art. 18 K.B. 28 nov. 1969.} 

28 januari 1980 613 

15. - Basisloon - Werknemer die 
sedert minder dan een jaar arbeidt in de 
onderneming of in de functie waarin hij 
is tewerkgesteld op het ogenblik van het 
ongeval - Vaststelling van het basisloon 
zonder toepassing van de wettelijke 
berekeningswijze - Geen omstandighe
den waardoor de toepassing van deze 
berekeningswijze onmogelijk is 
Onwettigheid. 

Daar bet basisloon van de door een 
arbeidsongeval getroffene, die sedert 
minder dan een jaar arbeidt in de 
onderneming of in de functie waarin hij 
is tewerkgesteld op het ogenblik van het 
ongeval, berekend wordt overeenkomstig 
art. 36, § 2, Arbeidsongevallenwet, kan 
zulks slechts anders gebeuren als er 
omstandigheden worden vastgesteld 
waardoor de toepassing van de wette
lijke berekeningswijze onmogelijk is. 

10 maart 1980 849 

16. - Basisloon - Verschaffen van 
werkkleding - Voordeel dat niet in het 
basisloon begrepen is. 

Het verschaffen van werkldeding door 
de werkgever, bedoeld in art. 103bis, 3, 
algemeen reglement op de arbeidsbe
scherming, is geen op geld waardeerbaar 
voordeel waarop de werknemer ten laste 
van zijn werkgever recht heeft ingevolge 
zijn dienstbetrekking, in de zin van art. 
2, eerst lid, 3, wet 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, en komt derhalve niet in 
aanmerking bij de vaststelling van het 
basisloon van de getroffene van een 
arbeidsongeval. 

21 april 1980 1043 

17. - Basisloon Vakantiegeld -
Dienstboden met onvolledige dienstbe
trekking- Begrip. 

Voor dienstboden die geen vier uren 
daags bij een zelfde werkgever, noch 
vierentwintig uren per week bij een of 
verschillende werkgevers tewerkgesteld 
zijn, wordt het basisloon niet verhoogd 
met vakantiegeld. (Artt. 34 en 35 wet 
10 april 1971; art. 18 K.B. 28 nov. 1969.) 

23 juni 1980 1330 
Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 

wedertewerkstelling. 

18. - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
-Begrip. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval bestaat 

. in het verlies of de vermindering van de 
economische waarde van de getroffene 
op · de algemene arbeidsmarkt; de 
omvang van de schade wordt niet enkel 
beoordeeld op grond van de lichamelijke 
ongeschiktheid, doch ook op grond van 
de leeftijd, de beroepsbekwaamheid, het 
aanpassingsvermogen, de omscholings
mogelijkheid en het concurrentievermo
gen van de getroffene op de algemene 
arbeidsmarkt. (Art. 24 Arbeidsongeval
lenwet.) 

10 maart 1980 844 

19. - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
- In aanmerking te nemen elementen 
- Concurrentievermogen van de getrof-
fene op de algemene arbeidsmarkt -
Begrip. 

Het concurrentievermogen op de alge
mene arbeidsmarkt, waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het vaststel
len van de blijvende arbeidsongeschikt
heid van een door een arbeidsongeval 
getroffene, wordt bepaald door de moge
lijkheden die deze nog overblijven om 
in vergelijking met andere werknemers: 
een beroep in loondienst uit te oefenen; 
daarbij mag niet in aanmerking worden 
genomen of er, op het ogenblik dat de 
ongeschiktheid wordt vastgesteld, een 
tekort of een overschot aan arbeids
krachten op de arbeidsmarkt is. 
(Art. 24 Arbeidsongevallenwet.) 

10 maart 1980 844 

20. - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Getroffene wiens toestand volstrekt 
de geregelde hulp van een ander per
sooz: ver!ft- Gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheld - Recht op een vergoeding 
van meer dan 100 pet. van het basisloon. 

Wanneer de toestand van de getrof
fene volstrekt de geregelde hulp van een 
ander persoon vergt, kan de rech
ter diens arbeidsongevallenvergoeding 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
op een hoger bedrag dan 100 pet. 
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brengen, zonder 150 pet. te overschrij
den, ook al is de arbeidsongeschiktheid 
slechts gedeeltelijk. {Art. 24, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

spraak heeft gedaan over de hele schade 
die de getroffene thans lijdt en nog 
lijden zal. 

18 oktober 1979 211 
10 maart 1980 844 Afdeling 9. - Allerlei. 

Afdeling 3. - Dodelijk ongeval. 

Afdelirtg 4. - Cumulatie en verbod. 

21. - Subrogatoire rechtsvordering 
van de arbeidsongevallenverzekeraar 
tegen de aansprakelijke derde of zijn 
verzekeraar Beslissing houdende 
vaststelling van de aan de getroffene 
verschuldigde gemeenrechtelijke vergoe
dingen - Verergering van de toestand 
van de getroffene - Vordering tot 
aanvullende schadevergoeding ingesteld 
tegen de arbeidsongevallenverzekeraar 
- Vordering tot tussenkomst van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de 
aansprakelijke derde of zijn verzekeraar 
- Beslissing houdende vaststelling naar 
het gemeen recht van de aan de getrof
fene verschuldigde vergoedingen kan 
een beletsel vormen voor de toekenning 
van een aanvullende vergoeding aan de 
getroffene of de in zijn rechten getreden 
arbeidsongevallenverzekeraar - Voor
waarde. 

Wanneer een rechterlijke beslissing de 
gemeenrechtelijke vergoedingen heeft 
vastgesteld die aan de getroffene van 
een arbeidsongeval door de aansprake
lijke derde of zijn verzekeraar zijn 
verschuldigd, de toestand van de getrof
fene is verergerd, de getroffene van de 
arbeidsongevallenverzekeraar een aan
vullende vergoeding heeft gevorderd en 
deze, nu hij in de rechten is getreden 
van de getroffene, wegens die vererge
ring een vordering tot tussenkomst heeft 
ingesteld tegen de aansprakelijke derde 
of zijn verzekeraar, kan de beslissing, 
houdende vaststelling van de aan de 
getroffene verschuldigde gemeenrechte
lijke vergoedingen, een beletsel vormen 
voor de toekenning achteraf, op grond 
van dezelfde gemeenrechtelijke regels, 
van een aanvullende vergoeding aan de 
getroffene of aan de arbeidsongevallen
verzekeraar die in diens rechten is 
getreden, wanneer de rechter door die 
beslissing de getroffene volledig heeft 
willen vergoeden voor zijn huidige en 
toekomstige schade; de omstandigheid 
dat de getroffene of de arbeidsongeval
lenverzekeraar voor de rechter, die 
genoemde beslissing heeft gewezen, voor 
de toekomst voorbehoud heeft gemaakt, 
bewijst niet dat de :rechter geen uit-

22. - Uitbetaling van een derde van 
de waarde van de rente als kapitaal -
Arbeidsongeval overkomen v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 
10 april1971 - Vraag tot uitbetaling van 
het kapitaal na de inwerkingtreding van 
de wet - Geldigheid. 

De getroffene die recht heeft op een 
rente wegens een arbeidsongeval over
komen v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 10 april 1971, kan na de 
inwerkingtreding de uitbetaling van een 
derde van de waarde van de rente als 
kapitaal nog vragen na de vestiging van 
het kapitaal. {Art. 45 wet van 
10 april 1971.) 

28 mei 1980 

HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

1198 

23. - Rechtsvordering tot betaling van 
vergoeding- Verjaring- Terinijn -
Vertrekpunt - Begrip. 

Onwettig is het arrest waarin beslist 
wordt dat de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van een arbeidsonge
val pas begint te lopen vanaf de dag dat 
het recht van de getroffene op schade
vergoeding door de verzekeraar wordt 
betwist; die termijn gaat in op de dag 
van het ongeval. (Art. 69 Arbeidsongeval
lenwet 1971.) 

8 oktober 1979 161 

24. - Verzekeraar gesubrogeerd in de 
rechten van de getroffene tegen de voor 
het arbeidsongeval aansprakelijke -
Subrogatie tot beloop van de aan de 
getroffene betaalde bedragen. 

De verzekeraar wordt gesubrogeerd in 
de rechten van het slachtoffer van het 
arbeidsongeval tot beloop van de bedra
gen die hij hem heeft betaald. 

5 februari 1980 668 

25. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Ongeval te wijten aan de 
schuld van de werknemer of van een der 
aangestelden - Geen verhaal van de 
arbeidsongevallenverzekeraar, die de 
forfaitaire vergoedingen aan de getroffe
nen heeft betaald, op de verzekerde 
werknemer. 

De arbeidsongevallenverzekeraar die 
de forfaitaire vergoedingen, waarvan 
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sprake is in de wetgeving betreffende de 
vergoeding van de schade uit arbeidson
gevallen, heeft uitgekeerd aan de getrof
fene van een ongeval op de weg naar en 
van het werk, dat te wijten is aan de 
schuld van de werknemer of van een 
zijner aangestelden, kan op de door hem 
verzekerde werknemer geen verhaal 
uitoefenen op grond van de artt. 22 wet 
van 11 juni 1874 en 47 wet van 
10 april 1971. 

5 februari 1980 668 

26. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Ongeval te wijten aan de 
schuld van een werkmakker in de uit
voering van een arbeidsovereenkomst -
Forfaitaire vergoedingen door de ar
beidsongevallenverzekeraar aan de 
getroffenen betaald - Verhaal van de 
arbeidsongevallenverzekeraar op de voor 
het ongeval aansprakelijke werkmakker 
- Verhaal bedoeld in de artt. 22 wet 
van 11 juni 1874 en 47 wet van 
10 april 1971. 

De arbeidsongevallenverzekeraar die 
de forfaitaire vergoedingen, waarvan 
sprake is in de wetgeving betreffende de 
vergoeding van de schade uit arbeidson
gevallen, heeft uitgekeerd aan het 
slachtoffer van een ongeval op de weg 
naar of van het werk, dat te wijten is 
aan de schuld van een werkmakker bij 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst, 
kan op die werkmakker verhaal uitoefe
nen op grond van de artt. 22 wet van 
11 juni 1874 en 47 wet van 10 april 1971. 

5 februari 1980 668 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

27. - Open bare sector - Personeels
leden van de gesubsidieerde onderwijs
inrichtingen en van de gesubsidieerde 
psycho-medisch-sociale centra en dien
sten voor studie- en beroepsorientering 
- Rente en vergoeding ten laste van de 
Openbare Schatkist. 

De renten en vergoedingen voor 
arbeidsongevallen en ongevallen op de 
weg van en naar het werk verschuldigd 
aan de personen, bedoeld in de artt. 
1.2• en 2.3• K.B. van 24 jan. 1969 
betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen ten gunste van de 
personeelsleden der rijksbesturen en der 
andere rijksdiensten, van sommige leden 
van het personeel der gesubsidieerde 
onderwijsinrichtingen en der gesubsi
dieerde psycho-medisch-sociale centra 
en diens~n voor studie- en beroeps-

orientering, komen ten laste van de 
Openbare Schatkist. (Art. 24 K.B. 24 jan. 
1969.) 

18 februari 1980 723 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
HOOFDSTUK I. - Aard van de wet -

Toepassingssfeer 
Afdeling 1. Gemeenschappelijke 

regels. 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK II. - Begrip - Bestaans
vereisten - Bewijs 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK III. - Verplichtingen bij 
uitvoering 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK IV. - Schorsing van de 
overeenkomst 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK V. - Einde 
Afdeling 1. Gemeenschappelijke 

regels. 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK I 
AARD VAN DE WET - TOEPASSINGS

SFEER 

Afdeling 1. 
regels. 

Gemeenschappelijke 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

1. - Bedienden - Overeenkomst die 
door de bediende in het buitenland en in 
Belgie dient te worden uitgevoerd -
Overeenkomst uitsluitend aan het Bel
gisch recht onderworpen - Begrip. 

De rechter, die vaststelt dat de ar
beidsovereenkomst voor bedienden in 
Belgie is gesloten en dat het gezag van 
de werkgever onafgebroken is uitgeoe
fend door de vennootschapszetel of 
exploitatiezetel in Belgie, van waar de 
bediende rechtstreeks de bevelen ont
ving, waar hij verslag uitbracht en die 
hem zijn wedde betaalde, zelfs wanneer 
hij in andere landen dan Belgie werkte, 
hoe lang ook, leidt daaruit wettig af dat 
die overeenkomst uitsluitend aan het 
Belgisch recht is onderworpen. 

5 november 1979 284 
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HOOFDSTUK II 
BEGRIP BESTAANSVEREISTEN 

BEWIJS 

Afdeling 1. 
regels. 

Gemeenschappelijke 

2. - Werknemer - Zaakvoerder van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid - Zaakvoerder kan 
tegehjk door een arbeidsovereenkomst 
met de vennootschap gebonden zijn. 

Een zaakvoerder van een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid kan met de vennootschap tevens 
gebonden zijn door een arbeidsovereen
komst, indien hij arbeid verricht in een 
verhouding van ondergeschiktheid. 

24 december 1979 502 

3. - Functie van een werknemer -
Vaststelling van de aard van deze func
tie. 

De aard van de functie van een 
werknemer wordt vast'gesteld aan de 
hand van de werkelijke arbeid die hij 
verricht en niet van de benaming die 
eraan gegeven wordt; de aard ervan kan 
worden bewezen door feitelijke vermoe
dens waarop de benaming van de functie 
berust. 

10 maart 1980 851 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

4. - Bedienden - Opeenvolgende 
overeenkomsten voo1· een bepaalde tijd 
- De nieuwe overeenkomst kan schrif
telijk vastgesteld worden tijdens de loop
tijd van een overeenkomst voor een 
bepaalde tijd. 

Hoewel art. 2 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden bepaalt dat de arbeids
overeenkomst voor een bepaalde tijd 
schriftelijk moet worden vastgesteld 
uiterlijk op het tijdstip waarop de 
bediende in dienst treedt, verbiedt die 
bepaling niet dat de vereiste vaststelling 
plaatsvindt tijdens de looptijd van de 
eerste overeenkomst. 

22 oktober 1979 230 

5. - Bedienden Arbeidsovereen-
komst voor een bepaalde tijd - Over
eenkomst die kan worden gesloten tij
dens de proeftijd vastgesteld in een 
tussen partijen bestaande overeenkomst 
voor onbepaalde tijd. 

De partijen bij een voor onbepaalde 
tijd gesloten arbeidsovereenkomst voor 
bedienden kunnen tijdens de in die 
overeenkomst vastgestelde proeftijd een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd 
sluiten, die aanvangt :bij het verstrijken 

van die proeftijd. (Artt. 2 en 2bis Ar" 
beidsovereenkomstenwet Bedienden.) 

18 februari 1980 721 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN BIJ illTVOERING 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels. 

6. - Bedienden - Proeftijd - Ver
lenging na indiensttreding van de 
bediende- Nietigheid. 

De duur van de proeftijd, vastgesteld 
door partijen bij een arbeidsovereen
komst voor bedienden, kan niet worden 
verlengd na de indiensttreding van de 
bediende. (Art. 3, §§ 1 en 2 Arbeidsover
eenkomstenwet Bedienden). 

29 oktober 1979 270 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

7. - Bedienden - Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden, art. 35, § 2 -
Commissielonen en veranderlijke ver
diensten - Eindejaarspremies of ge
lijkaardige verdiensten - Begrip. 

Krachtens art. 35, § 2, Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden worden de com
missielonen en veranderlijke verdien
sten naar het loon van het vorige jaar 
berekend voor de toepassing van de door 
die wetsbepaling vermelde artikelen en 
met name van art. 15 Arbeidsovereen
komstenwet Bediendeil. 

16 juni 1980 1285 

8. - Bedienden - Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden, art. 35, § 2 -
Commissielonen en veranderlijke ver
diensten - Eindejaarspremies of ge
lijkaardige verdiensten - Overeenkomst 
waarin wordt bedongen dat die toekom
stige verdiensten geen verkregen recht 
zijn - Wettigheid - Grens. 

Hoewel de partijen bij de arbeidsover
eenkomst mogen overeenkomen dat de 
toekenning tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst van eindej aarspre
mies of van gelijkaardige verdiensten 
niet impliceert dat de werkgever ver
plicht is die verdiensten in de toekomst 
toe te kennen en dat derhalve de 
werknemer geen verkregen recht op die 
toekomstige voordelen kan doen gelden, 
telt de geldigheid van zodanig voorbe
houd echter enkel voor de verdiensten 
die later zullen worden toegekend en 
kan het voorbehoud niet beletten dat de 
lopende wedde ten tijde van het ontslag 
van de bediende, welke wedde krachtens 
art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden in aanmerking moet komen 
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voor de berekening van de opzeggings
vergoeding, de jaarlijkse gratificatie 
omvat . die hem tot dan regelmatig was 
betaald als tegenprestatie van de arbeid 
ter uitvoering van de arbeidsovereen
komst. 

16 juni 1980 1285 

HOOFDSTUK IV 
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

Afdeling 1. 
regels. 

Gemeenschappelijke 

9. - Geen werk door de werknemer 
verricht o.m. tijdens een staking -
Terugvordering van het Joan door de 
werkgever - Bewijs dat er niet is 
gewerkt - De werkgever k_l!n . niet 
eenzijdig een wei bepaald beWJJSmiddel 
opleggen. 

De werkgever die van een werknemer 
het loon wil terugvorderen dat hij hem 
heeft betaald, o.m. tijdens een staking, 
kan aan die werknemer niet eenzijdig 
een wel bepaald bewijsmiddel opleggen 
waarvan het ontbreken zou insluiten dat 
deze tijdens de stakingsperiode niet 
heeft gewerkt. (Impliciet.) 

10 maart 1980 852 

10. - Schorsing van de uitvoering van 
de overeenkomst - Begrip. 

Tijdens de schorsing van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst is iedere 
partij, behoudens de uit de wet voort
vloeiende uitzonderingen, bewijd van 
haar verplichtingen tegenover de andere 
partij en is zij in de onmogelijkheid de 
rechten die zij uit de overeenkomst put, 
te doen gelden. 

24 maart 1980 917 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

11. - Schorsing - Arbeidsongeschikt
heid - Geneeskundig onderzoek -
Recht van de werkgever om de arts aan 
te stellen. 

De werkgever stelt vrij en zonder 
inspraak van de werknemer de arts aan 
die belast is met het onderzoek van de 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer; hij kan deze aanstelling_ te a~len 
tijde wijzigen, ook indien de mstelhn?• 
dienst of arts die met het onderzoek 1s 
belast, wordt vermeld in de arbeidsover
eenkomst of het arbeidsreglement. 
(Art. 9, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

1 oktober 1979 131 

HOOFDSTUKV 
EINDE 

Afdeling 1. 
regels. 

Gemeenschappelijke 

12. - Eenzijdige wijziging van wezen
Jijke bestanddelen van de overeenkomst 
- Onrechtmatige beeindiging - Begrip. 

Inzake arbeidsovereenkomsten wordt 
de overeenkomst onrechtmatig beein
digd als een der partijen een wezenlijk 
bestanddeel ervan wijzigt. 

17 december 1979 475 

13. - Eenzijdige wijziging van wezen
Jijke bestanddelen van de overeenkomst 
- Onrechtmatige beeindiging - Begrip. 

W anneer de rechter vaststelt dat een 
werkgever aan een werknemer te ken
nen heeft gegeven dat hij voornemens 
was een wezenlijk bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst te wijzigen en dat 
de werkgever in die beslissing vol
hardde, niettegenstaande verzet van de 
werknemer, beslist hij wettig dat de 
arbeidsovereenkomst onrechtmatig door 
de werkgever is beeindigd. 

17 december 1979 475 

14. - Beeindiging - Tekortkoming 
van een partij aan haar verplichtingen 
- Doet de arbeidsovereenkomst niet 
eindigen. 

Op zichzelf doet een tekortkoming van 
een partij aan haar verplichtingen de 
arbeidsovereenkomst niet eindigen. 

14 april 1980 1002 

15. - Beeindiging - Werkstaking -
Doet de arbeidsovereenkomst niet eindi-
gen. . 

Op zichzelf doet staken de arbelds
overeenkomst in geen geval eindigen. 

14 april 1980 1002 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

16. - Ontslag zonder opzegging of 
vergoeding - Dringende red_en - Aan
gevoerd feit- Bewijs. 

De feiten aangevoerd om wegens drin
gende reden een arbeidsovereenkomst te 
beeindigen zonder opzegging of vergoe
ding mogen door alle rechtsmiddelen 
worden bewezen en o.m. door feiten die 
de opzeggende partij achteraf heeft ver
nomen. (Art. 18 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden.) 

24 september 1979 91 

17. - Ontslag zonder opzegging of 
vergoeding_ - Dringende reden - Feit 
dat aan de aangevoerde reden vooraf
gaat. 



-24 '--
De brief, waarbij kennis wordt gege

ven van de dringende reden ter verant
woording van de beiHndiging der ar
beidsovereenkomst zonder opzegging of 
vergoeding, mag feiten vermelden die 
aan die dringende reden voorafgaan ten 
einde het dringend karakter ervan te 
kunnen beoordelen. (Art. 18 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden.) 

24 september 1979 91 

·. 18.- Bediende- Kwijting voor saldo 
van rekening - Draagwijdte. 

Uit het afleveren door de bediende 
van een kwijting . voor saldo van reke
ning bij de beeindiging van de arbeids
overeenkomst kan niet worden afgeleid 
dat de bediende en de werkgever een 
dading hebben aangegaan. 

15 oktober 1979 197 

19. - Bedienden - Clausule waarbij 
bedongen wordt dat het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst -
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden 
20 juli 1955, aangevuld bij de wet van 
21 nov. 1969, art. 21bis- Nietigheid
Wettelijke bepaling die geen onderscheid 
maakt. 

Luidens art. 21 bis Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden 20 juli 1955, in 
deze wet ingevoegd bij de wet van 
21 nov. 1969, zijn nietig de bedingen 
waarbij bepaald wordt dat o.m. het 
huwelijk een einde aal1 de overeenkomst 
maakt; deze dwingende wetsbepaling 
maakt geen onderscheid tussen de 
bedingen waarbij wordt bepaald dat het 
huwelijk van de bediende een einde aan 
de overeenkomst maakt. 

26 november 1979 377 

20. Overeenkomst voor een 
bepaalde tijd - BeiHndiging - Onregel
matige opzegging - Werknemer aan wie 
de wettelijke opzeggingstermijn is toege
staan alsook het recht afwezig te zijn om 
een andere betrekking te vinden -
Geen recht op opzeggingsvergoeding. 

Wanneer een werkgever een werkne
mer onregelmatig heeft opgezegd, heeft 
die werknemer geen recht op de opzeg
gingsvergoeding, indien hem de wette
lijke opzeggingstermijn is toegestaan en 
hij tijdens die termijn afwezig mocht 
iijn om een andere betrekking te' vin" 
den. (Artt. 19 en 22 Arbeidsovereenkom
.stenwet Werklieden.) 

3 december 1979 408 

21. - Bedienden Opzeggingsver-
goeding - Berekening van de vergoe
ding - Deelneming in de winsten, 

contractuele verdienste - Deelnemin!J 
waarmee rekening wordt gehouden. 

Art. 20, tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden 20 juli 1955, 
krachtens hetwelk de opzeggingsvergoe
ding niet alleen de wedden behelst, maar 
ook de verdiensten verworven krachtens 
de overeenkomst, wordt geschonden 
door het arrest dat, nadat het heeft 
vastgesteld dat de aan de bediende door 
de werkgever toegestane deelneming in· 
de winsten een contractuele verdienste 
is, beslist dat die verdienste niet in 
aanmerking mag worden genomen voor 
de berekening van de opzeggingsvergoe
ding, op grond dat het bedrag van de 
winstgevende deelneming eerst na het 
einde van de overeenkomst kon worden 
bepaald en dat onzekere verdiensten 
niet tot het loon behoren. 

17 december 1979 477 

22. - Bedienden - Eenzijdige WJJZI
ging van essentiiHe bestanddelen van de 
overeenkomst - Onrechtmatige be
eindiging. 

Art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden is niet alleen toepasselijk 
wanneer de werkgever of de werknemer 
de wil te kennen geeft de arbeidsover
eenkomst te beeindigen, doch ook wan
neer een der partijen de arbeidsvoor
waarden, die essentiele bestanddelen 
van de overeenkomst zijn, eenzijdig 
wijzigt. 

7 januari 1980 526 

23. - Bedienden - Bediende die zich 
niet beroept op eenzijdige wijziging door 
zijn werkgever van een der essentiele 
bestanddelen van de overeenkomst -
Afstand die kan worden afgeleid uit de 
voortzetting door de bediende van zijn 
arbeidsprestaties na het verstrijken van 
de termijn die vereist is om stelling te 
nemen. 

Wanneer de werkgever eenzijdig de 
arbeidsvoorwaarden wijzigt die essen
tiele bestanddelen van de arbeidsover
eenkomst zijn, kan de voortzetting van 
de arbeidsprestaties door de bediende, 
na het verstrijken van de termijn die 
vereist is om stelling te nemen ten 
aanzien van het eventueel sluiten van 
een nieuwe arbeidsovereenkomst, impli
ceren dat afstand wordt gedaan van het 
aanvoeren van de aan de werkgever te 
wijten beeindiging, niettegenstaande 
voorbehoud is gemaakt. 

7 januari 1980 526 
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24. - Overeenkomst voor onbepaalde 

tijd - Opzegging - lnstemming met de 
gegeven opzeggingstermijn - Vorm. 

De partij bij een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd, aan wie opzegging 
wordt gegeven, kan haar instemming 
met de duur van de gegeven opzeggings
termijn betuigen door haar handteke
ning op het geschrift dat haar wordt 
overhandigd, te laten voorafgaan door de 
woorden « gelezen en goedgekeurd ». 
(Art. 14, vierde lid, Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden.) 

11 februari 1980 683 

25. - Overeenkomst voor onbepaalde 
tijd - Opzegging - Termijn - Afstand 
van recht door de werknemer - Voor
waarde. 

Vanaf het ogenblik dat de werkgever 
de opzegging van de arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd ter kennis 
van de werknemer brengt, kan deze 
afstand doen van zijn recht op de 
wettelijk voorgeschreven opzeggingster
mijn. (Art. 22 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden.) 

11 februari 1980 683 

26. - Bedienden - Ontslag zonder 
opzegging wegens dringende redenen -
« Feit sedert ten minste drie dagen 
bekend » - Begrip. 

Onder het feit, dat inzake arbeidsover
eenkomsten voor bedienden ontslag zon
der opzegging zou verantwoorden, maar 
dat, om te mogen worden aangevoerd, 
niet sedert meer dan drie dagen aan de 
partij, die ontslag geeft, bekend mag 
zijn, wordt verstaan het feit met inacht
neming van aile omstandigheden die er 
het kenmerk van dringende reden aan 
kunnen geven. (Art. 18 Arbeidsovereen
komstwet Bedienden.) 

18 febniari 1980 724 

27.- Bedienden- Huwelijk van de 
bediende - Feit dat op zichzelf geen 
dringende reden kan zijn, als bedoeld in 
de zin van art. 18 Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden, om welke de werk
gever zonder opzegging of vergoeding 
dadelijk een einde aan de overeenkomst 
magmaken. 

Daar art. 21bis Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden 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 dringende 
reden in de zin van art. 18 Arbeidsover
eenkomstenwet Bedienden, om welke 

reden de werkgever zonder opzegging of 
vergoeding dadelijk een einde aan de 
overeenkomst mag maken. 

10 maart 1980 850 

28. - Ontslag - Dringende reden -
Kennisgeving - Omschrijving van de 
dringende reden. 

De dringende reden ter verantwoor
ding van het ontslag op staande voet 
moet in de kennisgeving zodanig worden 
uitgedrukt dat daardoor, enerzijds, de 
ontslagen partij op de hoogte wordt 
gebracht van de haar verweten feiten en 
anderzijds, de rechter het ernstig~ 
karakter van de aangevoerde reden kan 
beoordelen en kan nagaan of het 
dezelfde is als die welke voor hem wordt 
ingeroepen. (Art. 18 Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden.) 

24 maart 1980 912 

29. - Opzeggingsvergoeding - Bere
kening. 

De opzeggingsvergoeding is niet gelijk 
aan het loon dat de werknemer tijdens 
de niet genoten opzeggingstermijn zou 
verdiend hebben, indien hij niet op 
staande voet ware ontslagen, maar moet 
worden berekend met inachtneming van 
het loon waarop de werknemer aan
spraak heeft op het ogenblik waarop de 
arbeidsovereenkomst een einde neemt. 
(Art. 22 Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden.) 

24 maart 1980 913 

30. - Bedienden Opzeggingster-
mijn beperkt wanneer de bediende de 
Jeeftijd van het pensioen bereikt - Niet 
toepasselijk op de opzegging door de 
werkgever om een einde te maken aan 
de overeenkomst voordat de bediende de 
normale leeftijd voor het volledig wette
Jijk pensioen bereikt. 

Art. 15, eerste lid, Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden, dat afwijkt van de 
regel van art. 15 van die wet, moet strikt 
worden uitgelegd en is niet toepasselijk 
wanneer de opzegging door de werkge
ver wordt gegeven om een einde te 
maken aan de overeenkomst voordat de 
bediende de normale leeftijd bereikt 
voor het volledig wettelijk pensioen, ook 
niet indien de werkgever daarbij een 
vergoeding voegt ter compensatie van 
het loon dat de bediende zou verdiend 
hebben door tot op die leeftijd te 
werken. 

16 juni 1980 1285 
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ARBEIDSVOORZIENING 
HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 

HOOFDSTUK IV.- Brugpensioen 

HOOFDSTUK V. - Financiele tege-
moetkoming 

HOOFDSTUK VI. - Leerovereenkomst 

HOOFDSTUK VII. 
ondernemingen 

Sluiting van 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

Brugpensioen - CA.O. gesloten op 
19 dec. 1974 in de Nationale Arbeidsraad 
- Werknemer die nog geen 60 jaar is op 
de datum van de kennisgeving van de 
opzegging - Geen recht op brugpen
sioen. 

De werknemer die geen 60 jaar is op 
de datum van de kennisgeving van de 
opzegging, maar die leeftijd wel bereikt 
heeft wanneer zijn arbeidsovereenkomst 
daadwerkelijk eindigt, heeft geen recht 
op het brugpensioen toegekend krach
tens de collectieve arbeidsovereenkomst, 
gesloten op 19 dec. 1974 in de Nationale 
Arbeidsraad tot invoering van een rege
ling van aanvullende vergoeding ten 
gunste van sommige bejaarde werkne
mers indien zij worden ontslagen, alge
meen verbindend verklaard bij K.B. van 
16 jan. 1975. 

14 april 1980 998 

HOOFDSTUKV 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

HOOFDSTUK VI 
LEEROVEREENKOMST 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

ARCHITECT (TUCHT EN BE'
SCHERMING VAN DE TITEL) 

1. - Rechtspleging in tuchtzaken -
Wraking - Samenstelling van de raad 
van de Orde of de raad van beroep 
meegedeeld aan de architect v66r zijn 
verschijning - Mededeling aan de 
architect niet vereist voor de uitoefening 
van zijn wrakingsrecht. 

24 oktober 1980 251 

2. - Rechtspleging in tuchtzaken -
Werkzaamheden van de architect waar
voor de wet aan de opdrachtgever geen 
medewerking van een architect oplegt -
Tekortkomillg aan de regels inzake 
plichtenleer - Bevoegdheid vall de 
tuchtgerechten om een tuchtsanctie op 
te Jeggen. 

24 oktober 1979 251 

3. - Raad van beroep van de Orde 
van Architecten - Schorsing _:_ Vereiste 
meerderheid. 

Niet wettig is de beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van 
Architecten, die aan een architect schor
sing als tuchtsanctie oplegt, zonder dat 
uit de vaststellingen van de beslissing of 
uit het proces-verbaal van de terechtzit
ting blijkt dat die sanctie is uitgespro
ken met tweederdemeerderheid van de 
aanwezige leden van de raad van beroep. 
(Artt. 4, § 1, eerste lid, d, en 2 wet van 
26 juni 1963.) 

7 december 1979 445 

4. - Tuchtvordezing Procedure 
voor de raad van beroep van de Orde 
van Architecten - Verslag van eell der 
Jedell van de raad- Artt. 209 en 210 Sv. 
- Bepaling niet toepasselijk - Verslag 
niet bij de wet vereist. 

9 mei 1980 1130 

5. - Uitoefening vall het beroep van 
architect onverenigbaar met dat van 
aannemer - Cumulatie van de twee 
beroepen - Begrip. 

Het wettelijk verbod het beroep van 
architect samen met dat van aannemer 
uit te oefenen, wordt overtreden door de 
architect die zich ertoe verbindt alle 
risico's van de aanneming jegens de 
opdrachtgever op zich te nemen. 
(Art. 6 wet van 20 feb. 1939.) 

5 juni 1980 1235 
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AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, BELASTING OVER DE TOEGE-
AUTOCARS EN TAXI'S VOEGDE WAARDE 

Schifting van en toezicht op autobe
stuurders - Vervoer van personeel naar 
de zetel van de onderneming of de 
plaats van het werk en omgekeerd -
Be grip. 

De autobestuurder die met een auto
voertuig personeel vervoert van de zetel 
van de onderneming tot de plaats van 
het werk moet houder zijn van een 
bewijs van geneeskundige schifting afge
geven door de minister van Verkeerswe
zen, zelfs wanneer dat vervoer verricht 
wordt tijdens de diensturen van het 
personeel, aangezien het Regentsbeslutt 
van 15 mei 1947 slechts een uitzondering 
maakt in het enkele geval dat het 
vervoer geschiedt tijdens de dienstpres
taties van het personeel of wanneer die 
opdrachten vervoer noodzakelijk maken. 
(Artt. 1, !itt. E, a, en 2 Regentsbesl. 
15 mei 1947, gew. bij K.B. 15 juni 1959, 
art. 1, en Beslw. 30 dec. 1946.) 

12 december 1979 463 

B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

Bankbreuk - Terugkeer tot de failliete 
boedel van aile bedrieglijk ontvreemde 
goederen, rechten of rechtsvorderingen 
- Rechter beslist ambtshalve over die 
terugkeer, zelfs in geval van vrijspraak 
-Begrip. 

De bepaling van art. 579, 1", Kh., 
luidens welke de rechter voor wie de 
zaak aanhangig is, in de bij de artt. 575, 
577 en 578 van genoemd wetboek voor
ziene gevallen, ambtshalve zelfs bij vrij
spraak, beslist over de terugkeer tot de 
failliete boedel van aile goederen, rech
ten of rechtsvorderingen die bedrieglijk 
zijn ontvreenid, heeft tot doe! zelfs in 
geval van vrijspraak het nadeel te her
stellen dat door de bedrieglijke ont
vreemdingen werd veroorzaakt aan de 
gezamenlijke schuldeisers; de toepassing 
van die bepaling is niet afhankelijk 
gesteld van enige andere dan de in die 
bepaling vermelde voorwaarden. 

11 maart 1980 861 

1. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Wettelijke hypotheek -
Wetboek van de Belasting over de Toe
gevoegde Waarde, artt. 87 en 88 -
Faillissement - Wetboek van Koophan
del, art. 447, tweede lid - Inschrijving 
ger1omen binnen de tien dagen die aan 
het tijdstip voorafgaan waarop is opge
houden te betalen - Nietigverklaring 
van de inscl1rijving mogelijk indien 
meer dan vijftien dagen zijn verlopen 
tussen de dag van de akte waarbij de 
hypotheek is gevestigd en de dag van de 
inschrijving - Aide tot vestiging van de 
hypotheek - Begrip. 

Volgens de bepalingen van art. 447, 
tweede lid, Kh., zoals zij toepasselijk 
waren v66r de inwerkingtreding van art. 
38 wet van 27 dec. 1977, o.m. op de 
wettelijke hypotheken tot zekerheid van 
de voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde, konden de inschrij
vingen van die hypotheken, die genomen 
zijn binnen de tien dagen die aan het 
tijdstip voorafgaan waarop is opgehou
den te betalen of daarna, worden nietig 
verklaard indien meer dan vijftien dagen 
verlopen waren tussen de dag van de 
akte waarbij de hypotheek was gevestigd 
en de dag van de inschrijving; in die 
wetsbepaling werd onder akte waarbij 
de hypotheek tot zekerheid van de 
voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde was gevestigd, ver
staan het uitgevaardigde, uitvoerbaar 
verklaarde en aan de belastingschuldige 
betekende dwangbevel, zodat de dag van 
de betekening in aanmerking diende te 
worden genomen voor het berekenen 
van de termijn van vijftien dagen. (Art. 
447, tweede lid, Kh. en artt. 87 en 88 
W.B.T.W.) 

21 december 1979 499 

2. - Overtreding van art. 73, § 1, 
Wetboek van de Belasting over de Toe
gevoegde Waarde - Veroordeling . tot 
betaling van de in art. 70, § 1, eerste lid, 
van genoemd wetboek bepaalde fiscale 
geldboete - Onwettige veroordeling. 

Bij overtreding van art. 73, § 1, 
W.B.T.W., kan de beklaagde niet worden 
veroordeeld tot de in art. 70, § 1, eerste 
lid, van genoemd wetboek bepaalde fis
cale geldboete. (Artt. 70, 72, 73, 74, 85 en 
89 W.B.T.W.) 

15 april 1980 1012 
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BELEDIGING EN SMAAD 

Belediging door woorden Geen 
drukpersmisdrijven. 

Het misdrijf « belediging door 
woorden " aan het adres van iemand die 
drager is van het openbaar gezag of van 
de openbare macht, wegens zijn hoeda
nigheid of zijn bediening, is geen druk
persmisdrijf al werden zij uitgesproken 
in aanwezigheid van journalisten met de 
bedoeling de gezegden in de pers te zien 
verschijnen; de correctionele rechtbank 
is, derhalve, ratione materiae bevoegd 
om er kennis van te nemen. (Artt. 8, 9, 
14 en 98 Gw.; artt. 444 en 448 Sw.) 

11 december 1979 452 

BEROEPSGEHEIM 
1. - Advocaat - Mededeling aan de 

procureur des Konings of aan de onder
zoeksrechter ter gelegenheid van de 
verdediging van zijn client van inlichtin
gen die hij heeft van een andere advo
caat, de gewezen raadsman van dezelfde 
client, en die verband houden met het 
waarnemen van de belangen van die 
client door die raadsman. 

Onverminderd de toepassing van de 
regels van de beroepsplichtenleer belet 
art. 458 Sw. niet dat een advocaat ter 
gelegenheid van de verdediging van de 
belangen van zijn client aan de procu
reur des Konings of aan de onderzoeks
rechter mededeling doet van inlichtingen 
die hij van een andere advocaat, een 
gewezen raadsman van dezelfde client, 
heeft verkregen en die verband houden 
met het waarnemen van die belangen 
door die raadsman. 

12 maart 1980 865 

2. - Advocaat - Voorwe.zp. 
Het beroepsgeheim dat de advocaat 

bindt, slaat op de vertrouwelijke mede
delingen en de geheimen van zijn client. 

12 maart 1980 865 

3. - Advocaat - Gemeenschappelijke 
client van verschillende advocaten -
Bekendmaking door een advocaat van 
een gemeenschappelijke client van 
inlichtingen die hem door zijn confrater 
zijn medegedeeld in het kader van hun 
gemeenschappelijk optreden voor hun 
client - Geen schending van het 
beroepsgeheim. 

Onverminderd de regels van de 
beroepsplichtenleer wordt het beroeps
geheim niet geschonden wanneer een 
advocaat aan een gemeenschappelijke 
<:lient inlichtingen bekendmaakt die hem 

door zijn confrater zijn medegedeeld in 
het kader van hun gemeenschappelijk 
optreden voor hun client, ook al zijn 
dergelijke inlichtingen verstrekt op een 
ogenblik dat de advocaat, die ze mede
deelt, niet meer de raadsman is van de 
gemeenschappelijke client. 

12 maart 1980 865 

BERUSTING 

1. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgen 
van een partij over een door de tegen
partij in rechte aangevoerd feit - Op 
welke voorwaarde is stilzwijgen een 
berusting? 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling kan in·_ burgerlijke zaken het stil
zwijgen van .een partij over een door de 
tegenpartij in rechte aangevoerd feit, 
onder bepaalde omstandigheden, een 
berusting of een bekentenis zijn. 

25 oktober 1979 261 

2. - Burgerlijke zaken - Gerechte
Jijke beslissing - Weigering aan het 
cassatiegeding dee] te nemen 
Omstandigheid waaruit niet blijkt dat in 
de beslissing is berust. 

Het enkele feit dat aan een cassatiege
ding niet wordt deelgenomen, is geen 
berusting. 

25 oktober 1979 264 

3. - Burgerlijke zaken - Stilzwij
gende berusting in een rechterlijke be
slissing - Begrip. 

Stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan aileen worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of fei
ten waaruit blijkt dat de partij het vaste 
en ondubbelzinnige voomemen heeft 
haar instemming te betuigen met de 
beslissing. (Artt. 1044 en 1045 B.W.) 

27 juni 1980 1371 

4. - Burgerlijke zaken - Vrijwillige 
betaling van de kosten - Geen bewijs 
van berusting- Begrip. 

Behoudens andersluidende bepaling 
heeft het cassatieberoep in burgerlijke 
zaken geen schorsende werking, zodat 
betaling van de gerechtskosten, al 
geschiedt zij vrijwillig, niet volstaat om 
aan te tonen dat de eiser afstand heeft 
gedaan van een rechtsmiddel dat hij nog 
kon aanwenden. 

27 juni 1980 1371 
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BESCHERMING VAN DE MAAT-~ HOOFDSTUKN 
SCHAPPIJ COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 

. MAATSCHAPPIJ HOOFDSTUK I. - Algemene begr1ppen 
DE 

HOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling 

HOOFDSTUK III. - Internering van 
geestesgestoorden 

HOOFDSTUK IV. - Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 

Afdeling 1. - Samenstelling. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
Afdeling 3. - Rechtspleging. 

HOOFDSTUK V. - Hoge Commissie 

HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingstel-
ling van recidivisten 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGE.MENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
INOBSERVATIESTELLING 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

1. - Internering - Bepalingen betref
fende de verschijning van een verdachte. 
voor de onderzoeksgerechten inzake 
voorlopige hechtenis - Bepalingen niet 
van toepassing. 

De bepalingen van de artt. 5, derde lid, 
en 20, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis inzake het door de griffier van het 
onderzoeksgerecht aan de raadsman van 
de verdachte te geven bericht zijn niet 
van toepassing als een verdachte ver
schijnt voor het onderzoeksgerecht dat 
uitspraak moet doen over een vorderi:r;Ig 
tot internering. 

26 maart 1980 933 

2. - Misdrijf gepleegd door een op 
proef in vrijheid gestelde gelnterneerde 
~ Vervolgingen uit hoofde van dat 
misdrijf. 

W anneer een op proef in vrijheid 
gestelde gei'ntemeerde een misdrijf 
pleegt, kan hij uit dien hoofde str:afrech.,. 
telijk worden vervolgd; de vordermg van 
de procureur des Konings tot wederop
neming overeenkomstig art. 20, tweede 
lid Wet Bescherming Maatschappij belet 
ni~t dat het openbaar ministerie die 
vervolging instelt of voortzet. 

25 juni 1980 1339 

Afdeling 1. - Samenstelling. 

3. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij die beslist over de 
invrijheidstelling van een gelnterneerde 
- Leden van de commissie die niet alle 
zittingen over de zaken hebben bijge
woond - Nietige beslissing. 

15 januari 1980 561 

4. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij die beslist over de 
invrijheidstelling van een gelnterneerde 
- Leden van de commissie die niet 
allen de directeur of de geneesheer van 
de inrichting hebben gehoord - Nietige 
beslissing. 

5 februari 1980 667 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

5. - Art. 18 - Verzoek tot invrijheid
stelling - Taak van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij. 

De commissie tot bescherming van· de 
maatschappij houdt zich op de hoogte 
van de toestand van de gei'nterneerde en 
onderzoekt, bij ieder verzoek tot . invrij
heidstelling, of de voorwaarden van een 
invrijheidstelling zijn vervuld; bij het 
treffen van een nieuwe beslissing is zij 
niet gebonden door hetgeen bij vorige 
beslissingen in het vooruitzicht werd 
gesteld. (Art. 18 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

15 januari 1980 563 

6. - Beoordeling van de geestestoe
stand van een gelnterneerde door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij - Onaantastbare beoordeling. 

De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt op onaantast
bare wijze, in feite, of de geestestoestand 
van de gei'ntemeerde voldoende verbe
terd is en of de voorwaarden van zijn 
reclassering vervuld zijn; zij is niet 
verplicht de adviezen van de directeur of 
de geneesheer van de inrichting te 
volgen en uitspraak te doen binnen een 
gestelde termijn. (Art. 18, eerste lid, Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

15 januari 1980 563 

7.- Art. 18- Verzoek tot invrijheid
stelling - Taak van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij. 

De commissie tot bescherming van de 
maatschappij houdt zich op de hoogte 
van de toestand van de gei'nterneerd(!. en 
onderzoekt, bij ieder verzoek tot invrij-
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heidstelling, opnieuw of de voorwaarden 
voor een invrijheidstelling zijn vervuld; 
bij het treffen van een nieuwe beslissing 
is zij niet gebonden door hetgeen bij 
vorige beslissingen in het vooruitzicht 
werd gesteld. (Art. 18 Wet Bescherming 
Maatschappij .) 

15 januan 1980 565 
Afdeling 3. - Rechtspleging. 

8. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij aan de gei'nterneerde verlof wordt 
geweigerd - Cassatieberoep Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

19 september 1979 70 

9. - Commissies tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld krachtens de 
wet tot bescherming van de maatschap
pij - Treden op als eigenlijke gerech
ten, wanneer zij uitspraak doen over een 
geschil betreffende de individuele vrij
heid - Verplichting om hun beslissin
gen met redenen te omkleden. 

Wanneer een commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
krachtens de wet tot bescherming van 
de maatschappij, uitspraak doet over een 
geschil betreffende de individuele vrij
heid, treedt zij op als een eigenlijk 
gerecht en is derhalve verplicht haar 
beslissing met reden,en te omkleden. 
(Art. 97 Grondwet.) 

20 november 1979 359 

10. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de invrijheidstelling van de gei'nter
neerde wordt geweigerd - Geen conclu
sie - Redengeving. 

Bij gebrek aan een conclusie is regel
matig met redenen omkleed de beslis
sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij waarbij een ver
zoek om voorlopige invrijheidstelling 
van de ge1nterneerde wordt afgewezen 
op grond van de vaststelling dat zijn 
geestestoestarid niet voldoei).de verbeterd 
is en de voorwaarden voor zijn reclasse
ring niet vervuld zijn. (Art. 97 Gw. en 
art. 18, eerste lid, Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

9 januari 1980 540 

11. - Art. 18, eerste lid - Draag
wijdte. 

Waar art. 18, eerste lid, Wet Bescher
ming Maatschappij bepaalt dat de com
missie zich op de hoogte houdt van de 
toestand van de ge1nterneerde en zich 
met het oog daarop naar de plaats van 
zijn internering kan begeven of deze 

taak aan een van haar leden kan 
opdragen, heeft die bepaling alleen tot 
doel de commissie de mogelijkheid te 
bieden contact te houden met de ge1n
terneerde ten einde de evolutie van zijn 
toestand te volgen, maar heeft niets uit 
te staan met de rechtspleging die aan de 
commissie oplegt, vooraleer zij beslist 
over een verzoek tot invrijheidstelling 
van een gei:nterneerde, de directeur of 
de geneesheer van de iNrichting en de 
ge1nterneerde te horen. 

15 januari 1980 561 

12. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij aan de gei'nterneerde verlof wordt 
geweigerd - Voorziening in cassatie -
Niet ontvankelijke voorziening. 

15 januari 1980 563 

13. - Art. 18 Achtereenvolgende 
beslissingen van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij over 
onderscheiden verzoeken tot invrijheid
stelling - Beslissingen die niet behoe
ven getroffen te worden door de op 
dezelfde wijze samengestelde commissie. 

De commissie tot bescherming van 
maatschappij houdt zich op de hoogte 
van de toestand van de ge1nterneerde en 
onderzoekt, bij ieder verzoek tot invrij
heidstelling, opnieuw of de voorwaarden 
voor een invrijheidstelling zijn vervuld; 
bij het treffen van een nieuwe beslissing 
is zij niet gebonden door hetgeen bij 
vorige beslissingen in het vooruitzicht 
werd gesteld. (Art. 18 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

15 januari 1980 565 

14. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij waarbij een verzoek tot 
invrijheidstelling van de gei'nterneerde 
aanhangig is - Verhoor van de direc
teur of geneesheer van de inrichting in 
aanwezigheid van de raadsman van de 
gei'nterneerde niet vereist. 

Zo, luidens de artt. 16, derde lid, en 18, 
eerste en derde lid, Wet Bescherming 
Maatschappij, de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, waarbij een 
verzoek tot invrijheidstelling van de 
gei:nterneerde aanhangig is, over dit 
verzoek niet kan beslissen dan na de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting te hebben gehoord, vereisen 
die bepalingen nochtans niet dat dit 
verhoor geschiedt in aanwezigheid van 
de raadsman van de gei:nterneerde. 

15 januari 1980 566 
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15. - Beslissing van de commissie tot 

bescherming van de maatschappij waar
bij aan de gei'nterneerde verlof wordt 
geweigerd - Voorziening in cassatie -
Niet ontvankelijke voorziening. 

15 januari 1980 566 

16. - Vordering van de procureur des 
Konings tot wederopneming van een op 
proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde 
- Cassatieberoep - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

6 februari 1980 672 

17. - Art. 18, eerste lid - Draag
wijdte. 

Zo art. 18, eerste lid, Wet Bescherming 
Maatschappij bepaalt dat de commissie 
zich op de hoogte houdt van de toestand 
van de gelnterneerde en zich met het 
oog daarop naar de plaats van zijn 
internering kan begeven of deze taak 
aan een van haar leden kan opdragen, 
heeft die bepaling aileen tot doei de 
commissie de mogelijkheid te bieden 
contact te houden met de gelnterneerde 
ten einde de evolutie van zijn toestand 
te volgen, maar heeft niets uit te staan 
met de rechtspleging die aan de commis
sie oplegt, vooraleer zij beslist over een 
verzoek tot invrijheidstelling van een 
gei:nterneerde, de directeur of de genees
heer van de inrichting en de gelnter
neerde te horen. 

11 maart 1980 860 

18. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij beslist over de invrij
heidstelling van een gei'nterneerde -
Leden van de commissie hebben niet 
allen de directeur of de geneesheer van 
de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij en de gei'nterneerde 
gehoord- Nietige beslissing. {Artt. 16, 
derde lid, en 18, eerste en derde lid, Wet 
Bescherming Maatschappij.) ' 

11 maart 1980 860 

19. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij over 
de definitieve invrijheidstelling of de 
inVJijheidstelling op proef van de getn
terneerde - Geen vaststelling dat de 
procureur des Konings van het arrondis
sement, de directeur of de geneesheer 
van de inrichting zijn gehoord - Nietig
heid. 

Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij, die uitspraak doet over de defini
tieve invrijheidstelling of de invrijheid
stelling op proef van de gelnterneerde, 
wanneer noch uit die beslissing noch uit 
enig stuk waarop het Hof vermag acht te 

slaan, blijkt dat de procureur des 
Konings van het arrondissement, de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting zijn gehoord. (Artt. 16, 18 en 
21 Wet Bescherming Maatschappij.) 

12 maart 1980 864 

20.- Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij tot 
wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde gei'nterneerde - Wet
tigheid- Voorwaarde. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, waarbij wederop
neming wordt gelast van een op proef in 
vrijheid gestelde gei:nterneerde, als 
daarin wordt vastgesteld dat uit het 
gedrag van de betrokkene, sinds hij in 
vrijheid is gesteld, en met name hieruit 
dat hij de gestelde voorwaarden niet in 
acht neemt, blijkt dat hij een gevaar 
voor de maatschappij oplevert. 

19 maart 1980 888 

21. - Wet Bescherming Maatschappij, 
art. 20, tweede lid - Vordering van de 
procureur des Konings tot wederopne
ming van een op proef vrijgelaten gein
terneerde - Cassatieberoep - Niet 
ontvankelijk. 

18 juni 1980 1305 

22. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de wederopneming van een op proef 
in VJijheid gestelde gei'nterneerde wordt 
bevolen - Motivering. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die, 
na te hebben vastgesteld dat, om de 
redenen die ze opgeeft, de op proef in 
vrijheid gestelde gei:nterneerde de hem 
opgelegde voorwaarden niet heeft nage
leefd, zijn wederopneming in een psy
chiatrische afdeling beveelt~ (Art. 20 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

18 juli 1980 1386 

23. - Niet naleven van de voozwaar
den die aan de geii1terneerde zijn opge
legd bij zijn im?Iijheidstelling op proef 
en mogelijkheid tot sociale reclassering 
- Onaantastbare beoordeling, in feite, 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij. 

18 juli 1980 1386 

24. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Beslissing over de 
wederopneming van een op proef in 
VJijheid gestelde gei'nterneerde - Ver
plichting om de geinterneerde te horen 
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- Aanwezigheid van de gei"nterneerde 
op aile vergaderingen, die aan de behan
deling van de zaak zijn gewijd, niet 
vereist. 

18 juli 1980 1386 

HOOFDSTUKV 
HOGE COMMISSIE 

HOOFDSTUK VI 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI

VISTEN 

25. - Terbeschikkingstelling van een 
recidivist - Voeging van vroegere pro
cedures vastgesteld in het veroordelend 
arrest - Vermelding van voeging in het 
proces-verbaal van de terechtzitting niet 
vereist. (Art. 24. Wet Bescherming Maat
schappij.) 

1 april 1980 969 

26. - Terbeschikkingstelling van een 
recidivist - Redengeving - Begrip. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij terbeschikking
stelling van de regering wordt gelast van 
een beklaagde die zich in staat van 
herhaling bevindt, in de zin van 
art. 56 Sw., wanneer zij erop wijst dat 
hij een aanhoudende neiging vertoont 
tot het plegen van misdrijven, dat de 
vorige bestraffingen geen, althans geen 
blijvende verbeterende invloed hebben 
gehad op hem en dat dientengevolge 
blijkt dat hij als bijzonder gevaarlijk 
voorkomt. (Artt. 23 en 24 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

1 april 1980 969 

27. - Terbeschikkingstelling van de 
regering overeenkomstig art. 23 van die 
wet- Redenen. 

Wettig is de beslissing van de rechter 
dat de beklaagde, overeenkomstig 
art. 23 Wet Bescherming Maatschappij, 
gedurende tien jaar na afloop van zijn 
straf ter beschikking van de regering 
wordt gesteld, wanneer de rechter vast
stelt dat het te vrezen is dat de 
beklaagde bij zijn vrijlating een ernstig 
gevaar zal betekenen voor de maat
schappij en dat, wegens zijn aanhou
dende neiging tot het plegen van mis
drijven, er ook gevaar bestaat voor 
nieuwe recidive. 

29 april 1980 1082 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEl 

BE SLAG 
1. - Uitvoerend beslag op onroerend 

goed - Pacht zonder vaste dagtekening 
voor de overschrijving van het exploot 
van uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Pacht die aan de koper kan 
worden tegengeworpen. 

Een pacht kan aan de koper worden 
tegengeworpen ook al had hij geen vaste 
dagtekening v66r de overschrijving van 
het exploot van uitvoerend beslag op 
onroerend goed. (Art. 1575 Ger.W.; art. 55 
Pachtwet.) 

12 oktober 1979 195 

2. - Goederen van een openbare 
overheid - Geen gedwongen tenuitvoer
Jegging mogelijk. 

Krachtens het algemeen beginsel van 
de continui:teit van de openbare dienst 
zijn de goederen van een publiekrechte
lijke persoon niet vatbaar voor gedwon
gen tenuitvoerlegging. 

26 juni 1980 1365 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 
1. - Vermelding van de naam, de 

.voornamen en in voorkomend geval de 
hoedanigheid van de persoon aan wie 
afschrift is ter hand gesteld. 

Krachtens art. 43, 4•, Ger.W. moet het 
exploot van betekening, op straffe van 
nietigheid, de naam, de voornamen en in 
voorkomend geval de hoedanigheid ver
melden van de persoon aan wie afschrift 
is ter hand gesteld. 

4 september 1979 1 

2. - Afschrift van het exploot 
Vermeldingen van het origineel en 
handtekening van de gerechtsdeurwaar
der. 

Krachtens art. 45 Ger.W. moet het 
afschrift van het exploot op straffe van 
nietigheid alle vermeldingen van het 
origineel bevatten en door de gerechts
deurwaarder getekend zijn. 

4 september 1979 1 

3. - Onregelmatigheid wegens het 
gebrek aan overeenstemming tussen het 
afschrift en het origineel van het exploot 
- Nietigheid- Voorwaarde. 

Nu de nietigheid ten gevolge van de 
onregelmatigheid wegens het gebrek aan 
overeenstemming tussen het afschrift en 
het origineel van het exploot van beteke
ning niet een van de gevallen van 
nietigheid is die in art. 862, § 1, van 
hetzelfde wetboek worden opgesomd, 
kan zij krachtens art. 861 Ger.W. enkel 
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door de rechter worden uitgesproken als 
zij de belangen schaadt van de partij die 
ze opwerpt. 

bevindt. (Art. 1, eerste lid, Ger.W. en 
art. 1, 1", Overeenkomst 25 april 
1959 tussen de Belgische Regering en de 

4 september 1979 1 Regering van de Bondsrepubliek Duits
land ten einde de toepassing te verge
makkelijken van art. 6 van het Interna
tionaal Verdrag betreffende de burger
lijke rechtsvordering, te Den Haag op 
1 maart 1954 ondertekend en goedge
keurd bij de wet van 28 maart 1958.) 

4. - Betekening aan een buitenlandse 
vennootschap - Betekening in het bui
tenland Vennootschap met een 
bedrijfszetel in Belgie die gekend was 
door de partij op wier verzoek de 
betekening is gedaan - Betekening als 
ongedaan beschouwd. 

28 september 1979 126 

5. - Internationaal Verdrag betref
fende burgerlijke rechtsvordering geslo
ten op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage
Overeenkomst tussen de Belgische 
Regering en de Regering van de Bonds
republiek Duitsland gesloten op 
25 april 1959 - Overeenkomst waarbij 
niet wordt bepaald dat de stukken 
rechtstreeks over de post kunnen wor
den toegezonden aan de belanghebbende 
die zich in het buitenland bevindt. 

De tussen de Belgische Regering en 
de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland op 25 april 1959 gesloten 
overeenkomst tot het vergemakkelijken 
van de rechtsbetrekkingen bij de toepas
sing van het op 1 maart 1954 te 's-Gra
venhage gesloten en bij de wet van 
28 maart 1958 goedgekeurde Verdrag, 
veroorlooft niet rechtstreeks over de 
post stukken toe te zenden aan de 
belanghebbende die zich in het buiten
land bevindt. 

3 oktober 1979 138 

6. - Strafzaken Gez·echtelijke en 
buitengerechtelijke stukken welke in 
Belgie zijn opgemaakt en uitsluitend 
betrekking hebben op de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij - Stuk
ken bestemd voor personen wier verblijf 
op het grondgebied van de Bondsrepu
bliek Duitsland is gevestigd - "Wijze van 
overzending. 

De in Belgie in strafzaken opgemaakte 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken die uitsluitend betrekking heb
ben op de rechtsvordering van de bur
gerlijke partij en uitsluitend bestemd 
zijn voor personen die op het grondge
bied van de Bondsrepubliek Duitsland 
verblijven, moeten, voor hun mededeling 
. aan de geadresseerde, rechtstreeks door 
de procureurs-generaal of door de pro
cureurs des Konings worden gezonden 
aan de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Landgericht of Amtsge
richt - in het rechtsgebied waarvan 
degene, voor wie ze zijn bestemd, zich 

3 oktober 1979 138 

7. - Strafzaken - Exploot dat in 
Belgie is opgemaakt en uitsluitend 
betrekking heeft op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij - Overzending 
van het exploot als bepaald in de 
overeenkomst van 25 april 1959 tussen 
de Belgische Regering en de Regering 
van de Bondsrepubliek Duitsland -
Betekening van het exploot - Begrip. 

Wanneer een in Belgie in strafzaken 
opgemaakt stuk, dat uitsluitend betrek
king heeft op de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij, is medegedeeld als 
bepaald in de Overeenkomst van 
25 april 1959 tussen de Belgische Rege
ring en de Regering van de Bondsrepu
bliek Duitsland, d.w.z. door toedoen van 
de procureurs-generaal of de procureurs 
des Konings, geschiedt de betekening 
van het exploot, in de zin van art. 40, 
eerste lid, Ger.W., pas op het ogenblik 
dat de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, - Landgericht of Amtsge
richt - in het rechtsgebied waarvan 
degene voor wie het stuk bestemd is, 
zich bevindt, het aan deze te overhandi
gen stuk ontvangt. 

3 oktober 1979 138 

8. - Burgerlijke zaken - Cassatiebe
roep - Exploot van betekening van de 
bestreden beslissing waaruit niet met 
zekerheid kan worden opgemaakt of het 
afschrift van de akte aan de eiser is 
afgegeven in zijn hoedanigheid van 
geadresseerde - Betekening waardoor 
de cassatietermijn niet ingaat. 

In burgerlijke zaken kan de beteke
ning van de bestreden beslissing de 
cassatietermijn niet doen ingaan als uit 
de vermeldingen van het exploot van 
betekening niet met zekerheid blijkt dat 
het afschrift van de akte door de optre
dende gerechtsdeurwaarder is afgegeven 
aan de eiser in zijn hoedanigheid van 
geadresseerde van de akte en niet als 
familielid van een andere geadresseerde 
die overleden is. (Artt. 1073 en 
1078 Ger.W.) 

4 oktober 1979 148 
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9. - Betekening aan de procureur des 

Konings Gerechtelijk Wetboek, 
art. 40, vierde lid- Vereisten. 

Volgens artikel 40, vierde lid, Ger.W. is 
de betekening in het buitenland of aan 
de procureur des Konings ongedaan, 
indien de partij, op wier verzoek zij is 
verricht, de woonplaats of de verblijf
plaats of de gekozen woonplaats van 
degene aan wie betekend wordt, in 
Belgie of, in voorkornend geval, in het 
buitenland kende; naar recht verant
woord is de beslissing dat de betekening 
aan de procureur des Konings regelrna
tig is, als de rechter vaststelt dat de 
woonplaats van degene aan wie bete
kend wordt in Belgii:\ niet bekend was 
en dat zulks aan diens eigen nalatigheid 
te wijten was. 

22 rnei 1980 1178 

BETICHTING VAN VALSHEID 
Taalgebruik - Art. 38 Taalwet in 

Gerechtszaken - Verklaring van de 
gerechtsdeurwaarder dat hij bij de dag
vaarding een Franse vertaling heeft 
gevoegd - Bewijswaarde behoudens 
betichting van valsheid. 

De verklaring van de gerechtsdeur
waarder dat hij bij de dagvaarding een 
Franse vertaling heeft gevoegd, levert 
bewijs op zolang zij niet van valsheid 
wordt beticht. 

22 april 1980 1045 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. - Gerneente- en provin-

ciebelastingen. 
Afdeling 2. - Inkornstenbelastingen. 
Afdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Aanleg. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

Afdeling 3. Geschillen inzake 
bevoegdheid. 

Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij-
zondere regels). 

HOOFDSTUK IV.- Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Aanleg. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
Afdelin~ 3. - Geschil inzake bevoegd

heid (zie : Regeling van rechtsgebied). 

Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde-
ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Gerneente- en provin
ciebelastingen. 

1. - Gemeente-, provincie- en ag
glomeratiebelasting - Indirecte belas
ting - Bezwaar - Bevoegdheid van de 
gewone rechtbanken. 

28 rnaart 1980 953 

Afdeling 2. - Inkornstenbelastingen. 

Afdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

2. - Burgerlijke zaken - Aanleg -
Begrip. 

W anneer de aanleg wordt bepaald 
door de sarnenvoeging van het bedrag 
van de hoofdvordering en het bedrag 
van de tegenvordering, het bedrag van 
de hoofdvordering het bedrag niet 
bereikt waardoor de beslissing over deze 
vordering vatbaar is voor hoger beroep, 
en de tegenvordering in eerste aanleg 
wordt beslecht bij gebreke van grondsla
gen voor de bepaling van de waarde 
ervan, zoals zij zijn ornschreven in de 
artt. 557 tot 562 Ger.W., kan tegen de 
beslissing die over het geschil uitspraak 
doet hoger beroep worden ingesteld. 
(Artt. 557, 617, eerste lid, 618, eerste lid, 
619 en 620 Ger.W.) 

5 oktober 1979 154 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

3. - Bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Vordering tot staking aanhan
gig bij de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel (wet van 14 juli 1971, 

'artikel 55}- Hoger beroep voor het hof 
van beroep - Tegenvordering gegrond 
op het tergend en roekeloos karakter 
van het hager beroep - Bevoegdheid 
van het hof van beroep. 

Wanneer het hof van beroep kennis 
heeft genornen van een hoger beroep 
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tegen de beslissing van de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel, waarbij 
overeenkomstig art. 55 wet van 
14 juli 1971 uitspraak wordt gedaan over 
een vordering tot staking, is het hof 
bevoegd om kennis te nemen van een 
terugvordering gegrond op het tergend 
of roekeloos karakter van de hoofdvor
dering. (Art. 563, derde lid, Ger.W.) 

4 oktober 1979 146 

4. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid van de vrederechter - Wet van 
29 nov. 1979, art. 2, ter vervanging van 
art. 590, eerste lid, Ger. W. - Bevoegd
heidswet toepasselijk op de hangende 
gedingen - Begrip. 

Art. 2 wet van 29 nov. 1979 ter 
vervanging van art. 590, eerste lid, 
Ger.W. en tot vaststelling van de 
bevoegdheid van de vrederechter is van 
toepassing op de hangende rechtsgedin
gen, zonder dat die worden onttrokken 
aan de instantie van het gerecht waar
voor zij op geldige wijze aanhangig zijn. 
(Art. 3 Ger.W.) 

14 maart 1980 874 
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

Afdeling 3. Geschillen inzake 
bevoegdheid. 

5. - Rechtbank van eerste aanleg -
Bevoegdheid - Volheid van rechtsmacht 
- Uitzonderingen - Gevolgen. 

Voor de rechtbank van eerste aanleg 
moet de verwijzing van de zaak naar een 
andere bevoegde rechtbank worden ge
vraagd v66r aile exceptie of verweer, 
tenzij het gaat om vorderingen die 
rechtstreeks voor het hof van beroep of 
het Hof van Cassatie moeten komen. 
(Artt. 568 en 854 Ger.W.) 

17 januari 1980 573 

6. - Burgerlijke zaken Ger. W., 
art. 660, eerste lid - Bepaling van 
toepassing op het Hot van Cassatie 
wanneer het een vonnis van de arrondis
sementsrechtbank vernietigt wegens 
schending van een regel inzake bevoegd
heid. 

14 maart 1980 874 
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

7. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Hoger beroep tegen een vonnis 
van de arbeidsrechtbank aanhangig bij 
het arbeidshof - Vordering beoogt 
enkel de toekenning van een opzeg
gingsvergoeding wegens beeindiging van 
een arbeidsovereenkomst voor bedien
den - Arbeidshof bevo_egd om te beslis-

sen dat de vordering niet gegrond is 
omdat er tussen de partijen geen ar
beidsovereenkomst bestond. 

24 september 1979 89 

8. - Aanleg - Sociale zaken 
Veiligheidscomite - Verkiezing van de 
personeelsafgevaardigden Geschil 
over de vraag of verkiezingen moeten 
worden gehouden. 

In eerste aanleg gewezen is het vonnis 
van de arbeidsrechtbank dat uitspraak 
doet over de vraag of in een onderne
ming al dan niet verkiezingen van de 
personeelsafgevaardigden in een veilig
heidscomite moeten worden gehouden 

· met toepassing van artikel 1, § 4, b, 
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952, 
luidens hetwelk verkiezingen moeten 
worc;len gehouden in de ondernemingen 
waar bij de vorig~ verkiezing een comite 
is opgericht, voor zover zij gewoonlijk 
gemiddeld ten minste 20 werknemers 
·tewerkstellen. (Artt. 616 en 619 Ger.W.) 

24 december 1979 505 

9. Volstrekte bevoegdheid 
Arbeidsgerechten - Vordering tot beta
ling van een opzeggingsvergoeding -
Werkgever die een akkoord door boe
delafstand heeft bekomen. 

De arbeidsgerechten zijn bevoegd om 
te beslissen op de rechtsvordering van 
een werknemer tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding tegen een werkne
mer die een akkoord door boedelafstand 
heeft bekomen. (Artt. 574, 2•, en 
578 Ger.W.) 

4 februari 1980 657 

10. - Burgerlijke zaken - Zelfstandi
gen - Geschil over de toekenning van 
een rust- of overlevingspensioen -
Waarde van de vordering - Vaststelling. 

17 maart 1980 879 

11. - Sociale zaken - Territoriale 
bevoegdheid - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 627, 9" - Geen regel van openbare 
orde. 

De bijzondere regel inzake territoriale 
bevoegdheid, neergelegd in art. 627, 9•, 
Ger.W., is niet van openbare orde. 

9 juni 1980 1242 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 
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Mdeling 2. - Bevoegdheid. 

12. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Vonnisgerecht dat zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van feiten 
die niet wettig aanhangig zijn gemaakt 
bij een beschikking van de raadkamer 
- Vonnisgerecht waarbij tegelijkertijd, 
maar afzonderlijk bij een andere 
beschikking tot verwijzing, andere feiten 
ten Jaste van dezelfde beklaagde zijn 
gelegd - Gerecht dat zelf en voor het 
eerst wijst op een samenhang tussen die 
feiten en de feiten die onwettig aanhan
gig zijn gemaakt- Vonnisgerecht dat 
zich voor de hele zaak onbevoegd ver
klaart - Onwettigheid. 

5 december 1979 425 
ll. - Bevoegdheid - Strafzaken -

Belediging door woorden aan het adres 
van iemand die drager is van het 
openbaar gezag of van de openbare 
macht, wegens zijn hoedanigheid of zijn 
bediening - Bevoegdheid van de correc
tionele rechtbank. 

Het misdrijf « belediging door 
woorden » aan bet adres van iemand die 
drager is van bet openbaar gezag of van 
de openbare macht, wegens zijn hoeda
nigheid of zijn bediening, is geen druk
persmisdrijf al werden zij uitgesproken 
in aanwezigheid van journalisten met de 
bedoeling de gezegden in de pers te zien 
verschijnen; de correctionele rechtbank 
is, derhalve, ratione materiae bevoegd 
om er kennis van te nemen. (Artt. 8, 9, 
14 en 98 Gw.; artt. 444 en 448 Sw.) 

11 december 1979 452 

14. - Bevoegdheid Strafzaken -
Beschikking van de raadkamer waarbij 
een misdaad wettig wordt gecorrectiona
Jiseerd - Correctionalisering die ook 
geldt voor andere kwalificaties van het
zelfde feit - Voorwaarden. 

De correctionalisering van een mis
daad door bet onderzoeksgerecht geldt 
voor alle kwalificaties van bet strafbaar 
feit, op voorwaarde dat dit feit wettig 
vatbaar blijft voor correctionalisering en 
dat de eventuele straf verzwaring waarin 
de wet voorziet, niet volgt uit een 
omstandigheid waarmee bet onderzoeks
gerecht niet bekend was of geen reke
ning had gehouden. 

9 januari 1980 544 
Mdelin~ 3. - Geschil inzake bevoegd

heid (zie : Regeling van rechtsgebied). 

15. - Strafzaken - Geschil inzake 
cntvankelijkheid van de strafvordering 
- Geen bevoegdheidsgeschil. 

23 oktober 1979 242 

16. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Beklaagde die betwist dat de feiten van 
de telastlegging een misdnjf vormen -
Geen geschil inzake bevoegdheid. 

30 oktober 1979 275 

17. - Bevoegdheid Strafzaken -
Hof van Cassatie waarbij een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied aanhangig is 
ten gevolge van een beslissing tot onbe
voegdverklaring van het hof van beroep 
dat uitspraak heeft gedaan, na voeging 
van twee vorderingen, ingesteld de ene 
op rechtstreekse dagvaarding en de 
andere op verwijzing door de raadkamer 
- Geen cassatieberoep tegen de beslis
sing op de vordering op rechtstreekse 
dagvaarding- Gevolgen. 

Wanneer bet vonnisgerecht twee 
zaken betreffende dezelfde beklaagde, 
waarvan bet respectievelijk op recht
streekse dagvaarding van bet openbaar 
ministerie en op verwijzing door de 
raadkamer, wegens samenhang heeft 
samengevoegd en zich voor de hele zaak · 
onbevoegd verklaart op grond dat de 
feiten van de verwijzingsbeschikking 
niet wettig aanhangig zijn gemaakt, 
behoeft bet rechtsgebied enkel te wor
den geregeld voor de strafvordering 
waarvan de rechter door de beschikking 
van de raadkamer kennis genomen 
heeft; van de onwettigheid die zou 
kleven aan de beslissing, waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart voor 
de vordering op rechtstreekse dagvaar
ding, kan bet Hof geen kennis nemen 
als dienaangaande geen cassatieberoep 
is ingesteld . 

19 maart 1980 886 

18. - Strafzaken - Bevoegdheidsge
schil - Begrip. 

Een beslissing inzake een bevoegd
heidsgeschil is bet arrest van bet hof 
van beroep dat, als antwoord op een 
conclusie waarin wordt beweerd dat de 
eerste rechter zich wettig onbevoegd had 
verklaard om kennis te nemen van de 
zaak, op grond dat feiten die misdaden 
zijn en die samenhangend zijn met die 
welke voor het hof waren gebracht, niet 
waren gecorrectionaliseerd, vaststelt dat 
de litigieuze feiten vervat zijn in feiten 
waarop de verwijzingsbeschikking be
trekking heeft en bijgevolg beslist dat de 
eerste rechter en bet hof van beroep zelf 
wel bevoegd zijn. 

25 juni 1980 1352 

19. - Bevoegdheid Strafzaken -
Gesch11 inzake bevoegdheid - Begrip. 
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Niet de bevoegdheid van het onder

zoeksgerecht wordt betwist door de 
beklaagde die, na door het hof van 
assisen vrijgesproken te zijn van moord, 
voor de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling betoogt dat hij 
naar de correctionele rechtbank niet kan 
worden verwezen wegens hetzelfde, 
anders gekwalificeerd feit, hetzij op 
grond van de stukken die tot de vrij
spraak hebben geleid, hetzij op grond 
van de door de onderzoeksrechter na de 
vrijspraak gedane ondervraging, en dat 
het onderzoeksgerecht gebonden is door 
de kwalificatie die in het arrest van 
verwijzing van het hof van assisen aart 
het feit is gegeven. 

13 augustus 1980 1394 
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde

ring {bijzondere regels}. 

BEWIJS 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoor-

delingsvrijheid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

Afdeling 3. - Getuigen. 
Afdeling 4.- Vermoedens. 
Afdeling 5. - Bekentenis. 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoor

delingsvrijheid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 
§ 2. (Miskenning van} bewijskracht. 

Afdeling 3. - Getuigen. 
Afdeling 4.- Vermoedens. 
Afdeling 5. - Bekentenis. 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Burger
lijke zaken - Beslissing gegrond op 
stukken waarvan in de conclusie van de 
partijen niet wordt gesproken, maar die 
regelmatig aan de rechter zijn voorge
legd - Wettigheid. 

De rechter werpt geen geschil op 
waarvan het bestaan door de partijen in 
hun conclusie is uitgesloten, doet geen 
uitspraak over niet gevorderde zaken en 
schendt evenmin de wettelijke bepalin
gen inzake bewijsvoering, wanneer hij 
beslist dat een tegen een onjuiste datum 
gedane opzegging geldig is, maar dat de 
gevolgeri eerst zullen intreden op de 
datum waartegen zij volgens de overeen
komst en de gebruiken had moeten zijn 
gedaan, en zulks grondt op de vaststel
ling dat de partij zeker in haar opzeg
ging heeft volhard, en die volharding 
afleidt uit de eis tot het verlijden van de 
akte en uit de aanmaningen die hem op 
regelmatige wijze zijn voorgelegd. (Art. 
1315 B.W.; art. 1138, 2", Ger.W.} 

8 mei 1980 1122 

2. - Algemene begrippen - Burger
lijke zaken - Zaken waarin het bewijs 
door vermoedens kan worden geleverd 
- De rechter kiest uit de hem voorge
legde gegevens die welke het meest 
geschikt lijken om tot zijn overtuiging te 
komen. 

Wanneer het bewijs door vermoedens 
kan worden geleverd, worden de regels 
inzake de bewijsvoering niet geschonden 
door de rechter die, krachtens zijn 
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid, 
op grond van een gemotiveerde keuze, 
onder de hem voorgelegde gegevens die 
vermoedens in aanmerking neemt welke 
hem het meest geschikt lijken om tot 
zijn overtuiging te komen. (Artt. 1315, 
1349 en 1353 B.W.) 

8 mei 1980 1127 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoor
delingsvrijheid. 

3. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Rechter die steunt .op de beweringen 
van de verweerder die door de eiser niet 
zijn betwist - Geen schending van de 
regels inzake de bewijslast. 
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De regels inzake de bewijslast worden 

niet geschonden door de rechter die zijn 
beslissing doet steunen op de bewerin
gen van de verweerder die door de eiser 
niet zijn betwist. 

of van een persoon waarvoor die ver
weerder aansprakelijk is, moet het 
bewijs leveren van die fout of van dat 
feit. 

5 juni 1980 1233 
25 oktober 1979 26l Afdeling 2. - Geschriften. 
4. - Burgerlijke zaken - Huur van 

goederen - Handelshuur - Handels
huurwet, art. 25, 4• - Huurhernieuwing 
geweigerd - Vergoeding verschuldigd 
aan de afgewezen huurder die een 
ernstig aanbod heeft gedaan - Ernst 
van het aanbod - Bewijslast. 

De huurder die regelmatig zijn wil 
heeft te kennen gegeven om gebruik te 
maken van het recht op hernieuwing 
van een handelshuur, doch wiens aan
bod is afgewezen ten gevolge van het 
aanbod van een meerbiedende derde, en 
beweert recht te hebben op de vergoe
ding waarin art. 25, 4", Handelshuurwet 
voorziet voor de huurder die een ernstig 
aanbod heeft gedaan, moet bewijzen dat 
hij de wettelijke voorwaarden vervult; 
hij moet in geval van betwisting o.m. 
aantonen dat zijn aanbod ernstig is. 

21 februari 1980 751 

5. - Burgerlijke zaken - Arbeids
overeenkomst - Geen werk door de 
werknemer verricht o.m. tijdens een 
staking - Terugvordering van het loon 
door de werkgever - Bewijs dat er niet 
is gewerkt - De werkgever kan niet 
eenzijdig een wei bepaald bewijsmiddel 
opleggen. 

De werkgever die van een werknemer 
het loon wil terugvorderen dat hij hem 
heeft betaald, o.m. tijdens een staking, 
kan aan die werknemer niet eenzijdig 
een wel bepaald bewijsmiddel opleggen 
waarvan het ontbreken zou insluiten dat 
deze tijdens de stakingsperiode niet 
heeft gewerkt. (Impliciet.) 

10 maart 1980 852 

6. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Aanneming van een vordering onder 
vermelding van de bewijsmiddelen die 
de eiser heeft aangevoerd en verwijzing 
naar het feit dat de verweerder niet het 
tegendeel bewijst - Geen omkering van 
de bewijslast. 

17 april 1980 1035 

7. - Burgerlijke zaken - Vordering 
gegrond op een fout van de verweerdez· 
of van iemand waarvoor de verweerder 
burgerrechtelijk aansprakelijk is - Het 
bewijs van die fout rust op de eiser. 

Hij die een vordering heeft ingesteld, 
welke gegrond is op de schade ten 
gevolge van een fout van de verweerder 

8. - Bewijs door geschrift - Verlies 
van de titel die tot schriftelijk bewijs 
dient - Bewijs van de verbintenis door 
getuigen en vermoedens toegelaten -
Vereisten. 

De rechter die vaststelt dat de brief 
die tot schriftelijk bewijs van een ver
koopbelofte diende, verloren is gegaan 
buiten de wil van de schuldeiser om, 
beslist wettig dat, met toepassing van 
art. 1348, 4", B.W., het bewijs door 
getuigen en vermoedens mag worden 
geleverd. De rechter die vaststelt dat de 
notaris aan wie het origineel van de titel 
was toevertrouwd, in de onmogelijkheid 
verkeert om dat stuk over te leggen, 
leidt daaruit op wettige wijze het 
bestaan van de genoemde vreemde oor
zaak af. 

8 mei 1980 1122 
§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

9. - Bewijs door geschrift - Bewijs
waarde van de akten - Schending van 
de wettelijke bewijswaarde van een akte 
- Valt niet noodzakelijk at te leiden uit 
miskenning van de bewijskracht van die 
akte. 

24 januari 1980 592 

10. - Burgerlijke zaken - Bewijs 
door geschrift - Bewijs hoven of tegen 
de inhoud van een akte - Begrip. 

De beslissing die haar uitlegging van 
een overeenkomst enkel steunt op 
extrinsieke omstandigheden welke zij 
niet beschouwt als een, zij het stilzwij
gende, buitengerechtelijke bekentenis, 
laat het bewijs door vermoedens boven 
of tegen inhoud van de akte toe en 
schendt de artt. 1341 en 1353 B.W. 

28 februari 1980 798 

11. - Burgerlijke zaken - Bewijs 
door getuigen - Bewijs tegen de inhoud 
van . een akte - Bewijs van de aard van 
de functie van een werknemer. 

De werkgever kan de aard van de 
functie van zijn werknemer bewijzen 
door getuigen, tegen en boven de inhoud 
van een door hemzelf geschreven akte. 
(Art. 1341 B.W.) 

10 maart 1980 851 
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§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

12. - Bewijs door geschlift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Overeenkomst - Uitlegging 
verenigbaar met de akte tot vaststelling 
van die overeenkomst - Geen misken
ning van de bewijskracht van de akten. 

De bewijskracht van een overeen
komst betreffende de exploitatie van een 
uitvinding wordt niet miskend door de 
beslissing die aan de overeenkomst een 
uitlegging geeft die verenigbaar is met 
bewoordingen van de akte die ze vast
stelt. 

6 september 1979 11 

13. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Deskundigenverslag - Uitleg
ging die niet te verenigen is met de 
bewoordingen van het verslag - Mis
kenning van de bewijskracht van de 
akten. 

De bewijskracht van een deskundigen
verslag wordt miskend door de beslis
sing die hiervan een uitlegging geeft die 
niet te verenigen is met de bewoordin
gen ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

13 september 1979 42 

14. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Miskenning van de bewijs
kracht van een akte - Begrip. 

De beslissing die, onder verwijzing 
naar een akte, alle bepalingen van een 
overeenkomst beweert weer te geven, 
doch slechts enkele bepalingen ervan 
vermeldt en een bepaling uit die akte 
weglaat, miskent aldus de bewijskracht 
van die alde. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

28 september 1979 122 

15. - Bewijs - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Miskenning van de bewijskracht van 
die conclusie. 

De bewijskracht van eisers conclusie 
wordt miskend door de rechter die 
vaststelt dat niet in betwisting is dat de 
scheidingsmuur, waarover het geding 
wordt gevoerd, eigendom van verweerder 
is, terwijl eiser bij conclusie had aange
voerd dat die muur zijn eigendom, 
althans een gemene muur was. 
(Artt. 1319, 1320, 1322 B.W.) 

5 oktober 1979 155 

16.- Bewijs door geschrift - Burger
lijke zaken - Bewijskracht van de 
akten - Nalatigheid van de rechter een 
in de conclusie van een partij verdedigde 

stelling te onderzoeken - Geen misken
ning van de bevrdjskracht van die con
clusie. 

12 oktober 1979 192 

17. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Aannemingscontract - Uitleg
ging van het contract naar de tekst van 
die akte en een bijvoegsel - Uitlegging 
verenigbaar met die akten - Geen 
miskenning van de bewijskracht van 
alden. 

19 oktober 1979 225 

18. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Conclusie waarin het 
bedrag van de schade wordt betwist -
Naar :S rechters oordeel niet betwist 
bedrag - Miskenning van de bewijs
kracht van de akte. 

9 november 1979 313 

19. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van een akte - Burgerlijke 
zaken - Overeenkomst v66r de echt
scheiding door onderlinge toestemming 
- Bepaling van de overeenkomst dat de 
uitkering tot onderhoud aan de echtge
note eindigt indien deze hertrouwt -
Feitelijk samenwonen - Extrinsieke 
gegevens waarop de rechter steunt om te 
beslissen dat de ware bedoeling van de 
partijen erin bestond niet ]anger te 
betalen zodra een andere zich met de 
onderhoudsuitkering belastte - Geen 
miskenning van de bewijskracht van die 
akte. 

1 februari 1980 652 

20. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Conclusie - Beslissing dat 
partijen in hoger beroep niet meer 
gewagen , van aansprakelijkheid 
Appellant die met verwijzing naar zijn 
conclusie voor de eerste rechter van die 
aansprakelijkheid uitdrukkelijk gewag 
maakt - Miskenning van de bewijs
kracht van die conclusie. 

8 februari 1980 680 

21. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 

De bewijskracht van een huurcontract 
wordt niet miskend door de rechter die 
beslist dat de in die akte vastgestelde 
huurovereenkomst in werkelijkheid een 
geveinsde overeenkomst is en dat de 
werkelijke bedoeling van partijen was 
een koop te sluiten. 

14 februari 1980 707 
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22. - Bewijs door geschrift - Bewijs

kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Brief - Beslissing die aan de 
brief een uitlegging geeft die onverenig
baar is met de betekenis en de draag
wijdte ervan - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

De bewijskracht van een brief van de 
huurders aan hun eigenaar waarin zij 
enkel zeggen dat zij ermee instemmen 
dat de huurschade door een gerechts
deurwaarder wordt vastgesteld in tegen
woordigheid van een persoon die zij 
aanwijzen, wordt miskend door de rech
ter die uit die brief afleidt dat de 
huurders bij voorbaat de vaststellingen 
van de gerechtsdeurwaarder hebben 
aanvaard, ook al hadden zij plaats bui
ten de tegenwoordigheid van de door 
hen aangewezen persoon. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

28 februari 1980 798 

23. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Miskenning van de 
bewijskracht van een akte - Begrip. 

De bewijskracht van een akte wordt 
niet miskend door de beslissing die, bij 
het analyseren van de gemeenschappe
lijke bedoeling van de partijen in een 
overeenkomst op grond van het onder
zoek van de ganse inhoud van die akte 
en van extrinsieke omstandigheden, aan 
die akte een interpretatie geeft die niet 
onverenigbaar is met de zin ervan. 
{Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

17 april 1980 1040 

24. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Brief - Beslissing die aan die 
brief een uitlegging geeft welke onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan 
- Miskenning van de bewijskracht van 
die akte. 

29 mei 1980 1208 

25. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Conclusie - Uitlegging door de 
feitenrechter - Uitlegging niet verenig
baar met de bewoordingen van de con
clusie - Miskenning van de bewijs
kracht van de akten. 

16 juni 1980 1285. 

26. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 
. De bewijskracht van een gedingstuk 

wordt niet miskend door de rechter die 
er een uitlegging aan geeft die verenig-

baar is met de zin en de draagwijdte 
ervan. {Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

19 juni 1980 1314 

27. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Bewijskracht van de 
akten - Uitlegging gegrond op gegevens 
die niet tot de akte zelf behoren - Geen 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten - Begrip. 

Een beslissing miskent de bewijs
kracht van een akte niet door het feit 
alleen dat zij die akte uitlegt op grond 
van extrinsieke gegevens. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

19 juni 1980 1318 

28. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 

Wanneer de rechter heeft beslist dat 
de echtgenoten hun overeenkomst over 
de uitkering die aan een van heiden na 
de echtscheiding toekomt, hebben willen 
gelijkstellen met de rechterlijke beslis
sing die laatstgenoemde op grond van 
art. 301 B.W. had kunnen verkrijgen, kan 
het Hof geen miskenning van de bewijs
kracht van de akte tot vaststelling van 
die overeenkomst afleiden uit de enkele 
omstandigheid dat sommige bedingen 
van die overeenkomst afweken van de 
gewone toepassingsregels van die wet
tekst. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

26 juni 1980 1359 
Afdeling 3. - Getuigen. 

29. - Bewijs door getuigen - Burger
lijke zaken - Echtscheiding en schei
ding van tafel en bed - Getuigenis van 
de bloedverwanten in nederdalende lijn 
van de echtgenoten Verbod -
Grondslag. 

Het verbod om de bloedverwanten in 
· nederdalende lijn van de echtgenoten als 
getuigen te horen in een geding tot 
echtscheiding of tot scheiding van tafel 
en bed is hierop gegrond dat het niet 
past dat die afstammelingen worden 
gedwongen stelling te nemen in de 
conflicten tussen hun ouders. (Artt. 
246 en 307 B.W.) 

11 oktober 1979 185 

30. - Bewijs door getuigen - Burger
Jijke zaken - Echtscheiding en schei
ding van tafel en bed - Getuigenis van 
de bloedverwanten in nederdalende Jijn 
van de echtgenoten - Verbod - Begrip. 

Het verbod van art. 931, tweede lid, 
Ger.W., dat bloedverwanten in nederda
lende lijn niet mogen worden gehoord in 
een geding tot echtscheiding of schei-
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ding van tafel en bed, geldt ook voor de 
verklaringen tijdens een strafrechtelijk 
onderzoek afgelegd i.v.m. feiten die door 
een van de echtgenoten zijn begaan en 
waarvan de bloedverwant in nederda
lende lijn niet het slachtoffer is geweest. 

11 oktober 1979 185 

31. - Bewijs door getuigen - Burger
Jijke zaken - Rechter die een getuigen
verhoor heeft bevolen - Die rechter 
mag zich niet uitspreken v66r het einde 
van het verhoor. 

24 januari 1980 592 

32. - Bewijs door getuigen - Burger
Jijke zaken - Partij door een vroegere 
beslissing toegelaten tot getuigenbewijs 
- Vonnis waarbij die partij wegens haar 
nalatigheid vervallen verklaard wordt 
van het recht een getuigenverhoor te 
houden - Geen miskenning van het 
recht van verdediging. 

W anneer een partij door een vorige 
beslissing is toegelaten tot het leveren 
van getuigenbewijs, wordt het recht van 
verdediging niet miskend door de rech
ter die haar wegens een nalatigheid 
vervallen verklaart van het recht een 
getuigenverhoor te houden. 

24 januari 1980 592 

33. - Burgerlijke zaken Bewijs 
door getuigen - Indirect getuigenis -
Toelaatbaarheid. 

Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel 
beperkt de toelaatbaarheid van het indi
rect getuigenis; de bewijswaarde ervan 
wordt aan het oordeel en het beleid van 
de rechter overgelaten. 

25 februari 1980 769 
Mdeling 4.- Vermoedens. 

34. - Burgerlijke zaken Vermoe-
dens - Bewijs van het bedrog -
Gebrek in de toestemming - Feiten van 
v66r of na de toestemming. 

Bedrog, als gebrek in de toestemming 
van een der partijen in een overeen
komst, kan o.m. worden bewezen door 
vermoedens die blijken uit feiten zowel 
van v66r als van na het sluiten van die 
overeenkomst. 

13 december 1979 466 

35. - Vermoeden - Burgerlijke zaken 
- Feitelijk vermoeden - Burgerlijk 
Wetboek, ad. 1353 - Vermoeden overge
Jaten aan het oordeel of aan het beleid 
van de rechter. 

27 maart 1980 943 

36. - Burgerlijke zaken - Bewijs 
door vermoedens toegelaten - Bestaan 

van vermoedens - Beoordeling in Ieite 
door de rechter - Onaantastbare beoor
deling. 

Wanneer de wet het bewijs door 
vermoedens toelaat, beoordeelt de rech
ter op onaantastbare wijze, in feite, de 
bewijswaarde van de vermoedens waar
op hij steunt om het bestaan van een 
overeenkomst aan te nemen. 

8 mei 1980 1122 
Mdeling 5. - Bekentenis. 

37.- Bekentenis- Burgerlijke zaken 
·- Stilzwijgen van een partij over een 
door de tegenpartij in rechte aangevoerd 
feit - Op welke voorwaarde is stilzwij
gen een bekentenis ? 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling, kan in burgerlijke zaken het stil
zwijgen van een partij over een door de 
tegenpartij in rechte a{lngevoerd feit, 
onder bepaalde omstandigheden, een 
berusting of een bekentenis zijn. 

25 oktober 1979 261 

38. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
-Begrip. 

De bekentenis impliceert de wil, ten 
aanzien van een betwisting, een verkla
ring af te leggen bestemd om tot bewijs 
voor de tegenpartij te dienen. (Art. 
1354 B.W.) 

13 december 1979 466 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

39. - Schriftelijk bewijs - Bewijs
kracht van de akten - Dienstplicht -
Brief van de secretaris-verslaggever van 
de herkeuringsraad, waarin de dienst
plichtige enkel verzocht wordt zich in 
een militair hospitaal aan te melden -
Beslissing van herkeuringsraad dat die 
dienstplichtige aldus verzocht is zich aan 
te melden voor een inobservatiestelling 
- Miskenning van de bewijskracht van 
de akten. 

3 december 1979 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

409 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoor
delingsvrijheid. 

40. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. 

19 september 1979 69 
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41. - Strafzaken - De rechter mag 
zich geen oordeel vormen op grand van 
zijn eigen wetenschap - Begrip - Geen 
miskenning van de rechten van de 
verdediging. 

De rechter vorq1t zijn oordeel niet op 
grond van eigen wetenschap en miskent 
de rechten van de verdediging niet 
wanneer hij tot staving van zijn beslis
sing gewag maakt van een algemene 
bekende ervaringsregel en voorts de 
gegevens beoordeelt die partijen hem 
regelmatig hebben voorgelegd. 

de rechter zijn overtuiging gronden op 
inlichtingen tijdens het vooronderzoek 
ingewonnen bij ambtenaren van de 
administratie, ook al zijn zij ter terecht
zitting niet onder ede verhoord. 

27 november 1979 384 

46. ~ StJ·afzaken - Verklaring van de 
beldaagde - Oprechtheid en juistheid 
- Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter. 

22 januari 1980 579 

25 september 1979 
47.- Strafzaken Geval waarin de 

99 wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt 
42. - Strafzaken - Geval waarin de - Onaantastbare beoordeling door de 

wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt feitenrechter - Grenzen. 
- Onaantastbare beoordeling door de Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
feitenrechter - Grenzen. bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 

W anneer de wet, in strafzaken, geen beoordeelt de rechter in feite en der
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, halve op onaantastbare wijze de draag
beoordeelt de rechter op onaantastbare wijdte en de juistheid van de verklarin
wijze in feite de bewijswaarde van de gen van de beklaagden en van de 
hem regelmatig voorgelegde gegevens op getuigen, mits hij de bewijskracht niet 
grond waarvan hij tot zijn overtuiging is miskent van de akte waarin zij zijn 
gekomen en waarover partijen verweer opgenomen. 
hebben kunnen voeren. 22 januari 1980 579 

14 november 1979 338 48. - Strafzaken - Geval waarin de 
43. - Strafzaken - Geval waarin de 

wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. 

Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in feite en der
halve op onaantastbare wijze de bewijs
waarde van de gegevens waarop hij zijn 
oordeel grondt. 

21 november 1979 362 

44. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt 
- Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter. 

W anneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, kan de 
feitenrechter op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde beoordelen van de gege
vens die zijn overtuiging gronden, die 
hem regelmatig zijn voorgelegd en 
waarover de partijen vrij verweer heb
ben kunnen voeren. 

27 november 1979 384 

45. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor-. 
schrijft - Rechter kan zijn overtuiging 
gronden op inlichtingen ingewonnen tij
dens het vooronderzoek bij ambtenaren 
van de administratie, ook al zijn zij ter 
terechtzitting niet onder ede verhoord. 

Wanneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, mag 

wet geen bijzonder beJvijsmiddel voor
schrijft - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. 

22 januari 1980 584 

49. - Strafzaken - Verbod voor de 
rechter zijn beslissing te gronden op een 
persoonlijke inlichting - Begrip. 

De rechter die uitspraak doet op 
grond van uit de gemeenschappelijke 
ervaring bekende gegevens die door de 
partijen in debat zijn gebracht, grondt 
zijn beslissing niet op een persoonlijke 
inlichting. 

23 januari 1980 587 

50. - Strafzaken - Geval wamin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - De rechter kan zijn oordeel 
gronden op aile gegevens die hij regel
matig tijdens het vooronderzoek heeft 
verzameld - Begrip. 

Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, kan 
de rechter zijn oordeel gronden op aile 
gegevens die hij regelmatig tijdens het 
vooronderzoek heeft verzameld en die 
partijen hebben kunnen bespreken, dus 
ook op een niet ondertekend briefje, dat 
na een aanrijding op een voertuig is 
achtergelaten. 

5 februari 1980 662 

51. - Strafzaken - Gevallen waarin 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
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voorschrijft - Bewijswaarde van de 
gegevens waarop de feitenrechter zijn 
beslissingen doet steunen - Gegevens 
waaromtrent partijen verweer hebben 
kunnen voeren - Onaantastbare beoor
deling door de feitenrechter. 

19 februari 1980 727 

52. - Strafzaken - Beklaagde die 
omstandigheden aanvoert waardoor het 
te zijnen laste gelegde misdrijf wordt 
uitgesloten - Vonnis tot veroordeling op 
grand alleen dat de beklaagde niet 
dadelijk op die omstandigheden heeft 
gewezen en dat een desbetreffend 
onderioek dus niet meer mogelijk is -
Miskenning van de wettelijke regels 
inzake beWijslast. · 

20 februari 1980 746 

53. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt 
- Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter. 

Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze de gegevens waarop 
hij zijn overtuiging laat steunen en 
waarover partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren. 

16 april 1980 1025 

54. - Strafzaken - Strafvordering -
Geval waal"in de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel oplegt - Vermoeden -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

20 mei 1980 1165 

55. - Strafzaken - Strafvordering -
Proces-verbaal Bewijswaarde 
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

De rechter oordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze over de 
bewijswaarde van een proces-verbaal, in 
zoverre de vaststellingen ervan niet gel
den totdat zij van valsheid worden 
beticht of tot op bewijs van het tegen
deel en de bewijskracht van dat proces
verbaal niet miskend is. 

20 mei 1980 1165 

56. - Stz·afzaken - Rechtvaardigings
grond aangevoerd door de beklaagde -
Stelling die enig geloofwaardig gegeven 
bevat - Bewijs van de onjuistheid ervan 
rust op het openbaar ministerie, op de 
vervolgende partij of op de burgerlijke 
partij. 

De vrijspraak van een beklaagde op 
grond van twijfel is naar recht verant
woord als het vrijsprekend vonnis, dat 

op onaantastbare wijze beslist dat de 
door die beklaagde aangevoerde recht
vaardigingsgrond wel enig geloofwaardig 
gegeven bevat en vaststelt dat de juist
heid ervan niet kan worden nagegaan 
aan de hand van de overgelegde stuk
ken. 

24 juni 1980 1336 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

57. - Bewijs door geschrift - Stro.fza
ken - Onaantastbaar oordeel in Ieite 
van de feitenrechter dat een akte een 
verschrijving inhoudt en beslissing dat 
zij moet worden verbeterd - Geen 
miskenning van de wettelijke bewijs
waarde van de akte. 

De feitenrechter die op onaantastbare 
wijze in feite oordeelt dat een met 
toepassing van het Wetboek van Straf
vordering opgemaakt proces-verbaal van 
de politie een verschrijving inhoudt en 
beslist dat deze moet worden verbeterd, 
miskent de wettelijke bewijswaarde van 
die akte niet. 

22 januari 1980 579 

58. - Bewijs door geschrift - Strafza
ken - Processen-verbaal van de politie 
opgemaakt met toepassing van het Wet
hoek van Strafv01·dering, artt. 154 en 
189 - Wettelijke bewijswaarde - Pro
ces-verbaal met een verklaring van de 
beklaagde - De wettelijke bewijswaarde 
geldt niet de oprechtheid van de verkla
ring of de juistheid van de aangegeven 
feiten. 

Het regelmatig met toepassing van het 
Wetboek van Strafvordering opgestelde 
proces-verbaal !evert weliswaar bewijs 
op van de materiio\le vaststellingen die de 
verbalisanten binnen de grenzen van 
hun bevoegdheid hebben gedaan, inzon
derheid van de werkelijkheid van de 
verklaringen waarvan zij vaststellen dat 
ze aan hen werden afgelegd, doch die 
wettelijke bewijswaarde betreft niet de 
oprechtheid van de verklaringen noch de 
juistheid van de feiten die werden ver
klaard. 

22 januari 1980 579 

59. - Strafzake11 Proces-verbaal 
opgemaakt door het Hoog Comite van 
Toezicht - Afgifte aan de verdachte van 
een afschrift van het proces-verbaal -
Geen wettelijk voorschrift. 

Noch de wet van 26 april 1962 tot 
verlening der bevoegdheden van de 
gerechtelijke politie aan sommige perso
neelsleden van het Hoog Comite van 
Toezicht, noch het K.B. van 
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29 juli 1970 houdende het organiek 
reglement van het Hoog Comite van 
Toezicht, noch enige andere wettelijke 
bepaling schrijft voor dat de verdachte 
afscbrift dient te krijgen van de door bet 
Hoog Comite van Toezicbt opgemaakte 
processen-verbaal. 

23 januari 1980 589 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracbt. 

60. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Vermeldingen van een exploot van bete
kening moeilijk te lezen maar niet 
onleesbaar. 

Wanneer blijkens een exploot van 
betekening sommige vermeldingen van 
bet exploot weliswaar moeilijk leesbaar 
maar niet onleesbaar zijn, wordt de 
bewijskracbt van die akte niet miskend 
door de recbter die vaststelt dat die 
vermeldingen leesbaar zijn. 

4 september 1979 1 

61. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal met de verklaringen van 
de beklaagde. 

De bewijskracbt van een proces-ver
baal met de verklaringen van de 
beklaagde wordt niet miskend door bet 
vonnis dat aan die beklaagde geen 
verklaringen toescbrijft die bij niet beeft 
afgelegd. 

19 september 1979 69 

62. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal tot vaststelling van een 
misdrijf en proces-verbaal van plaatsop
neming - Bewijskracht van die akten 
-Begrip. 

De bewijskracbt van akten wordt niet 
miskend door de recbter die, zonder aan 
een proces-verbaal betreffende een mis
drijf of van plaatsopneming vaststellin
gen toe te scbrijven die bet niet bevat, 
uit de ecbte vaststellingen andere gevol
gen trekt dan de stellers van de proces
sen-verbaal eruit bebben afgeleid. 

26 september 1979 108 

63. - Strafzaken - Bewijs door 
geschrift - Bewijskracht van de akten 
- Miskenning van de bewijskracht van 
een akte - Begrip. 

17 oktober 1979 208 

64. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Miskenning van de bewijskracht van de 
conclusie - Begrip. 

De bewijskracbt van de conclusie van 
een beklaagde, ten betoge dat bij minder 
dan twintig kilometer per uur reed, 
wordt niet miskend door de recbter die 
beslist dat de beklaagde, volgens die 
akte, met een snelbeid van ongeveer 
twintig kilometer per uur reed, vermits 
beide uitdrukkingen redelijkerwijze zo 
kunnen worden uitgelegd dat de 
beklaagde bereid was te beamen dat bij 
ongeveer met een snelbeid van twintig 
kilometer per uur reed. 

24 oktober 1979 256 

65. - Bewijs door geschrift- Strafza
ken - Miskenning van de bewijskracht 
van de akten - Beslissing van de 
rechter dat de bewering van een partij 
door geen enkel stuk wordt gestaafd -
Geen miskenning van de bewijskracht 
van het proces-verbaal van de terechtzit
ting waarin wordt vastgesteld dat een 
dossier is neergelegd. 

12 december 1979 466 

66. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Strafvordering - Middel waarin mis
kenning wordt aangevoerd van de 
bewijskracht van de processen-verbaal 
van de rijkswacht met de materiele· 
vaststellingen van een ongeval - Beslis
sing niet gegrond op die akten - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

19 december 1979 488 

67. -.Bewijs door geschrift -· Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Datum van de feiten onjuist vermeld in 
de oorspronkelijke dagvaarding - Ver
oordelend vonnis waarbij die verschrij
ving wordt verbeterd - Geen misken
ning van de bewijskracht van gezamen
Jijke stukken van het aan de rechter 
voorgelegd strafdossier. 

De bewijskracbt van de gezamenlijke 
stukken van bet aan de recbter voorge
legd strafdossier wordt niet miskend 
door de enkele omstandigbeid dat de 
recbter, op grond van de gegevens van 
de zaak de in de oorspronkelijke dag
vaarding onjuist vermelde datum van de 
feiten verbetert nadat hij de beklaagde 
daarvan op de boogte beeft gebracbt. 

30 januari 1980 635 

68. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal waarin de verklaring van 
de beklaagde is opgenomen - Beslissing 
die aan deze verklaring een daarmee 
verenigbare draagwijdte toekent - Geen 
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miskenning van de bewijskracht van de 
akten. 

26 februari 1980 771 

69. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Bevel tot aanhouding buitenslands ver
leend met het oog op uitlevering -
Beslissing van het Belgisch onderzoeks
gerecht waarbij dat bevel uitvoerbaar 
wordt verklaard - Vermeldingen van de 
beslissing in verband met het adres van 
de aangehoudene niet verenigbaar met 
die van het buitenlands bevel tot aan
houding - Miskenning van de bewijs
kracht.van dat bevel tot aanhouding. 

De bewijskracht van een bevel tot 
aanhouding door een buitenlandse over~ 
heid verleend met het oog op uitlevering 
wordt miskend door de beslissing van 
een Belgisch onderzoeksgerecht waarbij 
dat bevel uitvoerbaar wordt verklaard en 
die, nadat zij vaststelt dat de aangehou
dene op een wel bepaald adres is 
ingeschreven, oordeelt dat dit adres 
overeenstemt met de gegevens van het 
buitenlands bevel tot aanhouding, hoe
wei het adres waar de aangehoudene is 
ingeschreven daarin niet wordt opgege
ven en het bevel enkel vermeldt dat die 
persoon laatst verbleef op een wei 
bepaald adres, dat niet hetzelfde is als 
het in de beslissing opgegeven adres. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.} 

4 maart 1980 824 

70. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Strafvordering - Middel waarin mis
kenning van de bewijskracht van een 
akte wordt aangevoerd - Beslissing niet 
gegrond op die akte - Middel dat 
feitelijke grondslag mist. 

16 april 1980 1025 

71. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Miskenning van de bewijskracht van een 
proces-verbaal - Begrip. 

De bewijskracht van een proces-ver
baal wordt niet miskend door de rechter 
die, zonder miskenning van de zin of de 
draagwijdte, uit de vaststellingen in die 
akte een rechtsgevolg afleidt dat niet 
overeenstemt met de mening van de 
verbalisanten. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

27 mei 1980 1188 

72. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van gedingstukken - Rechter die 
aan de dagvaarding om te verschijnen 
en aan de beschikking van de raadka
mer een uitlegging geeft die met die 

akte verenigbaar is - Geen miskenning 
van de bewijskracht van die akten. 
(Impliciet.) 

25 juni 1980 1352 

Mdeling 3. - Getuigen. 

73. - Bewijs door getuigen - Strafza
ken - Geval waarin de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft -
Getuigenissen - Onaantastbare beoor
deling door de feitenrechter - Grenzen. 

Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze in feite de bewijswaarde van de 
verklaringen van de getuigen, mits hij 
de bewijskracht van de akte tot vaststel
ling ervan niet miskent. 

11 december 1979 456 

74.- Bewijs door getuigen- Strafza-
ken - Getuigen - Begrip. . 

Getuigen zijn, luidens artt. 71 en 
72 Sv., de personen die door de aangifte, 
door de klacht of op andere wijze 
worden aangewezen als kennis dra
gende, hetzij van de misdaad of het 
wanbedrijf, hetzij van de omstandighe
den ervan. 

16 april 1980 1025 

Mdeling 4.- Vermoedens. 
Mdeling 5. - Bekentenis. 
Mdeling 6. - Eed. 

BEZIT 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

Bezitsvordering - Voorwe.zp van de 
vordering bestaande uit een erfdienst
baarheid van overgang - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 1370, 1" - Niet toelaatbaar. 

13 juni 1980 1280 

BLOEDPROEF 
Ve.zplichte kennisgeving aan de per

soon, wiens bloed is afgenomen, van de 
termijn waarbinnen hij een tweede ana
lyse meent te moeten laten verrichten -
Geen substantii!le vorm - Verzuim dat 
slechts nietigheid tot gevolg heeft als het 
recht van verdediging is miskend. 
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Bij de kennisgeving van de uitslagen 

va11 de analyse aan de persoon van wie 
het bloed is afgenomen, moet de ambte
naar van het openbaar ministerie of de 
onderzoeksrechter die persoon terzelfder 
tijd waarschuwen dat hij, indien hij een 
tweede analyse meent te moeten laten 
verrichten, van dit recht moet gebruik 
maken binnen vijftien dagen te rekenen 
van de dag der kennisgeving; deze 
kennisgeving is geen substantiele vorm 
zodat het verzuim ervan slechts nietig
heid tot gevolg heeft als het recht van 
verdediging is miskend. (Art. 9 K.B. 
10 juni 1959 betreffende de bloedproef.) 

4 maart 1980 830 

BORGTOCHT 
1. - Borgstelling do01· verschillende 

personen - Schuld voldaan door een 
van de borgen - Verhaal van die borg 
op de andere borgen - Splitsing van het 
verhaal, zelfs in geval van hoofdelijke 
borgtocht. 

W anneer verschillende personen zich 
hebben borg gesteld voor dezelfde schul·
denaar en voor dezelfde schuld kan de 
borg, die de schuld heeft voldaan, zich 
verhalen op de overige borgen ieder voor 
zijn aandeel; ook bij hoofdelijke borg
stelling moet het verhaal van de borg die 
de schuld heeft voldaan, worden 
gesplitst. (Art. 2033, eerste lid, B.W.) 

21 februari 1980 748 

2.- Hoofdelijke borgsteiling- Borg
stelling door verschillende personen -
Schuld voldaan door een van de borgen 
- Borg die bij overeenkomst in de 
rechten van de schuldeiser treedt -
Verhaal van de borg, die de schuld heeit 
voldaan, op de overige borgen - Split·· 
sing van het verhaal. 

"\Vanneer verschillende personen zich 
hebben borg gesteld voor dezelfde schul-· 
denaar en voor dezelfde schuld kan de 
hoofdelijke borg, nadat hij de schuld 
heeft voldaan in een van de gevallen van 
art. 2032 B.W., en bij overeenkomst in de 
rechten is getreden van de schuldeiser, 
zich verhalen op de overige borgen ieder 
voor zijn aandeel; de indeplaatsstelling 
heeft geen invloed op de verplichting 
van de hoofdelijke borg, die de schuld 
heeft voldaan, om zijn verhaal op de 
overige hoofdelijke borgen te splitsen. 
(Art. 2033, eerste lid, B.W.) 

21 februari 1980 748 

3. - BurgeTlijk Wetboek, art. 2011 -
Eigen recht van de schuldeiseT voor 
wiens schuldvordering de borgtocllt is 

gesteld - Faillissement van de schulde
naar - Rechtsvordering door de curator 
ingesteld tegen de borg - Curator 
daartoe onbevoegd. 

De curator van een gefailleerde van 
wie een schuld gewaarborgd is door een 
borg, is niet bevoegd om in rechte de 
betaling te vorderen van een geldsom 
die de borg van de gefailleerde verschul
digd is aan de schuldeiser wiens schuld
vordering door die borg gewaarborgd is. 

7 mei 1980 1114 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 
1. - Disciplinaire vervolgingen en 

tuchtsancties - In beginsel geen geschil 
over een burgerlijk recht. 

Disciplinaire vervolgingen en het uit
spreken van tuchtsancties hebben in 
beginsel niets uit te staan met de 
geschillen die krachtens art. 92 Gw. bij 
uitsluiting tot bevoegdheid van de recht
banken behoren. 

21 december 1979 494 

2. - Disciplinaire vervolging en tucht
sanctie - In beginsel vreemd aan be
twistingen over een burgerlijk recht. 

Disciplinaire vervolgingen en het uit
spreken van tuchtsancties houden in 
beginsel geen verband met de geschillen 
die krachtens art. 92 Gw. bij uitsluiting 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken 
behoren. 

31 januari 1980 639 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING 
1. - Voorwe.rp. 
Wanneer de getroffene van een weg

verkeersongeval een burgerlijke rechts
vordering tegen de verzekeraar van de 
beklaagde voor het strafgerecht brengt, 
beoogt hij daarbij vergoeding van de 
schade die hij ten gevolge van het 
misdrijf van de beklaagde heeft opgelo
pen. (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet 
17 april 1878; artt. 6 en 9 W A.M.-wet.) 
(Impliciet.) 

18 september 1979 54 

2. - Burgel"lijke partij die niet woont 
in het geTechtelijk arro_ndissement waar 
het onderzoek wordt gedaan - Vezplich
ting aldaar woonplaats te kiezen. 

De burgerlijke partij die niet woont in 
het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gedaan wordt, is gehou
den aldaar woonplaats te kiezen bij een 
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ter griffie van de rechtbank verleden 
akte. (Art. 68, eerste lid, Sv.) 

3 oktober 1979 141 

3. Keuze van woonplaats als 
bedoeld in art. 68, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering - Onderzoek begon
nen in een gerechtelijk arrondissement 
en, ten gevolge van een beschikking tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter, 
hervat in een ander gerechtelijk arron
dissement waar de burgerlijke partij 
haar werkelijke woonplaats niet heeft -
Verplichting voor de burgerlijke partij 
opnieuw woonplaats te kiezen. 

Keuze van woonplaats als bedoeld in 
art. 68, eerste lid, Sv. moet in de loop der 
procedure opnieuw worden gedaan tel
kens als het in een gerechtelijk arron
dissement begonnen onderzoek, ten 
gevolge van een beschikking tot onttrek
king van de zaak aan de rechter, wordt 
hervat in een ander gerechtelijk arron
dissement waar de burgerlijke parlij 
haar werkelijke woonplaats niet heeft. 

3 oktober 1979 141 

4. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek wordt gedaan - Verplich
ting aldaar woonplaats te lciezen -
Gevolgen van verzuim. 

Wanneer de burgerlijke partij niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont 
waar het onderzoek wordt gedaan en 
aldaar geen woonplaats heeft gekozen, 
bij een ter griffie van de rechtbank 
verleden akte, kan zij het verzuim van 
betekening niet opwerpen tegen de 
akten waarvoor de wet die vorm oplegt; 
daaruit volgt dat zij geen recht heeft op. 
die betekening. (Art. 68, eerste en 
tweede lid, Sv.) 

3 oktober 1979 141 

5. - Vordering voor het strafgerecht 
- Burgerlijke partijstelling voor het 
onderzoeksgerecht - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarden. 

Hij die door een misdrijf is benadeeld, 
kan voor het onderzoeksgerecht als bur
gerlijke partij enkel optreden voor feiten 
die bij dat gerecht reeds aanhangig zijn. 
(Artt. 63, 182 en 183 Sv.; art. 4 wet van 
17 april 1878.) 

8 januari 1980 529 

6. - Vordering tot vergoeding van 
schade - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Verjaring - Termijnen 
gesteld bij de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering - Toepas-

sing van die termijnen ·oak al is de 
vordezing gegrond op een contractuele 
verbintenis. 

Zowel onder het stelsel van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, v66r de wijziging ervan bij de 
wet van 30 mei 1961, als onder het thans 
vigerend stelsel is een vordering tot 
vergoeding van de schade ten gevolge 
van een misdrijf onderworpen aan de bij 
die wet gestelde verjaringstermijnen, 
ook al is zij niet gegrond op dat misdrijf 
maar wel op een contractuele verbinte
nis; de handeling of het verzuim blijft, 
als oorzaak van de schade, immers 
strafbaar en het strafbaar kenmerk ver
valt niet omdat de handeling of het 
verzuim terzelfder tijd schending ople
vert van een contractuele verbintenis; 
zodra de handeling of het verzuim 
gedekt is door verjaring van de burger
lijke rechtsvordering, bepaald bij de wet 
van 17 april 1878, kan zij derhalve niet 
meer als grondslag dienen voor een 
burgerlijke rechtsvordering ex contractu 
of ex delicto. 

31 januari 1980 643 

7. - Burgerlijke rechtsvordering vol
gend uit een misdrijf - Verjaring door 
verloop van vijf jaren, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd -
Geen verjaring v66r verjaring van de 
strafvordering. 

20 juni 1980 1321 

c 

CAS SA TIE 
Inleiding. - Opdracht en bestaansreden 

van het Hoi- Aard van het cassatie
geding 

HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hof 

Mdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 

middelen en gronden van niet-ont
vankelijkheid. 

Afdeling 3. - Kamers - Voltallige 
zitting - Algemene vergadering. 

HOOFDSTUK II. - Vorderingen tot 
vernietiging en cassatieberoep in het 
belang van de wet 
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HOOFDSTUK III. - Arresten - Vorm 
Afdeling 1. - Vorm. 
Afdeling 2.- Voeging; rechtspleging. 

HOOFDSTUK IV. - Vernietiging 
Omvang 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is 
in cassatie. 

§ 2. Strafvordering - Openbaar mi
nisterie is (mede) in cassatie. 

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde-
ringen. 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V. - Bindendverklaring 

Inleiding 
OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN 

HET HOF - AARD VAN HET CASSATIE
GEDING 

1. - Taak van het Hoi - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing die haar 
beschikkend gedeelte grondt op een door 
de voorziening gekritiseerde reden -
Bevoegdheid van het Hoi om deze te 
vervangen door een rechtsgrond die het 
beschikkende gedeelte rechtvaardigt. 

lndien de bestreden beslissing haar. 
beschikkend gedeelte grondt op een door 
de voorziening gekritiseerde reden mag 
het Hof deze vervangen door een rechts
grond die het beschikkende gedeelte 
rechtvaardigt; hiertoe mag het ook de 
wettigheid van een niet aangevochten 
beschikkend gedeelte van de bestreden 
beslissing onderzoeken, wanneer dit, wat 
de omvang van de cassatie betreft, niet 
onderscheiden is van het aangevochten 
beschikkende gedeelte. 

12 november 1979 323 

HOOFDSTUK I 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Afdeling 1. - Algemeen. 

2. - Bevoegdheid - Dienstplichtza
ken - Overmacht - Toezicht van het 
Hof. 

Hoewel de rechter op onaantastbare 
wijze de feitelijke omstandigheden vast
stelt waaruit hij het bestaan van over
macht afleidt, onderzoekt het Hof of 

overmacht uit die omstandigheden wel 
wettig valt af te leiden. 

10 september 1979 27 

3. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Wegverkeer - Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975, art. 39 - Autobushalte -
Gevolgtrekking in rechte door de rechter 
afgeleid uit door hem vastgestelde ieiten 
- Toezicht van het Hof. 

De rechter moet de feiten vaststellen 
die ten grondslag liggen aan zijn beslis
sing dat een autobusbestuurder de 
buitengewone voorrang geniet die 
art. 39 Wegverkeersregl. 1975 hem bij het 
verlaten van de « halteplaats » verleent; 
het Hof van Cassatie gaat evenwel na of 
die feiten een verantwoording vormen 
voor het gevolg dat de rechter daaruit in 
rechte afleidt, d.w.z. of hij bij die 
gevolgtrekking het wettelijk begrip 
« halteplaats » niet heeft miskend. (Art. 
39 K.B. 1 dec. 1975.) 

17 oktober 1979 206 

4. - Bevoegdheid - Verschrijving in 
de memorie tot staving van de voorzie
ning - Bevoegdheid van het Hoi om ze 
te verbeteren. 

22 oktober 1979 230 

5. - Bevoegdheid - Directe belastin
gen - Middel waarin het Hoi wordt 
verzocht te onderzoeken of het belast
baar inkomen al dan niet hager is dan 
hetgeen de belastingplichtige als dusda
nig heeft aangegeven - Hot niet 
bevoegd. 

9 november 1979 307 

6. - Bevoegdheid van het Hot -
Burgerlijke zaken - Middel waarin aan 
bet Hot wordt gevraagd de verklaring 
van een getuige te interpreteren om er 
een besluit in feite uit at te leiden -
Hot niet bevoegd. 

9 november 1979 313 

7, - Bevoegdheid van het Hot -
Burgerlijke zaken - AI dan niet te 
voorziene hindernis - Toezicht van het 
Hot- Begrip. 

AI staat het aan het Hof na te gaan of 
de rechter uit de op onaantastbare wijze 
vastgestelde feiten al dan niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat er een niet te 
voorziene hindernis was, toch is het niet 
bevoegd om te beoordelen of een feit of 
een gedraging en o.m. een maneuver al 
dan niet te voorzien was, d.i. als de 
beoordeling van feitelijke aard en dus 
onaantastbaar is. 

9 november 1979 313 
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8. - Bevoegdheid - Strafzaken -

Veroordeling - Gevallen waarin vernie
tiging in correctionele zaken kan worden 
uitgesproken. 

In correctionele zaken kan geen ver
nietiging van een veroordelende beslis
sing worden uitgesproken tenzij de wet 
geschonden of een substantiEHe of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vorm weggelaten is, hetzij in de verwij
zingsbeslissing, hetzij in de behandeling 
en de rechtspleging voor bet vonnisge
:recht, hetzij in de veroordelende beslis
sing zelf. (Artt. 408 en 413 Sv.) 

9 januari 1980 537 

9. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
.- Het Hot is niet bevoegd om daarover 
te beslissen. 

5 £ebruari 1980 664 

10. - Bevoegdheid Burger.lijke 
.zaken - Middel ten betoge dat de 
.nationale wet niet van toepassing was op 
de partijen van Spaanse nationaliteit -
Nationaliteit die niet blijkt uit de vast
stellingen van het arrest - Middel dat 
bet Hot verplicht tot het onderzoek van 
.feitelijke gegevens Onbevoegdbeid 
van bet Hot. 

7 februari 1980 677 

11. - Bevoegdheid - Schending van 
de Universele Verklaring van de Rech
ten van de Mens - Geeft geen aanlei
ding tot cassatieberoep. 

Geen aanleiding tot cassatieberoep 
geeft de schending van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, 
aangenomen door de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties op haar 
vergadering van 10 december 1948. (Art. 
608 Ger.W.) 

10 maart 1980 850 

12. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Strafvordering - Bevoegdheid van het 
Hot om na te gaan of er regelmatig 
overgelegde processtukken bestaan 
waaruit blijkt dat de verjaring van de 
strafvordering is gestuit. (Impliciet.) 

11 maart 1980 856 

13. - Bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Aansprakelijkheid buiten over
eenkomst - Gevolgtrekking door de 
rechter uit zijn vaststellingen afgeleid
Toezicht van het Hot. 

Uit de vaststelling dat een handelsven
nootschap op een tentoonstelling, waar 
volwassenen en kinderen aanwezig 
waren, een rijklare hakselmachine zon
der enig toezicht heeft achtergelaten en 

dat kinderen ~ie ten gevolge van haar 
nalatigheid m beweging hebben 
gebracht, waardoor een van hen schade 
heeft geleden, leidt de rechter wettig af 
dat die vennootschap een fout heeft 
begaan welke die schade heeft veroor
zaakt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26 maart 1980 927 

14. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Middel waarbij het Hot wordt verzocht 
zeU een stuk uit te Jeggen - Hot niet 
bevoegd. 

22 april 1980 1045 

15. - Bevoegdheid - Onrechtmatige 
daad en oorzakelijk verband tussen daad 
en schade - Gevolgtrekking naar recht 
afgeleid uit het door de rechter vastge
stelde. 

De feiten waarop de rechter zijn 
beslissing, dat er een onrechtmatige 
daad bestaat en ook dat er een oorzake
lijk verband is tussen die daad en de 
schade, doet steunen, moeten door de 
rechter op onaantastbare wijze worden 
vastgesteld; het Hof van Cassatie dient 
evenwel na te gaan of die feiten een 
verantwoording zijn voor de gevolgen 
die de rechter er naar recht uit afleidt 
en met name of de gevolgtrekkingen 
noch bet wettelijk begrip « fout », noch 
dat van oorzakelijk verband miskennen. 

23 april 1980 1056. 

16. - Bevoegdheid - Overtreding van 
een bestuurscirculaire - Overtreding 
waartegen geen cassatieberoep open
staat. 

Een circulaire van een minister aan 
een diensthoofd van zijn departement 
om hem richtlijnen te verstrekken, met 
bet oog op bet opstellen en bet Iaten 
goedkeuren van bijakten bij reeds geslo
ten aannemingscontracten, is geen wet 
in de zin van art. 608 Ger.W., waarvan de 
schending voor cassatieberoep openstaat. 

9 mei 1980 1132 

17. - Bevoegdheid- Strafzaken -
Verschrijving in de bestreden beslissing 
- Bevoegdheid van het Hof om ze te 
verbeteren. 

20 mei 1980 1166 

18. - Bevoegdheid Oorzakelijk 
verband tussen lout en schade - Bur
gerlijk Wetboek, art. 1382 - Toezicht 
van hetHof. 

Het Hof van Cassatie gaat na of de 
rechter, uit zijn onaantastbare vaststel
lingen van de feiten, wettig heeft kun
nen afleiden dat er een oorzakelijk 
verband, in de zin van art. 1382 B.W., 
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bestaat tussen een fout en de schade. 
(Art. 1382 B.W.) 

17 juni 1980 1297 

19. - Bevoegdheid - Wegverkeer -
Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 - AI dan 
niet te voorziene hindernis - Toezicht 
van het Hoi. 

Het Hof van Cassatie gaat na of de 
rechter, uit zijn onaantastbare vaststel
ling van de feiten, al dan niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat zich een niet 
te voorziene gebeurtenis heeft voorge
daan. 

17 juni 1980 1297 

20. - Bevoegdheid - Tuchtzaken -
Rechtvaardigingsgrond - Onoverkome
lijke dwaling - Gevolgtrekking door de 
rechter afgeleid uit zijn vaststellingen -
Toezicht van het Hof. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze het bestaan van de feiten, 
ter verdediging aangevoerd door de 
beklaagde die zich beroept op een on
overkomelijke rechtsdwaling; het Hof 
moet evenwel nagaan of uit die feiten 
een dergelijke rechtvaardigingsgrond 
wettig valt af te leiden. (Impliciet.) 

19 juni 1980 1309 

21. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Cassatieberoep van een gefnterneerde 
tegen een beslissing van een commissie 
tot bescherming van de maatschappij -
Verzoek van de gelnterneerde om voor 
de toekomst onder het toezicht te staan 
van een andere commissie - Het Hot is 
niet bevoegd om hierover te beslissen. 

18 juli 1980 1386 

Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 
middelen en gronden van niet-ont
vankelijkheid. 
22. - Bevoegdheid - Middel van 

ambtswege - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering van het bestuur van 
douane en accijnzen tot betaling van de 
openingsbelasting en nalatigheidsinte
resten - Geen middel door het Hoi 
ambtshalve opgeworpen. 

Het Hof werpt ambtshalve geen mid
del op wanneer het cassatieberoep is 
gericht tegen een beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering van het bestuur 
van douane en accijnzen tot betaling van 
de openingsbelasting en nalatigheids
interesten. (Impliciet.) 

5 februari 1980 664 

23. - Bevoegdheid Ambtshalve 
opgeworpen middelen - Strafzaken -
Arrest wijst de door een verdachte bij 

zijn invrijheidstelling gestelde zekerheid 
aan de Staat toe - Het Hoi kan 
ambtshalve middelen opwerpen. {Impli
ciet.) 

· 5 februari 1980 671 

24. - Bevoegdheid - Middel van 
ambtswege - Strafzaken - Veroorde
ling van de beklaagde tot betaling van 
de ontdoken belasting over de toege
voegde waarde - Geen middel ambts
halve opgeworpen door het Hoi. {Art. 73, 
§ 4, wet van 3 juli 1969.} {lmpliciet.) 

24 juni 1980 1338 
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige 

zitting - Algemene vergadering. 

25. - Verenigde kamers - Strafzaken 
- Bevoegdheid. 

De verenigde kamers van het Hof zijn 
bevoegd voor het onderzoek van het 
middel tot staving van een cassatiebe
roep tegen het vonnis van een correctio
nele rechtbank, waarbij, na cassatie, op 
verwijzing uitspraak wordt gedaan op 
een burgerlijke rechtsvordering, wan
neer dat vonnis niet verenigbaar is met 
het cassatiearrest en het middel het
zelfde is als datgene dat in dat arrest 
was aangenomen. 

19 maart 1980 892 

26. - Verenigde kamers - Strafzaken 
- Bevoegdheid. 

Het onderzoek van een middel tot 
staving van een voorziening die gericht 
is tegen het na cassatie op verwijzing 
gewezen arrest van een hof van beroep 
wordt voor de verenigde kamers van bet 
Hof van Cassatie gebracht, wanneer dat 
arrest niet in overeenstemming te bren
gen is met het cassatiearrest en het 
middel hetzelfde is als het middel dat 
door dat arrest is aangenomen. {Art. 
1119 Ger.W.) 

19 maart 1980 894 

27. - Verenigde kamers - Burger-
lijke zaken - Bevoegdheid. . 

De verenigde kamers van het Hof zijn 
bevoegd voor het onderzoek van een 
middel tot staving van een voorziening 
ingesteld tegen de rechterlijke beslissing 
die op verwijzing na cassatie is gewezen, 
wanneer die beslissing niet verenigbaar 
is met het cassatiearrest en het middel 
hetzelfde is als datgene dat door 
genoemd arrest is aangenomen. (Art. 
1119 Ger.W.) 

21 mei 1980 1167 
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HOOFDSTUK II 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN 

CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
DE WET 

28. - Voorziening in cassati& van de 
procureur-generaal - Strafzaken -
Wethoek van Strafvordering, art. 441 -
Beslissing waarbij onwettelijk straf 
wordt opgelegd aan een rechtspersoon 
- Vernietiging zonder verwijzing. 

10 oktober 1979 168 

29. - Strafzaken - Voorziening in 
cassatie van de procureur-generaal -
Wethoek van Strafvordering, art. 441 -
Vonnis van de politierechthank tot ver
oordeling van een minc!erjarige van 
minder dan 18 jaar op de dag van het 
feit- Vernietiging. 

10 oktober 1979 173 

30. - Strafzaken Voorziening in 
cassatie van de procureur-generaal -
Wethoek van Strafvordering, art. 441 -
Vonnis waarhij de heklaagde wordt ver
oordeeld tot een straf die het wettelijke 
maximum te hoven gaat - Vernietiging 
en verwijzing. 

10 oktober 1979 174 

31. - Strafzaken Cassatieheroep 
van de procureur-generaal - Wethoek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
waarhij een veroordeling is uitgesproken 
voor een verjaard misdrijf - Vernieti
ging zonder verwijzing. 

10 oktober 1979 174 

32.- Omvang- Strafzaken - Cassa
tieheroep van de procureur-generaal -
Wethoek van Strafvordering, art 441 -
Veroordeling van de heklaagde vernie
tigd- Gevolg t.a.v. de hurgerrechtelijk 
aansprakelijke partij. 

Wanneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., de veroordeling 
van de beklaagde vernietigd wordt, 
strekt die vernietiging zich uit tot bet 
beschikkende gedeelte van de beslissing 
waarbij de burgerrechterlijk aansprake
lijke partij is veroordeeld. 

10 oktober 1979 174 

33. - Voorziening van de procureur
generaal - Strafzaken - Wethoek van 
Strafvordering, art. 441 - Vonnis van de 
politierechthank waarhij de heklaagde 
wordt veroordeeld tot een straf welke hij 
de wet niet is vastgesteld - Vernietiging 
met vezwijzing. 

Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 

art. 441 Sv., vernietigt het Hof het 
vonnis van de politierechtbank, waarbij 
de beklaagde wordt veroordeeld tot een 
straf welke bij de wet niet is gesteld, en 
verwijst de zaak naar een andere politie
rechtbank. (Artt. 427 en 441 Sv.) 

14 november 1979 343 

34. - Strafzaken - Cassatieheroep 
van de procureur-generaal - Wethoek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
van de politierechthank tot veroordeling 
van een minderjarige, heneden de Jeef
tijd van achttien jaar op de datum van 
het feit, huiten het geval van 
art. 38 Jeugdheschermingswet - Feit 
waarvan geen sprake is in art. 36his van 
de wet ~ Vernietiging. 

0p het cassatieberoep van de procu
reuJ:-generaal, ingesteld met toepassing 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het 
vonnis waarbij de politierechtbank een 
beklaagde, wegens een misdrijf inzake 
visvangst, veroordeelt, hoewel hij, op de 
dag van het feit, nog geen achttien jaar 
oud was. 

14 november 1979 345 

35.- Voorziening in cassatie van de 
procureur-generaal - Strafzaken 
Wethoek van Strafvordering, art. 441 -
Vonnis van de politierechthank tot ver
oordeling van de heklaagde tot een straf 
die het wettelijke maximum te hoven 
gaat - Vernietiging. 

20 februari 1980 741 

36. - Strafzaken Cassatieheroep 
van de procureur-generaal - Wethoek 
van Strafvordering, art. 441 - Beschik
king van huitenvervolgingstelling -
Arrest van de kamer van inheschuldi
gingstelling, waarhij, op het verzet van 
de hurgerlijke partij, een aanvullend 
onderzoek wordt hevolen, opdat door de 
procureur-generaal bij het hof van 
heroep zal worden gevorderd als naar 
recht- Tweede heschikking van huiten
vervolgingstelling van de raadkamer -
Vernietiging van die tweede heschikking 
en verwijzing van de zaak naar de 
procureur-generaal hij het Hof van 
Beroep. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling, op het verzet van de bur
gerlijke partij tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling, een aanvullend 
onderzoek beveelt en beslist dat, na 
uitvoering van die onderzoeksverrichtin
gen, inzage van de gedingstukken zal 
worden verleend aan de procureur-gene
raal. bij het hof van beroep, opdat door 
hem zal worden gevorderd en door de 
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kamer van inbeschuldigingstelling uit- ring vervallen was door betaling van een 
spraak zou worden gedaan als naar geldsom onder de voorwaarden van 
recht, vernietigt het Hof, op het cassatie- art. 166 Sv. 
beroep van de procureur-generaal inge
steld met toepassing van art. 441 Sv., de 
tweede beschikking van buitenvervol
gingstelling van de raadkamer over 
dezelfde zaak en verwijst het de zaak 
naar de procureur-generaal bij het hof 
van beroep. 

20 februari 1980 744 

37. - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Strafzaken - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
van de politierechtbank waarbij een 
ander dan degene aan wie het misdrijf 
was ten Jaste gelegd, is veroordeeld -
Vernietiging zonder verwijzing. 

1 april1980 967 

38. - Strafzaken - Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
waarbij een veroordeling wordt uitge
sproken voor een verjaard misdrijf -
Vernietiging zonder verwijzing. {Eerste 
en tweede zaak.} 

1 april 1980 967 

39. - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Wetboek van Straf
vordering, art. 441 - Strafzaken -
Vonnis waarbij, na uitspraak van de 
opschorting van de veroordeling te heb
ben bevolen, wordt beslist dat de ver
dachte vervallen is van het recht tot 
sturen - Vernietiging van de vervallen
verklaring, zonder verwijzing. 

0p het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepassing 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof 
zonder verwijzing het beschikkende 
gedeelte van een vonnis dat beslist dat 
de beklaagde vervallen is van het recht 
een motorrijtuig te besturen, als dit
zelfde vonnis de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling beveelt. 
(Art. 441 Sv.; art. 6, tweede lid, wet 
29 juni 1964.) 

1 april 1980 971 

40. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Straf
vordering vervallen wegens betaling van 
een geldbedrag - Veroordelend vonnis 
- Vernietiging zonder verwijzing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepassing 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof 
zonder verwijzing het vonnis dat een 
veroordeling uitspreekt wegens een feit 
ten aanzien van hetwelk de strafvorde-

1 april1980 973 

41. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal bij het Hot 
van Cassatie - Wetboek van Strafvorde
ring, art. 442 - Cassatieberoep op de 
terechtzitting van het Hot ingesteld -
Cassatie beperkt tot het belang van de 
wet en zonder verwijzing. 

Vernietiging van een beslissing in 
strafzaken, op de voorziening van de 
procureur-generaal in het Hof van Cas
satie ter terechtzitting na het Hof inge
steld, met toepassing van art. 442 Sv., 
wordt enkel uitgesproken in het belang 
van de wet en zonder verwijzing. 
(Art. 442 Sv.) 

27 mei 1980 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN- VORM 

Afdeling 1. - Vorm. 

1187 

Afdeling 2.- Voeging; rechtspleging. 

42. - Rechtspleging - Burgerlijke 
zaken - Voorziening in cassatie door 
verscheidene partijen tegen dezeUde 
beslissing Samenvoeging. (Art. 
1083 Ger. W:} 

28 februari 1980 801 

43. - Procedure Strafzaken -
Voorziening van verschillende partijen 
tegen dezeUde beslissing - Voeging. 

19 maart 1980 894 

44. - Procedure - Burgerlijke zaken 
- Cassatieberoep van verscheidene par
tijen tegen een en dezeUde beslissing -
Voeging van de cassatieberoepen. 

16 mei 1980 1155 

45. - Rechtspleging - Burgerlijke 
zaken - Voorziening in cassatie door 
verscheidene partijen tegen dezeUde 
beslissing- Ambtshalve samenvoeging. 

23 mei 1980 1182 

HOOFDSTUK IV 
VERNIETIGING- OMV ANG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeij.ng 3. - Burgerlijke zaken. 

46. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing -
Gevolg t.a. v. de beslissing die eruit 
voortvloeit. 

19 oktober 1979 222 



-53-
47. - Omvang- Burgerlijke zaken -

Middel dat kritiek oefent op de bestre
den beslissing in zoverre zij uitspraak 
doet over de aansprakelijkheid van een 
partij - Tweede middel gericht tegen de 
beslissing over het bedrag van de schade 
- Aanneming alleen van het tweede 
middel- Vernietiging- Omvang. 

Daar de vernietiging van een vonnis of 
een arrest beperkt is tot de draagwijdte 
van het middel op grond waarvan zij 
wordt uitgesproken, moet de cassatie, in 
geval van verwerping van een eerste 
middel, dat gericht is tegen de beslissing 
waarbij de volledige aansprakelijkheid 
voor een ongeval ten laste van de eiser· 
wordt gelegd, en van aanneming van een 
tweede middel ten betoge dat de beslis
sing tot vaststelling van het schadebe
drag onwettig is, beperkt blijven tot deze 
laatste beslissing. 

9 november 1979 313 

48. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Beschikkend gedeelte niet onderschei
den wat de omvang van de cassatie 
betreft - Beg1ip. 

In burgerlijke zaken is, wat de 
omvang van de cassatie betreft, geen 
beschikkend gedeelte dat onderscheiden 
is van het door de voorziening bestreden 
beschikkende gedeelte, datgene waarte
gen door geen partij in het cassatiege
ding een ontvankelijke voorziening kan 
worden ingesteld. 

12 november 1979 323 

49. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Vernietiging die el1kel geldt voor het 
dee} van het bestreden arrest waarop het 
door het cassatiearrest aangenomen 
middel betrekking heeft- Begrip. 

De vernietiging van de be-
streden beslissing door het Hof is nood
zakelijk beperkt tot de draagwijdte van 
het middel krachtens hetwelk zij wordt. 
uitgesproken, zodat, wanneer de eiser 
voor de feitenrechter achtereenvolgens 
een principaal, een subsidiair en een nog 
meer subsidiair verweer heeft opgewor
pen tegen een vordering tot betaling van 
de verweerder en voor het Hof van 
Cassatie drie middelen heeft aangevoerd 
tegen de beslissingen van die rechter op 
die drie verweermiddelen, en het Hof de 
eerste twee middelen verwerpt maar het 
derde middel over het subsidiaire ver
weer aanneemt op grond dat op dit 
verweer niet is geantwoord, de vernieti
ging beperkt blijft tot de beslissing van 
het bestreden arrest waarbij op de 
vordering van de verweerder wordt recht 
gedaan zonder met dit verweer rekening 

fe houden, terwijl dat arrest voor het 
overige kracht van gewijsde verkrijgt. 

4 januari 1980 514 

50. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beschikking van de 
bestreden beslissing - Brengt vernieti
ging mede van een andere beschikking 
die slechts het gevolg is van de eerste. 

18 januari 1980 576 

51. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Vernietiging gegrond op de tegenstrij
digheid tussen twee beslissingen van een 
arrest - Vernietiging slaat op beide 
beslissingen. 

20 februari 1980 735 

52 . .:..... Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing 
Gevolg t.a. v. de beslissing die eruit 
voorvloeit. 

28 februari 1980 798 

53. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Partij onwettig veroordeeld in de kosten 
t.a. v. partijen tegen wie zij geen geding 
had aangespannen - Vernietiging dien
tengevolge van de beslissing over de 
kosten t.a. v. partijen die niet in het 
geding zijn betrokken. 

Wanneer een arrest een partij in de 
kosten van het boger beroep jegens 
zekere verweerders veroordeelt en aldus 
niet kan worden uitgemaakt of daarin de 
kosten begrepen zijn van het principaal 
en het incidenteel hoger beroep van die 
verweerders tegen andere verweerders 
die in de zaak zijn betrokken en waar
mee de partij die in de kosten is 
veroordeeld geen geding had aangespan
nen, heeft die partij er belang bij zich in 
cassatie te voorzien tegen aile in de zaak 
betrokken verweerders, daar de vernieti
ging van de beslissing over de kosten, in 
dat geval, voor aile verweerders geldt. 

20 maart 1980 907 

54. Omvang Beschikkend 
gedeelte niet onderscheiden t.a. v. de 
vernietiging - Begrip. 

In burgerlijke zaken is t.a.v. de 
omvang van de vernietiging geen 
beschikkend gedeelte, dat onderscheiden 
is van het bestredene, datgene waarte
gen partijen geen ontvankelijk cassatie
beroep kunnen instellen. 

17 april 1980 1035 

55. - Omvang- Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing 
Gevolg t.a. v. de beslissing die eruit 
voortvloeit. 

29 mei 1980 1208 
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56. - Omvang- Burgerlijke zaken -

Vernietiging van een beslissing -
Brengt vernietiging mede van de beslis
sing die het gevolg ervan is. 

12 juni 1980 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

1265 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is in 
cassatie. 

57.- Omvang- Strafzaken- Ver-· 
nietiging van de veroordeling in de 
kosten van de strafvordering - Gevolg 
t.a. v. de veroordeling tot Jijfsdwang die 
eruit voortvloeit. 

Vernietiging van de veroordeling in de 
kosten van de strafvordering brengt de 
vernietiging mee van de veroordeling tot 
lijfsdwang, die eruit voortvloeit. (Artt. 2, 
3, 4 en 5 wet 27 juli 1871.) 

11 september 1979 36 

58. - Omvang - Strafzaken Ver-
nietiging van het veroordelend verstek
vonnis - Brengt vernietiging mede van 
het vonnis dat het verzet ongedaan 
verklaart. 

Vernietiging, op de voorziening van de 
veroordeelde, van een bij verstek gewe
zen veroordeling brengt vernietiging 
mede van het vonnis dat het verzet 
tegen bet eerste vonnis ongedaan ver
klaart. 

12 september 1979 39 

59. - Omvang - Strafzaken - Von
nis tot veroordeling van de beklaagde 
nadat de rechter hem bij een vroegere 
beslissing onwettig het recht heeft ont
zegd een schriftelijke conclusie neer te 
Jeggen - Vernietiging van het veroorde
Jend vonnis - Brengt vernietiging mede 
van alles wat aan dat vonnis is voorafge
gaan, met inbegrip van die beslissing. 

drijven - Onwettigheid van de veroor
deling wegens dat misdrijf - Volledige 
vernietiging. 

Wanneer de beklaagde is veroordeeld 
tot een enkele gevangenisstraf en een 
geldboete wegens verscheidene misdrij
ven, en de rechter hem bovendien ver
vallen verklaart van het recht tot sturen 
met de vermelding dat zij enkel is 
uitgesproken wegens een van die mis
drijven, brengt de vernietiging, wegens 
de onwettigheid van de veroordeling ter 
zake van dat laatste misdrijf, vernieti
ging mede van de hele veroordeling en 
dus ook in zoverre zij betrekking heeft 
op de andere misdrijven. 

19 september 1979 66 

61. - Omvang - Strafzaken Ver-
vangende gevangenisstraf die het wette
Jijke maximum te boven gaat - Vernie
tiging en venvijzing tot dit punt van het 
beschikkende gedeelte beperkt. 

Wanneer een veroordelend arrest ver
nietigd wordt omdat de rechter een 
vervangende gevangenisstraf heeft uitge
sproken dat het wei-telijke maximum te 
hoven gaat, zijn vernietiging en verwij
zing tot dit punt van het beschikkende 
gedeelte beperkt. 

7 november 1979 292 

62. - Omvang - Strafzaken Ver-
nietiging van de beslissing waarbij de 
beldaagde wordt veroordeeld - Burger
rechtelijk aansprakelijke partij die zich 
niet of althai1s onregelmatig in cassatie 
heeft voorzien - Beslissing waarbij een 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk 
w01·dt verklaard voor de veroordeling, 
zonder bestaansreden geworden. 

20 november 1979 357 

63.- Omvang- Strafzaken Ver-
beurdverklaring bevolen zonder dat is 
vastgesteld dat de wettelijke vere.isten 
zijn ve1vuld - Vernietiging beperkt tot 
dat beschikkende gedeelte. 

28 november 1979 391 

64. - Omvang Strafzaken -

Wanneer de strafrechter de beklaagde 
veroordeelt nadat hij hem · onwettig, bij 
een vroegere beslissing, het recht heeft 
ontzegd een schriftelijke conclusie neer 
te leggen, brengt de vernietiging van het 
veroordelend vonnis vernietiging mede 
van alles wat eraan is voorafgegaan, met 
inbegrip van die beslissing. (Artt. 408 en Bekendmaking van de veroordeling als 

straf - Bekendmaking als straf bevolen 
63 - Bekendmaking niet voorgeschreven 

bij de wet - Vernietiging beperkt tot 

413 Sv.) 
18 september 1979 

60. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Veroordeling tot een enkele 
gevangenisstraf en een geldboete wegens 
verscheidene misdrijven - Bovendien 
vervallenverklaring van het recht tot 
sturen wegens een ei1kel van die mis-

dat beschikkende gedeelte. 
28 november 1979 391 

65. - Omvang - Strafzaken - Bij
zondere geldboete vastgesteld in 
art. 20 Jachtwet bij niet-afgifte van het 
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wapen, en vervangende gevangenis
straf onwettig uitgesproken - Vernieti
ging beperkt tot die beschikkingen. 

28 november 1979 397 

66. - Omvang - Strafzaken - Ver
nietiging van de veroordeling in de 
kosten van de strafvordering - Gevolg 
t.a. v. de veroordeling tot lijfsdwang die 
eruit voortvloeit. {Artt. 2, 3, 4 en 5 wet 
van 27 juli 1871.} 

6 mei 1980 1110 

67.- Omvang- Strafzaken- Straf
vordering - Cassatie van de beslissing 
tot veroordeling van de beklaagde -
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
die zich aJ dan niet onregelmatig in 
cassatie heeft voorzien - Beslissing 
waarbij een partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard zonder 
bestaansreden geworden. 

24 juni 1980 1336 

§ 2. Strafvordering - Openbaar mi
nisterie is (mede) in cassatie. 

68. - Omvang - Strafzaken - Voor
ziening van het openbaar ministerie 
tegen de beklaagde en de voor deze 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij -
Vernietiging van de beslissing waarbij 
de beklaagde wordt veroordeeld - Die 
vernietiging brengt vernietiging mede 
van het beschikkende gedeelte m.b.t. de 
burgerrechtelijk aansprakelijke paz·tij. 

16 oktober 1979 201 

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

69. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Niet beperkte 
voorziening van de beklaagde - Vernie
tiging van de beslissing op de straf
vordering - Gevolg voor de eindbeslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
Jijke rechtsvordering. 

Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt vernie
tiging mede van de eindbeslissing op de 
tegen die eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die het gevolg is van de 
eerste beslissing, ook al is die vernieti
ging ambtshalve uitgesproken. 

5 september 1979 4 

70. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de beklaagde - Vernietiging van de 
beslissing op de strafvol'dering - Ver
nietiging van de niet definitieve beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de strafvordering brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die 
het gevolg is van de eerste, hoewel het 
cassatieberoep tegen laatstgenoemde 
beslissing vooralsnog niet ontvankelijk 
is. 

5 september 1979 4 

71. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Vernietiging dienten
gevolge van de eindbeslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde burger
lijke rechtsvordering - Zelfs indien de 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering op een ambtshalve opge
worpen middel is uitgesproken. 

12 september 1979 40 

72. - Omvang - Strafzaken Be-
slissing waarbij de aansprakelijkheid 
voo1· de schade, die de burgerlijke partij 
heeft geleden, wordt verdeeld tussen de 
beklaagde en de burgerlijke partij -
Vernietiging op het cassatieberoep van 
de beklaagde van de beslissingen op de 
strafvordering en de burgerlijke rechts
vordeiing - Vernietiging die zich niet 
uitstrekt tot het beschikkende gedeelte 
dat het aandeel van de burgerlijke partij 
in de aansprakelijkheid vaststelt. 

Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid van de door de burgerlijke partij 
geleden schade heeft verdeeld tussen de 
beldaagde en de burgerlijke partij en de 
beslissingen op de tegen de beklaagde 
ingestelde strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering, strekt de vernietiging 
zich niet uit tot de beschikking dat de 
burgerlijke partij ten dele aansprakelijk 
is voor de schade die zij heeft geleden. 

19 september 1979 66 

73. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering- Niet beperkte 
voorziening van de beklaagde - Vernie
tiging van de beslissing op de straf
vordering - Brengt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvordezing tegen de beklaagde. 

31 oktober 1979 276 

74. - Omvang - Strafzaken - Voor
ziening van de beklaagde tegen de 
beslissing op de strafvo1·dering -en tegen 
de eindbeslissing op de tegen en de door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen - Vernietiging van de beslissin
gen op de tegen de beklaagde ingestelde 
strafvordering en burgerlijke rechts-
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vordering - Brengt vernietiging mee 
van de beslissing op de door de 
beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering die op dezelfde onwettigheid 
is gegrond en waartegen de beklaagde 
regelmatig in cassatie is gekomen. 

31 oktober 1979 276 

75. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Vernietiging dienten
gevolge van de eindbeslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde burgeJ'
lijke rechtsvordering, zelfs indien de 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering ambtshalve is uitge
sproken. 

20 november 1979 357 

76. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Beslissing 
waarbij de eiser aileen aansprakelijk 
wordt verklaard voor de gevolgen van 
een ongeval - Vernietiging op grond 
alleen dat uit de constateringen van de 
beslissing niet kan worden afgeleid dat 
de schade zich ook zou hebben voorge
daan zonder de tout welke ten laste van 
de verweerder is vastgesteld - Omvang 
van de vernietiging strekt zich niet uit 
tot het beschikkende gedeelte waarin 
wordt beslist dat de eiser een tout heeft 
begaan die zijn aansprakelijkheid in het 
gedrang brengt. 

21 november 1979 360 

77.- Omvang- Strafzaken- Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Vernietiging dienten
gevolge van de eindbeslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde burger
lijke rechtsvordering, zelfs indien de 
vernietiging van de beslissing op de 

· strafvordering ambtshalve is uitgespro
ken. 

21 november 1979 368 

78. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Brengt vernietiging 
mede van de detinitieve en niet detini
tieve beslissingen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen 
die het gevolg zijn van de eerste -. 
Niettegenstaande afstand, zonder be
rusting, van de voorziening tegen die 
laatste beslissingen. 

21 november 1979 368 

79. - Omvang - Strafzaken - Voor
ziening van de beklaagde tegen de 

beslissing op de strafvordering en tegen 
de eindbeslissingen op de tegen en door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen - Vernietiging van de beslissin
gen op de strafvordering en de tegen de 
beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering - Brengt vernietiging mee 
van de beslissing op de door de 
beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering die aan dezelfde onwettigheid 
lijdt. 

21 november 1979 368 

80. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Brengt vernietiging 
mee van de eindbeslissing op de burger
lijke rechtsvordering tegen de beklaagde 
- Zelfs indien de vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering ambts
halve wordt uitgesproken. 

16 januari 1980 570 

81. - Omvang Strafvordering -
Burgerlijke rechtsvordering Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Brengt vernietiging 
mee van de eindbeslissing op de burger
Jijke rechtsvordering tegen de be
klaagde. 

13 februari 1980 700 

82. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de tegen de 
beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering, welke het gevolg is van de 
eerste. 

11 maart 1980 856 

83. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Niet beperkte 
voorziening van de beklaagde - Vernie
tiging van de beslissing op de straf
vordering - Brengt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen de beklaagde. 

18 maart 1980 882 

84. - Omvang Strafvordering -
Burgerlijke rechtsvordering Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Gevolg t.a. v. de eind
beslissingen op de burgerlijke rechts
vordering tegen de beklaagde. 

14 mei 1980 1154 
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85. - Omvang - Strafvordering __: 

Burgerlijke rechtsvordering Niet 
beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Brengt vernietiging 
mee van de eindbeslissing op de burger
lijke rechtsvordering tegen de beklaagde. 

11 juni 1980 1252 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvor
deringen. 

86. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vonnis waar
bij aile aansprakelijkheid voor een aan 
een derde veroorzaakt ongeval ten Jaste 
van een beklaagde wordt gelegd met 
uitsluiting van de andere beklaagde -
Vernietiging van de beslissing ten laste 
van de eerste beklaagde - Burgerlijke 
rechtsvordering van de derde tegen de 
tweede beklaagde en de voor deze bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij afge
wezen bij beslissing die aan dezelfde 
onwettigheid lijdt - Voorziening van de 
eerste beklaagde - Vernietiging van de 
beslissing tot veroordeling van de eerste 
beklaagde strekt zich uit tot de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
van de derde tegen de tweede beklaagde 
en de voor deze burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij - Grenzen. 

Wanneer een beslissing de aansprake
lijkheid voor een aan een derde veroor
zaakt ongeval uitsluitend ten laste legt 
van een beklaagde met uitsluiting van 
de andere, en de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvordering van de derde 
zowel tegen de eerste beklaagde als 
tegen de tweede beklaagde en de voor 
deze burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij aan dezelfde onwettigheid lijden, 
strekt de vernietiging, op de voorziening 
van de eerste beklaagde, van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering van de derde zich 
uit tot de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van die derde tegen de 
tweede beklaagde en de voor deze bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij in 
zoverre deze laatste beslissing gewezen 
is t.a.v. de eerste beklaagde; die vernieti
ging brengt mee dat de eerste beklaagde 
aan de bevoegde rechter kan vragen om 
in een regresvordering tegen de tweede 
beklaagde en de voor hem burgerrechte
lijk aansprakelijke partij te beslissen dat 
die tweede beklaagde ook aansprakelijk 
verklaard wordt voor het ongeval. 

31 oktober 1979 276 

87. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Voorzie
ningen van de burgerlijke partijen -

· Vernietiging van de beslissizig op de 
· rechtsvordering van een burgerlijke par-: 
tij - Deze vernietiging brengt vernieti
ging mee van de beslissing op de· 
rechtsvordering van een andere burger
Jijke partij, waaraan dezelfde onwettig
heid kleeft en waartegen deze partijen 
zich regelmatig in cassatie hebben voor
zien. 

21 november 1979 368 

88. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkt cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging mede 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de beklaagde, die op 
dezelfde onwettigheid is gegrond. 

25 maart 1980 925 

89. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de beklaagde - Burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij die zich niet of 
zich onregelmatig in cassatie heeft voor
zien- Vernietiging op het cassatiebe
roep van de beklaagde - Beslissing 
waarbij die partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard - Beslissing 
zonder bestaansreden. 

17 juni 1980 1293 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9.- Allerlei. 

HOOFDSTUKV 
BINDENDVERKLARING 

CASSATIEMIDDELEN 
Inleiding. - Begrip - Aard 

HOOFDSTUK I. - Onduidelijke midde-
Jen 

HOOFDSTUK II. - Vereiste vermeldin-
gen en bij te voegen stukken 

Mdeling 1. - Algemene begrippen. 
Mdeling 2. - Belastingzaken. 
Mdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Mdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Mdeling 5. - Strafzaken. 
Mdeling 6. - Tuchtzaken. 
Mdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III. - Gemis aan feite-
Jijke grondslag 

Mdeling 1. - Algemene begrippen. 
Mdeling 2. - Belastingzaken. 
Mdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Mdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
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Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Mdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV. - Nieuwe en I outer 
juridische middelen 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Mdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Mdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. - Gemis aan belang 
voor eiser 

Mdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Mdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Mdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI. - Geen betrekking op 
de bestreden beslissing 

Mdeling 1. - Algemene begrippen. 
Mdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VII. - Ambtshalve voor-
gedragen 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

Inleiding 

BEG RIP- AARD 

1. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarbij schending wordt aangevoe.rd van 
art. 1162 Burgerlijk Wetboek- Ontvan
kelijk middel. 

Ontvankelijk is het middel dat de 
schending aanvoert van art. 1162 B.W., 
nu die bepaling een wet oplevert in de 
zin van art. 608 Ger.W. (Impliciet.) 

3. - Strafzaken - Burgerlijke rechts'
vordering - Middel dat enkel een feite
Jijke beoordeling van de rechter bekriti
seert- Niet ontvankelijk middel. 

17 oktober 1979 208 

4. - Strafzaken - Middel dat uitgaat 
van een loutere veronderstelling - Niet 
ontvankelijk middel. 

21 november 1979 362 

5. - Tuchtzaken - JVliddel dat het 
Hof ertoe zou verplichten feitelijke gege
vens na te gaan - Niet ontvankelijk 
mid del. 

6 december 1979 435 

6. - Strafzaken - Middel dat het Hof 
zou verplichten feitelijke gegevens te 
onderzoeken - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

11 december 1979 452 

7.- Burgerlijke zaken - Bestreden 
arrest dat ongegrond verklaart de door 
een vennootschap ingestelde vordering 
die ertoe streld de vennoot te doen 
veroordelen tot terugbetaling van het 
bedrag van de in art. 120 W.LB. bedoelde 
bijzondere aanslag die eerder door die 
vennootschap was betaald - Middel 
afgeleid uit niet bestaande algemene 
rechtsbeginselen - Niet ontvankelijk 
mid del. 

25 januari 1980 610 

8. - Gemeente- en provinciebelastin
gen - Middel dat het Hof ertoe zou 
verplichten feitelijke gegevens na te 
gaan - Niet ontvankelijk middel. 

1 februari 1980 650 

9. - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid tegen een middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
middel niet ontvankelijk is omdat de 
bestreden beslissing wettelijk is verant
woord - Middel van niet-ontvankelijk
heid niet aan te nemen voordat het 
middel zelf is onderzocht - Middel van 
niet-ontvankelijkheid onontvankelijk. 

8 februari 1980 680 

10. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
het Hoi ertoe zou verplichten feitelijke 
gegevens na te gaan - Niet ontvankelijk 

7 september 1979 23· middel. 

2. - Strafzaken - Middel waarin 
schending van rechtspraak en -Jeer 
wordt aangevoerd - Niet ontvankelijk 
mid del. 

17 oktober 1979 208 

14 februari 1980 707 

11. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
een feitelijke beo01·deling van de rechter 
bekl'itiseert - Niet ontvankelijk middel. 

28 februari 1980 801 
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12. - Dienstplicht - Middel dat 

opkomt tegen een teitelijke beoordeling 
van de herkeuringsraad - Niet ontvan
kelijk cassatiemiddel. 

10 maart 1980 847 

13. - Strafzaken - Arrest dat gedeel
telijk het veroordelend beroepen vonnis 
bevestigt - Middel afgeleid uit de nie
tigheid van het beroepen vonnis en 
gegrond op beweringen welke in strijd 
zijn met de authentieke vaststellingen 
van dit vonnis - Geen betichting van 
valsheid- Niet ontvankelijk middel. 

Niet· ontvankelijk is het middel afge
leid uit de nietigheid van het veroorde
lend beroepen vonnis, dat door het 
bestreden arrest gedeeltelijk wordt be
vestigd, en gegrond op beweringEm die 
geen steun vinden in de authentieke 
vaststellingen van het beroepen vonnis, 
als de eiser die vaststellingen niet van 
valsheid heeft beticht. 

15 april 1980 1012 

14 - Strafzaken - Middel dat het 
Hot zou verplichten tot een onderzoek 
van teiten - Met ontvankelijk middel. 
(Art. 95 Gw.) 

15 april 1980 1012 

15. - Strafzaken Middel dat het 
Hot ertoe zou nopen teitelijke gegevens 
na te zien - Niet ontvankelijk middel. 

16 april 1980 1025 

16. - Strafzaken Taalgebruik -
Processen-verbaal betreffende de opspo
ring en de vaststelling van misdrijven -
Middel waarin schending van de artt. 
11 en 40 Taalwet in Gerechtszaken 
wordt aangevoerd - Middel dat ertoe 
zou verplichten de processen-verbaal na 
te gaan om eruit op te maken waar :,rij 
zijn opgesteld - Hot niet bevoegd om 
die akten uit te Jeggen - Niet ontvanke
Jijk middel. 

22 april 1980 1045 

17.- Burgerlijke zaken- Middel dat 
het Hot zou verplichten tot een onder
zoek van teitelijke gegevens - Niet 
ontvankelijk middel. {Art. 95 Gw.) 

9 mei 1980 1139 

18. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
het Hot ertoe zou verplichten teitelijke 
gegevens na te gaan - Niet ontvankelijk 
mid del. 

19 mei 1980 1161 

19. - Strafzaken - Middel dat het 
Hoi zou verplichten feitelijke gegevens 
te onderzoeken - Niet ontvankelijk 
cassatiemiddel. 

20 mei 1980 1165 

20. - Strafzaken Cassatieberoep 
tegen een beslissing van een commissie 
tot bescherming van de maatschappij, 
waarbij de wederopneming van een op 
proef in vrijheid gestelde gelnterneerde 
wordt bevolen wegens het niet-naleven 
van de opgelegde voorwaarden - Middel 
dat kritiek oetent op de teitelijke beoor

. deling van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij - Niet ont
vankelijk middel. 

18 juli 1980 1386 

HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

21. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarbij schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder 
nader te bepalen waarin die schending 
bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel waar
bij de schending wordt aangevoerd van 
een wettelijke bepaling, als niet wordt 
bepaald waarin deze schending bestaat. 
(Art. 1080 Ger.W.) 

7 september 1979 23 

22. - Strafzaken Vaag middel -
Niet ontvankelijk middel. 

2 oktober 1979 137 

23. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel waarin schen
ding van een wettelijke bepaling wordt 
aangevoerd, zonder nadere bepaling 
waarin die schending bestaat - Niet 
ontvankelijk middel. 

17 oktober 1979 208 

24. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonde1· dat 
wordt vermeld waazin die schending 
bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

19 oktober 1979 225 

25. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat de bewijskracht va11 een akte 
is miskend - 011duidelijk middel -
Niet ontvankelijk middel. 

19 oktober 1979 229 

26. - Rechtspleging in tuchtzaken -
Vaag middel - Niet ontvankelijk mid
del. 

24 oktober 1979 251 
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27. - Strafzaken - Middel waarin 

schending wordt aangevoerd van de 
bewijskracht van stukken van een door 
de raadsman van een partij neergelegd 
dossier - Geen nadere bepaling om trent 
de stukken waarvan de bewijskracht zou 
zijn miskend - Niet ontvankelijk mid
del. 

12 december 1979 466 

28. - Gemeente- en provinciebelas
ting - Middel waarin schending wordt 
aangevoerd van bepaalde wettelijke 
bepalingen zonder dat nader wordt 
bepaald waarin die bepalingen zijn 
geschonden - Onduidelijk middel -
Niet ontvankelijk middel. 

11 januari 1980 552 

29. - Burgerlijke zaken Vaagheid 
- Middel waarin niet wordt aangeduid 
waarin het aangevoerde rechtsmisbruik 
zou bestaan - Niet ontvankelijk middel. 

1 februari 1980 650 

30. - Strafzaken Vaag middel -
Niet ontvankelijk middel - Begrip. 

Niet ontvankelijk is bet middel waarin 
niet nader wordt bepaald op welke 
vordering, verweer of exceptie de rechter 
niet zou geantwoord hebben. 

19 februari 1980 731 

. 31. - Strafzaken - Vaagheid - Niet 
ontvankelijk middel. 

12 maart 1980 865 

32. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit schending van het algemeen 
rechtsbeginsel waaruit de voorrang van 
internationaalrechtelijke regels boven 
internrechtelijke regels wordt afgeleid -
Middel waarin niet nader wordt bepaald 
waarin dat beginsel is geschonden -
Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 

26 maart 1980 928 

33. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder dat 
nader wordt bepaald waarin die schen
ding bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

17 april 1980 1038 

34. - Strafzaken - Middel waarbij 
schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd, zonder nadere bepa
ling waarin die schending bestaat -
Niet ontvankelijk middel. 

27 mei 1980 1188 

35. - Strafzaken - Middel gegrond 
op verklaringen van een partij - Middel 
waarin die verklaringen niet zijn weer
gegeven - Middel niet ontvankelijk bij 
gemis van nauwkeurigheid. 

24 juni 1980 1338 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BLJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

36. - Directe belastingen - Verplich
ting voor elk middel afzonderlijk de 
wettelijke bepalingen te vermelden 
waarvan de schending wordt aan
gevoerd. 

4 december 1979 416 

37. - Directe belastingen Onder-
scheiden middelen - Voor ieder middel 
afzonderlijk dienen de geschonden wets
bepalingen nauwkeurig te worden ver
meld. 

Inzake directe belastingen dienen voor 
ieder cassatiemiddel afzonderlijk de 
geschonden wetsbepalingen nauwkeurig 
te worden vermeld. (Art. 289 W.I.B.) 

11 januari 1980 554 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

38. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
de wettelijke verantwoording · van de 
bestreden beslissing betwist, doch enkel 
schending van art. 97 Gw. vermeldt -
Niet ontvankelijk middel. 

15 oktober 1979 197 

39. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit schending van art. 97 Gw. -
Middel dat in werkelijkheid de wettig
heid van de toepassing van 
art. 1626 B. W. betwist - Niet ontvanke
Jijk middel. 

Niet ontvankelijk, in zoverre het een 
schending van art. 97 Gw. aanvoert, is 
het middel dat enkel de toepassing 
van een wettelijke bepaling, zoals 
art. 1626 B.W., bekritiseert zonder een 
grief op te werpen aangaande de motive
ring van de bestreden beslissing, in de 
zin van die grondwetsbepaling. 

26 oktober 1979 266 

40. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit miskenning van de bewijs
kracht van een akte - Tekst van de 
akte niet overgelegd tot stavmg van de 
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voorziening nocb overgenomen in de 
bestreden beslissing - Met ontvankelijk 
mid del. 

9 november 1979 309 
41. - Burgerlijke zaken - Gerecbte

Jijk Wetboek, art. 1080 - Verplichting 
voor elk middel afzonderlijk de wette
Jijke bepalingen te vermelden waarvan 
scbending wordt aangevoerd. 

Ter voldoening aan het voorschrift van 
art. 1080 Ger.W. moet het cassatiever
zoekschrift voor elk middel afzonderlijk 
de wettelijke bepalingen vermelden 
waarvan schending wordt aangevoerd. 

24 januari 1980 592 

42. - Burgerlijke zaken - Grand vail 
11iet-ontvankelijkbeid - Als grand van 
niet-ontvankelijkbeid aangevoerd dat 
bet middel enkel scbending stelt van 
wetsbepalingen die geen betrekking beb
ben op de voorgedragen grief- Wetsbe
palingen die in de opvatting van de 
bestreden beslissing wei betrekking beb
ben op de grief - Middel van niet-ont
vankelijkbeid ongegrond - Begrip. 

De grond van niet-ontvankelijkheid 
waarin wordt aangevoerd dat het middel 
enkel schending stelt van wetsbepalin
gen die geen betrekking hebben op de 
voorgedragen grief - i.e. wetsbepalingen 
inzake koop en verkoop, terwijl de 
clausule tot vrijstelling van aansprake
lijkheid waarvan de beslissing toepas
sing heeft gemaakt, in een overeenkomst 
van huur van diensten zou zijn inge
voegd - kan niet worden aangenomen 
wanneer de beslissing, al dan niet 
terecht, heeft aangenomen dat die liti
gieuze clausule van toepassing was op de 
tussen partijen gesloten koopovereen
komst. 

28 februari 1980 801 

43. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit scbending van de « beginse
len ontleend aan de theorie van de 
vertrouwensleer in bet verbintenis
senrecbt » - Niet ontvankelijk cassatie
middel. 

Al is eventueel de « theorie van de 
vertrouwensleer in het verbintenis
senrecht • opgenomen in de bepalingen 
van dat recht, toch dient schending van 
wetsbepalingen waarin die « theorie • 
haar weerslag heeft, te worden aange
voerd in een cassatiemiddel en niet 
'schending van een zogezegd principe of 
zogezegde beginselen ontleend aan de 
• theorie van de vertrouwensleer in het 
verbintenissenrecht ». 

26 maart 1980 928 

44. - B~gerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit de miskenning van de ver
bindende kracbt van een overeenkomst 
- Verkoopbelofte - Tekst van die 
overeenkomst niet voorgelegd aan bet 
Hof en evenmin in de bestreden beslis
sing overgenomen - Niet ontvankelijk 
mid del. 

8 mei 1980 1122 

45. - Burgerlijke zaken - Scbending 
van de vermelde bepalingen onvoldoende 
om tot vernietiging te Jeiden - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet aile wettelijke bepalingen vermeldt 
die geschonden zijn indien het gegrond 
is, wanneer de schending van de ver
melde bepalingen niet volstaat om tot de 
vernietiging van de bestreden beslissing 
te leiden. (Art. 1080 Ger.W.) 

12 mei 1980 1142 

46. - Burgerlijke zaken Middel 
waarin scbending wordt aangevoerd van 
een wetsbepaling zonder dat wordt ver
meld waarin die scbending bestaat -
Niet ontvankelijk middel. 

16 mei 1980 1155 

47. - Burgerlijke zaken Middel 
waarin scbending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder dat 
wordt vermeld waarin die scbending 
bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

9 juni 1980 1249 

48. - Burgerlijke zaken - Middel 
niet ontvankelijk omdat niet is vermeld 
waarin de opgegeven wettelijke bepaling 
is gescbonden - Begrip. 

Niet ontvankelijk is het middel afge
leid uit schending van art. 32.1, a en b, 
van het verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.), te 
Gem'we op 19 mei 1956 ondertekend en 
goedgekeurd bij de wet van 4 sept. 1962, 
waarin enkel wordt aangevoerd wat de 
eiser bij conclusie voor de rechter 
betoogde over de uitlegging en de toe
passing van dat verdrag. 

13 juni 1980 1273 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

49. - Strafzaken - Middel waarin 
scbending wordt aangevoerd van een 
opgegeven wettelijke bepaling - Geen 
nadere bepaling - Niet ontvankelijk 
mid del. 

30 januari 1980 636 
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50. - Vorm - Strafzaken - Opgave 

van de geschonden wettelijke bepalingen 
- Opgave niet vereist. 

De beklaagde die tot staving van zijn 
cassatieberoep een middel aanvoert, 
behoeft de wettelijke bepalingen niet 
aan te wijzen die volgens hem zouden 
geschonden zijn, ook al is het cassatie
beroep gericht tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering; het is vol
doende dat hij de aangevoerde onwettig
heid wel bepaalt. 

25 maart 1980 922 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

51. - Tuchtzaken - Zittingsblad 
waaJ·in wordt vastgesteld dat een conclu
sie is ingediend - Geen conclusieschrifi 
in het dossier - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. of van het 
recht van verdedigiug zonder opgave van 
de verweermiddelen die de eiser voor de 
tuchtrechter in boger beroep heeft voor
gedragen en waarop deze niet zou heb
ben geantwoord - Niet ontvankel~jk 
mid del. 

Wanneer, in tuchtzaken, het zittings
blad vaststelt dat de eiser een conclusie 
heeft ingediend en deze zich niet in het 
dossier bevindt, volgt daaruit niet dat de 
eiser voor het Hof niet mag verwijzen 
naar de verweermiddelen waarop de 
tuchtrechter in hoger beroep, die hem 
heeft veroordeeld, niet zou hebben 
geantwoord; niet ontvankelijk is der
halve het middel dat is afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. of van het 
algemeen beginsel van het recht van. 
verdediging, als daarin geen melding 
wordt gemaakt van enig door de eiser 
voor de tuchtrechter aangevoerde ver
weermiddelen. 

2 mei 1980 1100 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III 
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

52. - Belastingzaken - Directe be
Jastingen '- Middel ten betoge dat op de 
conclusie niet is geantwoord - Beslis
sing wei beantwoord - Middel dat 
feitelijke grondslag mist. 

23 november 1979 370 

53. - Belastingzaken - Directe be
lastingen - Middel ten betoge dat de 
redenen ondwdelijk zijn - Geen ondui-

delijke redengeving - Middel dat feite
lijke grondslag mist. 

23 november 1979 370 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

54. - Burgerlijke zaken - Feitelijke 
bewel'ing die steun. vindt noch in de 
bestrede11 beslissing noch in de proces
stukken - Middel dat feitelijke grand
slag mist. 

18 oktober 1979 220 

55. - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid door de verweer
der tegen een middel opgeworpen 
wegens dubbelzinnigheid - Middel 
hieruit afgeleid dat de bewijskracht en 
de verbindende kracht van een overeen
komst zijn miskend - Middel van 
niet-ontvankelijkheid dat feitelijke 
grondslag mist - Begrip. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
van niet-ontvankelijkheid, dat is opge
worpen tegen een middel ten betoge dat 
de bewljskracht en de verbindende 
kracht van een overeenkomst zijn mis
kend, en dat is afgeleid uit dubbelzinnig
heid, op grond dat de eerste grief 
betrekking heeft op de akte en de 
tweede op de overeenkomst zelf, terwijl 
de eiser met het woord « overeenkomst » 
kennelijk de overeenkomst bedoelt zoals 
zij in de akte is weergegeven. 

19 oktober 1979 225 

56. - Burgerlijke zaken - .. Misken
ning van een akte - Aide niet aan de 
feitenrechter voorgelegd Middel dat 
feitelijke grondslag mist. 

18 januari 1980 577 

57.- Burgerlijke zaken- Middel dat 
op een vedceerde uitlegging van de 
bestreden beslissing berust Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

28 februari 1980 801 

53. - Burgerlijke zaken - Mlddel 
waarbij aan de rechter wordt verweten 
ee11 beslissing te hebben gewezen die op 
tegenstrijdige redenen is gegrond -
Geen tegenstrijdige beslissing - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

17 april 1980 1040 

59. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
op een verkeerde uitlegging van de 
bestreden beslissing berust - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

7 mei 1980 ld4 
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60. - Burgerlijke zaken - Middel dat 

op een verkeerde uitlegging van de 
bestreden beslissing berust Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

5 juni 1980 1235 

61. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat op de conclusie niet is 
geantwoord - Beslissing waarin op de 
conclusie is geantwoord Middel dat 
feitelijke grondslag mist. 

5 juni 1980 1240 

62. - Burgerlijke zaken Middel 
volgens hetwelk een arrest een beslis
sing bevat die er niet in voorkomt -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 

13 juni 1980 1269 

63. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat op een conclusie niet is 
geantwoord - Geen conclusie - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. · 

13 juni 1980 1269 
Mdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Mdeling 5. - Strafzaken. 

64. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat op de conclusie niet is geantwoord, 
hoewel daarop wei is geantwoord -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 

De rechter antwoordt op de conclusie 
van een partij volgens welke de tegen
partij een parkeerplaats verliet, wanneer 
hij, rekening houdende met de plaatsge
steldheid en inzonderheid met het uit
zicht van een berm, beslist dat die berm 
deel uitmaakt van de voorrangsweg die 
wielrijders of bestuurders van brornfiet
sen mochten berijden, als zij de voetgan
gers niet in gevaar brachten. 

26 september 1979 108 

65. - St.rafzaken - Middel dat aan de 
rechter verwijt een op tegenstrijdige 
redenen gegronde beslissing te hebben 
gewezen - Geen dubbelzinnige beslis
sing - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 

14 november 1979 33.9 

66. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat op een conclusie niet is geantwoord 
- Geen conclusie - Middel dat feite
Jijke gmndslag mist. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat niet is geantwoord op een 
conclusie, wanneer uit geen enkel stuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat er een conclusie is genomen. 

28 november 1979 391 

67. - Strafzaken - Middel dat op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing berust - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

12 december 1979 465 

68. - Strafzaken - Middel waarbij 
aan de rechter wordt verweten een 
beslissing te hebben gewezen die op 
tegenstrijdige redenen is gegrond -
Geen tegenstrijdige beslissing - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

12 december 1979 465 

69. - Strafzaken - Uitlevering -
Middel uit schending van art. 1 van het 
Protocol bij het Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, volgens hetwelk nie
mand van zijn vrijheid mag worden 
beroofd wegens niet-inachtneming van 
een /outer contractuele verplichting -
Bevel tot aanhouding door de vreemde 
overheid verleend wegens misbruik van 
vertrouwen en, subsidiair, wegens 
oplichting, welke feiten strafbaar zijn 
krachtens het Strafwetboek van de ver
zoekende Staat en van de aangezochte 
Staat - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 

Het middel tot staving van een cassa-. 
tieberoep tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot bevesti
ging van een beschikking van de raad
kamer, waarbij een door de vreemde 
overheid verleend bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar wordt verklaard, dat is 
gegrond op schending van art. 1 van het 
Protocol bij het Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, volgens hetwelk nie
mand van zijn vrijheid mag worden 
beroofd wegens niet-nakoming van een 
louter contractuele verplichting, mist fei
telijke grondslag wanneer het bevel tot 
aanhouding is verleend wegens misbruik 
van vertrouwen en, subsidiair, wegens 
oplichting, welke feiten strafbaar zijn 
krachtens het Strafwetboek van de ver
zoekende en de aangezochte Staat. 

9 januari 1980 541 

70. - Strafzaken - Uitlevering -
Middel ten betoge dat de verzoekende 
overheid van de handhaving van de 
aanhouding en van het verzoek om 
uitlevering heeft afgezien - Omstandig
heden die niet blijken uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 

Het middel dat tot staving van een 
cassatieberoep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep tot bevestiging van 
de beschikking van de raadkamer, waar-
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bij een in bet buitenland verleend bevel 
tot aanbouding uitvoerbaar wordt ver
klaard, aanvoert dat de vreemde over
beid van de bandbaving der aanbouding 
en van bet verzoek om uitlevering afziet, 
mist feitelijke grondslag als die omstan
digbeden niet blijken uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acbt te slaan. 

9 januari 1980 541 

71. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel dat op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing berust - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

26 februari 1980 775 

72. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel ten betoge dat 
op de conclusie niet is geantwoord, 
hoewel daarop wei is geantwoord -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 

26 februari 1980 775 

73. - Strafzaken - Middel dat op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing berust - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

12 maart 1980 865 

74.- Strafzaken- Middel ten betoge 
dat op de conclusie geen antwoord is 
gegeven - Beslissing die op de conclu
sie antwoordt - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

20 mei 1980 1165 

Afdeling 6. - Tucbtzaken. 

Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE

LEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

75. - Belastingzaken - Directe be
Jastingen - Nieuw middel - Middel 
voor het eerst voor het Hof voorgedra- · 
gen, waarin wordt beweerd dat het recht 
van verdediging is miskend wegens niet
overlegging van een verslag van een 
inspecteur - Niet ontvankelijk middel. 

Het middel ten betoge dat bet recbt 
van verdediging van een reclamant 
tegen een aanslag in de inkomstenbe
lastingen is miskend omdat een inspec
tieverslag niet is overgelegd, kan niet 
voor bet eerst voor bet Hof worden 
aangevoerd. 

23 november 1979 370 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

76. - Nieuw middel- Begrip. 
Niet nieuw is bet middel waarin 

scbending wordt aangevoerd van een 
wettelijke bepaling waarvan de eiser 
voor de feitenrecbter niet uitdrukkelijk 
gewag beeft gemaakt, wanneer de eiser 
in die bepaling tocb en noodzakelijk 
steun beeft gevonden voor bet middel 
dat bij voor de recbter bij conclusie 
beeft voorgedragen. 

28 september 1979 117 

77. - Nieuw middel Burgerlijke 
zaken - Sociaal statuut van de zelfstan
digen - Middel gegrond op een wette
Jijke bepaling die de openbare orde 
raakt- Ontvankelijk middel. 

Het middel dat is afgeleid uit scben
ding van art. 11, § 2, tweede lid, K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 boudende inricb
ting van bet sociaal statuut der zelfstan
digen is gegrond op een wettelijke 
bepaling die de openbare orde raakt en 
kan dus voor bet eerst voor bet Hof 
worden voorgedragen. 

8 oktober 1979 159 

78. - Burgerlijke zaken - Middel 
gegrond op wettelijke bepalingen die 
noch van openbare orde noch dwingend 
zijn - Middel niet voorgelegd aan de 
feitenrechte1· en waarover deze evenmin 
op eigen initiatief heeft beslist- Nieuw 
middel - Niet ontvankelijk cassatiemid
del. 

Nieuw en derbalve niet ontvankelijk is 
bet tot staving van een cassatieberoep in 
burgerlijke zaken aangevoerd middel dat 
gegrond is op wettelijke bepalingen die 
nocb van openbare orde nocb dwingend 
zijn, dat niet aan de feitenrecbter is 
voorgelegd en waarover deze evenmin op 
eigen initiatief beeft beslist. 

25 oktober 1979 261 

79. - Burgerlijke zaken - Nieuw 
middel - Middel hieruit afgeleid dat de 
vordering niet bij verzoekschrift kon 
worden ingeleid, maar bij dagvaarding 
voor de rechter moest worden gebracht 
- Middel niet aan de feitenrechter 
voorgelegd - Niet ontvankelijk middel. 

Nieuw en derbalve niet ontvankelijk is 
bet middel dat niet aan de feitenrecbter 
is voorgelegd en bieruit is afgeleid dat 
de vordering niet bij verzoekscbrift kon 
worden ingeleid, maar bij dagvaarding 
voor de recbter moest worden gebracbt. 
(Art. 700 Ger.W.) 

26 november 1979 375 
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80. - Burgerlijke zaken - Nieuw 

middel - Middel dat enkel betrekking 
heeft op het ontbreken van een proces
verbaal van wat is verklaard ter zitting 
door een deskundige - Middel niet aan 
de feitenrechter voorgelegd - Niet ont
vankelijk middel. 

Voor bet Hof kan niet voor bet eerst 
worden aangevoerd bet middel hieruit 
afgeleid dat van de door een deskun
dige ter zitting afgelegde verklaringen 
geen proces-verbaal werd opgemaakt. 
(Art. 987, vierde lid, Ger.W.) 

26 november 1979 379 

81. - Burgerlijke zaken Nieuw 
middel - Middel waarin schending 
wordt aangevoerd van een wettelijke 
bepaling waarvan de bestreden beslis
sing toepassing heeft gemaakt - Geen 
nieuw middel. 

Niet nieuw is bet cassatiemiddel wan
neer bet schending aanvoert van · een 
wettelijke bepaling waarvan de bestre
den beslissing toepassing heeft gemaakt, 
ook al raakt die bepaling de openbare 
orde niet en is zij niet dwingend. 

6 december 1979 432 

82. - Burge:rlijke zaken - Middel 
hieruit afgeleid dat de vordering niet bij 
verzoekschrift kan worden ingeleid, 
maar bij dagvaarding voor de rechter 
moet worden gebracht - Middel niet 
aan de feitenrechter voorgelegd - Niet 
ontvankelijk middel. 

25 februari 1980 759 

83. - Burgerlijke zaken - Nieuw 
middel - Middel dat, ook al is het 
gegrond op wettelijke bepalingen of op 
een algemeen rechtsbeginsel die noch de 
openbare orde raken, noch dwingend 
zijn, kritiek oefent op een reden die de 
rechter opgeeft ter verantwoording van 
zijn beslissing - In beginsel geen nieuw 
middel. 

26 juni 1980 1359 

84. - Burgerlijke zaken - Nieuw 
middel - Middel gegrond op wettelijke 
bepalingen of op een algemeen rechtsbe
ginsel die 110ch van openbare orde noch 
dwingend zijn - Middel niet overgelegd 
aan de appelrechter en waarover deze 
evenmin op eigen initiatief heeft beslist 
- Nieuw middel - Niet ontvankelijk 
cassatiemiddel. 

26 juni 1980 1362 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

85. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Miskenning van de rechten van de 

verdediging - Middel voor het eerst 
voor het Hoi voorgedragen - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is bet middel hieruit 
afgeleid dat de dienstplichtige, met mis
kenning van de rechten van de verdedi
ging, zich bij zijn verschijning voor de 
herkeuringsraad niet door een advise
rend geneesheer heeft kunnen laten 
bijstaan en dat hij geen inzage heeft 
gekregen van bet deskundigenverslag 
van bet onderzoek waarvoor die advise
rende geneesheer een geneesheer had 
aangesteld. (Artt. 43 en 45 Dienstplicht
wet.) 

19 november 1979 354 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

86. - Strafzaken - Nieuw middel -
Burgerlijke rechtsvordering - Middel 
dat de openbare orde niet raakt of geen 
betrekking heeft op een dwingende 
bepaling - Middel evenmin aan de 
feitenrechter voorgelegd - Niet ontvan
kelijk middel. 

Niet ontvankelijk is bet middel over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, dat de openbare orde 
niet raakt en niet aan de feitenrechter is 
voorgelegd en evenmin door deze ambts
halve is opgeworpen. 

18 september 1979 54 

87. - Nieuw middel - Strafzaken -
Hof van assisen - Middel waarin wordt 
aangevoerd dat het recht van verdedi
ging is miskend omdat o.a. de ambts
halve aangewezen advocaten niet over 
voldoende tijd beschikten om de verde
diging voor te bereiden - Middel dat 
niet voor het eerst voor het Hof kan 
worden aangevoerd. 

28 november 1979 398 

88. - Strafzaken - Strafvordering -
Cassatieberoep tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht - Middel dat enkel 
betrekking heeft op het voorbereidend 
onderzoek en niet op de bevoegdheid 
van het gerecht - Niet ontvankelijk 
mid del. 

9 januari 1980 537 

89. - Strafzaken - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de procedure voor 
de eerste rechter - Middel dat geen 
betrekking heeft op de bevoegdheid en 
niet aan de rechter in hoger beroep is 
overgelegd- Niet ontvankelijk middel. 

22 januari 1980 584 
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00. - Strafzaken - Nieuw middel -

Miskenning van het recht van verdedi
ging - Middel voor het eerst voor het 
Hof voorgedragen - Niet onivankelijk 
mid del. 

19 februari 1980 727 

91. - Strafzaken - Strafvordering -
Jliiiddel dat enkel betrekking heeft op het 
vooronderzoek Middel dat geen 
betrekking heeft op de bevoegdheid -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht is het middel dat 
uitsluitend betrekking heeft op het 
vooronderzoek en niet op de bevoegd
heid. 

19 februari 1980 727 

92. - Strafzaken - Middel dat slechts 
betrekking heeft op de rechtspleging in 
eerste aanleg en niet op de bevoegdheid 
- Middel niet voorgelegd aan de rechter 
in hager beroep - Niet ontvankelijk 
mid del. 

19 februari 1980 731 

93. - Nieuw middel Betekening 
van de dagvaarding - Exceptie van 
nietigheid. 

Zowel in strafzaken als in burgerlijke 
zaken kan niet-inachtneming van de 
voorschriften van de artt. 43, 6•, en 
45 Ger.W. betreffende de betekening van 
exploten, krachtens art. 861 Ger.W., 
aileen dan nietigheid ten gevolge hebben 
als het aangeklaagde verzuim of de 
aangeklaagde onregelmatigheid, zoals 
niet-vermelding van de omstandige 
opgave van de kosten van de akte, de 
belangen schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt; zulks kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden gedaan. 

19 februari 1980 731 

94. - Strafzaken - Middel hieruit 
afgeleid dat het recht van verdediging is 
miskend door de wijze waarop twee 
zaken bij het strafgerecht aanhangig 
waren gemaakt en hieruit dat die zaken 
wegens samenhang samen hadden moe
ten behandeld worden - Middel niet 
voorgelegd aan de feitenrechter - Niet 
ontvankelijk middel. 

1 april 1980 973 

95. - Strafzaken - Strafvordering -
Voorziening tegen de beslissing I'an het 
vonnisgerecht - Middel dat uitsluitend 
betrekking heeft op het voorbereidend 
onderzoek - Niet ontvankelijk middel. 

15 april 1980 1012 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

00. - Nieuw middel - 1'uchtzaken -
Orde van Geneesheren - Verweer door 
de geneesheer aangevoerd voor de raad 
van beroep, waarover deze uitspraak 
heeft gedaan - Over dat verweer geen 
conclusie van de voorzitter van de natio
nale raad, die samen met een ondervoor
zitter hager beroep had ingesteld -
Cassatiemiddel dat kritiek oefent op de 
beslissing van de raad van beroep i. v. 
met dat verweer- Geen nieuw middel. 

13 juni 1980 1276 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUKV 
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

9'7. - Directe belastingen - Middel 
van niet-ontvankelijkheid tegen het cas
satiemiddel opgeworpen en afgeleid uit 
het ontbreken van belang ervan omdat 
de administz·atie een nieuwe aanslag kan 
vestigen - Middel van niet-ontvanke
lijkheid niet gegrond - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de admi
nistratie het recht heeft een nieuwe aan
slag te vestigen, wanneer een aanslag 
nietig verklaard is omdat hij niet werd 
gevestigd overeenkomstig een wettelijke 
regel, valt niet af te leiden dat een door 
haar aangevoerd middel niet ontvanke
lijk is, wegens het ontbreken van belang, 
wanneer het de onwettigheid aanvoert 
van een arrest waarin wordt beslist dat 
een aanslag nietig is omdat hij onregel
matig is gevestigd tijdens de buitenge
wone aanslagtermijn, nu, enerzijds, de 
vestiging van de bedoelde nieuwe aan
slag uitgesloten is wanneer de oorspron
kelijke aanslag wegens verval is nietig 
verklaard en, anderzijds, de eventuele 
vernietiging, op het middel, van de 
bestreden beslissing tot gevolg kan heb
ben dat de administratie geen nieuwe 
aanslag meer behoeft te vestigen. (Artt. 
260 en 262 W.I.B.) 

9 november 1979 307 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

98. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op overwegingen die geen 
invloed hebben op de wettigheid van de 
bestreden beslissing - Niet ontvankelijk 
mid del. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is het middel dat kritiek 
oefent op overwegingen die geen invloed 
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hebben op de wettigheid van de bestre
den beslissing. 

wegens de beslissing van het Hoi op het 
cassatieberoep van een andere partij -

7 september 1979 19 Niet ontvankelijk middel. 
23 mei 1980 99. - Burgerlijke zaken - Jl!Iiddel dat 

enkel kritiek oefent op redenen die geen 
invloed hebben op de wettigheid van de 
bestreden beslissing - Jl!Iiddel zonder 
be lang. 

1182 

Zonder belang is het middel dat, in 
burgerlijke zaken, slechts kritiek oefent 
op redenen die geen invloed hebben op 
de wettigheid van de bestreden beslis

107. - Burgerlijke zaken Middel 
dat een ten overvloede gegeven reden 
bekritiseert- Niet ontvankelijk middel. 

5 juni 1980 1235 

108. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat enkel kritiek oefent op redenen die 
geen invloed hebben op de wettigheid 
van de bestreden beslissing - Middel sing. 

21 september 1979 87 zonder belang. 

100. - Burgerlijke zaken - Middel 
van niet-ontvankelijkheid - Middel van 
niet-ontvankelijkheid hierop gegrond dat 
de beslissing wettelijk verantwoord is 
door een andere wettelijke bepaling dan 
die waarvan het cassatieberoep de toe
passing bekritiseert - Vaststellingen 
van het arrest aan de hand waarvan niet 
kan worden nagegaan of de beslissing 
wettelijk verantwoord is door de aange
voerde wettelijke bepaling - Middel van 
niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar. 

11 oktober 1979 186 

101. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit de dubbelzinnigheid van de 
redenen - Dubbelzinnigheid zonder 
invloed op de wettigheid van de beslis
sing - Niet ontvankelijk cassatie
middel. 

13 december 1979 466 

102. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat enkel kritiek oefent op redenen die 
geen invloed hebben op de wettigheid 
van de bestreden beslissing Niet 
ontvankelijk middel. 

7 januari 1980 529 

103. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk cas
satiemiddel. 

27 maart 1980 943 

104. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

7 mei 1980 1114 

105. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

16 mei 1980 1155 

106. - Burgerlijke zaken Middel 
voor de eiser zonder belang geworden 

19 juni 1980 

Afdeli;ng.4.- Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

1318 

109. - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verscheidene 
misdrijven - Middel dat enkel betrek
king heeft op een van die misdrijven -
Straf wettelijk verantwoord door een 
ander misdrijf- Niet ontvankelijk mid
del. 

Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgesproken, 
is niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, de vordering tot vernie
tiging van de beslissing op de straf
vordering, gegrond op een middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven, als de uitgesproken straf 
wettelijk verantwoord blijft door een 
ander misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

11 september 1979 28 
110. - Strafzaken - Middel gegrond 

op een door de rechter begane wets
schending - Schending zonder invloed 
op de wettigheid van het beschikkende 
gedeelte - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat aan de rechter 
verwijt dat hij de wet heeft geschonden, 
als die schending geen invloed heeft op 
de wettigheid van het bestreden 
beschikkende gedeelte. 

12 september 1979 41 

111. - Strafzaken - Strafvordering -
E{m enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgesproken, 
is de vordering tot vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering, gegrond 
op een middel dat enkel betrekking 
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heeft op een van die misdrijven, niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, als de uitgesproken straf wette
lijk verantwoord blijft door een ander 
misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

25 september 1979 102 

112. - Strafzaken - Strafvordering -
Cassatieberoep van de veroordeelde -
Veroordeling tot een enkele straf -
Middel hieruit afgeleid dat verscheidene 
straffen hadden moeten uitgesproken 
worden - Ontbreken van belang - Niet 
ontvankelijk middel. 

26 september 1979 107 

113. - Strafzaken - Strafvordering
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op bepaalde mis
drijven - Strafwettelijk verantwoord 
door de andere misdrijven - Niet ont
vankelijk middel. 

26 september 1979 107 

114. - Strafzaken - Middel hieruit 
afgeleid dat de eiser onopzettelijk en 
niet opzettelijk slagen en verwondingen 
heeft toegebracht of dat dit laatste 
misdrijf verschoonbaar was omdat het 
door het slachtoffer was veroorzaakt -
Straf wettelijk verantwoord, ook al is het 
middel gegrond - Niet ontvankelijk 
mid del. 

2 oktober 1979 137 

115. - Strafzaken - Middel dat 
kritiek oefent op overwegingen die geen 
invloed hebben op de wettigheid van de 
bestreden beslissing - Niet ontvankelijk 
mid del. 

31 oktober 1979 282 

116. - Strafzaken - Middel zonder 
belang geworden wegens de beslissing 
van het Hof over een ander middel -
Niet ontvankelijk middel. 

14 november 1979 339 

117.- Strafzaken- Strafvordering
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Strafwettelijk verantwoord 
door een ander misdrijf - Niet oiltvan
kelijk middel. 

Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgesproken, 
is de vordering tot vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering, gegrond 
op een middel dat enkel betrekking 
heeft op een van die misdrijven, niet 
ontvankelijk, wegens l).et ontbreken van 

belang, als de uitgesproken straf wette
lijk verantwoord blijft door een ander 
misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

28 november 1979 391 

118. - Strafzaken - Middel hieruit 
afgeleid dat de beschuldigde, die tot 
levenslange dwangarbeid is veroordeeld, 
vroeger voor een samenlopende misdaad 
tot tijdelijke dwangarbeid was veroor
deeld - Opslorping van de laatste straf 
door de eerste moet worden geregeld bij 
de tenuitvoerlegging van de straf- Niet 
ontvankelijk middel. 

Het middel hieruit afgeleid dat de 
beschuldigde, die tot levenslange dwang
arbeid is veroordeeld, vroeger voor een 
samenlopende misdaad tot tijdelijke 
dwangarbeid was veroordeeld, is van 
belang ontbloot en is dus niet ontvanke
lijk omdat de opslorping wordt geregeld 
bij de tenuitvoerlegging van de straf. 

28 november 1979 398 

119. - Strafzaken - Strafvordering
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

4 december 1979 416 

120. - Strafzaken - Strafvordering
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op bepaalde mis
drijven - Straf wettelijk verantwoord 
door de andere misdrijven - Niet ont
vankelijk middel. 

11 december 1979 452 

121. - Strafzaken - Middel dat 
kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankehjk mid
del. 

18 december 1979 479 

122. - Strafzaken - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep Middel dat geen 
betrekking heeft op de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep - Niet ontvanke
lijk cassatiemiddel. 

8 januari 1980 529 

123. - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verscheidene 
misdrijven - Middel dat enkel betrek
king heeft op een van die misdrijven -
Straf wettelijk verantwoord door een 
ander misdrijf- Niet ontvankelijk mid
del. 

30 januari 1980 636 
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HOOFDSTUK VI 124. - Strafzaken - Burgerlijke 

rechtsvordering - Middel dat een ver
schn'J· 'ving aanvoert alsook schending GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN 

BESLISSING van een wettelijke bepaling die geen 
betrekking heeft op de grief - Niet 
ontvankelijk middel. Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

20 februari 1980 739 Afdeling 2. _ Belastingzaken. 
125. - Strafzaken Burgez:lijke 

rechtsvordering - Middel dat kritiek Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
oefent op een ten overvloede gegeven 
reden - Niet ontvankelijk middel. 

26 februari 1980 775 

126. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel dat, zelfs indien het gegrond is, 
geen cassatie kan meebz·engen Niet 
ontvankelijk middel. 

12 maart 1980 865 

127. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

2 april1980 977 

128. - Strafzaken - Middel dat 
kritiek oefent op een beschikking van de 
bestreden beslissing waardoor de eiser 
niet kan benadeeld zijn - Niet ontvan
kelijk middel. 

20 mei 1980 1166 

129. - Strafzaken - Strafvordering -
E{m enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

20 mei 1980 1166 

130. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van deze 
misdrijven - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

11 juni 1980 1254 

131. - Middel afgeleid uit schending 
van art. 17 wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie - Veroordeling naar 
recht verantwoord, ook al is het middel 
gegrond - Niet ontvankelijk middel. 

25 juni 1980 1343 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

132. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat als geschonden wettelijke bepaling 
enkel (!en bepaling opgeeft waarop de 
aangevoerde grief geen betrekking heeft 
- Niet ontvankelijk middel. 

De verplichting de vonnissen en ar
resten met redenen te omkleden, is een 
vormvereiste; vreemd aan het vormver
eiste van art. 97 Gw. en dus niet 
ontvimkelijk is het middel dat is afgeleid 
uit schending van die bepaling doordat 
de rechter heeft beslist dat degene die 
een zaak onder zijn bewaring had, 
waardoor schade is veroorzaakt, hiervoor 
aansprakelijk is, terwijl dat besluit niet 
kan worden afgeleid uit vaststellingen 
van het bestreden vonnis. 

9 november 1979 309 

133. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending wordt aangevoerd van 
grondwetsbepalingen die niets te maken 
hebben met de in het middel uiteenge
zette grieven en van een opgeheven 
artikel van de Grondwet - Niet ontvan
kelijk middel. 

12 juni 1980 1258 

' 134. - Burgerlijke zaken Middel 
dat geen betrekking heeft op het geschil 
- Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
een grief wordt aangevoerd die geen 
betrekking heeft op het geschil waarover 
de rechter uitspraak moet doen en 
uitspraak heeft gedaan. 

12 juni 1980 1263 

135. - Burgerlijke zaken Middel 
waarin schending wordt aangevoerd van 
een internationale verdragsbepaling zon
der enig verband met de grief - Niet 
ontvankelijk middel. 

13 juni 1980 1273 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

136. - Dienstplicht - Middel gericht 
tegen een beslissing waartegen het cas
satieberoep niet is iilgesteld Niet 
ontvankelijk cassatiemiddel. 

10 maart 1980 847 
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137. - Dienstplicht - Middel dat 

kritiek oefent op een feitelijke beoorde
ling van de herkeuringsraad Niet 
ontvankelijk middel 

18 juli 1980 1384 

138. - Dienstplicht - Beslissing van 
een herkeuringsraad - Cassatieberoep 
van de dienstplichtige - Middel met 
beroep op schending van de rechten van 
de verdediging wegens de wijze waarop 
de dienstplichtige door de geneesheren 
van de herkeuringsraad werd onderzocht 
en door de herkeuringsraad werd 
gehoord - Middel niet overgelegd aan 
de herkeuringsraad - Niet ontvankelijk 
mid del. 

18 juli 1980 1384 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

139. - Strafzaken - Middel dat 
betrekking heeft op een beslissing waar
tegen geen cassatieberoep is gericht -
Niet ontvankelijk middel 

25 september 1979 99 

140. - Strafzaken - Middel gericht 
tegen het optreden van het openbaar 
ministerie bij het instellen van de ver
volgingen - Middel dat geen betrekking 
heeft op de bestreden beslissing - Niet 
ontvankelijk cassatiemiddel. 

11 december 1979 452 

141. - Strafzaken - Middel dat geen 
betrekking heeft op de bestreden beslis
sing - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot 
bevestiging van een beschikking van de 
raadkamer, waarbij een door de vreemde 
overheid verleend bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar wordt verklaard, is het mid
del dat kritiek oefent op het door de 
Belgische onderzoeksrechter verleend 
bevel tot voorlopige aanhouding. 

9 januari 1980 541 

142. - Strafzaken - Middel dat enkel 
is gericht tegen een beslissing waartegen 
geen cassatieberoep is ingesteld - Niet 
ontvankelijk middel. 

5 februari 1980 664 

143. - Strafzaken - Middel waarbij 
aan de rechter in hoger beroep wordt 
verweten een nietig vonnis te hebben 
bevestigd - Onregelmatigheid eigen aan 
de beslissing van de eerste rechter 
waardoor de beslissing van de rechter in 
hoger beroep niet wordt aangetast -
Niet ontvankelijk middel. 

22 april 1980 1045 

144. - Strafzaken - Middel dat 
kritiek oefent op de beslissing gewezen 
op de strafvordering tegen de eiser -
Middel dat geen betrekking heeft- op het 
beschikkende gedeelte waartegen het 
cassatieberoep is gericht - Niet ontvan
kelijk middel. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep dat beperkt is tot het 
beschikkende gedeelte betreffende de 
rechtsvordering van de eiser, burgerlijke 
partij, is het middel dat kritiek oefent op 
de beslissing over de rechtsvordering die 
tegen hem als beklaagde is ingesteld. 

30 april 1980 1089 

145. - Strafzaken - Cassatieberoep 
tegen de beslissing van de appelrechter 
- Middel ge1icht tegen de verstekbeslis
sing van de eerste rechter - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk tot staving van het 
cassatieberoep tegen de beslissing van 
de appelrechter is het middel waarin 
enkel wordt aangevoerd dat nietig is de 
verstekbeslissing van de rechter die 
ratione loci niet bevoegd is, daar dat 
middel kritiek oefent op een beslissing 
waartegen het cassatieberoep niet is 
gericht. 

24 juni 1980 1334 

146. - Strafzaken Cassatieberoep 
tegen een beslissing van een commissie 
tot bescherming van de maatschappij, 
waarbij de wederopneming van een op 
proef in vrijheid gestelde gefnterneerde 
wordt bevolen - ll:fiddel dat op de 
bestreden beslissing geen betrekking 
heeft- Niet ontvankelijk middel. 

18 juli 1980 1386 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VII 
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

147. - Burgerlijke zaken - Middel 
van niet-ontvankelijkheid tegen een ctJ.s
satiemiddel opgeworpen en hieruit afge
Jeid dat dit middel, nu het gericht is 
tegen een beslissing van het appelge
recht tot bevestiging van een niet voor 
hoger beroep vatbare beslissing van de 
eerste rechte1; niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang - Beslissing van de 
rechter in hoger beroep die aileen door 
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een cassatieberoep kan worden bestre
den - Niet ontvankelijk middel van 
niet-ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel van 
niet-ontvankelijkheid dat tegen een cas
satiemiddel is opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat het cassatiemiddel van 
belang is ontbloot omdat de bestreden 
beslissing een niet voor hoger beroep 
vatbare beslissing van de eerste rechter 
bevestigt en de eiser er geen belang bij 
heeft te weten of die beslissing van de 
eerste rechter gehandhaafd wordt omdat 
het hoger beroep niet ontvankelijk is of 
omdat die beslissing door het appelge
recht wordt bevestigd, als het enige 
rechtsmiddel dat openstaat tegen de 
beslissing van het appelgerecht, waarbij 
het hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond is verklaard, het cassatieberoep 
is. 

20 februari 1980 735 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 

COLLECTIEVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

1. - Werklieden - Kappersbedrijf en 
schoonheidszorgen - Loon en drinkgeld 
- Vastlegging. 

Luidens de artt. 8, 12 en 15 collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 mei 1975, 
aangegaan in het Paritair Comite voor 
het Kappersbedrijf en de Schoonheids
zorgen en algemeen verbindend ver
klaard bij K.B. van 3 december 1975, 
moet de werkgever, wanneer het bedrag 
van het loon niet het naar art. 8 bere
kende minimum, bepaald in art. 15 van 
die arbeidsovereenkomst, bereikt, het 
verschil bijpassen; aan die verplichting 
kan niet worden voldaan door uitbeta
ling van drinkgeld dat, naar het voor
schrift van de overeenkomst, integraal 
eigendom van de werklieden moet blij
ven, onder het enkele voorbehoud van 
de bij art. 8 bepaalde afhouding van 
vijftien percent. 

10 oktober 1979 170 

2. - Algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst - Nor
matieve bepalingen - Wet in de zin van 
art. 608 Ger. W. 

De normatieve bepalingen van een bij 
koninklijk besluit verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst zijn een 
wet in de zin van art. 608 Ger.W. 

14 april 1980 998 

3. - CA.O. gesloten op 19 dec. 1974 in 
de Nationale Arbeidsraad, tot invoering 
van een regeling van aanvullende ver
goeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij worden 
ontslagen - Ontslag - Begrip. 

Voor de toepassing van de collectieve 
arbeidsovereenkomst, gesloten op 19 dec. 
1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot 
invoering van een regeling van aanvul
lende vergoeding ten gunste van som
mige bejaarde werknemers indien zij 
worden ontslagen, algemeen verbindend 
verldaard bij K.B. 16 jan. 1975, wordt 
onder ontslag verstaan de handeling 
waardoor de werkgever de met de werk
nemer aangegane arbeidsovereenkomst 
beiHndigt, ongeacht de datum waarop de 
overeenkomst daadwerkelijk eindigt. 

14 april 1980 998 

4. - Collectieve arbeidsovereenkomst 
algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit - Strafbepalingen 
enkel toepasselijk op de misdrijven 
gepleegd na de periode van tien dagen 
nadat het koninklijk besluit is bekend
gemaakt. 

Hoewel het koninklijk besluit tot alge
meen verbindendverklaring van de ver
plichtingen, die aan de werkgevers zijn 
opgelegd ingevolge een in de paritaire 
comites gesloten collectieve arbeidsover
eenkomst, uitwerking heeft op de datum 
van de inwerkingtreding van die over
eenkomsten, met het voorbehoud dat dit 
koninklijk besluit niet meer dan een 
jaar voor de bekendmaking ervan mag 
terugwerken, zijn daarentegen de straf
fen wegens het niet-nakomen van 
bedoelde verplichtingen slechts toepas
selijk op de overtredingen die zijn 
begaan na de periode van tien dagen 
volgend op de dag van de bekendmaking 
van genoemd koninklijk besluit. (Art. 
129 Gw.; art. 7 Europees Verdrag; 
art. 2 Sw.; art. 6 wet van 31 mei 1961; 
artt. 32, 56 tot 61 wet van 5 dec. 1968.) 

25 juni 1980 1346 

DADING 
1.- Begrip. 

D 

Dading is een wederkerige overeen
komst tussen partijen die elkaar weder
zijdse toegevingen doen om een geschil 
te beeindigen of te voorkomen. 

15 oktober 1979 197 
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2. - Arbeidsovereenkomst- Kwijting 

voor saldo van rekening - Draagwijdte. 
Uit het afleveren door de bediende 

van een kwijting voor saldo van reke
ning bij de beeindiging van de arbeids
overeenkomst kan niet worden afgeleid 
dat de bediende en de werkgever een 
darling hebben aangegaan. 

15 oktober 1979 197 

DAGV AARDING 
1. - Burgerlijke zaken - Termijn -

Gerechtelijk Wetboek, art. 707- Wacht
termijn - Gevolg. 

De bij art. 707 Ger.W. bepaalde 
gewone termijn van acht dagen is een 
wachttermijn v66r het verstrijken waar
van de gedagvaarde niet kan verplicht 
worden te verschijnen. 

3 december 1979 407 

2. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Berekening van de termijn. 

De bij art. 707 Ger.W. bepaalde 
gewone dagvaarding van acht dagen 
moet overeenkomstig artt. 52 en 53 van 
dat wetboek worden vastgesteld; het is 
dan ook vereist dat vanaf de dag na de 
dagvaarding, ten minste acht dagen, 
berekend van de zoveelste tot de dag 
v66r de zoveelste, verstrijken v66r de 
dag van de verschijning. 

3 december 1979 407 

3. - Strafzaken - Betekening van de 
dagvaarding - Toepasselijke wetsbepa
Jingen en rechtsregels - Nietigheid van 
de dagvaarding - Voorwaarde. 

Zowel in strafzaken als in burgerlijke 
zaken kan niet-inachtneming van de 
voorschriften van de artt. 43, 6•, en 
45 Ger.W. betreffende de betekening van 
exploten, krachtens art. 861 Ger.W., 
aileen dan nietigheid ten gevolge hebben 
als het aangeklaagde verzuim of de 
aangeklaagde onregelmatigheid, zoals 
niet-vermelding van de omstandige 
opgave van de kosten van de akte, de 
belangen schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt; zulks kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden gedaan. 

19 februari 1980 731 

4. - Strafzaken - Omstandige opgave 
van de kosten van de akte - Sanctie. · 

Zowel in strafzaken als in burgerlijke· 
zaken kan niet-inachtneming van de 
voorschriften van de artt. 43, 6•, en 
45 Ger.W. betreffende de betekening van 
exploten, krachtens art. 861 Ger.W., 
aileen dan nietigheid ten gevolge hebben 
als het aangeklaagde verzuim of de 

aangeklaagde onregelmatigheid, zoals 
niet-vermelding van de omstandige 
opgave van de kosten van de akte, de 
belangen schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt; zulks kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden gedaan. 

19 februari 1980 731 

5. - Burgerlijke zaken - Doorhaling 
van de zaak zodat het geding vervalt -
Oorspronkelijke dagvaarding als onge
daan beschouwd. 

2 mei 1980 1096 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
1. - Valsheid en gebruik van valse 

stukken - Veroordeling wegens deelne
ming aan dat misdrijf - Wettigheid -
Voorwaarden. 

Om een beklaagde wettig te kunnen 
veroordelen als mededader van het mis
drijf « valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken » behoeven niet alle 
bestanddelen van het misdrijf in de 
deelnemingshandelingen aanwezig te 
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 aan de uitvoering van dat 
misdrijf heeft deelgenomen op een der 
wijzen bepaald in art. 66, tweede en 
derde lid, Sw. (Artt. 66, 193, 196, 197 en 
213 Sw.) 

28 november 1979 391 

2. - Diefstal door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels - Veroor
deling wegens deelneming aan dat mis
drijf- Wettigheid- Voorwaarde. 

Om de beklaagde te veroordelen als 
mededader van diefstal door middel van 
braak, inklimming of valse sleutels is 
niet vereist dat alle bestanddelen van 
het misdrijf begrepen zijn in de deelne
mingshandelingen; het is voldoende dat 
vaststaat dat een dader diefstal heeft 
gepleegd en dat de mededader wetens en 
willens aan de uitvoering ervan heeft 
meegewerkt op een van de wijzen 
bepaald in art. 66, tweede en derde lid, 
Sw. (Artt. 66, 461 en 467 Sw.) 

16 april 1980 1024 

3. - Beklaagde als dader vervolgd -
Onderwerp van de telastlegging. 

Hij die als dader van een in het 
Strafwetboek omschreven misdaad of 
wanbedrijf wordt vervolgd, wordt als 
dusdanig vervolgd zowel wegens recht
streekse uitvoering van het misdrijf als 
wegens een van de vormen van deelne-
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ming, omschreven in art. 66, eerste en 
derde lid, Sw. 

29 april 1980 1082 

4. - Beklaagde vervolgd om het 
misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering rechtstreeks te hebben mee
gewerkt of door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben ver
Jeend dat de misdaad of het wanbedriji 
zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd- Begrip. 

De beklaagde die vervolgd wordt om 
een misdrijf te hebben uitgevoerd of aan 
de uitvoering rechtstreeks te hebben 
meegewerkt of door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben ver
leend dat de misdaad of het wanbedrijf 
zonder zijn bijstand niet had kunnen · 
worden gepleegd, wordt daardoor ver
volgd zowel voor een daad van recht
streekse uitvoering van het misdrijf als 
voor een der daden van deelneming, 
bepaald in art. 66, tweede en derde lid, 
Sw. 

25 juni 1980 1344 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
1. - Doodslag gepleegd om diefstal te 

vergemakkelijken of om de straffeloos
heid ervan te verzekeren - Diefstal, 
hoofdfeit - Doodslag als verzwarende 
omstandigheid. 

Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren, is een reiHe verzwa
rende omstandigheid van diefstal, bet 
hoofdfeit, die als zodanig al degenen die 
aan de diefstal hebben deelgenomen 
treft, zelfs als hun rechtstreekse en. 
persoonlijke deelneming aan de doodslag . 
niet is bewezen. (Art. 475 Sw.) 

28 november 1979 398 

2. - Diefstal door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels - Veroor
deling wegens deelneming aan dat mis
drijf- Wettigheid- Voorwaarde. 

Om de beklaagde te veroordelen als 
mededader van diefstal door middel van 
braak, inklimming of valse sleutels is 
niet vereist dat aile bestanddelen van 
het misdrijf begrepen zijn in de deelne
mingshandelingen; het is voldoende dat 
vaststaat dat een dader diefstal heeft 
gepleegd en dat de mededader wetens en 
willens aan de uitvoering ervan heeft 
meegewerkt op een van de wijzen 
bepaald in art. 66, tweede en derde lid, 
Sw. (Artt. 66, 461 en 467 Sw.) 

16 april 1980 1024 

DIENSTPLICHT 
HOOFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating 

van dienst op morele grond 

HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en voor
lopige afkeuring op Jichamelijke grond 

HOOFDSTUK III.- Militierechtscollege 
§ 1. Samenstelling en bevoegdheid 

- Rechtspleging. 
§ 2. Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK lV.- Dienstweigeraar op 
grond van gewetensbezwaar 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 

MORELE GROND 

1. - Uitstel of vrijlating van dienst -
Diensplichtwet, art. 10, § 1, 1", zesde lid 
- Lopend jaar- Begrip. 

Voor de toepassing van art. 10, § 1, 1", 
zesde lid, Dienstplichtwet wordt onder 
lopend jaar verstaan het jaar waarin de 
aanvraag om uitstel of vrijlating op 
morele grond wordt ingediend, ook 
indien die aanvraag nog mag geschieden 
na het verstrijken van de termijn 
bepaald bij art. 14 K.B. 30 april 1962. 

11 februari 1980 688 

2. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grond - Te Jaat ingediende 
aanvraag - Opheffing van het verval 
om uitzonderlijke redenen - Onaantast
bare beoordeling door de militiegerech
ten. 

De militiegerechten oordelen op 
onaantastbare wijze over de uitzonder
lijke redenen aangevoerd tot opheffing 
van bet verval van een te laat inge
diende aanvraag om uitstel of vrijlating 
van dienst op morele grond. (Art. 20, § 3, 
Dienstplichtwet.) 

11 februari 1980 690 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 

3. - Vrijlating en voorlopige afkeu
ring op Jichamelijke grond - Inobserva
tiestelling van de dienstplichtige bevolen 
door de herkeuringsraad - Brief van de 
secretaris-verslaggever van die raad, 
waarin de dienstplichtige enkel wordt 
verzocht zich in het militair hospitaal 
aan te melden - Geen uitnodiging om 
zich voor inobservatiestelling in dat 
hospitaal te melden. 

3 december 1979 409 

! 
! 
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4. - Vrijstelling wegens definitieve 

ongeschiktheid - Beslissing door de 
herkeuringsraad. 

Over de vrijstelling wegens definitieve 
ongeschiktheid van de dienstplichtige 
die in het recruterings- en selectiecen
trum is onderzocht, wordt niet beslist 
door de geneesheer, hoofd van de 
gezondheidsdienst van het centrum, 
maar door de herkeuringsraad. (Artt. 39, 
2•, en 59, § 1, Dienstplichtwet, gecoord. 
op 30 april 1962.) 

14 januari 1980 558 

HOOFDSTUK III 
MILITIERECHTSCOLLEGE 

§ 1. Samenstelling en bevoegdheid 
- Rechtspleging. 

5. - Hez'keuringsraad - Beslissing 
over de keuring in het buitenland -
Geen oproeping van de dienstplichtige. 

1 oktober 1979 129 

6. - Herkeuringsraad - Inobservatie
stelling bevolen na verschijning van de 
dienstplichtige - Beslissing na de be
sluiten van de geneesheer-deskundige -
Nieuwe verschijning nodeloos geacht -
Dienstplichtige behoeft niet meer te 
worden opgeroepen. 

1 oktober 1979 130 

7.- Herkeuringsraad- Verslag van 
de secretaris-verslaggever - Mededeling 
niet voorgeschreven. 

Het verslag van de secretaris-verslag
gever van de herkeutingsraad moet niet 
aan de dienstplichtige worden meege
deeld. 

1 oktober 1979 130 

8. - Hoge Militieraad - Bevoegdheid 
Militieraad die uitspraak heeft 

gedaan over een aanvraag om buitenge
woon uitstel - Dienstplichtige die voor 
de Hoge Militieraad aanvoert dat hij een 
aanvraag om vrijlating had ingediend -
Vezplichting om erover uitspraak te 
doen. 

Wanneer de militieraad uitspraak 
heeft gedaan over een aanvraag om 
buitengewoon uitstel en de dienstplich
tige voor de Hoge Militieraad aanvoert 
dat hij geen buitengewoon uitstel heeft 
gevraagd, maar een aanvraag om vrijla
ting op grond van art. 12, § 1, 7•, · 
Dienstplichtwet had ingediend, is de 
Hoge Militieraad in elk geval ertoe 
gehouden over de aanvraag om vrijlating 
uitspraak te doen. (Artt. 20, § 4, 25, 1•, 
en 30 Dienstplichtwet.) 

10 maart.1980 848 

9. - Hoge Militieraad - Vezplichting 
de dienstplichtige op te roepen. 

De Hoge Militieraad mag geen uit
spraak doen zonder de dienstplichtige te 
hebben opgeroepen, zelfs om niet vast te 
stellen dat hij afstand van zijn hoger 
beroep heeft gedaan. (Art. 37, § 1, 
Dienstplichtwet.) 

28 mei 1980 1200 

§ 2. Vorm van de beslissingen. 

10. - Beslissingen van de herkeu
ringsraad - Redenen. 

De herkeuringsraad die over de 
dienstgeschiktheid uitspraak doet in de 
bewoordingen van art. 43, § 4, Dienst
plichtwet, gecoordineerd op 30 april 1962, 
behoeft zijn beslissing niet nader te 
motiveren. 

1 oktober 1979 129 

11. - Beslissingen van de herkeu
ringsraad - Redenen. 

De herkeuringsraad die over de 
dienstgeschiktheid uitspraak doet in de 
bewoordingen van art. 43, § 4, Dienst
plichtwet, gecoordineerd op 30 april 1962, 
behoeft zijn beslissing niet nader te 
motiveren. 

1 oktober 1979 130 

12. - Beslissingen van de herkeu
ringsraad - Reden. 

Bij gebrek aan conclusie van de 
dienstplichtige behoeft de herkeurings
raad, die over de dienstgeschiktheid 
uitspraak doet in de bewoordingen van 
art. 43, § 4, Dienstplichtwet zijn beslis
sing niet omstandiger met redenen te 
omkleden. (Art. 97 Gw.) 

19 november 1979 354 

13. - Militierechtscolleges - Herkeu
zingsraad - Dienstplichtige die tot sta
ving van zijn aanvraag om vrijstelling of 
voorlopige afkeuring medische attesten 
heeft overgelegd over andere lichaams
gebreken of ziekten - Beslissing aan de 
hand waarvan het Hot niet kan nagaan 
of de herkeuringsraad over iedere grand 
van de aanvraag uitspraak heeft gedaan 
- Niet regelmatig met redenen omklede 
beslissing. 

19 november 1979 356 

14. - Militiegerechten - Beslissing
Handtekeningen. 

De beslissingen van de militiegerech
ten worden ondertekend door de voorzit
ter en door de secretaris-verslaggever. 
(K.B. 30 april 1962, art. 20, § 1.) 

11 februari 1980 690 



-75-
15. - Herkeuringsraad - Vermelding 

in de beslissing dat bij meerderheid van 
stemmen uitspraak werd gedaan - Niet 
wettelijk vereiste vermelding. 

In de beslissing van de herkeurings
raad moet niet worden vermeld dat bij 
meerderheid van stemmen uitspraak 
werd gedaan. (Art. 43, § 1, Dienstplicht
wet.) 

10 maart 1980 847 

16. - Militiegerecht - Taal - Beslis
sing in het Frans gewezen - Cassatie
bel'Oep in het Duits gesteld - Nietig
heid. 

5 mei 1980 1103 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTWEIGERAAR OP GROND VAN 

GEWETENSBEZWAAR 

HOOFDSTUKV 
VRAAGSTUKKEN VAN VERSCHILLENDE 

AARD 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
1. - Strafzaken - Aangifte van 

invoer en betaling van de douanerechten 
- Personen die gehouden zijn de aan
gifte te doen en de rechten te betalen -
Be grip. 

De aangifte van invoer en de betaling 
van de invoerrechten moeten worden 
gedaan door de persoon die in feite 
invoert, nu de wet geen onderscheid 
maakt tussen personen die voor eigen 
rekening handelen en personen die als 
gemachtigden of aangestelden optreden; 
niet wettelijk verantwoord is derhalve de 
beslissing op de rechtsvordering tot 
betaling van ontdoken douanerechten, 
die, na te hebben vastgesteld dat een 
van die personen de aangifte van invoer 
heeft gedaan, de tegen die persoon 
ingestelde vordering niet ontvankelijk 
verklaart op de enkele grond dat hij 
hetzij als zaakvoerder, hetzij als beheer
der-directeur van een handelsvennoot
schap heeft gehandeld. (Artt. 4, 118 en 
232 Algemene Wet van 26 aug. 1822, 
thans K.B. 18 juli 1977 tot coordinering 
van de bepalingen betreffende de 
douane en accijnzen, artt. 2, 138 en 266, 
§ 1, bevestigd door de wet van 
6 juli 1978). 

6 november 1979 288 

2. - Invoer van vervoermiddelen -
Vrijstelling van invoerrechten - Voor
waarden. 

Vrijstelling van het invoerrecht in 
Belgie 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 wor
den ingevoerd, o.m. door natuurlijke 
personen die hun normale verblijfplaats 
in het buitenland hebben en die de 
vervoermiddelen bezigen voor hun per
soonlijk gebruik ; worden echter geacht 
hun normale verblijfplaats in Belgie, in 
Luxemburg of in Nederland te hebben 
zij die o.a. hun bezigheid in het buiten
land hebben, wanneer zij hun haard
stede in een van die landen hebben. 
(Art. 25, §§ 1 en 3, van 17 feb. 1960, gew. 
bij M.B. van 27 jan. 1964, §§ 3, 3bis en 
3ter.) 

7 november 1979 294 

3. - Koninklijk besluit van 20 nov. 
1963 tot coordinatie van de wetsbepalin
gen betreffende het accijnsregime van 
minerale olie - Enigerlei praktijk die 
tot doel heeft de belastbare produkten te 
onttrekken aan de toepassing van het 
recht, bepaald in de artt. 1 en 6 -
Overtreding van art. 12 van genoemd 
koninklijk besluit - Arrest tot vrij
spraak van de beklaagde op grand dat 
hij als kleinl1andelaar voor levering van 
gasolie aan zijn clienteel pas na de 
belastbare inverbnzikstelling is tussen
gekomezl en dat hij dus niet accijns
plichtig was - Niet naar recht verant
woorde beslissing. 

1 april 1980 974 

4. - Overeenkomst tussen Belgie en 
Frank1ijk betreffende de controles aan 
de Belgisch-Franse grens, de gemeen
schappelijke stations en de uitwisse
Jingsstations, 30 maart 1962 - Controle 
in een trein van Parijs naar Brussel
Bevoegdheid van de Belgische ambtena
ren en beambten van douane en accijn
zen. 

De Belgische ambtenaren en be
ambten van douane en accijnzen zijn 
niet aileen bevoegd voor douanecontro
les, maar ook voor controles inzake 
verdovende middelen op het bepaalde 
traject van een trein tussen de stations 
Parijs (Noord) en Brussel (Zuid), en 
desbetreffende overtredingen die onder 
die omstandigheden worden vastgesteld, 
zelfs op Frans grondgebied, zowel inzake 
douane en accijnzen als inzake verdo
vende middelen, worden geacht op Bel
gisch grondgebied te zijn gepleegd. 
(Artt. 1.2.b, 2.1 en 5.1 Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk betreffende 
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de controles aan de Belgisch-Franse 
grens, de gemeenschappelijke stations 
en de uitwisselingsstations, 30 maart 
1962; art. 7, wet van 24 feb. 
1921 betreffende het verhandelen van 
verdovende middelen, de giftstoffen, 
slaapmiddelen, verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, gew. 
bij de wet van 9 juli 1975.) 

16 april 1980 1032 

DRONKENSCHAP 
Dronkenschap op een openbare plaats 

- Herhaling binnen een jaar - Toe te 
passen straf. 

Onwettig is de veroordeling van de 
beklaagde tot een geldboete van 
100 frank wegens het op een openbare 
plaats bevonden zijn in staat van dron
kenschap en zulks bij nieuwe herhaling 
binnen een jaar na een eerste veroorde
ling, nu de straf daarop bij art. 1, § 1, 
Beslw. 14 nov. 1939 is gesteld op een 
bedrag van 26 tot 50 frank. 

29 januari 1980 620 

DRUKPERSMISDRIJF 

Be grip. 
Drukpersmisdrijven zijn misdrijven 

waarbij de rechten van de maatschappij 
of van de burgers worden miskend door 
misbruik van de uiting van een mening 
door middel van gedrukte en ruchtbaar 
gemaakte geschriften. (Art. 14 Gw.) 

11 december 1979 452 

E 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. - Gevolgen t.a. v. de 
person en 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen t.a.v. de 
goederen 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

300 en 301 B. W. - Fouten en tekortko
mingen van de andere echtgenoot -
Burgerlijk Wetboek, art. 306- Begrip. 

De fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot, bedoeld in 
art. 306 B.W., aan de hand waarvan de 
rechtbank kan beslissen dat de eisende 
echtgenoot, die de echtscheiding ver
krijgt op grond van art. 232, eerste lid, 
B.W., niet geacht wordt de echtgenoot te 
zijn tegen wie de echtscheiding is uitge
sproken, mogen niet worden gelijkge
steld met de oorzaken van echtscheiding 
waarvan sprake is in art. 231 B.W. 

4 januari 1980 520 

2. - Echtscheiding op grand van een 
feitelijke scheiding van meer dan tien 
jaar - Toepassing van de artt. 299.. 
300 en 301 B. W. - Fouten en tekortko
mingen die :aan de oorsprong Jiggen van 
de feitelijke scheiding - Begzip. 

De fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot, bedoeld in 
art. 306 B.W., aan de hand waarvan de 

· rechtbank kan beslissen dat de eisende 
echtgenoot, die de echtscheiding ver
krijgt op grond van art. 232, eerste lid, 
B.W., niet geacht wordt de echtgenoot te 
zijn tegen wie de echtscheiding is uitge
sproken, zijn niet enkel de fouten en 
tekortkomingen die aan de oorsprong 
liggen van de feitelijke scheiding, maar 
ook die waardoor deze meer dan tien 
jaar heeft geduurd. 

4 januari 1980 520 

3. - Grove belediging - Begrip. 
Het beledigend karakter van de gedra

ging van een echtgenoot en de ernst van 
dat beledigend karakter vloeien niet 
uitsluitend voort uit de loutere tekortko
ming aan de huwelijksverplichtingen, 
maar zij moeten beoordeeld worden op 
grond van aile omstandigheden van de 
zaak, met name van hun krenkend 
karakter t.a.v. de echtgenoot. (Art. 
231 B.W.) 

2 mei 1980 1093 

4. - Grove belediging - Beledigende 
houding van een echtgenoot - Houding 
die een verzachting van de fouten van 
de andere echtgenoot kan uitmaken, 
welke het karakter van grove belediging 
eraan ontneemt. 

2 mei 1980 1093 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

1. - Echtscheiding op grand van een 5. - Getuigenis van de bloedverwan-
feitelijke scheiding van meer dan tien ten in nederdalende Jijn van de echtge
jaar - Toepassing van de artt. 299, noten - Verbod - Grondslag. 
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Het verbod om de bloedverwanten in 

nederdalende lijn van de echtgenoten als 
getuigen te horen in een geding tot 
echtscheiding of tot scheiding van tafel 
en bed is hierop gegrond dat het niet 
past dat die afstammelingen worden 
gedwongen stelling te nemen in de 
conflicten tussen hun ouders. (Artt. 
246 en 307 B.W.) 

11 oktober 1979 185 

6. - Verbod bloedverwanten in neder
dalende Jijn van de echtgenoten als 
getuigen te horen - Begrip. 

Het verbod van art. 931, tweede lid, 
Ger.w:, dat bloedverwanten in nederda
lende lijn niet mogen worden gehoord ip. 
een geding tot echtscheiding of schei
ding van tafel en bed, geldt ook voor de 
verklaringen tijdens een strafrechtelijk 
onderzoek afgelegd i.v .m. feiten die door 
een van de echtgenoten zijn begaan en 
waarvan de bloedverwant in nederda
lende lijn niet het slachtoffer is geweest. 

11 oktober 1979 185 

7.- Hoger beroep tegen een vonnis 
waarbij echtscheiding wordt toegestaan 
- Geen kennisgeving van het boger 
beroep aan de griffier. 

Hoewel krachtens art. 1273 Ger.W. 
ieder hoger beroep tegen een vonnis, 
waarbij echtscheiding wordt toegestaan, 
in beginsel vervalt bij het verstrijken 
van een termijn van acht dagen na de 
dag waarop het beroep is ingesteld, 
indien het niet binnen die termijn bij 
gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis 
is gebracht van de griffier van de 
rechtbank die de beroepen beslissing 
heeft gewezen, brengt zulks nochtans 
niet mede dat een dergelijk vonnis in 
kracht van gewijsde gaat en voor over
schrijving vatbaar is en evenmin dat de 
termijn voor betekening ervan aan de 
ambtenaar aanvangt vooraleer het verval 
van het hoger beroep bij rechterlijke 
beslissing is vastgesteld en vooraleer die 
beslissing zelf kracht van gewijsde ver
krijgt. 

20 juni 1980 1319 

HOOFDSTUK III 
GEVOLGEN TA.V. DE PERSONEN 

8. - Echtscheiding door onderlinge 
toestemming - Overeenkomst tussen de 
echtgenoten - Bepalingen over de bij
drage der echtgenoten in het onderhoud 
van de kinderen uit het huwelijk -
Wijziging - Voorwaarde. 

Hoewel de voorafgaande overeen
komst van de echtgenoten, die uit de 

echt scheiden door onderlinge toestem
ming, als de echtscheiding eenmaal is 
uitgesproken, door een van de partijen 
niet meer kan worden betwist en de 
partijen definitief jegens elkaar ver
bindt, kan die overeenkomst nochtans 
geen invloed hebben op hun verplichtin
gen jegens hun kinderen; de bepalingen 
van de overeenkomst betreffende de 
bijdrage van de ouders in het onderhoud 
van hun kinderen kunnen derhalve door 
de rechter enkel worden gewijzigd als 
bewezen wordt dat degene van de 
ouders aan wie de kinderen zijn toever
trouwd, gelet op zijn bijdrage en zijn 
inkomen, in de onmogelijkeid verkeert 
aan zijn kinderen het nodige levenson
derhoud en de vereiste opvoeding te 
geven. (Artt. 1287 en 1288 Ger.W.; artt. 
203 en 303 B.W.) 

14 november 1979 347 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN TA.V. DE GOEDEREN 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
Onderzoek van de zaak en uitspraak. 

van de beslissing in openbare terechtzit
ting - Voorwaarden. 

De openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak van vonnissen in 
openbare terechtzitting, voorgeschreven 
bij de artt. 96 en 97 Gw., zijn aileen 
rechtens toepasselijk op de rechtbanken, 
in de zin van dat woord in de artt. 
92 en 93 Gw., d.i. op de rechtbanken van 
de rechterlijke macht; zij zijn op een 
tuchtgerecht enkel toepasselijk als een 
bijzondere wettelijke bepaling zulks 
voorschrijft. 

20 september 1979 77 

ENERGIE 
1. - Elektrische energie - Elektrici

teitsvoorziening - Vezplaatsing van de 
geleiding - Nieuwe, aan te leggen 
rijksweg die een gemeenteweg kruist -
Recht van de Staat om de vezplaatsing 
te vorderen. 

Met het oog op de aanleg van een 
rijksweg die een gemeenteweg kruist, 
mag de Staat de verplaatsing van de 
elektrische geleiding op de kruising 
vorderen, alvorens de nieuwe rijksweg 
voor het verkeer wordt opengesteld. 
(Art. 13, derde lid, wet van 
10 maart 1925.) 

10 oktober 1979 183 
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2. - Elektrische energie Grand-, 

bestratings- of ander werk in de nabij
heid van een ondergrondse elektrische 
kabel - Voorafgaande raadpleging van 
de eigenaars van de ondergrond en van 
de kabel vereist - Voorafgaande lokali
sering van de kabel als de raadpleging 
niet mogelijk is - Geen algemene 
verplichting van lokalisering door middel 
van eigen peilingen. 

Geen enkel grond-, bestratings- of 
ander werk mag worden uitgevoerd in 
de nabijheid van een ondergrondse elek
trische kabel zonder o.m. voorafgaande 
raadpleging van de eigenaars van de 
ondergrond en van de kabel, of, als de 
raadpleging niet heeft kunnen plaats
hebben, zonder voorafgaande lokalise
ring van de kabel; geen enkele wette
lijke bepaling legt aan de aannemer de 
verplichting op om zelf, in ieder geval, 
de kabel te lokaliseren door middel van 
eigen peilingen. (Art. 260bis Alg. Regl. 
Arbeidsbescherm., ingev. bij K.B. 5 aug. 
1974.) 

19 december 1979 485 

3. - Gas - Oprichting en e.xploitatie 
van installaties voor gasdistributie doo1' 
middel va11 Jeidinge11 - Geen verplich
ting voor de gasverdeler tijdens de duur 
van de e.xploitatie de plans op te maken 
en bij te houden die met de dienstleidin
gen overeenkomen. 

Zo de gasverdeler tijdens de duur van 
de exploitatie de met de leidingen over
eenkomende plans moet opmaken en 
bijhouden, behoeft hij evenwel geen 
plans op te maken en te bewaren van de 
dienstleidingen. (Artt. 1, 5° en 8°, en 42, d, 
K.B. van 28 juni 1971 betreffende de te 
nemen veiligheidsmaatregelen bij de 
oprichting en bij de exploitatie van 
installaties voor gasdistributie door mid
del van leidingen.) 

18 juni 1980 1304 

ERFDIENSTBAARHEID 
1. - Wettelijke erfdienstbaarheid van 

uitweg - Recht van uitweg over het 
naburig erf noodzakelijk voor de exploi
tatie van een erf - Normaal gebruik 
van het ingesloten erf volgens zijn 
bestemming- Begrip. 

De rechter kan, niettegenstaande het 
feit dat de exploitatie van een ingesloten 
erf in werkelijkheid met modern land
bouwmateriaal is gebeurd, wettig be
slissen dat het rendabel kan worden 
geexploiteerd zonder dat daartoe zeer 
grote landbouwmachines dienen te wor-

den aangewend, en dat aldus de ge
vraagde verbreding van de uitweg niet 
vereist is voor het normale gebruik van 
het erf volgens zijn bestemming. 
(Art. 682 B.W.) 

26 oktober 1979 268 

2. - Jaagpad en voetpad - Waterlo
pen - Bevaarbaarheid - Bevaarbare 
waterlopen - Beoordeling door de fei
tenrechter. 

Bij strafrechtelijke vervolging oordeelt 
de rechter in feite of een waterloop al 
dan niet bevaarbaar is; de administra
tieve rangschikki.ng van een waterloop 
in de categorie van de bevaarbare water
wegen verleent aan die waterloop niet 
op wettige wijze het kenmerk van 
bevaarbaarheid, als hij in werkelijkheid 
niet bevaarbaar is, en de rangschikking 
kan op de erven van de oevereigenaars 
geen erfdienstbaarheid van jaagpad en 
voetpad vestigen of in stand houden 
wanneer de wettelijke voorwaarde daar
toe, t.w. de bevaarbaarheid van de 
waterloop of van een deel ervan, niet of 
niet meer aanwezig is. 

26 februari 1980 775 

3. - Overgang - Verandering van het 
heersend er.f- Voorwaarde. 

Overeenkomstig art. 702 B.W. mag aan 
het heersend erf geen verandering aan-. 
gebracht worden waardoor de toestand 
van het dienstbaar erf wordt verzwaard. 

30 mei 1980 1212 

4. - Niet voortdurende erfdienstbaar
heid - ·Erfdienstbaarheid van overgang 
- Kan niet door verjaring worden 
verkregen. 

13 juni 19130 1280 

5. - Niet voortdurende erfdienstbaar
heid - Erfdienstbaarheid van overgang 
- Ruimer recht van overgang dan het 
door de titel van vestiging verleende 
recl1t - Kan niet door verjaring worden 
verkregen. 

13 juni 1980 1280 

ERFENISSEN 
1. - Kleine nalatenschappen - Ver

zoek tot overneming beperkt tot de 
wo11ing van de de cujus en de stoffering 
- Nalatenschap niet . verbonden aa11 
een Jandbouwexploitatie, handels-, 
ambachts- of nijverheidsbedrijf - Ont
vankelijk verzoek. 

W anneer de goederen van een erfenis 
die onder de regeling inzake kleine 
nalatenschappen valt, niet verbonden 
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zijn aan een landbouwexploitatie, han
dels-, ambachts- of nijverheidsbedrijf, 
hebben de in die wet bedoelde erfgena
men en de overlevende echtgenoot het 
recht om, naar schatting, hun overne
ming te beperken tot de bij het overlij
den van de de cujus betrokken woning 
en de stoffering. (Art. 4 wet 
16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine 
nalatenschappen.) 

27 februari 1980 783 

2. - Beding over een toekomstige 
nalatenschap - Begrip. 

Een beding over een toekomstige 
nalatenschap is een beding waardoor 
louter eventuele rechten op een niet 
opengevallen nalatenschap of op een 
bestanddeel ervan worden toegekend, 
gewijzigd of afgestaan. 

11 april 1980 996 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
HOOFDSTUK I. - PrejudiciiHe geschil

Jen 

HOOFDSTUK H. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177, Jaatste lid- Geschil omtrent de 
uitlegging van het Verdrag - Geschil 
opgeworpen in een voor het Hoi van 
Cassatie hangende zaak - Geval waarin 
het Hoi van Cassatie niet ertoe gehou
den is zich te wenden tot het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen om uitlegging te bekomen. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag, opgeworpen in een 
voor het Hof van Cassatie hangende 
zaak, een punt betreft dat reeds het 
voorwerp is geweest in een andere zaak 
van een uitleggende beslissing van het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, is het Hof van Cassa
tie vrijgesteld van de verplichting zich 
opnieuw tot het Hof van Justitie te 
wenden om een uitlegging te bekomen. 
(Art. 177, laatste lid, E.E.G.-Verdrag.) 

9 oktober 1979 164 

2. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
artt. 48, 52 en 59 - Lid-Staat die van de 
onderdanen van de andere Lid-Staten, 
die zich blijvend op zijn grondgebied 
vestigen, verlangt dat zij zich, voor het 
besturen van motorrijtuigen, van een 

nationaal rijbewijs voorzien, zelfs indien 
zij houder zijn van een doo1· de autori
teiten van hun Staat van herkomst 
afgegeven rijbewijs - Verenigbaarheid 
met het gemeenschapsrecht, vervat in 
het Verdrag - Voorwaarden en beper
kingen. 

In principe niet onverenigbaar met 
het gemeenschapsrecht, vervat in het 
E.E.G.-Verdrag, zijn de in een Lid-Staat 
toepasselijke wetsbepalingen naar luid 
waarvan de onderdanen van de andere 
Lid-Staten, die zich blijvend op zijn 
grondgebied vestigen, voor het besturen 
Iran motorrijtuigen, van een nationaal 
rijbewijs moeten zijn voorzien, zelfs 
indien zij houder zijn van een door de· 
autoriteiten van hun Staat van herkomst 
afgegeven rijbewijs. 

9 oktober 1979 164 

3. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap,' 
artt. 48, 52 en 59 - Wegverkeerswet, 
artt. 21 tot 27 en 30, eerste lid, aanhef en 
1" - KB. 1 feb. 1977 betreffende het 
rijbewijs, art. 2, § 1, dat tot doel heeft 
toezicht uit te oeienen op de bekwaam
heid tot het besturen van een motor
voertuig van de personen, ingezetenen of 
buitenlanders, die metterwoon in Belgie 
zijn gevestigd en er op de openbare weg 
een motorvoertuig besturen - Bepalin
gen die geen belemmering opleveren van 
de door de genoemde artikelen van l1et 
Verdrag gewaarborgde uitoefening van 
het recht van vrij verkeer, van het recht 
van vrije vestiging en van de vrijheid 
van dienstverrichting. 

De bepalingen van de artt. 21 tot 
27 en 30, aanhef en 1", Wegverkeerswet 
en 2, § 1, K.B. 1 feb. 1977 betreffende het 
rijbewijs welke aan de bestuurders van 
motorvoertuigen, die ingeschreven zijn 
in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister van een Belgische 
gemeente en die houder zijn van een 
van de in art. 2, § 1, van genoemd K.B. 
bepaalde documenten, opleggen houder 
en drager te zijn van een rijbewijs 
afgegeven overeenkomstig de bepalingen 
van het genoemd K.B., zijn verenigbaar 
met de artt. 48, 52 en 59 E.E.G.-Verdrag. 

9 oktober 1979 164 

4. - Europese Economische Gemeen
schap - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177- Geschil omtrent de uitlegging 
van het Verdrag - Geschil opgeworpen 
in een voor het Hof van Cassatie aan
hangige zaak - Voorwaarde waaronder 
het Hoi van Cassatie niet gehouden is 
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het geschil aanhangig te maken bij het 
Hot van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, om bij wege van pre
judiciele vraag een uitlegging te verkrij
gen. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag materieel dezelfde is 
als een punt waarover vroeger om een 
uitleggende beslissing van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen is verzocht, zijn de nationale rech
terlijke instanties, waarvan de beslissin
gen volgens het nationale recht niet 
vatbaar zijn voor boger beroep, ervan 
vrijgesteld zich opnieuw tot het Hof van 
Justitie te wenden om bij wege van 
prejudiciele vraag een uitlegging te ver
krijgen. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

22 april 1980 1048 

5. - Prejudicieel geschil - Hot van 
Justitie van de Gemeenschappen -
Gezag van de arresten van dat Hot 

De nationale rechter is gebonden door 
de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag en 
van de verordeningen van die gemeen
schap, welke door het Hof van Justitie 
van de Gemeenschappen op zijn verzoek 
is gegeven. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag, 
goedgekeurd bij wet van 2 dec. 1957.) 
(Impliciet.) 

5 mei 1980 1103 

6. - Prejudicieel geschil - Hot van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen - Gezag van de arresten van dat 
Hot 

De nationale rechter is gebonden door 
de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag en 
van de verordeningen van die Gemeen
schap, welke door het Hof van Justitie 
van de Gemeenschappen op zijn verzoek 
is gegeven. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag, 
~oedgekeurd bij wet van 2 dec. 1957.) 
( Impliciet.) 

19 mei 1980 1161 

7. - Verdrag tussen de E.E.G.-Lid
Staten, ondertekend te Brussel op 
27 sept. 1968, betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelsza
ken - Vraag om uitlegging van een 
bepaling van het Verdrag - Vraag 
opgeworpen voor het Hot van Cassatie 
- Verplichting van het Hot, in de regel, 
de vraag te stellen aan het Hot van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen. 

Wanneer een vraag over de uitlegging 
van een bepaling van het tussen de 
E.E.G.-Lid-Staten op 27 sept. 1968 te 
Brussel ondertekende verdrag betref-

fende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken wordt opge
worpen voor het Hof van Cassatie en dit 
Hof een beslissing op dit punt noodzake
lijk acht voor zijn uitspraak, is het Hof 
in de regel ertoe gehouden het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te verzoeken over die vraag uit
spraak te doen. (Artt. 1, 2 en 3.1 Protocol 
ondertekend te Luxemburg op 3 juni 
1973, goedgekeurd bij de wet van 18 juli 
1973.) 

9 juni 1980 1242 

8. - Europese Economische Gemeen
schap - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177, Jaatste lid - Geschil omtrent de 
uitlegging van het Verdrag - Geschil 
opgeworpen in een bij het Hot van 
Cassatie aanhangige zaak - Geval 
waarin het Hot van Cassatie zich niet 
voor uitlegging tot het Hot van de 
Europese Gemeenschappen behoeft te 
wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag, die is opgeworpen in 
een voor het Hof van Cassatie aanhan
gige zaak, dezelfde vraag is als die 
waarvoor het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen reeds een 
uitleggende beslissing heeft gewezen, 
behoeft het Hof van Cassatie zich niet 
opnieuw tot het Hof van Justitie te 
wenden voor uitlegging. (Art. 177, laatste 
lid, E.E.G.-Verdrag.) 

12 juni 1980 1258 

9. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177- Uitlegging van het Verdrag ol 
van een handeling van de organen van 
de Gemeenschap - Bij het Hot van 
Cassatie aanhangige zaak - Uitlegging 
- Geval waarin, bij wijze van een 
prejudiciele vraag, het Hot van Cassatie 
niet verplicht is zich tot het Hot van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een handeling 
van de organen van de Gemeenschap 
dezelfde is als die waarover het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen reeds een uitleggingsbeslissing heeft 
gewezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, waarvan de beslissingen 
volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor enige voorziening, zich niet 
opnieuw, bij wijze van een prejudiciele 
vraag, voor uitlegging tot dat Hof te 
wenden, op voorwaarde dat zij zich in 
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hun beslissingen 
gedragen. (Art. 
(Impliciet.) 

naar die uitlegging 
177 E.E.G.-Verdrag.) 

30 juni 1980 1376 

10. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap -
Uitlegging van het Ve1·drag of van een 
handeling van de organen van de 
Ge1peenschap - Aan het Hot van Cas
satie voorgedragen middel ten betoge 
dat een bepaling van het Verdrag of van 
zodanige handeling is miskend - Geen 
vraag om uitlegging - Geen verwijzing 
naar het Hot van Justitie van de 
Gemeenschap. 

Wanneer het Hof van Cassatie vast
stelt .dat de bepalingen van het E.E.G.
Verdrag of van een handeling van de 
instellingen van de Gemeenschap, waar
van de schending in een middel wordt 
aangE!Voerd, geen vraag om uitlegging 
doen rijzen, behoeft het Hof zich niet tot 
het Hof van Justitie te wenden overeen
komstig art. 177 E.E.G.-Verdrag. (Impli
ciet.) 

30 juni 1980 1376 

HOOFDSTUK II 
VERDRAGSBEPALINGEN 

11. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 30 - Ministerieel besluit van 
22 dec. 1971 houdende vezplichting tot 
aangifte van de prijsverhogingen -
Maatregel die kan worden beschouwd 
als een maatregel van gelijkc werking 
als een kwantitatieve invoerbeperking, 
in de zin van art. 30 E.E.G.- Verdrag. 

Art. 30 E.E.G.-Verdrag wordt geschon
den door de beslissing waarin, enerzijds, 
wordt aangenomen dat veevoeders ten 
dele uit ingevoerde produkten kunnen 
bestaan en dat de fabrikant verlies leed 
ten gevolge van het verbod van doorbe
rekening of van onmiddellijke doorbere
kening van de prijzen van die inge
voerde produkten in zijn verkoopprijzen, 
hetgeen benadeling van de invoer van 
produkten uit Lid-Staten van de Euro
pese Econornische Gerneenschap kan 
insluiten, en, anderzijds, wordt geoor
deeld dat de ingevoerde produkten als 
• nationale produkten » moeten worden 
beschouwd, nadat zij in de samenstelling 
van de veevoeders « verbruikt » 'zijn en 
dat de enkele verplichting tot prijsverho
gingsaangifte vooraf, in geen geval 
beschouwd kan worden als een maatre
gel van gelijke werking als een kwanti
tatieve invoerbeperking, in de zin van 
art. 30 E.E.G.-Verdrag. (Artt. 30 E.E.G.-

Verdrag en 1 M.B. houdende verplich
ting tot aangifte van de prijsverhogin
gen.) 

26 februari 1980 773 

12. - Nationale prijsbeheersingsrege
ling als maatregel van gelijke werking 
als een kwantitatieve invoerbeperking -
Be grip. 

Art. 30 E.E.G.-Verdrag verbiedt elke 
nationale prijsbeheersingsregeling van 
gelijke werking als een kwantitatieve 
invoerbeperking, voor zover de afzet van 
uit een andere Lid-Staat herkomstige, 
ingevoerde produkten daardoor onmoge
lijk wordt, of meer wordt bemoeilijkt 
dan die van de nationale produkten, dan 
wel voor zover zij leidt tot een begunsti
ging van de afzet van nationale produk
ten ten koste van de ingevoerde produk
ten. 

22 april 1980 1048 

13. - Europese Economische Gemeen
schap Ministerieel besluit van 
22 dec. 1971, aangevuld en gewijzigd bij 
de ministeriele besluiten van 
20 april 1972, 1 aug. 1973 en 20 juni 1974 
ter uitvoering van de wet van 
30 juni 1971 tot wijziging van de besluit
wet van 22 jan. 1945 betreffende de 
beteugeling van de inbreuken op de 
reglementering inzake bevoorrading van 
het land - Besluit houdende vezplich
ting tot aangifte van prijsverhogingen -
Besluit dat, in zoverre het zulks voor
schrijft, geen maatregel invoert die ver
boden is krachtens art. 30 E.E.G.-Ver
drag. 

Het ministerieel besluit van 22 dec. 
1971, aangevuld en gewijzigd bij de 
ministeriEHe besluiten van 20 april 1972, 
1 aug. 1973 en 20 juni 1974 ter uitvoering 
van de wet van 30 juni 1971 tot wijziging 
van de besluitwet van 22 jan. 1945 
betreffende de beteugeling van de 
inbreuken op de reglementering inzake 
bevoorrading van het land in zoverre het 
een verplichting tot prijsverhogingsaan
gifte bevat, voert geen maatregelen in 
die verboden zijn door art. 30 E.E.G.
Verdrag, als o.m. de minister van Econo
mische Zaken uitzonderingen mag voor
schrijven t.a.v. de prijsstop en hij ook 
v66r het verloop van de terrnijn ver
vroegde toepassing van de aangegeven 
verhoging mag toestaan. 

22 april 1980 1048 

14. - Gelijke bezoldiging -
Art. 119 E.E.G.-Verdrag - Bepaling niet 
uit te leggen also! zij naast gelijke 
beloning ook gelijkheid van arbeidsvoor
waarden voorschrijft. 
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Art. 119 E.E.G.-Verdrag mag niet aldus 

worden uitgelegd dat het naast gelijk
heid van beloning ook gelijkheid van 
andere op mannelijke en vrouwelijke 
werknemers toepasselijke arbeidsvoor
waarden voorschrijft. 

5 mei 1980 1103 

15. - Discriminatie op grond van het 
geslacht van de werknemer 
Op 15 feb. 1968 vigerende regels van het 
gemeenschapsrecht - Geen regel van 
gemeenschapsrecht verbiedt, op dat 
ogenblik, discriminatie tussen manne
Jijke en vrouwelijke werknemers ten 
aanzien van andere arbeidsvoorwaarden 
dan die betreffende de in art. 119 van 
het Verdrag bedoelde beloningsregeling. 

V66r 15 feb. 1968 bestond er, voor wat 
betreft de aan het nationale recht onder
worpen arbeidsbetrekkingen, geen regel 
van gemeenschapsrecht die discrimina
ties tussen mannelijke en vrouwelijke 
werknemers verbood ten aanzien van 
andere arbeidsvoorwaarden dan die 
betreffende de in art. 119 van het 
Verdrag bedoelde beloningsregeling. 

5 mei 1980 1103 

16. - Sociale zekerheid - Uitkering 
wegens invaliditeit, ouderdom of bij 
overlijden - Behandelend orgaan door 
de nationale rechter veroordeeld om 
voorlopige uitke1·ingen te betalen over
eenkomstig art. 45, § 1, Verordening 
E.E.G. nr. 574/72 van 21 maart 1972 -
De nationale rechter kan, met toepas
sing van het nationaal recht, dat orgaa11 
veroordelen om gerechtelijke interest te 
betalen over de voorlopig verschuldigde 
uitkeringen. 

Wanneer de nationale rechter vaststelt 
dat een werknemer recht heeft op uitke
ringen wegens invaliditeit, ouderdom of 
bij overlijden ingevolge de wettelijke 
regeling die wordt toegepast door een 
behandelend orgaan, zonder dat reke
ning behoeft te worden gehouden met de 
tijdvakken van verzekering of verblijf, 
die zijn vervuld onder de wettelijke 
regeling van andere Lid-Staten, en hij 
dat orgaan veroordeelt om die uitkerin
gen voorlopig te betalen, met toepassing 
van art. 45, § 1, van Verordening 
nr. 574172, verzet art. 45, § 4, van 
dezelfde Verordering zich er niet tegen 
dat de rechter aan de verzoeker, op 
diens aanvraag en met toepassing van 
het nationaal recht dat hij toepast, 
gerechtelijke interest toekent over de 
voorlopig verschuldigde uitkeringen. 
(Verordening [E.E.G.] nr. 574/72 van 
21 maart 1972 betreffende de toepassing 

van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkenden en hun gezinnen, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaat
sen.) 

19 mei 1980 1161 

17. - Sociale zekerheid- Art. 12, § 2, 
Verordening van de Europese Economi
sche Gemeenschap 1408/71, toepassing 
van een nationale regel volgens welke 
samenloop van een uitkering van sociale 
zekerl1eid met andere uitkeringen, ver
ATegen op grand van de wetgeving van 
een andere Lid-Staat, verboden is -
Uitzondering ingeval de verzekerde 
gelijksoortige uitkeringen bij ouderdom 
of overlijden geniet, welke door de 
organen van twee Lid-Staten overeen
komstig art. 46 van die verordening 
worden vastgesteld - Begrip. 

Hoewel de regel vervat in art. 12, § 2, 
E.E.G.-Verordening 1408/71, inzake toe
passing van een nationale regel volgens 
welke een uitkering van sociale zeker
heid niet met andere uitkeringen, ver
kregen op grond van de wetgeving van 
een andere Lid-Staat, mag worden gecu
muleerd, niet toepasselijk is wanneer de 
verzekerde gelijksoortige uitkeringen, 
met name bij ouderdom of overlijden, 
geniet welke door de organen van twee 
Lid-Staten, overeenkomstig art. 46 van 
dezelfde verordening worden uitgekeerd, 
kan daarop evenwel geen beroep worden 
gedaan door de weduwe van een werk
nemer die een Belgisch overlevingspen
sioen geniet, berekend op basis van de 
loopbaan van haar man, alsmede een 
ouderdomspensioen dat haar door een 
Nederlandse instelling wordt uitgekeerd 
voor de werkzaamheid die zij in Neder
land zou gehad hebben, wanneer die 
verzekerde niet aanvoert dat die voorde
len worden uitgekeerd of hadden moeten 
worden uitgekeerd overeenkomstig voor
meld art. 46. (Art. 12, § 2, Verordening 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen 
betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden 
en hun gezinnen, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen.) 

30 juni 1980 1376 

18. Sociale zekerheid 
Art. 12 Verordening van de Europese 
Economische Gemeenschap 1408/71 -
Draagwijdte - Gevolgen. 

Het doel van art. 12, § 2, E.E.G.-Veror
dening nr. 1408/71, volgens hetwelk, 
behoudens de erin vermelde uitzonde
ring, de bepalingen inzake vermindering 
waarin de wetgeving van een Lid-Staat 



-83-
voorziet in geval van samenloop van een 
uitkering met andere uitkeringen van 
sociale zekerheid of met andere inkom
sten, van toepassing zijn op de rechtheb
bende, zelfs indien het gaat om uitkerin
gen welke op grond van de wetgeving 
van een andere Lid-Staat zijn verkregen 
of om inkomsten welke op het grondge
bied van een andere Lid-Staat zijn 
verworven, bestaat erin een nationale 
bepaling van non-cumulatie m.b.t. een 
nationale uitkering uit te breiden tot een 
uitkering waarin de wetgeving van een 
andere Lid-Staat voorziet. Die bepaling 
is niet toepasselijk op de vermindering 
van een Belgische uitkering wegens een 
buitenlandse uitkering, overeenkomstig 
een nationale bepaling inzake verminde
ring en zonder enig beroep op het 
vorenvermeld art. 12, § 2, wanneer 
samenloop van die uitkeringen door de 
Belgische wet niet verboden is. (Art. 12, 
§ 2, Verordening m. 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen betreffende de toepas
sing van de sociale zekerheidsregelingen 
op loontrekkenden en hun gezinnen, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaat
sen.) 

30 juni 1980 1376 

19. Sociale zekerheid 
Art. 15 Verordening van de Europese 
Economische Gemeenschap 1408/71 -
Draagwijdte - Gevolgen. 

Art. 15 E.E.G.-Verordening nr. 1408/71 
wijkt, inzake pensioenen, af van de 
algemene regel vastgelegd in art. 13 van 
de bedoelde verordening volgens welke 
een werknemer op hetzelfde ogenblik in 
beginsel slechts aan de wetgeving van 
een enkele Lid-Staat onderworpen is, 
waar het bepaalt dat een sociaal verze
kerde te dezer zake tot de vrijwillige of 
vrijwillig voortgezette verzekering van 
een Lid-Staat kan worden toegelaten, 
zelfs indien hij verplicht verzekerd is 
krachtens de wetgeving van een andere 
Lid-Staat, in zoverre die samenloop 
expliciet of impliciet in de eerstbedoelde 
Lid-Staat aangenomen wordt; die bepa
ling belet niet dat het aan een weduwe 
uitgekeerd overlevingspensioen vermin
derd wordt overeenkomstig art. 52 
K.B. 21 dec. 1967, aangezien die vermin
dering niet afhangt van de vraag of de 
sociale verzekerde al dan niet gelijktij
dig onderworpen is geweest aan de 
regeling inzake het rust- en overlevings
pensioen in Belgie en de pensioenrege
ling in een andere Lid-Staat. (Verorde
ning nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 

betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden 
en hun gezinnen, die zich binnen de 
gemeenschap verplaatsen; art. 52 K.B. 
21 dec. 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers.) 

30 juni 1980 1376 

F 

FAILLISSJEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECH
TELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK I. - Begrip - vereisten 

HOOFDSTUK II. - Bevoegdheid en 
rechtspleging tot benoeming curator 

HOOFDSTUK III. Afwikkeling 
(rechtspleging) 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen voor per
sonen en verbintenissen 

HOOFDSTUK V. - Bevoorrechte en 
hypothecaire schuldeisers 

HOOFDSTUK VI. Gerechtelijk 
akkoord 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP - VEREISTEN 

1. - Koopman die reeds meer dan zes 
maanden geen daden van koophandel 
meer heeft venicht, oak al zijn deJ-ge
lijke daden onder de dekmantel van een 
vennootschap, die zelf failliet is ver
klaard, verricht tijdens de zes maanden 
v66r die faillietverklaring - Faillietver
klaring van die koopman niet mogelijk. 

26 oktober 1979 269 

HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING TOT 

BENOEMING CURATOR 

2. - Faillissement - Curator -
Algemene opdracht. 

De curator van een faillissement ver
tegenwoordigt enkel de gefailleerde en 
de massa van de schuldeisers, zodat hij 
aileen rechtsvorderingen kan uitoefenen 
die de gemeenschappelijke waarborg van 
de schuldeisers, bestaande uit het patri
monium van de gefailleerde, betreffen. 

7 mei 1980 1114 
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3. - Faillissement - Rechtsvordering 

ingesteld door de curator - Draag-. 
wijdte. 

De curator van een gefailleerde van 
wie een schuld gewaarborgd is door een 
borg, is niet bevoegd om in rechte de 
betaling te vorderen van een geldsom 
die de borg van de gefailleerde verschul
digd is aan de schuldeiser wiens schuld
vordering door die borg gewaarborgd is. 

7 mei 1980 1114 

HOOFDSTUK III 
AFWIKKELING (RECHTSPLEGING) 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

4. - Faillissement - Vordering tot 
betaling van een uitkering tot onderhoud 
door de echtgenote van een gefailleerde 
tegen deze zelf gericht - Toelaatbare 
vordering. 

De vordering tot uitkering van onder
houd die een echtgenote tijdens de 
echtscheidingsprocedure tegen haar 
gefailleerde echtgenoot richt, is toelaat
baar zonder dat de curator behoeft erbij 
te worden betrokken. (Artt. 444, 452, 
453 en 454 wet van 18 april 1851.) 

13 juni 1980 1269 

HOOFDSTUKV 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 

5. - Wettelijke hypotheek - Belas
ting over de toegevoegde waarde -
Wetboek van Koophandel, art. 447, 
tweede lid - Inschrijving genomen bin
nen de tien dagen die aan het tijdstip 
voorafgaan waarop is opgehouden te 
betalen Nietigverklaring van de 
inschrijving mogelijk indien meer dan 
vijftien dagen zijn verlopen tussen de 
dag van de akte waarbij cje hypotheek 
was gevestigd en de dag van de inschrij
viJ?g - Alcte tot vestiging van de hypo
theek - Begrip. 

Volgens de bepalingen van art. 447, 
tweede lid, Kh., zoals zij toepasselijk 
waren v66r de inwerkingtreding van 
art. 38 wet van 27 dec. 1977, o.m. op de 
wettelijke hypotheken tot zekerheid van 
de voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde, konden de inschrij
vingen van die hypotheken, die genomen 
zijn binnen de tien dagen die aan het 
tijdstip voorafgaan waarop is opgehou
den te betalen of daama, worden nietig 
verklaard indien meer dan vijftien dagen 
verlopen waren tussen de dag van de 

akte waarbij de hypotheek was gevestigd 
en de dag van de inschrijving; in die 
wetsbepaling werd onder akte waarbij 
de hypotheek tot zekerheid van de 
voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde was gevestigd, ver
staan het uitgevaardigde, uitvoerbaar 
verklaarde en aan de belastingschuldige 
betekende dwangbevel, zodat de dag van 
de betekening in aanmerking diende te 
worden genomen voor het berekenen 
van de termijn van vijftien dagen. (Art. 
447, tweede lid, Kh. en artt. 87 en 88 
W.B.T.W.) 

21 december 1979 499 

6. - Akkoord door een vennootschap 
bekomen door boedelafstand - Schuld
eisers met een algemeen voorrecht op de 
roerende goederen van de vennootschap 
- Beginsel van de gelijkheid onder de 
schuldeisers - Dat beginsel belet niet 
dat een schuldeiser, wiens schuldvorde
ring v66r het akko01·d is ontstaan, zijn 
schuldvordering gerechtelijk doet vast
stellen. 

Het beginsel van de gelijkheid onder 
de schuldeisers wier schuldvordering is 
gewaarborgd door een algemeen voor
recht op de roerende goederen van een 
vennootschap die een akkoord door boe
delafstand heeft bekomen, belet niet dat 
een schuldeiser, wiens schuldvordering 
v66r het akkoord is ontstaan, zijn 
schuldvordering gerechtelijk doet vast
stellen. (Art. 184 Handelsvennootschap
penwet en de artt. 5, 29, 30 en 
32 Regentsbesl. van 25 sept. 1946). 

4 februari 1980 657 

7. - Schuldvordering gewaarborgd 
door een algemeen voorrecht op aile 
roerende goederen van de gefailleerde -
Schuldvordering in de boedel - Loop 
van de interest vanaf het vonnis van 
faillietverklaring. 

17 april 1980 1035 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 

G 

GEMEENTE 
1. - .r Gemeentelijke comptabiliteit , 

- Betalingen door het Gemeentekrediet 
van Belgie Regentsbesluit van 
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10 februari 1945, art. 150 - Bepalingen 
waarvan noch de gemeente, noch het 
Gemeentekrediet mogen afwijken. 

Art. 150 Regentsbesluit van 10 feb. 
1945 houdende algemeen reglement op 
de gemeentelijke comptabiliteit regelt 
uitdrukkelijk de betrekkingen tussen de 
gemeenten en het Gemeentekrediet van 
Belgie; van die bepaling kan niet worden 
afgeweken, o.m. voor betalingen die het 
Gemeentekrediet voor rekening van de 
gemeenten moet uitvoeren door toereke
ning op een depositorekening of een 
rekening-courant van die gemeenten in 
zijn boeken. 

28 september 1979 122 

2. - Besluit van het college van 
burgemeester en schepenen - Besluit 
tot vaststelling van een vergelding voor 
een verstrekte dienst - Kan enkel door 
de gemeenteraad worden genomen. 

Onwettig is het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen dat een 
regeling vaststelt voor een verstrekte 
dienst, aangezien een dergelijke vergel
ding enkel en aileen door de gemeente
raad, bij uitsluiting van het college van 
burgemeester en schepenen, kan worden 
opgelegd. (Art. 77, 5", Gemeentewet.) 

30 mei 1980 1215 

3. - Verordeningen of tarieven betref
fende de heffing van staangeld op de 
openbare weg - Art. 77, 5", Gemeente
wet - Ligplaats in een haven - Liggeld 
- Staangeld, in de zin van art. 77, 5", 
Gemeentewet - Kan enkel worden vast
gesteld bij gemeenteraadsbesluit. 

Aangezien liggeld in een haven een 
staangeld op de openbare weg uitmaakt, 
in de zin van art. 77, 5", Gemeentewet, 
mag de verordening tot heffing van dat 
recht enkel worden vastgesteld door de 
gemeenteraad, bij uitsluiting van het 
college van burgemeester en schepenen. 

30 mei 1980 1215 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. - Gemeentebelastin-
gen 

HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastin
gen 

HOOFDSTUK V. - Agglomeratiebe
lastingen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Agglomeratiebelasting - Indi
recte belasting- Begrip. 

Een agglomeratiebelasting betreffende 
het optrekken van bouwwerken of 
gebouwen heeft als grondslag een door 
de belastingplichtige verrichte afzonder
lijke of voorbijgaande handeling en 
dient dus als een indirecte belasting te 
worden aangemerkt. 

28 maart 1980 953 

2. - Agglomeratiebelasting Indi-
recte belasting - Begrip. 

Uit de vaststelling dat een agglomera
tieverordening voor die agglomeratie een 
belasting invoert op de op haar grond
gebied opgetrokken bouwwerken en 
gebouwen, dat de belasting verschuldigd 
is door de opdrachtgever, zodra het 
bouwwerk een aanvang neemt, dat de 
belastingplichtige ertoe gehouden is de 
opening van het bouwwerk uiterlijk 
binnen vijftien daaropvolgende dagen 
aan te geven en dat voor het eerste 
dienstjaar de belasting verschuldigd is 
op aile bouwwerken of gebouwen waar
van het werk na de lste januari van het 
jaar waarvoor de belasting is gevestigd, 
leidt de rechter wettig af dat die be
lasting slaat op « het optrekken van 
bouwwerken of gebouwen », als grond
slag heeft een door de belastingplichtige 
verrichte afzonderlijke of voorbijgaande 
handeling en dus als een indirecte 
belasting dient te worden aangemerkt. 

28 maart 1980 955 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

3. - Agglomeratiebelasting - Indi
recte belasting - Bezwaar - Onbe
voegdheid van de bestendige deputatie 
van de provincieraad en van het hot van 
beroep waarbij hager beroep is ingesteld 
tegen de beslissing van de bestendige 
deputatie. 

28 maart 1980 953 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

4. - Gemeentelijke opcentiemen op 
een provinciebelasting - Verwezping 
van bezwaar tegen provinciebelasting -
Geen reden tot verwezping van bezwaar 
tegen opcentiemen. 

De bestendige deputatie kan het 
bezwaar tegen gemeentelijke opcentie
men op een provinciebelasting niet ver-
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werpen om de enkele reden dat het 
bezwaar tegen die provinciebelasting· 
verworpen werd, ook al werden tegen 
beide belastingen dezelfde grieven aan
gevoerd. 

17 september 1979 51 

5. Gemeentebelasting op niet 
bebouwde percelen van een niet verval
len ve1-kaveling - Afzonderlijke perce
len - Begrip. 

Wanneer de eigenaar van een woning 
vier daaraan grenzende percelen heeft 
aangekocht, die hij als tuin heeft inge
richt, en dat die percelen bij de aankoop 
niet bebouwd waren en begrepen waren 
in een niet vervallen verkaveling, wordt 
art. 70bis, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, ingevoegd bij art. 26 van 
de wet van 22 dec. 1970, niet geschonden 
door de beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad volgens 
welke die eigenaar de gemeentebelasting 
op niet bebouwde percelen van een niet 
vervallen verkaveling verschuldigd is 
omdat die percelen, ten tijde van de 
aankoop, deel uitmaakten van een ver
kaveling. 

1 februari 1980 647 

6. Gemeentebelasting op niet 
bebouwde percelen van een niet verval
len verkaveling - Niet bebouwde perce
len - Begrip. 

In artikel 70bis Wet Ruimtelijke Orde
ning en 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 » wor
den verstaan de percelen waarop geen 
woningen gebouwd werden; percelen 
waarop andere gebouwen zijn opgericht, 
kunnen dus als niet bebouwde percelen 
beschouwd worden. (Artt. 56 en 70bis 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) 

1 februari 1980 647 

7. - Gemeentebelastingen op " het 
verwerven van de bedding van straten, 
het uitvoeren van grond-, verhardings
en rioleringswerken » - Vrijstelling van 
eigendommen waarop liet niet mt;Jgelijk 
of niet toegelaten is te bouwen -
Draagwijdte van deze vrijstelling. 

Wanneer een gemeenteverordening 
inzake belasting op « het verwerven van 
de bedding van straten, het uitvoeren 
van grond-, verhardings- en riole
ringswerken » bepaalt dat de belasting, 
die zij vaststelt, niet van toepassing is op 
de eigendommen waarop het niet moge-

lijk of niet toegelaten is te bouw~m, 
beslist de rechter wettig dat deze vrij
stelling niet van toepassing is op de 
gronden waarop landbouwbedrijven 
kunnen worden gevestigd. 

1 februari 1980 650 

8. - Directe gemeentebelasting -
Gemeentebelasting op « niet bebouwde » 
percelen gelegen in een niet vervallen 
verkaveling - Art. 70bis Wet Ruimte
lijke 01·dening en Stedebouw. 

Onder woorden « niet bebouwde 
percelen », in art. 70bis, lid 2, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
wordt niet noodzakelijk verstaan alle 
gronden zonder uitzondering waarop 
niet is gebouwd; een perceel, hoewel niet 
gebouwd, kan een geheel vm·men met 
een hoofperceel waarvan bewoning de 
voornaamste bestemming is, als de twee 
percelen zodanig het ene in functie van 
het andere kunnen zijn ingericht en het 
ene van het andere kunnen afhangen 
dat, indien zij gescheiden werden, de 
wijze van bewoning van het gebouw, 
zoals het is opgevat en opgetrokken, 
grondig zou veranderd worden; in zo'n 
geval moeten de twee percelen of gron
den worden beschouwd als een gebouwd 
geheel. 

19 maart 1980 891 

HOOFDSTUK IV 
PROVINCIEBELASTINGEN 

9. - Belastingverordening van de 
provincie Oost-Vlaanderen tot lie.ffing 
van een belasting op gevaarlijke, onge
zonde of liinderlijke inrichtingen die 
onder liet algemeen reglement voor de 
arbeidsbesclierming vallen - Notaris -
Verwarming van woning en kantoor met 
een stookolietank van 5.000 liter -
Toepassing van de belasting. 

De belastingverordening van de pro
vincie Oost-Vlaanderen tot heffing van 
een belasting op de gevaarlijke, onge
zonde of hinderlijke inrichtingen van 
eerste en tweede klasse, die onder het 
algemeen reglement voor de arbeidsbe
scherming vallen en die worden geex
ploiteerd in handels-, nijverheids- en 
landbouwbedrijven of door diegenen die 
een vrij beroep uitoefenen, geldt mede 
voor de notaris die voor de verwarming 
van zijn woning en zijn kantoor een 
stookolietank van 5.000 liter gebruikt. 

11 januari 1980 552 

HOOFDSTUKV 
AGGLOMERATIEBELASTINGEN 
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GEMEENTEVERORDENING 
1. - Wet van 24 oktober 1902 op het 

spel - Bevoegdheid de1· gemeenteover
heid om aanvullende politieverordenin
gen uit te vaardigen. 

De wet van 24 oktober 1902 op het 
spel, aangevuld bij die van 19 april 1963, 
heeft noch opheffing noch beperking tot 
gevolg van de bevoegdheid der gemeen
teoverheid om in die aangelegenheden 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

19 september 1979 71 

2. - Verordening waarbij de aanwe
zigheid van speelapparaten van een 
bepaald type op zekere plaatsen verba
den is - Verordening tot bescherming 
van de openbare orde - Verordening 
waarbij de gemeenteraad zijn politiebe
voegdheid niet overschrijdt. 

De gemeenteraad blijft binnen de 
perken van zijn politiebevoegdheid wan
neer hij een gemeenteverordening uit
vaardigt waarbij de aanwezigheid van 
speelapparaten van een bepaald type 
verboden is op voor het publiek toegan
kelijke plaatsen alsmede in die waar 
men toegang heeft onder bepaalde voor
waarden, op grond dat bewezen is dat de 
openbare orde kan worden verstoord 
door de snelle verspreiding van dat type 
speelapparaten, o.m. omdat daardoor 
ruzies en vechtpartijen kunnen ontstaan. 

19 september 1979 71 

3. - Bepaling dat overtreders met 
politiestraffen zullen worden gestraft, 
zonder dat die straffen nader zijn 
omschreven - De rechter kan de aard 
van de straf en de strafmaat vzij bepalen 
binnen de bij de wet gestelde grenzen. 

Wanneer een gemeenteverordening 
bepaalt dat overtreders van haar voor
schriften met politiestraffen zullen wor
den gestraft, zonder die straffen nader te 
bepalen, bedoelt zij noodzakelijk de 
politiestraffen bepaald bij de artt. 
28 en 38 Sw., te weten gevangenisstraf 
van een tot zeven dagen en geldboete 
van een tot vijfentwintig frank, zodat de 
rechter de toe te passen politiestraffen 
en de strafmaat vrij bepaalt binnen de 
bij de wet gestelde grenzen. 

31 oktober 1979 282 

4. - Wet van 24 okt. 1902 op het spel 
- Bevoegdheid der gemeenteoverheid 
om aanvullende politieverordeningen uit 
te vaardigen. 

De wet van 24 oktober 1902 op het 
spel, aangevuld bij die van 19 april 1963, 
heeft noch opheffing nog beperking tot 

gevolg van de bevoegdheid der gemeen
teoverheid om in die aangelegenheden 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

21 mei 1980 1167 

5. - Verordening waarbij de aanwe
zigheid van speelapparaten van een 
bepaald type op zekere plaatsen verba
den is - Verordening tot beschenning 
van de openbare orde - Ver01·dening 
waarbij de gemeenteraad zijn politiebe
voegdheid niet overschdjdt. 

De gemeenteraad blijft binnen de 
perken van zijn politiebevoegdheid wan
neer hij een gemeenteverordening uit
vaardigt waa:rbij de aanwezigheid van 
speelapparaten van een bepaald type 
verboden is op voor het publiek toegan
kelijke plaatsen alsmede in die waar 
men toegang heeft onder bepaalde voor
waarden, op grond dat bewezen is dat de 
openbare orde kan worden verstoord 
door de snelle verspreiding van dat type 
speelapparaten, o.m. dat daardoor ruzies 
en vechtpartijen kunnen ontstaan. 

21 mei 1980 1167 

6. - Gemeenteverordening van de 
stad Antwerpen van 13 september 1954 
op de politie van de baven, art. 32 -
Betekenis en draagwijdte van het woord 
« nering ». 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat, bij de vaststelling van de betekenis 
en de draagwijdte van het woord 
« nering » in de gemeenteverordening 
van de stad Antwerpen van 13 sept. 
1954 op de politie van de haven, beslist 
dat het woord in de context van die 
verordening de betekenis heeft van 
« handel » en dus niet uitsluitend 
beperkt is tot een detailhandel of tot 
leur handel. 

30 mei 1980 1215 

GENEESKUNST 
HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen 

HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
, geneeskunst 

HOOFDSTUK III. - 0l'den 

HOOFDSTUK I 
GENEESMIDDELEN 

1. - Verdovende middelen - Wet 
van 24 feb. 1921, art. 3, derde lid -
Voorschrijven van geneesmiddelen -
Misbruik - Begrip. 

Art. 3, derde lid, wet van 24 feb. 
1921 betreffende het verhandelen van de 
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giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica wordt door de beoefenaar van de 
geneeskunde, van de diergeneeskunde of 
van een paramedisch beroep overtreden 
bij het voorschrijven, toedienen of afle
veren van geneesmiddelen, die slaapmid
delen, verdovende middelen of psycho
tropische stoffen bevatten, wanneer hij 
daarvan misbruik maakt; de beslissing 
dat een geneesheer zodanig misbruik 
heeft gemaakt, in de zin van die wet, is 
naar recht verantwoord, wanneer daarin 
wordt vastgesteld dat die geneesheer 
vorenvermelde geneesmiddelen « op 
ongeoorloofde wijze », in strijd met de 
regels, heeft voorgeschreven, met name 
omdat hij die heeft voorgeschreven op 
verzoek van jongelui, die niet zijn 
gewone patienten waren, onder wie zich 
een minderjarige bevond, die een valse 
reden opgaven en ook geen objectief 
symptoom vertoonden. 

22 mei 1980 1176 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

2. - Orde van Geneesheren - Raden 
van de Orde - Bevoegdheden. 

De provinciale raden en de raden van 
beroep van de Orde van Geneesheren 
zijn bevoegd om de fouten van de op het 
tableau ingeschreven leden te bestraffen, 
wanneer die fouten de eer en de waar
digheid van het beroep kunnen aan
tasten. (Artt. 6 en 16 K.B. nr. 79 van 
10 nov. 1967 betreffende de Orde van 
Geneesheren.) 

6 december 1979 435 

3. - Zittingen en uitspraken van de 
provinciale arden en van de raden van 
beroep van de Orde van Geneesheren -
Artt. 96 en 97 Gw. - Bepalingen in de 
regel niet toepasselijk. 

De openbaarheid van de zittingen en 
de uitspraak van de vonnissen in open
bare terechtzitting ingevolge de artt. 
96 en 97 Gw. zijn slechts toepasselijk op 
de rechtbanken van de Rechterlijke 
Orde; zij geldt in de regel niet voor de· 
tuchtrechtelijke gerechten en o.m. voor 
de raden van de Orde van Geneesheren. 
(Art. 19 K.B. 6 feb. 1970 tot regeling van 
de organisatie en de werking der raden 
van de Orde der Geneesheren.) 

6 december 1979 435 

4. - Orde van Geneesheren - Raden 
van beroep - Samenstelling - Ver
eisten voor de wettigheid van de 
beraadslaging en beslissing van de raden 
van beroep Koninklijk besluit 
van 6 feb. 1970, art. 12 koninklijk besluit 
in overeenstemming met KB. nr. 79 van 
10 nov. 1967 betreffende de Orde van 
Geneesheren. 

Weliswaar maken, luidens art. 12, § 1, 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 
betreffende de Orde van Geneeshe
ren, benevens een griffier, enerzijds, vijf 
gewone en vijf plaatsvervangende leden, 
die geneesheren zijn, en, anderzijds, vijf 
gewone en vijf plaatsvervangende leden, 
die raadsheren in het hof van beroep 
zijn, deel uit van de raden van beroep, 
maar art. 12 K.B. van 6 feb. 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van die Orde bepaalt dat 
de raden van beroep wettig beraadslagen 
en beslissen wanneer, benevens de grif
fier, minstens drie leden, geneesheren, 
en drie leden, raadsheren in het hof van 
beroep, aanwezig zijn; die regelende 
bepaling is wettig genomen op grond 
van art. 28, § 1, K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967. 

21 december 1979 494 

5. - Orde van Geneesheren - Tucht 
- Provinciale raden en raden van 
beroep - Procedure - Geen openbaar 
ministerie of enige andere « vervolgende 
partij ». 

Noch het K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967 betreffende de Orde van Geneeshe
ren, noch het K.B. van 6 feb. 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van die Orde, noch enige 
andere wetsbepaling voorziet in het 
bestaan van een openbaar ministerie of 
van enige andere « vervolgende partij • 
voor de tuchtprocedure van de provin
ciale raden en de raden van beroep. 

21 december 1979 494 

6. - Orde van Geneesheren - Disci
plinaire vervolging - Provincieraden en 
raden van beroep - Taak de tekortko
mingen van op het tableau van de Orde 
ingeschreven ]eden te straffen, waardoor 
de eer en de waardigheid van het beroep 
kan worden aangetast - Tekortkoming 
inzake plichtenleer - Niet uitsluitend 
die welke bij een wetsbepaling is vastge
steld. 

26 maart 1980 930 

7. Orde van Geneesheren 
Tekortkoming aan de regels van de 
medische plichtenleer, de eer, de 
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bescheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid - Tekortkoming, gevolg 
van een onoverkomelijke dwaling in 
Ieite of in rechte - Rechtvaardigings
grond. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat dwa
ling een rechtvaardigingsgrond oplevert 
als zij onoverkomelijk is, is toepasselijk 
in tuchtzaken en met name bij discipli
naire vervolgingen tegen leden die zijn 
ingeschreven op het tableau van de Orde 
van Geneesheren. 

13 juni 1980 1276 

8. Orde van Geneesheren 
Tekortkoming aan de regels van de 
medische plichtenleer, de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid - Tekortkoming, gevolg 
van een onoverkomelijke dwaling in 
Ieite of in rechte - Rechtvaardigings
grond - Tekortkoming gevolg van zoda
nige, niet onoverkomelijke dwaling -
Dwaling die al naar de omstandigheden 
van de zaak voor een tuchtsanctie in 
aanmerking komende schuld uitsluit. 

Een tekortkoming aan de regels van 
de medische plichtenleer of aan de eer, 
de bescheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid, die aan een geneesheer, als 
lid van de Orde van Geneesheren, wordt 
ten laste gelegd voor een der tucht
rechtscolleges, wordt gerechtvaardigd en 
kan derhalve geen aanleiding geven tot 
een tuchtsanctie als die tekortkoming te 
wijten is aan een onoverkomelijke dwa
ling in feite of in rechte. Dezelfde 
rechtscolleges kunnen evenwel ook wet
tig beslissen dat zodanige tekortkoming, 
die het gevolg is van een niet onoverko
melijke dwaling in feite of in rechte, 
geen aanleiding kan geven tot een 
tuchtsanctie, wanneer uit de feitelijke 
vaststellingen van die rechtscolleges 
blijkt dat de geneesheer dermate of in 
zodanige omstandigheden « misleid • 
werd dat de hem verweten tekortkoming 
niet kan worden aangemerkt als een 
handeling in strijd met de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid van de leden van de Orde 
en met de beroepsplichten. 

13 juni 1980 1276 

9. - Orde van Geneesheren - Tucht
procedure - K.B. 6 feb. 1970, art. 19 -
Gesloten deuren. 

19 juni 1980 1309 

10. - Orde van Geneesheren - K.B. 
nr. 79, 10 nov. 1967, art. 6, 2" - Tucht
vordering - Tekortkoming aan de regels 
van de medische plichtenleer - Begrip. 

Regels van de medische plichtenleer 
worden niet aileen overtreden door het 
niet-naleven van regels van zedelijkheid, 
bescheidenheid, eerlijkheid, waardigheid 
en toewijding, inzake de uitoefening van 
het beroep van medicus, maar ook door 
gedragingen die indruisen tegen al dan 
niet geschreven regels ter vermijding 
van misbruiken of fouten in de uitoefe
ning van de geneeskunde door haar 
beoefenaars. (Art. 6, 2°, en 16, K.B. 
nr. 79, 10 nov. 1967.) 

19 juni 1980 1309 

11. - Orde van Geneesheren -
Tuchtvordering - Tekortkoming aan de 
regels van de medische plichtenleer -
Rechtvaardigingsgrond - Onoverkome
Jijke rechtsdwaling - Begrip. 

Een rechtsdwaling kan in bepaalde 
omstandigheden door de rechter als 
onoverkomelijk worden beschouwd op 
voorwaarde dat hij uit die omstandighe
den kon afleiden dat de beklaagde heeft 
gehandeld zoals ieder redelijk en voor
zichtig geneesheer zou hebben gedaan; 
met de eenvoudige vaststelling dat de 
betrokkene slecht werd geadviseerd, 
zelfs door bevoegde personen, kan niet 
worden volstaan. 

19 juni 1980 1309 

GERECHTSDEURWAARDER 
Gerechtskosten - Strafzaken - Ver

voergeld - Vast tarief - Art. 23 Alg. 
Reglem. op de gerechtskosten in strafza
ken, gevoegd bij K.B. 28 dec. 1950. 

Het vervoergeld van de gerechtsdeur
waarder voor zijn akten in strafzaken 
wordt vast bepaald bij art. 23 Alg. 
Reglem. op de gerechtskosten in strafza
ken, dat gevoegd is bij K.B. 28 dec. 1950; 
die bepaling voorziet slechts in een 
enkel vervoergeld voor alle akten die de 
gerechtsdeurwaarder op een zelfde 
ronde bezorgt. 

6 september 1979 9 

GERECHTSKOSTEN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. Procedure· voor de 

feitenrechter. 
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Afdeling 2. - Procedure in cassatie. 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Afdeling 1. Procedure voor de 

feitenrechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

heid door de verweerder tegen de voor
ziening opgeworpen en niet aangenomen 
- Memorie van wederantwo01·d -
Kosten in beginsel ten Jaste van de 
verweerder, ook al wordt de voorziening 
verworpen - Beslissing van het Hof. 

28 september 1979 126 

3. - Burgerlijke zaken - Wraking -
Beslissing tot verwezping - Wrakende 
partij dient te worden veroordeeld in de 
kosten, met inbegrip van de kosten van 
betekening van de beslissing aan de 
partijen in het incident. 

16 mei 1980 1160 

4. - BurgerHjke zaken - Cassatiege
ding - Middel van niet-ontvankelijk
heid door de verweerder tegen de voor
ziening opgewozpen en niet aangenomen 
- Memorie van wederantwoord -
Kosten in beginsel ten laste van de 
verweerder, ook al wordt de voorziening 
verw01pen - Beslissing Fan het hof. 

27 juni 1980 1371 

Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels). 

5. - Burgerlijke zaken - .Arbeidson-
Afdeling 1. Procedure voor 

feitenrechter. 

Afdeling 2. - In cassatie. 

de geval - Cassatiegeding - Voorziening 
van de verzekeraar - Voorziening inge
willigd - Veroordeling van de eiser in 
dekosten. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de 
feitenrechter. 

1. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve 
verwijzing in de kosten door de recl1ter 
die deze heeft omgeslagen - Geen 
onwettige beslissing van de z·echter over 
niet gevorderde zaken - Begrip. 

Nu art. 1017 Ger.W. bepaalt dat ieder. 
vonnis zelfs ambtshalve de in het onge
lijk gestelde partij, in de regel, in de 
kosten verwijst en die kosten kunnen 
worden omgeslagen als de rechter het 
raadzaam oordeelt, met name wanneer 
de partijen over en weer omtrent enig 
geschilpunt in het ongelijk worden 
gesteld, schendt de rechter die een der 
partijen in de kosten verwijst art. 1138, 
2", Ger.W. niet doordat hij uitspraak zou 
hebben gedaan over niet gevorderde. 
zaken of doordat hij meer zou hebben 
toegekend dan was gevorderd. 

9 november 1979 313 

Afdeling 2. - Procedure in cassatie. 

· 2. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Middel van niet-ontvankelijk-

8 oktober 1979 161 

6. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
gingsFergoeding - Vordering tot het 
betalen van een geldsom. 

Het beroep van een werknemer tegen 
een beslissing van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelf
standigen waarbij hem een pensioen 
wordt geweigerd, komt, voor de vaststel
ling van het bedrag van de rechts~le
gingsvergoeding, neer op een vo~denng 
tot betaling van een geldsom, d1e kan 
leiden tot toepassing van art. 3, tweede 
lid, K.B. van 30 nov. 1970. 

17 maart 1980 879 

7. - Burgerlijke zaken - Reciltsple
gingsvergoeding - Geschil over de toe
kenning van een rustpensioen FOOr zelf
standigen - Vaststelling. 

Hoewel een rust- en overlevingspen
sioen van zel:fstandigen wegens nieuwe 
elementen kan worden verminderd of 
afgeschaft, vormt de toekenning van 
zodanig pensioen, voor de raming van 
het aan de beoordeling van de arbeids
rechter onderworpen geschil, een lijf
rente die aan de rechthebbende ver
schuldigd is tot aan zijn overlijden, in de 
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zin van art. 561 Ger.W.; de vermindering 
of opheffing kan geen enkele invloed 
hebben op de raming van de vordering 
door de rechter ten tijde van zijn 
uitspraak en dus evenmin op de vaststel
ling van de rechtsplegingsvergoeding. 

17 maart 1980 879 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

van de medebeklaagden wier veroorde
ling is bevestigd - Onwettige beslissing. 

Wanneer een veroordeelde hoger 
beroep instelt en het openbaar minis
terie tegen hem in hoger beroep komt, 
moeten de kosten van die hogere beroe
pen, in geval van vrijspraak, ten laste 
van de Staat blijven en mogen zij niet 
ten laste worden gelegd van de medebe
klaagden wier veroordeling wordt be

Mdeling 1. Procedure 
feitenrechter. 

voor 
vestigd. (Art. 3 wet 1 juni 1849.) 

de 11 september 1979 36 

Mdeling 2. - In cassatie 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Mdeling 1. 
feitenrechter. 

Procedure voor de 

8.- Strafzaken- Tarief betreffende 
de akten van gerechtsdeurwaarders in 
strafzaken - Vervoergeld - Vast tarief 
- Art. 23 Alg. Reglem. op de gerechts
kosten in strafzaken, gevoegd bij 
KB. 28 dec. 1950. 

Het vervoergeld van de gerechtsdeur
waarder voor zijn akten in strafzaken 
wordt vast bepaald bij art. 23 Alg. 
Reglem. op de gerechtskosten in strafza
ken, dat gevoegd is bij K.B. 28 dec. 1950; 
die bepaling voorziet slechts in een 
enkel vervoergeld voor alle akten die de 
gerechtsdeurwaarder op een zelfde 

11. - St.rafzaken - Twee beklaagden 
vervolgd wegens verschillende feiten -
Veroordeling van de ene en vrijspraak 
van de andere - Veroordeling van de 
eerstgenoemde in aile kosten van de 
strafvordering - Voorwaarde. 

Wanneer twee beklaagden wegens ver
schillende feiten vervolgd worden en de 
ene veroordeeld en de andere vrijgespro
ken wordt, kan de rechter de gezamen
lijke kosten van de strafvordering 
slechts ten laste van de veroordeelde 
leggen, mits hij vaststelt dat ze alle 
veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de 
veroordeelde heeft gepleegd. (Artt. 
162 en 176 Sv.) 

19 september 1979 66 

12. - Strafzaken - Hoger beroep van 
de veroordeelde - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de veroor
deelde en tegen een vrijgesproken mede-ronde bezorgt. 

6 september 1979 9 beklaagde - Bevestiging door de rech
ter in hoger beroep - Veroordeling va11 
de veroordeelde in aile kosten van het 
hager beroep - Onwettige veroordeling. 

9. - Strafzaken - Strafvordering -
Ve1·oordeling van verscheidene beklaag
den - Misdrijven gepleegd door alle 
beklaagden - Misdrijf gepleegd door 
een van hen - Hoofdelijke veroordeling 
van aile beklaagden in aile kosten van 
eerste aanleg en lwge1· beroep - Voor
waarde. 

Niet wettig is de hoofdelijke veroorde
ling van alle beklaagden in de kosten 
van de strafvordering als sommigen van 
hen slechts schuldig zijn bevonden aan 
een gedeelte van de ten laste van een 
van hen bewezen geachte misdrijven en 
de beslissing niet vaststelt dat alle 
kosten veroorzaakt zijn door de misdrij
ven die door al de beklaagden werden 
gepleegd. (Art. 50 Sw.) 

11 september 1979 36 

10. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep van een van de veroor
deelde beklaagden en van het openbaar 
ministerie tegen hen - Vrijspraak door 
de rechter in hager beroep- Veroorde
Jing, in alle kosten van het hager be1·oep, 

W anneer een veroordeelde hoger 
beroep instelt en het openbaar ministe
rie in hoger beroep komt tegen hem en 
tegen een vrijgesproken medebeklaagde, 
moeten de kosten van het hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen de 
laatstgenoemde, in geval van bevestiging 
van de vrijspraak, ten laste van de Staat 
blijven. (Art. 3 wet 1 juni 1849.) 

19 september 1979 66 

13. - Strafzaken - Strafvordering -
Verjaring van de strafvordering - Ver
oordeling van de beklaagde in kosten 
van de strafvordering - Onwettige ver
oordeling. 

9 oktober 1979 163 

14. - Strafzaken - Twee beklaagden 
vervolgd wegens verschi11ende feiten -
Veroordeling van de ene en vrijspraak 
van de andere - Veroordeling van de 
ene in aile kosten van de strafvordering 
- Voorwaarde. 
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Wanneer twee beklaagden wegens ver
schillende feiten vervolgd worden en de 
ene veroordeeld en de andere vrijgespro
ken wordt, kan de rechter de gezamen
lijke kosten van de strafvordering 
slechts ten laste van de veroordeelde 
leggen, mits hij vaststelt dat ze aile 
veroorzaakt zljn door het misdrijf dat de 
veroordeelde heeft gepleegd. 

6 mei 1980 1110 
Afdeling 2. - In cassatie. 

15. - Strafzaken - Cassatiegeding -
Voorziening namens een overledene -
Verwerping Veroordeling in de 
kosten. 

27 februari 1980 792 

16. - Strafzaken - Cassatiegeding -
Voorziening namens een overledene -
Verwerping Veroordeling in de 
kosten. 

3 juni 1980 1230 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de 
feitenrechter. 

Afdeling 2.- In cassatie. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdelin.g 1. Procedure 
feitenrechter. 

voor de 

17. - Strafzaken - Hoofdelijke ver
oordeling van twee beklaagden in de 
kosten van beide instanties - Kosten op 
het verzet t.a. v. een der beklaagden 
gewezen verstekvonnis - Hoofdelijke 
veroordeling van de andere beklaagde in 
die kosten - Onwettigheid. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest waarbij het de eiser in cassatie, 
beklaagde, hoofdelijk met twee andere 
beklaagden, wegens hetzelfde misdrijf, 
veroordeelt in de kosten van eerste 
aanleg en van boger beroep, met inbe
grip van de kosten van betekening van 
het t.a.v. de twee andere beklaagden 
gewezen verstekvonnis. 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

Werknemers - Verjaring - Terugvor
dering van ten onrechte uitbetaalde 
uitkeringen - Vijfjarige termijn -
Gevallen waarin de termijn niet toepas
selijk is - Valse verklaringen - Begrip. 

Voor de toepassing van artikel 120bis 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbei
ders, luidens hetwelk de verjaringster
mijn van vijf jaar voor de terugvordering 
van ten onrechte ontvangen uitkeringen 
niet toepasselijk is wanneer deze uitke
ringen bekomen werden door bedrieg
lijke handelin.gen of door valse of opzet
telijk onvolledige verklaringen, zijn valse 
verklaringen opzettelijk onjuiste verkla
ringen. 

17 september 1979 52 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

HOOFDSTUKIII 
GEW AARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

GRONDWET 
HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 
Afdeling 2. - Art. 2. 
Afdeling 3. - Art. 3. 

Afdeling 99.- Art. 99. 

HOOFDSTUK II 

Afdeling 1.- Art. 100. 
Afdeling 2.- Art. 101. 
Afdeling 3. - Art. 102. 

Afdeling 41.- Art. 140. 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 

19 februari 1980 727 Afdeling 6. - Art. 6. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

GEZINSBIJSLAG 
HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. Gewaarborgde 
gezinsbijslag 

1. - Art. 6 - Gelijkheid voor de wet 
-Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
houdt in dat allen, die in dezelfde 
toestand verkeren, op dezelfde wijze 
worden behandeld, maar sluit niet uit 
dat een onderscheid wordt gemaakt naar 
bepaalde categorieen van personen, op 
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voorwaarde dat dit onderscheid niet 
willekeurig is, dit wil zeggen dat bet kan 
worden verantwoord. 

18 september 1979 57 

2. - Art. 6 - Gelijkheid voor de wet 
-Begrip. 

De in art. 6 van de Grondwet vervatte 
regel van de gelijkheid van de Belgen 
voor de wet houdt in dat allen die in 
dezelfde toestand verkeren op dezelfde 
wijze worden behandeld, maar sluit niet 
uit dat een onderscheid wordt gemaakt 
naar bepaalde categorieen van personen, 
op vo<;>rwaarde dat dit onderscheid niet 
willekeurig is, dit wil zeggen dat bet kan 
worden verantwoord. 

27 november 1979 388 

3. - Artt. 6 en 6bis - Gelijkheid voor 
de wet - Verbod van discriminatie in 
verband met het genot van de rechten 
en vrijheden - Begrip. 

De regels betreffende de gelijkheid 
van de Belgen voor de wet en bet verbod 
van elke discriminatie in verband met 
bet genot van de aan de Belgen toege
kende rechten en vrijheden, vastgelegd 
in de artt. 6 en 6bis Gw., impliceren dat 
allen die zich in een zelfde toestand 
bevinden op dezelfde wijze worden 
behandeld, doch sluiten niet uit dat 
onderscheid wordt gemaakt volgens de 
categorieen van personen op voorwaarde 
dat dit onderscheid niet willekeurig is, 
dat wil zeggen dat het kan verantwoord 
worden. 

5 mei 1980 1103 

4. - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Veroordeling van een beklaagde 
en vrijspraak van een andere beklaagde, 
wegens een en hetzelfde feit - Geen 
miskenning van het grondwettelijk 
beginsel. 

Schending van de grondwettelijke 
regel van gelijke behandeling van de 
Belgen kan niet worden afgeleid uit bet 
feit aileen dat de rechter op grond van 
omstandigheden die eigen zijn aan ver
schillende beklaagden voor een zelfde 
strafbaar feit een beklaagde veroordeelt 
en een andere vrijspreekt. (Art. 6 Gw.) 

6 mei 1980 1110 

Afdeling 7. - Art. 7. 
Afdeling 8. - Art. 8. 

5. - Art. 8 - Niemand kan tegen zijn 
wil worden afgetrokken van de rechten 
die de wet hem toekent. 

Art. 8 Gw. is niet geschonden als een 
vonnis vaststelt dat bet gedane verzet te 
laat is gekomen en beslist dat bet 

derhalve niet ontvankelijk is, ook al is 
bet vonnis bij verstek gewezen door een 
rechter die ratione loci niet bevoegd is. 

24 juni 1980 1334 

Afdeling 9.- Art. 9. 

Afdeling 99.- Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1.- Art. 100. 

Afdeling 8. - Art. 107 

6.- Artikel107- Macht en verplich
ting van het met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan om na te gaan of de 
besluiten en verordeningen waarop de 
vordering is gegrond met de wet over
eenstemmen. 

Ieder met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan kan en moet, overeenkom
stig art. 107 Gw., nagaan of de besluiten 
en verordeningen, waarop een vordering, 
weer of exceptie is gegrond, met de 
« wet ~ overeenstemmen. 

26 februari 1980 775 

Afdeling 9.- Art. 108. 

Afdeling 10.- Art. 109. 

Afdeling 11.- Art. 110. 

Afdeling 41.- Art. 140. 

H 

HELING 
1. - Misbruik van wantrouwen -

Heling van cheques - Verduistering van 
het bedrag van die cheques. 

Cheques helen levert niet hetzelfde 
misdrijf op als bet bedrieglijk verduiste
ren van bet bedrag ervan. 

10 oktober 1979 179 

2. - Bestanddelen - Naar recht 
verantwoord is de veroordeling wegens 
heling, als de rechter impliciet, maar 
zeker de aanwezigheid vaststelt van de 
bestanddelen van heling, d. w.z. beslist of 
detentie, samen met de wil om een door 
misdaad of wanbedrijf van een derde 
verkregen zaak aan de wettige eigenaar 
te oilttrekken, alsmede de aan de inbe
zitneming voorafgaande of daarmee 
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gelijktijdige wetenschap van 
rechteHjke herkomst van 
{Art. 505 Sw.) 

25 juni 1980 

HERHAUNG 

de weder
de zaak. 

1344 

Voorwaarden - Vroegere veroordeling 
in kracht van gewijsde gegaan op het 
ogenblik van het nieuwe misdriji -
Termijn - Aanvang. 

Strafbare herhaling onderstelt dat een 
veroordeling in kracht van gevvijsde is 
gegaan v66r het nieuwe misdrijf . De 
termijn waarbinnen het nieuwe misdrijf 
moet gepleegd zijn, gaat in op het 
tijdstip waarop de veroordeling, die ten 
grondslag ligt van de herhaling, kracht 
van gewijsde heeft verkregen. 

17 juni 1980 1299 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
1. - Opslag van stoffen waaJvoo1· een 

vergunning is vereist - Beslissing van 
de rechter dat de exploitant de bepalin
gen van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming heeft overtreden -
Wettigheid - Begrip. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die, om de beklaagde te veroordelen ter 
zake dat hij zonder vergunning vanwege 
het bestuur een vergunninghoudende 
inrichting heeft uitgebreid of veranderd, 
waardoor de aan deze exploitatie eigen 
zijnde gevaren, ongezondheid of hinder
lijkheid konden verergeren, in feite vast
stelt dat de opslag van een stof waarvoor 
geen vergunning is vereist, toegevoegd 
aan die van andere, vergunningsplichtige 
stoffen, neerkomt op een uitbreiding van 
de inrichting, waardoor de aan de 
exploitatie eigen zijnde gevaren, onge
zondheid of hinderlijkheid konden ver
ergeren. (Artt. 1 en 14 Algemeen Regle
ment Arbeidsbescherming.) 

5 december 1979 420 

2. - Voortzetting, zonder vergunning 
van de exploitatie van de inrichtingen, 
bedoeld in art. 1 KB. van 17 sept. 
1976 en bestaande ten tijde van de 
inwerldngtreding 1ran dat besluit -
Voorwaarden - Koninklijk besluit van 
6 april1977, art. 3. 

De exploitatie van de inrichtingen, 
bedoeld in art. 1 K.B. van 12 sep
tember 1976, die bestonden op het ogen
blik van de inwerkingtreding van dat 
besluit en die op die datum niet het 
voorwerp hebben uitgemaakt van een 
klacht, bij de overheid die bevoegd is te 

beslissen omtrent de aanvragen om ver
gunning of bij de minister die de 
Volksgezondheid in zijn bevoegdheid 
heeft, slechts worden voortgezet zonder 
voorafgaande vergunning, als alle voor
waarden van art. 3 K.B. van 
6 april 1977 vervuld zijn. (Algemeen 
Reglement Arbeidsbescherming [titel I, 
hoofdstuk II, B, nr. 15 {8)], goedgekeurd 
bij de Regentsbesl. van 11 feb. 1946 en 
van 27 sept. 1947, gew. bij K.B. van 
17 sept. en 6 april 1977, en art. 3 K.B. 
van 6 april 1977.) 

24 juni 1980 1332 

HOJF VAN ASSISEN 
HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de 

verwijzing naar het hoi 

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van 
de jury en van het hof 

HOOFDSTUK III. - Behandeling ter 
zitting en tussenazTesten 

HOOFDSTUK IV. - Ei11darrest 

HOOFDSTUK V. - Bw-gerlijke rechts
vordering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 

NAAR HETHOF 

1. - Arrest tot verwijzing door de 
kamer van inbeschuldiging:stelling -
Cassatieberoep van de beschuldigde bin
nen tien vrije dagen na de betekening 
van dat arrest - Onderzoek door het 
hof. 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen heeft ingesteld 
v66r het verstrijken van de termijn van 
tien vrije dagen na de betekening en van 
de termijn van art. 296 Sv. doet het Hof 
enkel uitspraak over de schending van 
de wetten inzake bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten en van het hof van 
assisen en onderzoekt het de nietighe
den bepaald in art. 299 Sv. of die 
voortvloeien uit niet-inachtneming van 
de wetten tot invoering van een behan
deling op tegenspraak voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling en tot rege
ling van het taalgebruik voor die kamer. 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

18 juni 1980 1308 

HOOFDSTUK II 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HET HOF 
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HOOFDSTUK III 
BEHANDELING TER ZITTING EN TUS

SENARRESTEN 

2. - Aan de jury te stellen vragen -
Bevoegdheid van het hof van assisen. 

Behalve wanneer de beschuldigde een 
verschonend feit heeft aangevoerd, 
mogen aan de jury aileen vragen worden 
gesteld die voortvloeien uit het arrest 
van verwijzing of steun vinden in het 
debat; de voorzitter van het hof van 
assisen, en in geval van betwisting het 
hof zelf, beslist op onaantastbare wijze 
welke vragen uit het debat voortvloeien, 
mits aan de jury geen andere feiten 
werden onderworpen dan die waarvoor 
de verwijzing is uitgesproken. (Artt. 337, 
338 en 339 Sv.) 

27 november 1979 383 

3. - Voorzitter beslist welke personen 
ter terechtzitting zullen worden gehpord 
- Oproeping door gerechtsdeurwaarder 
is niet wettelijk verplicht. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
eist dat de personen, ten aanzien van 
wie de voorzitter van het hof van 
assisen, krachtens zijn discretionaire 
macht, beslist dat zij ter terechtzitting 
zuilen worden gehoord, door een 
gerechtsdeurwaarder moeten worden 
opgeroepen. 

27 november 1979 383 

4. - Voorzitter van het hof- Discre
tionaire macht- Begrip. 

In de uitoefening van de hem bij de 
wet verleende discretionaire macht oor
deelt de voorzitter van het hof van 
assissen aileen en in geweten of een 
door de beschuldigde gevraagde onder
zoeksmaatregel nuttig is om de waarheid 
aan de dag te brengen; meent hij van 
niet, dan moet hij de redenen van zijn 
weigering niet aanduiden noch akte 
doen nemen van die weigering; oordeelt 
hij niettemin zijn weigering nader te 
moeten verklaren, dan kan uit die ver
klaring geen overschrijding van zijn 
discretionaire macht worden afgeleid. 

22 januari 1980 582 

5. - Voorlezing in het openbaar door 
de voorzitter van het hof van assisen 
van een stuk waarvan de overhandiging 
aan de jury door de wet niet is verboden 
- Geen verzet of opmerking van de 
beschuldigde of diens raadsman - Geen 
onwettigheid. 

Noch de artt. 267 tot 269 Sv., noch het 
algemeen beginsel van het recht van 
verdediging verbieden aan de voorzitter 
van het hof van assisen, die op grond 

van art. 268 Sv. discretionaire macht 
bezit, om, bij ontstentenis van verzet of 
opmerking vanwege de beschuldigde of 
diens raadsman, in het openbaar een 
stuk voor te lezen waarvan de overhan
diging aan de jury door de wet niet is 
verboden. 

2 april 1980 984 

HOOFDSTUK IV 
EINDARREST 

HOOFDSTUKV 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

6. - Arrest op de civielrechtelijke 
vordering bij verstek verwezen ten aan
zien van de beschuldigde - Ontvanke
Jijk verzet. 

AI is de beslissing op de strafvorde
ring ten laste van een beschuldigde op 
tegenspraak gewezen, toch staat de be
slissing die het hof van assisen bij 
verstek heeft uitgesproken op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring open voor verzet. (Impliciet.) 

11 december 1979 457 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

HOGER BEROEP 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

Afdeling 1. - Gemeente- en provincie-
belastingen. 

Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2.- Principaal beroep- Vorm 

- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de rechter. 
Afdeling 5. Rechtspleging in boger 

beroep. 
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 

nieuwe eis. 
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij-

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
-Termijn. 
Afdeling 3. - lncidenteel beroep. 



-96-
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdbeid 

van de recbter. 
Afdeling 5. - Recbtspleging in boger 

beroep - Eenparigbeid. 
Afdeling 6. - Burgerlijke recbtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

recbtbank die de beroepen beslissing 
beeft gewezen, brengt zulks nochtans 
niet mede dat een dergelijk vonnis in 
kracbt van gewijsde gaat en voor over
scbrijving vatbaar is en evenmin dat de 
termijn voor betekening ervan aan de 
ambtenaar aanvangt vooraleer het verval 
van hoger beroep bij recbterlijke beslis
sing is vastgesteld en vooraleer die 
beslissing zelf kracbt van gewijsde ver
krijgt. 

20 juni 1980 1319 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdbeid 

Afdeling 1. - Gemeente- en provincie- van de recbter. 
belastingen. 

Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
1. - Burgerlijke zaken - Partij in het 

geding voor de rechter in hager beroep 
-Begrip. 

Een partij in bet geding in eerste 
aanleg, die niet in boger beroep is 
gekomen nocb gedagvaard is en die 
nocb vrijwillig nocb gedwongen is tus
sengekomen, is geen partij in boger 
beroep, ook al is zij verscbenen en werd 
er door en tegen baar geconcludeerd. 

12 maart 1980 862 

Afdeling 2.- Principaal beroep- Vorm 
- Termijn - Onsplitsbaar gescbil. 

2. - Burgerlijke zaken - Onsplits
baar geschil - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 1053 
Ger.W. is bet geschil enkel onsplitsbaar, 
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerleg
ging van de onderscheiden beslissingen, 
waartoe bet aanleiding geeft, materieel 
onmogelijk zou zijn. (Art. 31 Ger.W.) 

12 maart 1980 862 

3. - Burgerlijke zaken - Hoger 
beroep tegen een vonnis waarbij echt
scheiding wordt toegestaan - Geen 
kennisgeving van het hager beroep aan 
de griffier - Verval - Gevolg - Verval 
noodzakelijk vast te stellen door een 
rechterlijke beslissing. 

Hoewel kracbtens art. 1273 Ger.W. 
ieder boger beroep tegen een vonnis, 
waarbij ecbtscbeiding wordt toegestaan, 
in beginsel vervalt bij bet verstrijken 
van een termijn van acbt dagen na de 
dag waarop bet beroep is ingesteld, 
indien bet niet binnen die termijn bij 
gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis 
is gebracbt van de griffier van de 

4. - Burgerlijke zaken - Devolutieve 
kracht - Rechter die moet beslissen 
over een vordering die twee verschil
Jende punten bevat - Aanvullend des
kundigenonderzoek bevolen enkel voor 
wat betreft het eerste punt van de 
vordering - Hoger beroep van de eiser 
waarbij hij vraagt dat de rechter in 
hager beroep zou beslissen over beide 
punten van de vordering - Wettige 
beslissing van de rechter over het 
tweede punt van de vordering, ook al 
wijzigt hij de opdracht van de deskun
dige m.b.t. het andere punt en verwijst 
hij de zaak desaangaande naar de eerste 
rechter om er over uitspraak te doen -
Wettigheid. 

Wanneer de eerste recbter die moet 
beslissen over een vordering met twee 
verscbillende punten, nadat bij een des
kundigenonderzoek heeft doen uitvoe
ren, een aanvullend deskundigenonder-· 
zoek heeft bevolen enkel voor wat 
betreft bet eerste punt van de vordering, 
kan de appelrecbter, op bet boger 
beroep van eiser, waarbij deze vraagt 
dat definitief over bet gebeel wordt 
beslist, wettig uitspraak doen over het 
tweede punt van de vordering, en, wat 
bet eerste punt van de vordering betreft, 
de opdracht van de deskundige wijzigen 
en de zaak naar de eerste rechter 
verwijzen ten einde over de grond ervan 
uitspraak te doen. (Art. 1068 Ger.W.) 

10 januari 1980 548 

5. - Burgerlijke zaken - Devolutieve 
kracht van het hager beroep - Omvang. 

De recbter in hoger beroep die, zelfs 
gedeeltelijk, een in het beroepen vonnis 
bevolen onderzoeksmaatregel bcvestigt, 
moet de zaak naar de eerste rechter 
verwijzen, zelfs indien het boger beroep 
niet tegen de onderzoeksmaatregel was 
gericbt. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.) 

28 april 1980 1070 
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Afdeling 5. Rechtspleging in hoger 

beroep. 
Afdeling 6. Uitbreiding van eis en 

nieuwe eis. 

6. - Burgerlijke zaken - Nieuwe 
vordering Gerechtelijk Wetboek, 
art. 807 - Bepalingen toepasselijk in 
hoger beroep. 

De bepalingen van art. 807 Ger.W. 
betreffende de uitbreiding of wijziging 
van de vordering die voor de rechter 
aanhangig is, zijn van toepassing in 
hoger beroep. (Art. 1042 Ger.W.) 

7 januari 1980 529 

7.- Burgerlijkezaken - Wtbreiding 
of wijziging van de vordering - Gerech
telijk Wetboek, artt. 807 en 1042 -
Vordering bij de eerste rechter aange
bracht - Vordering in hoger beroep 
uitgebreid bij op tegenspraak genomen 
conclusie, die berust op een feit dat in 
de dagvaarding is aangevoerd - Ont
vankelijke uitbreiding van de vordering. 

27 februari 1980 784 

Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels). 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2.- Principaal beroep- Vorm· 

- Termijn. 

8. - Strafzaken - Hoger beroep 
tegen een verstekvonnis - Termijn. 

De termijn waarover de veroordeelde 
beschikt om in hoger beroep te komen 
tegen een verstekvonnis van de politie
rechtbank bedraagt tien dagen te reke
nen van de dag van de betekening ervan 
aan die partij of aan haar woonplaats. 
(Artt. 172, 174 en 203, § 1, Sv.) 

3 oktober 1979 140 

9. - Strafzaken - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie bij de rechtbank 
die, of bij het hoi dat, kennis moet 
nemen van het hoger beroep 
Beklaagde wonend in Belgie - Dagvaar
ding om voor het appelgerecht te ver
schijnen meer dan veertig dagen te 
rekenen van de uitspraak van het vonnis 
- Niet ontvankelijk hoger beroep. 

5 december 1979 424 

10. - Strafzaken - Hoger beroep 
tegen een vonnis van de politierecht
bank tot internering van een landloper 
- Vormen. 

Hoger beroep tegen vonnissen van de 
politierechtbank, m.n. inzake landloperij, 
wordt ingesteld, behandeld en uitgewe
zen in dezelfde vorm als het hoger 
beroep tegen de correctionele vonnissen. 
(Art. 172 Sv., en artt. 16 en 16bis wet 
27 nov. 1891.) 

19 december 1979 491 

11. - Strafzaken - Vonnis van de 
politierechtbank - Hoger beroep van de 
procureur des Konings - Te late bete
kening - Hoger beroep niet ontvanke
Jijk. 

6 februari 1980 675 

12. - Beschikking van de raadkamer 
dat de voorlopige hechtenis niet behoeft 
te worden gehandhaafd - Hoger beroep 
door het openbaar ministerie ingesteld 
binnen de wettelijke termijn - Open
baar ministerie dat vroeger de vermel
ding « zonder verzet " op de beschikking 
heeft geschreven - Niettemin ontvanke
Jijk hoger beroep. 

Uit de omstandigheid dat het open
baar ministerie de vermelding « zonder 
verzet » heeft geschreven op een 
beschikking van de raadkamer kan niet 
wettig worden afgeleid dat het geen 
recht heeft om binnen de wettelijke 
termijn hoger beroep in te stellen tegen 
de beschikking dat de voorlopige hechte
nis niet behoeft te worden gehandhaafd. 

13 augustus 1980 1395 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

13. - Strafzaken - Burgerlijke zaken 
- lncidenteel beroep - Rechtsvorde
ring van een burgerlijke partij onge
grond verklaard door de eerste rechter 
- Hoger beroep van een medebeklaagde 
en van andere burgerlijke partijen -
Incidenteel beroep van de eerste burger
Jijke partij tegen de beklaagde die niet 
in hoger beroep is gekomen - Niet 
ontvankelijk hoger beroep. 

Wanneer de rechtsvordering van een 
burgerlijke partij tegen twee beklaagden 
niet gegrond is verklaard t.a.v. een der 
beklaagden en enkel de veroordeelde 
beklaagde en andere burgerlijke partijen 
in hoger beroep zijn gekomen, kan de 
eerste burgerlijke partij geen incidenteel 
beroep instellen tegen de beklaagde die 
niet in hoger beroep is gekomen. 
(Artt. 174, 199 en 203 Sv.) 

18 september 1979 62 



-98-
14. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Incidenteel beroep -
Ontvankelijkheidsvereiste. 

Luidens art. 203, § 4, Sv. kan de 
gedaagde, in aile gevallen waarin de 
burgerlijke rechtsvordering gebracht 
wordt voor de rechter in hoger beroep, 
bij een op de terechtzitting genomen 
conclusie incidenteel beroep instellen 
tegen de beslissing betreffende de partij 
op wier hoger beroep zij is gedaagd, 
zolang de debatten niet gesloten zijn. 

19 februari 1980 726 

15. - Strafzaken - lncidenteel hoger 
beroep - Draagwijdte. 

Het incidenteel hoger beroep dat de 
gei:ntimeerde ter terechtzitting van het 
strafgerecht kan instellen, is slechts de 
uitoefening door die partij van het 
rechtsmiddel dat zij had kunnen uitoefe
nen bij wege van een hoofdberoep 
binnen de termijnen bij de wet gesteld, 
tegen de beslissing die betrekking heeft 
op de partij ten gevolge van wier hoger 
beroep zij gei:ntimeerde is. (Art. 203, § 4, 
Sv.) 

5 maart 1980 840 

Mdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 
van de rechter. 

16. - Strafzaken - Verstekvonnis 
waartegen het openbaar ministerie niet 
in hoger beroep is gekomen - Verzet 
van de beklaagde - Verzet ongedaan 
verklaard - Hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministe
rie tegen dat laatste vonnis - Verzwa
Jing van de straf door de rechter in 
hoger beroep - Onwettigheid. 

W anneer de beklaagde door de eerste 
rechter bij verstek is veroordeeld, het 
openbaar ministerie tegen dat vonnis 
niet in hoger beroep gekomen en het 
verzet van de beklaagde ongedaan ver
klaard is, kan de appelrechter, op het 
hoger beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen dat von
nis, de door de eerste rechter uitgespro
ken straf niet verzwaren. (Artt. 187, 188, 
202 en 203 Sv.) 

19 september 1979 65 

17. - Strafzaken Verstekvonnis 
waartegen het openbaar ministerie geen 
hoger beroep heeft ingesteld - Verzet 
van de beklaagde - Beklaagde op verzet 
veroordeeld tot dezelfde straf - Hoger 
beroep van de beklaagde en van het 
openbaar ministerie - Rechter in hoger 
beroep die de toestand van de beklaagde 
verzwaart - Onwettigheid, 

Wanneer het openbaar ministerie 
tegen een veroordelend verstekvonnis 
geen hoger beroep heeft ingesteld, de 
beklaagde op zijn verzet is veroordeeld 
tot dezelfde straf en de beklaagde en het 
openbaar ministerie hoger beroep heb
ben ingesteld tegen het vonnis op verzet, 
mag de rechter de in het verstekvonnis 
vastgelegde toestand van de beklaagde 
niet verzwaren. (Artt. 187, 188, 202 en 
203 Sv.) 

25 september 1975 102 

18. - Strafzaken - Geen hoger 
beroep van het openbaar ministerie of 
de beklaagde - Uitspraak in hoger 
beroep op de strafvordering- Onwettig
heid. 

10 oktober 1979 171 

19. - Strafzaken Veroordeling bij 
verstek van de beklaagde uitgesproken 
door de correctionele rechtbank - Geen 
hoger beroep van het openbaar ministe
rie - Bevestiging van straf, op verzet -
Hoger beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie - Verzwaring 
van de straf in hager beroep - Onwet
tige verzwaring. 

Wanneer de beklaagde door de eerste 
rechter wegens verscheidene misdrijven 
tot een enkele straf bij verstek is 
veroordeeld, het openbaar ministerie 
tegen dat vonnis niet in hoger beroep is 
gekomen en die straf op verzet van de 
beklaagde is bevestigd, kan de appel
rechter, op bet hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministe
rie tegen het op het verzet gewezen 
vonnis, de straf van de eerste rechter 
niet verzwaren. 

14 november 1979 341 

20. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis 
- Hoger beroep van de burgerlijke 
partij ontvankelijk - Bevoegdheid van 
de rechter in hoger beroep. 

Op het ontvankelijk hoger beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis is de rechter in hoger 
beroep bevoegd om na te gaan, wat de 
burgerlijke rechtsvordering betreft, of 
het misdrijf dat aan die vordering ten 
grondslag ligt, bewezen is en of het aan 
de burgerlijke partij schade heeft berok
kend. (Art. 202 Sv.) 

5 maart 1980 840 

21. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis 
- Hoger beroep van de burgerlijke 
partij ontvankelijk - Bevoegdheid van 
de appelrechter. 
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Op het ontvankelijk hoger beroep van 

de burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis kan de appelrechter, i.v.m. 
de burgerlijke rechtsvordering, nagaan 
of het misdrijf waarop die rechtsvorde
ring is gegrond, bewezen is en of het de 
burgerlijke partij heeft benadeeld. 

25 maart 1980 924 

22. - Strafzaken - Bevoegdheid van 
de appelrechter - Hoger beroep van de 
beklaagde alleen - Hoger beroep tegen 
een vonnis waarbij het verzet van de 
beklaagde tegen het te zijnen laste 
gewezen verstekvonnis ontvankelijk is 
verklaard - Beslissing in hoger beroep 
dat het verzet niet ontvankelijk was -
Onwettig arrest. 

Het enkele hoger beroep van de 
beklaagde maakt de zaak slechts binnen 
de grenzen van de belangen van de 
beklaagde aanhangig bij de rechter in 
hoger beroep, zodat deze rechter het 
verzet dat die beklaagde tegen het 
vonnis, in eerste aanleg, te zijnen laste 
bij verstek gewezen, heeft gedaan en dat 
door de eerste rechter ontvankelijk is 
verklaard, niet onontvankelijk kan ver
klaren. 

29 april 1980 1085 

23. - Strafzaken Verstekvonnis 
waartegen het openbaar ministerie geen 
hoger beroep heeft ingesteld - Verzet 
van de beklaagde - Hoger beroep van 
de beklaagde en van het openbaar 
ministerie - Verzwaring van de toe
stand van de beklaagde door de rechter 
in hoger beroep - Onwettig. 

30 april 1980 1088 

24. - Strafzaken - Verzwaring van 
de straf - Veroordeling bij verstek tot 
een enkele straf wegens twee misdrijven 
- Geen hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Verzet van de beklaagde -
Hoger beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen het von
nis op verzet - Rechter in hoger beroep 
die voor elk misdrijf een verschillend 
opzet aanneemt - Verzwaring van de 
toestand van de beklaagde, ook al zijn 
aile opgelegde straffen samen minder 
zwaar dan de enige door het verstekvon
nis toegepaste straf- Onwettig. 

30 april 1980 1088 

25. - Strafzaken - Veroordelend 
verstekvonnis waartegen het openbaar 
ministerie geen hoger beroep heeft inge
steld - Verzet van de beklaagde -
Beklaagde op verzet veroordeeld tot een 
Jichtere straf - Hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministe-

rie - Verzwaring in hoger beroep van 
de toestand van de beklaagde - Onwet
tige redengeving. 

Wanneer de beklaagde door de eerste 
rechter, wegens drie misdrijven, tot een 
enkele straf bij verstek is veroordeeld, 
het openbaar ministerie tegen dit vonnis 
geen hoger beroep heeft ingesteld en de 
beklaagde op zijn verzet door de eerste 
rechter wegens de drie misdrijven is 
veroordeeld tot een enkele doch lichtere 
straf, mag de rechter in hoger beroep, op 
het hoger beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het 
vonnis op verzet, de in het verstekvonnis 

. vastgelegde toestand van de beklaagde 
niet verzwaren. (Artt. 187, 188, 202 en 
203 Sv.) 

7 mei 1980 1119 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Geen hoger beroep van het openbaar 
ministerie of van de beklaagde - Uit
spraak in hoger beroep over de straf
vordering - Onwettigheid. 

7 mei 1980 1121 

27.- Strafzaken- Rechter in hoger 
beroep die kennis neemt van de zaak op 
het enkel hoger beroep van de beklaagde 
- Vaststelling dat het ten Jaste van de 
beklaagde gelegde feit een zwaardere 
kwalificatie moet krijgen dan die welke 
door de eerste rechter was aangenomen 
en dat het feit niet tot de bevoegdheid 
van laatstvermelde rechter behoort -
Verplichting voor de rechter in hoger 
beroep zich onbevoegd te verklaren. 

Wanneer de rechter in hoger beroep 
vaststelt dat het ten laste van de 
beklaagde gelegde feit een zwaardere 
kwalificatie moet krijgen dan die welke 
door de eerste rechter was aangenomen, 
en dat dit feit niet tot de bevoegdheid 
van die rechter behoorde, moet de rech
ter in hoger beroep zich onbevoegd 
verklaren, zelfs indien hij van de zaak 
kennis neemt op het enkel hoger beroep 
van de beklaagde. 

22 mei 1980 1173 

28. - Strafzaken - Hoger beroep van 
de beklaagde mag zijn toestand niet 
verzwaren - Gevolgen van die regel. 

De regel dat de beklaagde op zijn 
enkel hoger beroep zijn toestand niet 
mag zien verzwaren, heeft tot gevolg dat, 
wanneer de rechter in hoger beroep zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat het 
feit een zwaardere kwalificatie diende te 
krijgen dan die welke door het beroepen 
vonnis was aangenomen, de rechter voor 
wie de beslissing van onbevoegdheid 
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achteraf wordt gebracht, geen zwaardere 
straf kan uitspreken dan die welke de 
onbevoegde rechter had opgelegd. 

22 mei 1980 1173 

29. - Strafzaken - Verstekvonnis 
waartegen het openbaar ministerie niet 
in hager beroep is gekomen - Verzet 
van de beklaagde - Verzet ongedaan · 
verklaard - Hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministe
rie tegen dat Jaatste vonnis - Verzwa
ring van de straf door de rechter in 
hoger beroep - Onwettige veroordeling. 

22 mei 1980 1178 

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger 
beroep - Eenparigheid. 

30. - Strafzaken - Eerste rechter die 
wegens verscheidene misdrijven een 
enkele straf heeft uitgesproken 
Gerecht in boger beroep dat slechts 
bepaalde van deze misdrijven in aan
merking neemt - Handhaving van de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
- Geen eenstemmigheid vereist. 

2 oktober 1979 136 

31. - Strafzaken - E{m enkele straf 
uitgesproken door de correctionele 
rechtbank wegens twee misdrijven -
Verzwarende omstandigheid voor een 
van die misdrijven ter zijde gelaten door 
het hof van beroep - Behoud van de 
door de eerste rechter opgelegde straf
Geen verzwaring van de toestand van de 
beklaagde - Geen eenstemmigheid ver
eist. 

23 oktober 1979 243 

32. - Strafzaken - Geen verslag -
Nietigheid. 

Nietig is het vonnis dat in strafzaken 
in hoger beroep is gewezen zonder dat 
door een van de rechters verslag is 
uitgebracht. (Artt. 172 en 209 Sv.) 

19 december 1979 491 

33. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
Wetboek van Strafvordering, 

art. 211bis- Draagwijdte. 
De in art. 211bis Sv. vastgestelde regel 

van de eenstemmigheid is van toepas
sing telkens wanneer de toestand van de 
beklaagde in hoger beroep wordt ver
zwaard zonder uitzondering, zelfs als de 
rechter in hoger beroep, overeenkomstig 
art. 215 Sv., het hem overgebrachte 
vonnis tenietdoet en over de grond van 
de zaak beslist. 

9 januari 1980 535 

34. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
Wetboek van: Strafvordering, 

art. 211bis - Rechter in boger beroep 
die de door de eerste rechter uitgespro
ken straf handhaaft, doch het uitstel van 
de tenuitvoerlegging ervan opheft -
Eenstemmigheid vereist. 

9 januari 1980 535 

35. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Wijziging door de correctionele recht
bank van een vrijsprekend vonnis van 
de politierechtbank - Eenstemmigheid 
vereist. 

30 januari 1980 635 

36. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie niet ontvan
kelijk - Verzwaring van de toestand 
van de beklaagde - Onwettige verzwa
ring. 

Wanneer de beklaagde en het open
baar ministerie hoger beroep hebben 
ingesteld en het hoger beroep van het. 
openbaar ministerie niet ontvankelijk is, 
kan de toestand van de beklaagde niet 
worden verzwaard en hij kan o.m. niet 
worden veroordeeld tot een zwaardere 
geldboete dan die waartoe de eerste 
rechter hem heeft veroordeeld. 
(Artt. 172, 174, 199 en 202 Sv.) 

6 februari 1980 675 

37. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Wijziging door de correctionele recht
bank van een vrijsprekend vonnis van 
de politierechtbank - Eenstemmigheid 
vereist. 

6 februari 1980 676 

38. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Wijziging door de correctionele recht
bank van een vrijsprekend vonnis van 
de politierechtbank - Eenstemmigheid 
vereist. 

4 maart 1980 828 

39. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Wijziging door het appelgerecht van 
een vrijsprekend vonnis van de eerste 
rechter - Vereiste eenstemmigheid -
Be grip. 

Wanneer een appelgerecht, enerzijds, 
het beroepen vonnis tenietdoet voor 
zover dit de beklaagde heeft vrijgespro
ken van een telastlegging en hem schul
dig verklaart aan die telastlegging zon
der uitdrukkelijk te vermelden dat die 
beslissing met eenparige stemmen van 
zijn !eden is genomen en, anderzijds, 
vorenvermeld vonnis bevestigt in zoverre 
het de beklaagde tot een enkele straf 
heeft veroordeeld wegens twee andere 
telastleggingen met de vermelding dat 
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de enige straf slaat op de drie in eerste rechter uitgesproken straf- Een
aanmerking genomen telastleggingen, stemmigheid niettemin vereist. 
geeft dat gerecht aan dat het de veroor- 20 mei 1980 1166 
deling betreffende de drie telastleggin-
gen met eenparige stemmen van zijn Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde-
leden uitspreekt en bijgevolg schendt ring {bijzondere regels). 
het art. 211bis Sv. niet. 45. Strafzaken Burgerlijke 

4 maart 1980 830 rechtsvordering - Beslissing waarbij 
het hager beroep van de burgerlijke 

40. - Strafzaken Procedure fer partij, wegens het ontbreken van beiang, 
terechtzitting - Versiag door een van de niet ontvankelijk wordt verkiaard, hoe
rechters - Wetboek van Strafvordering, wei deze er beiang bij had - Onwettige 
art. 209 - Draagwijdte. beslissing. 

Noch art. 209 Sv., dat een verslag Wanneer de burgerlijke partij voor de 
verplicht stelt door een van de rechters · eerste rechter zonder enig voorbehoud 
van het rechtscollege dat in hoger . voor de toekomst heeft gevorderd dat de 
beroep van een strafzaak kennis neemt, beklaagde wordt veroordeeld tot schade
noch de artt. 210 en 211 van hetzelfde vergo'eding van aile door haar geleden 
wetboek bepalen dat, indien na het schade en de eerste rechter haar een 
uitbrengen van zodanig verslag nieuwe deel van de door haar gevorderde schade 
stukken worden toegevoegd aan het · heeft toegekend en haar akte heeft 
dossier van de procedure, opnieuw ver- verleend van haar voorbehoud, is onwet-
slag moet worden uitgebracht. tig de beslissing van de appelrechter 

15 april 1980 1004 waarbij hij het hoger beroep van die 
partij niet ontvankelijk verklaart op 

41. - Strafzaken - Douane en accijn- grond dat zij er geen dadelijk belang bij 
zen - Aanhangig maken van de zaak heeft hoger beroep in te stellen, nu de 
bij de rechter in boger beroep door de eerste rechter haar vordering in haar 
verkiaring van boger beroep en niet geheel had ingewilligd en haar van haar 
door de dagvaarding. voorbehoud akte had verleend. 

In strafzaken, en o.m. inzake douane 4 maart 1980 828 
en accijnzen, maakt de verklaring van 
hoger beroep en niet de dagvaarding om 46. Strafzaken Burgerlijke 
te verschijnen voor de rechter in hoger rechtsvordering - Besiissing waarbij 
beroep de zaak aanhangig bij die rech- het hager beroep van de burgeziijke 
ter. partij, wegens het ontbreken van beiang, 

22 april 1980 1045 niet ontvankelijk wordt verkiaard, hoe-
wei deze er beiang bij had - Onwettige 

42. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Appeirechter vermindert de hoofdge
vangenisstraf, maar spreekt in tegenstei
iing tot de eerste rechter een verbeurd
verkiaring uit - Geen eenstemmigheid 
vereist. {Art. 211bis Sv.) 

13 mei 1980 1150 

43. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Strafvordering door de eerste rechter 
verjaard verkiaard - Veroordeiing door 
de appeirechter - Eenstemmigheid ver
eist. {Art. 211bis Sv.) 

13 mei 1980 1150 

44. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctioneie rechtbank die de 
bekiaagde tot een straf veroordeeit 
wegens bepaaide teiastleggingen en hem 
vrijspreekt van andere - Hof van 
beroep dat de bekiaagde ook schuidig 
verkiaart aan sommige van iaatstbe
doeide teiastleggingen - Enkeie straf 
die niet zwaarder is dan de door de 

beslissing. 
Wanneer de burgerlijke partij voor de 

eerste rechter ten principale een bedrag 
als schadevergoeding vordert met ver
zoek haar akte te verlenen van haar 
voorbehoud voor de toekomst en de 
eerste rechter het gevorderde bedrag 
toekent zonder haar akte te verlenen 
van het gemaakte voorbehoud, is onwet
tig de beslissing van de appelrechter 
waarbij het hoger beroep van die bur
gerlijke partij niet ontvankelijk wordt 
verklaard op grond dat zij er dadelijk 
belang bij had hoger beroep in te 
stellen, nu de eerste rechter zijn rechts
macht volledig heeft uitgeoefend. 

4 maart 1980 828 

47. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Incidenteei beroep -
Vorm. 

De burgerlijke partij, tegen wie de 
beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, 
kan op de terechtzitting van het rechts
college in hoger beroep incidenteel 
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beroep instellen door iniddel van een 
nota, ook al is die niet getekend, waarbij 
een boger bedrag dan voor de eerste 
rechter wordt gevorderd en wanneer die 
nota met bet visum van de voorzitter en 
de griffier is bekleed en die, zoals blijkt 
uit de vermeldingen van bet proces-ver
baal van de terechtzitting, tijdens de 
debatten door de raadsman van de 
burgerlijke partij namens laatstge
noemde is neergelegd. (Art. 203, § 4, Sv.) 

3 juni 1980 1230 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

48. - Tuchtzaken - Advocaten 
Verzwaring door een tuchtraad van 
beroep van de door de raad van de Orde 
uitgesproken tuchtsanctie - Geen een
stemmigheid vereist. 

18 april 1980 1042 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HUUR VAN DIENSTEN 

1. - Architect - Aansprakelijkheid -
Be grip. 

Die architect die de gevaren en nade
len van bet gebruik van een bepaalde 
methode kent, moet, wanneer de 
opdrachtgever hem die methode oplegt, 
hetzij zijn medewerking weigeren, het
zij, wanneer een contractuele vrijstelling 
van aansprakelijkheid geoorloofd is, zich 
door de opdrachtgever van zijn aanspra
kelijkheid doen ontslaan. 

21 september 1979 84 

2. - Aannemingscontract - Clausule 
waarbij de aansprakelijkheid van de 
aannemer wordt verzwaard zonder dat 
die van de architect wordt verminderd 
- Wettigheid. 

Wettig is de clausule van een aanne
mingscontract waarbij de aansprakelijk
heid van de aannemer wordt verzwaard 
zonder dat die van de architect wordt 
verminderd. 

21 september 1979 84 · 

3. - Aannemingscontract - Bouwen 
van een onroerend goed - Constructie
fout - Gebrek waardoor de stevigheid 
van het goed in gevaar wordt gebracht 
-Begrip. 

Het arrest dat vaststelt dat bet regen
water door de nok van een gebouw in 
een van de muren is doorgesijpeld 
wegens een constructiefout in bet 

gebouw, dat dit regenwater geleidelijk is 
gezakt in die muur, dat die muur 
bouwvallig dreigt te worden en dat die 
toestand beantwoordt aan bet begrip 
« grote werken » in de zin van 
art. 2270 B.W., beslist aldus dat bet 
gebrek de stevigheid van bet goed in 
gevaar brengt. 

11 oktober 1979 186 

4. - Aannemingscontract - Bouwen 
van een onroerend goed - Tienjarige 
aansprakelijkheid van de architect en de 
aannemer voor de " grote werken » -
Oplevering - Verborgen constructiefou
ten - Begrip. 

Verborgen gebreken, die aanleiding 
geven tot de tienjarige aansprakelijkheid 
van de architect en de aannemer, zijn 
gebreken die in de kiem bestaan bij de 
aankoop van bet goed, zelfs al ontstaan 
de schadelijke gevolgen ervan pas 
nadien, wanneer de eerste insijpelingen 
van regenwater niet konden doen beslui
ten tot bet bestaan van een verborgen 
gebrek en nog veel minder daardoor de 
ernst ervan kon worden beoordeeld en 
de pogingen om de stoornissen te ver
helpen niet doeltreffend zijn gebleken. 

11 oktober 1979 186 

5. - Namens de Staat gesloten over
eenkomst - Ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 aangaande de admi
nistr:atieve en technische contractuele 
bepalingen die het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken - Instellen van een 
rechtsvordering door de aannemer -
Voorafgaande informatie en verzoek -
Be grip. 

Zo de aannemer van een namens de 
Staat gesloten overeenkomst, voordat hij 
.tegen de Staat een rechtsvordering 
instelt, binnen de vereiste termijnen aan 
de Staat de inlichtingen moet verstrek
ken als voorgeschreven bij de artt. 16, 
lett. C, en 18 ministerieel besluit van 
14 okt. 1964 aangaande de administra
tieve en technische contractuele bepalin
gen die bet algemeen lastenkohier van 
de overeenkomsten van de Staat uitma
ken, en hem de bij de artt. 16, lett. D, en 
18 van datzelfde besluit voorgeschreven 
schriftelijke verzoek moet doen toeko
men, beoordeelt de feitenrechter op 
onaantastbare wijze of de brieven van de 
aannemer aan de Staat, waarvan volgens 
de aannemer de bewijskracht niet is 
geschonden, de vereiste verzoeken vor
men om vergoeding van de geleden 
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schade te krijgen, en of de aanspraken 
van de aannemer daarin voldoende con
creet zijn aangegeven. 

3 januari 1980 510 

6. - Wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van de woningbouw en de verkoop van 
te bouwen of in aanbouw zijnde wonin
gen - Dwingende wetsbepalingen, o.a. 
in de artt. 3 tot 11. 

27 februari 1980 784 

7. - Wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van de woningbouw en de verkoop van 
te bouwen of in aanbouw zijnde wonin
gen- Artt. 10 en 14- Vaststelling van 
de rechter dat een bedrag, verschuldigd 
krachtens een in de wet bedoelde 
bouwovereenkomst, werd betaald v66r 
het sluiten van die overeenkomst -
Veroordeling van de aannemer om dat 
bedrag terug te betalen - Wettigheid. 

27 februari 1980 784 

8. - Aannemingscontl·act - Aanbe
steding tegen vaste prijs - Begrip. 

De feitenrechter kan, uit de vaststel
lingen dat het beginsel van bijkomende 
werken door de opdrachtgever en door 
zijn architect is aangenomen, dat de 
overeenkomsten sedert hun opstelling en 
het bestek zijn gewijzigd, dat het voor 
de deskundige materieel onmogelijk is 
geweest een juiste verdeling van de 
bijkomende werken op te stellen en dat 
er tussen· de in het geding zijnde 
partijen talloze mondelinge overeenkom
sten zijn gesloten, wettig afleiden dat er 
tussen de aannemers en de opdrachtge
ver geen bouwcontract tegen vaste prijs 
volgens een vastgelegd en overeengeko
men plan was gesloten en dat bijgevolg 
de toepassingsvereisten van art. 1793 
B.W. niet vervuld zijn. 

5 juni 1980 1235 

9. - Aannemingscontract Voorlo-
pige oplevering - Doel en draagwijdte. 

Het arrest hecht aan een voorlopige 
oplevering niet op onwettige wijze het 
karakter van een goedkeuring door erop 
te wijzen dat de architect van de 
opdrachtgever, bij de voorlopige opleve
ring, gebreken heeft vastgesteld, doch 
niet heeft betwist dat de bijkomende 
werken in beginsel moesten worden 
uitgevoerd, nu het uit de houding van de 
architecten in die omstandigheid enkel 
afleidt dat deze het beginsel heeft aan
vaard dat de opdrachtgever de uitge
voerde bijkomende werken zou betalen. 

5 juni 1980 1235 

HUUR VAN GOEDEREN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Huishuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van 

wetgeving. 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK III. - Pacht 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van 

wetgeving. 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 
Afdeling 6.- Voorkooprecht. 

HOOFDSTUK IV. - Handelshuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van 

wetgeving. 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur-

overdracht. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK V. - Andere huurover-
eenkomsten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Wet van 30 maart 1976 betref
fende de economische herstelmaatrege
Jen, artt. 38 tot 40; wet van 
24 december 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de koop
kracht en het concurrentievermogen van 
de economie, artt. 5 en 9; wet van 
27 december 1977 tot regeling voor 
1978 van de huur en de andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen - Bepalingen van 
openbare orde. 

De bepalingen van de artt. 38, §§ 1, 2 
en 3, 39 en 40 van de wet van 30 maart 
1976, 5 en 9 wet van 24 dec. 1976 en die 
van de wet van 27 dec. 1977 betreffen de 
essentiele belangen van de Staat of 
bepalen in het privaatrecht de juridische 
grondslagen waarop de economische 
orde van de samenleving rust; zij raken 
derhalve de openbare orde. 

28 september 1979 117 

2. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Wet van 30 maart 1976 betref-
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fende de economische herstelmaatrege
Ien, artt. 38 tot 40; wet van 
24 december 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de koop
kracht en het concurrentievermogen va11 
de economie, artt. 5 en 9; wet van 
27 december 1977 tot regeling voor 
1978 van de huur en de andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen - Draagwijdte van 
die bepalingen. 

In zoverre de bepalingen van de 
artt. 38, §§ 1, 2 en 3, 39 en 40 wet 
van 30 maart 1976, 5 en 9 wet van 24 dec. 
1976 en die van de wet van 27 dec. 
1977 de huurprijzen betreffen, vinden zij 
enkel toepassing op de overeenkomsten 
en niet op feitelijke toestanden die 
buiten overeenkomst zijn ontstaan. 

28 september 1979 117 

3. - .Huur in het algemeen - .Huur
geld - Betaling - Geldigheid - Voor
waarden. 

De huur is niet rechtsgeldig aan de 
verhuurder betaald indien ze wordt 
betaald aan iemand die geen macht 
heeft om voor hem te ontvangen of 
indien, bij betaling aan iemand die niet 
bevoegd was om voor de verhuurder te 
ontvangen, deze laatste de betaling niet 
heeft bekrachtigd of er geen voordeel uit 
getrokken heeft. (Artt. 1234, 1239 en 
1728 B.W.) 

6 december 1979 429 

4. - Algemene begrippen ·- Wet van 
10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen - Beperking van de 
periodieke huurprijsaanpassing - Aan
vangsindexcijfer - Begrip. 

Wanneer partijen overeengekomen 
zijn de huurprijs geregeld aan te passen 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen moet worden rekening gehouden 
met het aanvangsindexcijfer, in de zin 
van art. 2, § 1, vijfde lid, wet van 10 april 
1975 betreffende de huurprijzen van 
woningen, t.w. het indexcijfer van de 
maand die voorafgaat aan die waarin de 
huurovereenkomst is gesloten. 

20 december 1979 493 

5. - Algemene begrippen Huur-
overeenkomst die aru1 de koper van het 
verhuurde goed kan worden tegengewor-. 
pen en hem niet het recht verleent om 
de huurder uit het goed te zetten 
Verkoop van het verhuurde goed -
Koper in de plaats gesteld van de 
o.orspronkelijke verhuurdez· voor wat 
betreft de rechten en verplichtingen 
vooztvloeiende uit de uitvoering van de 

huurovereenkomst waartoe de koper na 
de aankoop is gehouden - Gevolgen van 
die indeplaatsstelling. 

Wanneer de huurovereenkomst aan de 
koper van een verhuurd onroerend goed 
kan worden tegengeworpen, wordt die 
koper, die geen partij was in die over
eenkomst, ingevolge art. 1743 B.W., in de 
plaats gesteld van de oorspronkelijke 
verhuurder die het goed verkoopt, en 
zulks voor wat betreft de rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit de uit
voering van de huurovereenkomst waar
toe de koper na de aankoop, krachtens 
die indeplaatsstelling is gehouden, ver
werft de koper in de regel aile rechten 
die de oorspronkelijke verhuurder op 
grond van art. 1730 B.W. zou hebben 
gehad, zo het goed niet was verkocht. 

29 februari 1980 816 

6. - Algemene begrippen - Huur
overeenkomst die aan de koper van het 
verhuurde goed kan worden tegengewor
pen en hem niet het recht verleent om 
de huurder uit het goed te zetten -
Recht van de koper om van de huurder 
een vergoeding te vorderen voor de 
gehele bestaande huurschade - Grand
slag van dat recht. 

Bij verkoop van een verhuurd onroe
rend goed heeft de koper, ingeval de 
huurovereenkomst aan hem kan worden 
tegengeworpen, bij ontstentenis van een 
bijzondere clausule in de koopakte, het 
recht om van de huurder een vergoeding 
te vorderen voor de gehele huurschade 
op grond van de hem bij de artt. 
1730 e.v. B.W. opgelegde verplichting het 
goed op het einde van de huurovereen
komst terug te geven zoals hij het heeft 
ontvangen. 

29 februari 1980 816 

7. - Algemene begrippen - Handels
huur - Huurovereenkomst - Opzeg
ging - Opzegging gevolgd door een 
overeenkomst van voorlopig verder 
gebruik - Vonnis volgens hetwelk de 
verkrijger van het goed door de oor
spronkelijke huurovereenkomst was ge
bonden - Schending van art. 1134 B. W. 

29 mei 1980 1208 

8. - Algemene begrippen - Gerech
telijke ontbinding - Gevolgen - Ont
binding geldt principieel vanaf het 
instellen van de rechtsvordering -
Be grip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis dat, om de gevolgen van de 
gerechtelijke ontbinding van de huur te 
laten intreden v66r de dag waarop de 
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rechtsvordering is ingesteld, die beslis
sing uitsluitend hierop laat steunen dat 
de tekortkomingen van de huurders, die 
immers bet goed op die dag hebben 
verlaten, de ontbinding verantwoorden 
van de huurovereenkomst op de dag 
waarop zij zich daaraan schuldig hebben 
gemaakt. 

29 mei 1980 1211 

HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van 
wetgeving. 

Afdeling 2. Verplichtingen van 
partijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

9. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Onroerend goed - Tenietgaan 
van het verhuurde goed - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1722 - Begrip. 

De toepassing van art. 1722 B.W., dat 
niet enkel betrekking heeft op bet mate
rieel doch ook op bet juridisch teniet
gaan van bet verhuurde goed, vereist 
voor de vrijstelling van de huurder, die 
bet genot van bet goed moet derven van 
bet geheel of een gedeelte van zijn 
verplichtingen, dat die genotsderving. 
volgt uit bet feit dat de verhuurder door 
toeval of overmacht onmogelijk bet 
genot kan verschaffen dat in de huur
overeenkomst is beloofd. 

17 april 1980 1038 

HOOFDSTUK III 
PACHT 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van 
wetgeving. 

10. - Pacht - Bestaan en voorwaar
den van de huurovereenkomst 
Bewijsmiddelen. 

Bij ontstentenis van een geschrift tot 
vaststelling van een pacht kan degene 
die in bet bezit is van een landeigendom 
bet bewijs van bet bestaan van een 
pacht en van de pachtvoorwaarden 
leveren door alle rechtsmiddelen, met 
inbegrip van getuigen en vermoedens. 
(Art. 3 Pachtwet.) 

5 oktober 1979 153 
Afdeling 2. Verplichtingen van 

partijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

11. - Pacht - Vervreemding van een 
pachtgoed - De verkrijger treedt vol
ledig in de rechten en verplichtingen 
van de verpachter. 

12 oktober 1979 195 
12. - Pacht - Vem·eemding van een 

pachtgoed - Verplichting voor de ver
krijger de pacht in acht te nemen, zelfs 
als die geen vaste dagtekening heeft. 

12 oktober 1979 195 

13. - Pacht - Art. 1, derde lid, 
Hypotheekwet betreffende de beperking 
van de duur van de in dat artikel 
bedoelde huurovereenkomsten die niet 
zijn overgeschreven - Bepaling niet van 
toepassing op de pacht. 

12 oktober 1979 195 

14. - Pacht - Pacht zonder vaste 
dagtekening v66r de overschrijving van 
het exploot van uitvoerend beslag op 
onroerend goed - Pacht die aan de 
koper kan worden tegengeworpen. 

Een pacht kan aan de koper worden 
tegengeworpen ook al had hij geen vaste 
dagtekening v66r de overschrijving van 
het exploot van uitvoerend beslag op 
onroerend goed. (Art. 1575 Ger.W.; 
art. 55 Pachtwet.) 

12 oktober 1979 195 

15. - Pacht - Vervreemding van een 
pachtgoed - Verplichting voor de ver
krijger de pacht in acht te nemen, zelfs 
als die geen vaste dagtekening heeft. 
{Art. 1743 B. W.; art. 55 Pachtwet.) 

27 juni 1980 1371 

16. - Pacht - Art. 1, derde lid, 
Hypotheekwet betreffende de beperking 
van de duur van de in dat artikel 
bedoelde huurovereenkomsten die niet 
zijn overgeschreven - Bepaling niet van 
toepassing op de pacht. {Art. 55 Pacht
wet.) 

27 juni 1980 1371 
Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

17. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter voor persoonlijke exploitatie 
van het verpachte goed - Begrip. 

W ettig is de beslissing waarbij opzeg
ging door de verpachter van de pacht 
voor persoonlijke exploitatie van bet 
verpachte goed ongeldig wordt ver
klaard, wanneer zij gegrond is op vast
stellingen waaruit de rechter afleidt dat 
de verpachter niet vakkundig en onder
legd genoeg is inzake landbouw en dus 
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niet in staat is tot een persoonlijke en verpachter technisch bekwaam 
werkelijke landbouwexploitatie. (Artt. (Artt. 7, 8 en 12-5• Pachtwet.) 
7 en 9 Pachtwet.) 14 november 1979 

is: 

10 oktober 1979 180 

18. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter - Goed dat tot de huwelijks
gemeenschap behoort - Kennisgeving 
aan de pachter door de echtgenoot -
Wettigheid - Begrip. 

Kennis geven van een pachtopzegging 
is een daad van beheer. De echtgenoot 
had, o.m. onder het wettelijk stelsel van 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van de echtge
noten en de huwelijksvermogensstelsels, 
het recht om aan de pachter kennis te 
geven van de opzegging m.b.t. een goed 
dat tot het gemeenschappelijk vermogen 
van de echtgenoten behoort. 

9 november 1979 317 

19. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter - Goed dat tot de huwelijks
gemeenschap behoort - Burgerlijk Wet
hoek, art. 212, derde lid, en art. 421 oud 
- Kennisgeving aan de pachter door de 
echtgenoot - Wettigheid- Begrip. 

Art. 212, derde lid, B.W., gew. bij 
art. 1 wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten en de huwelijksver
mogensstelsels, welke bepaling het bij 
art. 1 van genoemde wet vervangen 
art. 214 overneemt, doet geen afbreuk 
aan de bepalingen van art. 1421 B.W., 
krachtens hetwelk aileen de man 
bevoegd was voor het beheer van de 
goederen der gemeenschap en dus ook 
om aan de pachter kennis te geven van 
de opzegging van de pacht inzake een 
gemeenschappelijk goed van de echtge
noten. 

9 november 1979 317 

20. - Pacht - Opzegging door de 
verpachter om het goed zelf te exploite
ren - Bewijs van de ernst en oprecht
heid van het voornemen door de ver
pachter te leveren - Gegevens die in 
aanmerking komen. 

De verpachter van een landeigendom 
die een rechtsvordering instelt tot gel-. 
digverklaring van zijn opzegging om het 
goed zelf te exploiteren, moet bewijzen 
dat de door hem aangevoerde reden 
gegrond en het voornemen oprecht is; de 
f~itenrechter beoordeelt de bewijs
waarde van de aangevoerde gegevens en 
mag o.m. nagaan of en in hoeverre de 

352 

21. - Pacht - Beeindiging van de 
pacht - Overeenkomst door de verpach
ter voor persoonlijke exploitatie van het 
pachtgoed - Eerste gebruiksperiode -
Be grip. 

De woorden « eerste gebruiksperiode » 
in art. 4 Pachtwet 1969 en " eerste 
ingebruikneming » in het oude art. 1774, 
§ 2, eerste lid, B.W. hebben dezelfde 
betekenis, te weten het goed in gebruik 
nemen krachtens een met de pachter 
gesloten pachtovereenkomst. 

28 november 1979 402 

22. - Pacht - Vordering tot terug
keer en tot schadevergoeding - Burger
lijk Wetboek, art. 1775 - Vordering 
noodzakelijk gegrond op andere feiten 
dan die welke zijn aangevoerd tot sta
ving van verzet tegen de opzegging. 

Een vordering tot terugkeer en tot 
schadevergoeding, die door de pachter 
wordt ingesteld omdat de verpachter, 
zonder gewichtige reden, niet binnen de 
wettelijke termijnen het voornemen 
heeft uitgevoerd waarop hij zich beriep 
om de beeindiging van de pacht te 
bekomen, is noodzakelijk gegrond op 
feiten die nieuw en anders zijn dan die 
welke konden worden aangevoerd tot 
staving van verzet tegen de opzegging. 
(Art. 1775 B.W.) 

12 juni 1980 1265 

Afdeling 6.- Voorkooprecht. 

23. - Pacht - Voorkooprecht 
Vereisten. 

De pachter heeft geen recht van 
voorkoop indien het goed niet wordt 
geexploiteerd door hem persoonlijk of 
door zijn echtgenoot, zijn afstammelin
gen of aangenomen kinderen, of die van 
zijn echtgenoot; een exploitatie met een 
• bedrijfsmatig karakter » onderstelt dat 
de produkten van het bedrijf voor de 
markt of voor verdere verkoop op de 
boederij zijn bestemd. (Artt. 1 en 52, 1•, 
Pachtwet.) 

19 oktober 1979 222 

24. - Pacht - Verkoop van een 
pachtgoed aan een openbaar bestuur of 
een publiekrechtelijke persoon - Aan
koop voor doeleinden van algemeen 
belang - Geen voorkooprecht van de 
pachter. 

De pachter heeft geen voorkooprecht 
in geval van verkoop van het goed aan 
een openbaar bestuur of een publiek-
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rechtelijke persoon, wanneer het goed 
gekocht wordt om voor doeleinden van 
algemeen belang te worden aangewend; 
verwezenlijking van die doeleinden bin
nen een bepaalde tijd is door de wet niet 
vereist. (Pachtwet, art. 52, 3•.) 

20 februari 1980 737 

HOOFDSTUK IV 
HANDELSHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van 
wetgeving. 

25. Handelshuur Handels-
huurwet 1951, art. 1 - Kleinhandel -
Begrip. 

Zo de huur van onroerende goederen 
of gedeelten van onroerende goederen 
waarin een handelaar een activiteit 
uitoefent, bestaande in het leveren van 
prestaties, in het toepassingsgebied van 
de handelshuurwet kan vallen, toch is 
daartoe althans vereist dat die activiteit 
in hoofdzaak overeenstemt o.m. met die 
van een kleinhandel, d.w.z. dat de huur
der of de onderhuurder in hoofdzaak 
zijn prestaties in het klein verstrekt aan 
het publiek, m.a.w. dat zijn clienteel in 
hoofdzaak tot stand komt door contact 
met het publiek. (Art. 1 Handelshuurwet 
1951.) . 

22 februari 1980 753 

26. - Handelshuur Handelshuur-
wet, art. 3, derde lid - Recht van de 
huurder de Jopende huur te beiHndigen 
bij het verstrijken van elke driejarige 
periode - Dwingende wetsbepaling. 

23 mei 1980 1182 

27. - Handelshuur- Recht van de 
huurder op huurhernieuwing 
Handelshuurwet 1951, art. 13 - Dwin
gende wetsbepaling ten voordele van de 
huurder. 

23 mei 1980 

Afdeling 2. 
partijen. 

Verplichtingen 
1185 

van 

28. - Handelshuur - Bedoeling van 
de verhuurder het verhuurde goed af te 
breken - Geen wilsuitdrukking van de 
verhuurder om aan het onroerend goed 
een andere bestemming dan voor handel 
te geven, in de zin van de artt. 16, I, 2", 
en 25, 1" Handelshuurwet. 

12 oktober 1979 193 

29. - Handelshuur - Handelshuur-
wet art. 9, eerste lid - Verbouwing -
Be grip. 

In de zin van art. 9, eerste lid, 
Handelshuurwet sluit voor de bescher-

ming van de handelszaak het begrip 
« verbouwing » niet noodzakelijk en niet 
altijd nieuwbouw uit; de rechter moet, 
aan de hand van de feitelijke omstandig
heden en binnen de grenzen van de wet, 
oordelen of het al dan niet gaat om een 
verbouwing, in de zin van vorenvermeld 
art. 9. 

16 mei 1980 1155 

30. - Handelshuur - Recht van de 
huurder op huurhernieuwing 
Handelshuurwet 1951, art. 13, eerste lid 
- Afstand bij voorbaat door de huurder 
voor de hernieuwing niet mogelijk. 

23 mei 1980 1185 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur

overdracht. 

31. - Handelshuur - Huuroverdracht 
- Die huuroverdracht kan aan de koper 
van het verhuurde goed worden tegenge
worpen - Voorwaarde. 

Zo al, ingevolge art. 11, I, Handels
huurwet, de overnemer van de gezamen
lijke rechten van de hoofdhuurder 
rechtstreekse huurder van de verhuur
der wordt, kan die overdracht door de 
overnemer niet worden tegengeworpen 
aan de koper van het verhuurde goed, 
tenzij die overdracht vaste dagtekening 
draagt. (Art. 1743 B.W.) 

28 september 1979 117 

32. - Handelshuur - Huurder in het 
bezit van het verhuurde goed gelaten na 
het einde van de huur - Nieuwe huur 
voor onbepaalde tijd - Opzegging door 
de verhuurder - Opzeggingstermijn van 
minder dan achttien maanden - Gevolg. 

Wanneer de huurder, die vervallen is 
van het recht op hernieuwing van een 
handelshuurovereenkomst van bepaalde 
duur, na het verstrijken van die termijn 
in het bezit van het verhuurde goed 
wordt gelaten en de verhuurder achteraf, 
om de aldus voor onbepaalde tijd tot 
stand gekomen huurovereenkomst te be
eindigen, de huurder opzegt met een 
termijn van minder dan achttien maan
den, is die opzegging niet nietig doch de 
gevolgen ervan treden eerst in op de 
wettelijke datum. (Impliciet.) (Boek III, 
titel VIII, afd. 2bis, art. 14 B.W.) 

27 maart 1980 948 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5.- Einde (opzegging, enz.). 

33. - Handelshuur - Aanvraag van 
de huurder tot hernieuwing van de 
huurovereenkomst - Regelmatige ken
nisgeving van de verhuurder dat hij de 
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huurovereenkomst aileen wil hernieu
wen tegen andere voorwaarden dan die 
welke de huurder voorstelt - Geen 
antwoord van de huurder binnen dertig 
dagen en geen beroep op de vrederech
ter - Huurder vervallen van het recht 
op huurhernieuwing. 
Wa~.neer de huurder, die hernieuwing 

van ZIJn handelshuurovereenkomst heeft 
aangevraagd, maar aan wie de verhuur
der regelmatig heeft ter kennis gebracht 
dat hij met de huurhernieuwing niet 
instemt tenzij tegen andere voorwaarden 
dan die welke de huurder had voorge
steld, binnen dertig dagen aan de ver
huurder geen antwoord heeft gegeven en 
zich evenmin tot de vrederechter heeft 
,gewend, betekent zulks niet dat de 
nieuwe voorwaarden van de verhuurder 
zijn aanvaard, doch het brengt mee dat 
bij gebrek aan andere gegevens waaruit 
aanvaarding van die voorwaarden kan 
worden afgeleid, de huurder geen recht 
meer heeft op huurhernieuwing. (Artt. 
14 en 18 Handelshuurwet.) 

24 januari 1980 598 

34. - Handelshuur - Handelshuur
wet; art. 25, 4" - Huurhernieuwing 
geweigerd - Vergoeding verschuldigd 
aan de afgewezen huurder die een 
ernstig aanbod heeft gedaan - Ernst 
van het aanbod - Bewijslast. 

De huurder die regelmatig zijn wil 
heeft te kennen gegeven om gebruik te · 
maken van het recht op hernieuwing 
van een handelshuur, doch wiens aan
bod is afgewezen ten gevolge van het 
aanbod van een meerbiedende derde, en 
beweert recht te hebben op de vergoe
ding waarin art. 25, 4•, Handelshuurwet 
voorziet voor de huurder die een ernstig 
aanbod heeft gedaan, moet bewijzen dat 
hij de wettelijke voorwaarden vervult· 
hij moet in geval van betwisting o.m: 
aantonen dat zijn aanbod ernstig is. 

21 februari 1980 751 

35. - Handelshuur Handelshuur-
wet; art. 25, 4" - Huurhernieuwing 
geweigerd - Vergoeding verschuldigd 
aan de afgewezen huurder die een 
ernstig aanbod heeft gedaan - Ernst 
van het aanbod- Begrip. 

Om ernstig te zijn, in de zin van 
art. 25, 4•, Handelshuurwet, moet het 
aanbod van de huurder die zijn recht op 
huurhernieuwing wil uitoefenen, niet 
enkel oprecht zijn, doch ook objectief 
redelijk, gelet op de beoordelingscriteria 
van de artt. 18 en 19 van dezelfde wet, 

zodat het in beginsel in overweging kan 
worden genomen. 

21 februari 1980 751 

36. - Handelshuur Regelmatige 
aanvraag om huurhernieuwing - Ver
huurder die zich ertoe beperkt voor de 
hernieuwing andere voorwaarden te 
stellen dan de huurder - Handeling 
waaruit blijkt dat de verhuurder zich 
niet meer tegen de huurhernieuwing wil 
verzetten. 

Wanneer de verhuurder, in antwoord 
op een regelmatige aanvraag om huur
hernieuwing, als bedoeld in de Handels
huurwet, zich ertoe beperkt voor de 
hernieuwing andere voorwaarden te stel
len dan de huurder, sluit zulks in dat hij 
zich niet meer zal verzetten tegen de 
huurhernieuwing en dat hij daardoor is 
gebonden, behoudens nietigheid wegens · 
dwaling of bedrog. (Artt. 14 en 16 Han
delshuurwet; art. 1109 B.W.) 

2 mei 1980 1096 

37. - Handelshuur Regelmatige 
aanvraag om huurhernieuwing - Regel
matige betekening door de verhuurder 
dat hij onder andere voorwaarden dan 
die van de huurder instemt met de 
hernieuwing - Huurder die niet ant
woordt binnen dertig dagen en zich niet 
tot de vrederechter wendt - Huurder 
vervallen van het recht op huurhernieu
wing- Gevolg. 

Wanneer de huurder, die hernieuwing 
van een handelshuur heeft aangevraagd, 
maar aan wie de verhuurder regelmatig 
ter kennis heeft gebracht dat hij met de 
huurhernieuwing niet instemde dan 
onder andere voorwaarden dan die 
welke de huurder had voorgesteld, bin
nen dertig dagen niet antwoordt aan de 
verhuurder en zich evenmin tot de 
vrederechter wendt, betekent zulks niet 
dat hij de voorwaarden van de verhuur
der aanneemt, maar wei dat hij geen 
recht meer heeft op huurhernieuwing, 
tenzij uit enig feit kan worden afgeleid 
dat hij die voorwaarden heeft aangeno
men. (Artt. 14 en 18 Handelshuurwet.) 

2 mei 1980 1096 

38. - Handelshuur - Recht van de 
minderjarige verhuurder om zich te 
verzetten tegen de hernieuwing van de 
huur die buiten zijn tussenkomst is 
toegestaan - Vereisten. 

Hoewel krachtens art. 16, III, Handels
huurwet de minderjarige in de regel het 
recht heeft om zich te verzetten tegen de 
hernieuwing van de huur die buiten zijn 
tussenkomst is toegestaan, mag hij zich 
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op dat recht enkel beroepen wanneer de 
oorspronkelijke huurovereenkomst en in 
voorkomend geval een vroegere huur
hernieuwing op zijn goed door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger in zijn 
naam is gesloten of toegestaan. 

2 mei 1980 1101 

HOOFDSTUKV 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

39. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Tijdelijke beperking van de 
huurprijzen - Wet van 30 maart 1976 
betref!ende de economische herstel
maatregelen, art. 38, §§ 2 en 3 -
Verlenging van de huurovereenkomst en 
nieuwe huurovereenkomst- Begrip. 

Voor de toepassing van art. 38, § 2, wet 
30 maart 1976 betreffende de economi
sche herstelmaatregelen moet onder 
« verlenging van de overeenkomst » 
WO\"den verstaan elke voortzetting van 
een bestaande huurovereenkomst na de 
beeindiging ervan; ook al wordt de 
huurprijs gewijzigd en wordt een nieuwe 
overeenkomst gesloten, dan nog kan 
men spreken van voortzetting van de 
vroegere overeenkomst wanneer de 
« nieuwe » overeenkomst, behalve de 
voormelde wijziging, verder hoofzakelijk 
de bepalingen van een vorige overeen
komst overneemt; geen « nieuwe over
eenkomst van huur », in de zin van 
art. 38, § 3, is derhalve de overeenkomst 
tot verlenging van een huurovereen
komst, als bedoeld in art. 38, § 2. 

14 september 1979 47 

HUWELUK 

1. - Respectieve rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Burgerlijk 
Wetboek, art. 212, derde lid - Geen 
wijziging van de draagwijdte van het 
oude art. 1421 B. W. · 

Art. 212, derde lid, B.W., gew. bij art. 1 
wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten en de huwelijksver
mogensstelsels, welke bepaling het bij 
art. 1 van genoemde wet vervangen 
art. 214 overneemt, doet geen afbreuk 
aan de bepalingen van art. 1421 B.W., 
krachtens hetwelk aileen de man 
bevoegd was voor het beheer van de 
goederen der gemeenschap en dus ook 
om aan de pachter kennis te geven van 
de opzegging van de pacht inzake een 
gemeenschappelijk goed van de echtge
noten. 

9 november 1979 317 

2. - Verplichting bij te dragen in de 
fasten van het huwelijk - Echtgenoten 
gehuwd onder het stelsel van gemeen
schap van aanwinsten - Feitelijke 
verdeling van het gemeenschappelijk 
vermogen voortkofD.end uit de beroeps
werkzaamheden van een echtgenoot
Beheer van dat dee] onder beide echtge
noten verdeeld - Rechter die aileen uit 
die omstandigheden afleidt dat de echt
genoot, uit wiens beroepswerkzaamhe
den het gemeenschappelijk vermogen is 
ontstaan, aan zijn bijdrageverplichting 
voldoet - Onwettigheid. 

Wanneer de onder het stelsel van 
gemeenschap van aanwinsten gehuwde 
echtgenoten spaargelden hebben verza
meld, die aldus een gemeenschappelijk 
vermogen uitmaken waarvan de wet van 
14 juli 1976 het beheer regelt, en die 
spaargelden in feite verdeeld zijn terwijl 
ieder van hen een deel van het vermo
gen beheert, moet de rechter bij het 
onderzoek naar de bijdrage van iedere 
echtgenoot in de lasten van het huwelijk 
naar zijn mogelijkheden, de rente van 
het door elke echtgenoot beheerde deel 
van het kapitaal in aanmerking nemen; 
hij kan niet wettig afleiden dat een van 
de echtgenoten aan zijn verplichting in 
de lasten van de huishouding bij te 
dragen, voldoet, uit de enkele omstan
digheid dat het gemeenschappelijk ver
mogen, dat is verdeeld, uit de beroeps
werkzaamheden voortkomt en dat een 
deel van dat vermogen door de andere 
echtgenoot wordt beheerd. (Art. 
221 B.W.) 

29 februari 1980 818 

3. - Art. 203 B. W. - Verplichting voor 
de echtgenoten om aan hun kind kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen 
- Begrip - Omvang. 

De verplichting voor de echtgenoten 
om aan hun kind kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen, eindigt niet 
noodzakelijk en in elk geval met de 
meerderjarigheid van het kind, maar 
kan voortduren totdat dit voor zijn 
Ievensonderhoud zelf kan instaan. (Art. 
203 B.W.) 

14 maart 1980 873 

4. - Respectieve rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Verplich
ting bij te dragen in de cr fasten van de 
huishouding » - Begrip. 

\Vanneer ouders en kinderen samen
wonen en dus slechts een enkel huis
houden vormen, is de bijdrage die een 
van de echtgenoten van de andere vor
dert om, overeenkomstig art. 203 B.W., te 
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voldoen aan de verbintenis die zij, door 
de enkele daad van het huwelijk, samen 
hebben aangegaan om aan hun kinderen 
kost, onderhoud en opvoeding te ver
schaffen, een deel van de « lasten van de 
huishouding ». (Artt. 203 en 221 B.W.) 

27 maart 1980 950 

5. - Voorwaarden vereist om , een 
huwelijk te mogen aangaan - Weige
ring van de ouders hun toestemming te 
geven tot het huwelijk van hun minder
jarig kind Burgerlijk Wetboek, 
art. 160bis - Misbruik - Begrip. 

Krachtens art. 160bis, eerste lid, B.W. 
kan de jeugdrechtbank, wanneer de 
zoon of de dochter de volle leeftijd van 
21 jaar niet heeft bereikt en zijn ouders 
of de overlevende ouder hun toestem
ming tot het huwelijk weigeren, op 
vordering van de procureur des Konings, 
het kind toestemming verlenen om een 
huwelijk aan te gaan « als zij de 
weigering een misbruik acht te zijn •; 
die wetsbepaling heeft niet tot gevolg de 
jeugdrechtbank in de plaats van de 
ouders te stellen om na te gaan of het 
voorgenomen huwelijk al dan niet het 
belang van het minderjarige kind dient, 
zodat de rechtbank enkel moet onder
zoeken of de ouders misbruik maken 
van hun ouderlijke macht. 

2 mei 1980 1098 

6. - Voorwaarden vereist om een 
huwelijk te mogen aangaan __;_ Weige
ring van de ouders hun toestemming te 
geven tot het huwelijk van hun minder
.farig kind - Burgerlijk Wetboek, art. 
160bis- Misbruik- Begrip. 

Dat de ouders weigeren toestemming 
te geven tot het huwelijk kan niet als 
een misbruik, in de zin van art. 160bis, 
eerste lid, B.W., worden aangemerkt 
wanneer de ouders weigeren in het 
belang van het kind en met wettige 
redenen. 

2 mei 1980 1098 

HUWELIJKSCONTRACT 
1. - Wettelijk stelsel - Ontbinding 

van het huwelijk - Recht zich bij 
voorrang bepaalde goederen te doen 
toewijzen Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1446 en 1447 (wet van 14 juli 1976, 
art. 2} - Tijdstip waarop het recht 
ontstaat. 

Het recht zich bij voorrang bepaalde 
goederen uit het gemeenschappelijk ver
mogen te doen toewijzen of die toewij
zing aan de rechtbank te vragen, dat ten 
voordele van de overlevende echtgenoot 

of van elk der echtgenoten is uitgesteld 
bij de artt. 1446 en 1447 B.W., die in dat 
wetboek zijn ingevoegd bij art. 2 van de 
wet van 14 juli 1976, ontstaat op het
zelfde ogenblik als de ontbinding van 
het huwelijk; wanneer het wettelijk 
stelsel eindigt door echtscheiding ont
staat dat recht op de datum van de 
overschrijving van het beschikkende 
gedeelte van het vonnis of arrest dat de 
echtscheiding toestaat. 

21 september 1979 87 

2. - Wetteli.fk stelsel Ontbinding 
van het huweli.fk - Recht zich bij 
voorrang bepaalde goederen te doen 
toewijzen Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1446 en 1447 - Bepalingen inge
voegd in het Burgerlijk Wetboek bij de 
wet van 14 juli 1976- Bepalingen niet 
van toepassing op de wettelijke gemeen
schappen die v66r het inwerkingtreden 
van laatstgenoemde wet zijn ontbonden. 

De bepalingen van de artt. 1446 en 
1447 B.W., die bij art. 2 van de wet van 
14 juli 1976 in dat wetboek zijn inge
voegd, en waarbij, hetzij ten voordele 
van de overlevende echtgenoot wanneer 
het wettelijk stelsel is geiHndigd door 
het overlijden van de andere echtgenoot, 
hetzij ten voordele van elk der echtgeno
ten wanneer het wettelijk stelsel is 
geeindigd door echtscheiding, scheiding 
van tafel en bed of scheiding van 
goederen, het recht wordt verleend zich 
bij voorrang bepaalde goederen van het 
gemeenschappelijk vermogen te doen 
toewijzen of aan de rechtbank 'die toe
wijzing te vragen, zijn niet toepasselijk 
op een wettelijke gemeenschap die v66r 
het inwerkingtreden van laatstgenoemde 
wet is ontbonden. 

21 september 1979 87 

3. - Wijziging bij overeenkomst van 
het huwelijksvermogensstelsel - Bur
gerlijk Wetboek, ad. 1394 - De akte tot 
wijziging van het huwelijksvermogens
stelsel moet worden voorafgegaan van 
een boedelbeschrijving en een regeling 
van de wederzijdse rechten van de 
echtgenoten - Begrip. 

De akte door een notaris opgemaakt 
en houdende wijziging van het huwe
lijksvermogensstelsel moet worden voo
rafgegaah van een boedelbeschrijving 
van alle roerende en onroerende goede
ren, alsmede van de schulden der echt
genoten en hun respectieve rechten; de 
boedelbeschrijving en de regeling moe
ten bovendien bij notarisakte worden 
vastgesteld; beide akten zijn niet enkel 
vereist voor het geval dat de echtgenoten 
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hun huwelijksvermogensstelsel volledig 
wijzigen, maar. ook in aile andere geval
len, buiten de twee uitzonderingen van 
de slotbepaling van art. 1394 B.W., 
waarin · de echtgenoten in hun huwe
lijksvermogensstelsel een wijziging aan
brengen en dus o.m. wanneer een eigim 
onroerend goed als roerend goed in de 
gemeenschap wordt ingebracht. (Art. 
1394 B.W.) 

24 oktober 1979 246 

4. - Huwelijksstelsel van de echtge
noten wier huwelijk in het buitenland is 
voltrokken zonder dat zij een overeen
komst nopens hun goederen hebben 
gesloten - Toepassing van het wettelijk 
huwelijksstelsel. 

Het huwelijksstelsel van de echtgeno
ten wier huwelijk in het buitenland is 
voltrokken zonder dat zij een overeen
komst nopens hun goederen hebben 
gesloten, wordt hun opgelegd bij de op 
hen toepasselijke wet en kan niet wor
den bepaald naar de vermoedelijke 
gemeenschappelijke wil van de echtge
noten. 

10 april 1980 986 

5. - Echtgenoten die zonder huwe
lijkscontract zijn gehuwd en die door het 
huwelijk een gemeenschappelijke natio
naliteit hebben verkregen - Huwelijks
stelsel onderworpen aan de wet van de 
Staat waarvan de nationaliteit is verkre
gen. 

W anneer echtgenoten die zonder 
huwelijkscontract zijn gehuwd door het 
huwelijk een gemeenschappelijke natio
naliteit hebben verkregen, moet worden 
aangenomen dat hun huwelijksstelsel 
betrekking heeft op de staat van de 
personen en dat het in principe onder
worpen is aan de wet van die Staat van 
die gemeenschappelijke nationaliteit. 

10 april 1980 986 

6. - Wijziging bij overeenkomst van 
het huwelijksvermogensstelsel - Bur
gerlijk Wetboek, art. 1394 - De akte tot 
wijziging . van het. huwelijksvermogens
stelsel moet worden voorafgegaan van 
een boedelbeschrijving en een regeling 
van de wederzijdse rechten van de 
echtgenoten __: Begrip. 

De akte door een notaris opgemaakt 
en houdende wijziging van het huwe
lijksvermogensstelsel moet worden 
voorafgegaan van een boedelbeschrijving 
van aile roerende en onroerende goede
ren, alsmede van de schulden der echt
gerioten en hun respectieve rechten; · de 
boedelbeschrijving en de regeling moe-· 

ten bovendien bij notarisakte worden 
vastgesteld; beide akten zijn niet enkel 
vereist voor het geval dat de echtgenoten 
hun huwelijksvermogensstelsel volledig 
wijzigen, maar ook in aile andere geval
len, buiten de twee uitzonderingen van 
de slotbepaling van art. 1394 B.W., 
waarin de echtgenoten in hun huwe
lijksvermogensstelsel een wijziging aan
brengen en dus o.m. wanneer een eigen 
onroerend · goed als roerend goed in de 
gemeenschap wordt ingebracht. (Art. 
1394 B.W.) 

26 juni 1980 1361 

I 

IDENTITEITSKAART 

Nalatigheid in het vernieuwen van een 
door het gebruik beschadigde identiteits
kaart Koninklijk besluit van 
26 januari 1967, art. 6, § 1, 4" - Toe te 
passen straf. 

Onwettig is de veroordeling van een 
beklaagde tot een geldboete van 30 frank 
wegens nalatigheid in het vernieuwen 
van zijn door het gebruik beschadigde 
identiteitskaart, daar dat misdrijf slechts 
met een geldboete kan worden gestraft 
die niet meer mag bedragen dan vijfen
twintig frank. (Artt. 6, § 1, 4", en 9 K.B. 
1 april 1967; art. 6 wet 2 juni 1856.) 

10 oktober 1979 174 

INDEPLAATSSTELLING 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstelling 
door verschillende personen - Schuld 
voldaan door een van de borgen - Borg 
die bij overeenkomst in de rechten van 
de schuldeiser treedt - Verl1aal van de 
borg die de schuld heeft voldaan op de 
overige borgen - Indeplaatsstelling zon
der invloed op de verplichting van die 
borg om zijn verhaal te splitsen. 

Wanneer verschillende personen zich 
hebben borg gesteld voor dezelfde schul
denaar en voor dezelfde schuld kan de 
hoofdelijke borg, nadat hij de schuld 
heeft voldaan in een van de gevallen van 
art. 2032 B.W., en bij overeenkomst in de 
rechten is getreden van de schuldeiser, 
zich verhalen op de overige borgen ieder 
voor zijn aandeel; de indeplaatsstelling 
heeft geen invloed op de verplichting 
van de hoofdelijke borg, die de schuld 
heeft voldaan, om zijn verhaal op de 
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overige hoofdelijke borgen te splitsen. HOOFDSTUK V.- Niet-verblijfhouders 
(Art. 2033, eerste lid, B.W.) 

21 februari 1980 748 

INKOMSTENBELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(annulteit, gelijkheid, realiteit, Jegali
teit, enz.) 

HOOFDSTUK II. - Personenbelasting 
Afdeling 1. - Belastingplichtigen -

Rijksinwoner. 
Afdeling 2.- Inkomsten uit onroerende 

goederen. 
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 

goederen. 
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
§ 7. Bedrijfslasten. 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. Inkomsten uit personenven

nootschappen onderworpen aan 
personenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 

echtgenoten en hun kinderen. 
Afdeling 8. - Berekening van de 

aanslag. 
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 
§ 2. Voorafbetalingen. 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 

HOOFD~TUK III. - Vennootschapsbe
Jasting 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Vaststelling van het 

belastbaar netto-inkomen 
§ 1. Winsten. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Bedrijfslasten. 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 
§ 5. Definitief belaste inkomsten. 

Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen 
van personenvennootschappen onder
worpen aan vennootschapsbelasting. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 
§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 
§ 2. Meerwaarden. 

HOOFDSTUK VI. - Voorheffingen en 
belastingkrediet 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. 
Afdeling 2. - Roerende voorheffing. 
Afdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing. 
Afdeling 4. - Aanrekening en terugbe-

taijng van de voorheffingen. 
Afdeling 5. - Belastingkrediet. 
HOOFDSTUK VII. - Aanslagprocedure 
Afdeling 1. - Aanslagtermijnen. 
Afdeling 2. - Belastingaangifte. 
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 
Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 
Afdeling 5. - Wijziging door de admi-

nistratie van een aangifte. 
Afdeling 6. - Fiscale commissie. 
Afd~ling 7. - Aanslag van ambtswege. 
Afdeling 8.- Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van 

gegoedheid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke 

belastingplichtigen. 
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, 

administratieve boeten, straffen. 
Afdeling 10.- Bezwaar. 
Afdeling 11. - Beslissing van de 

directeur. 
Afddeling 12. - Ontheffing. 

HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor 
het hof van beroep 

HOOFDSTUK IX. - Voorziening in 
cassatie 

HOOFDSTUK X. - Rechten en voor-
rechten van de Schatkist 

HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inko
men 

HOOFDSTUK XII. - Internationale ver
dragen 

HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van voor 
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastin
gen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNUITEIT, 

GELIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
ENZ.) 

1. - Algemene begrippen - Aftrok 
van bedrijfsuitgaven en Jasten - Wet
hoek van de inkomstenbelastingen, 
artt. 44, eerste lid, en 45, 2• - Draag
wijdte. § 3. Fusie, splitsing, opslorping. 

§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK IV. 
rechtspersonen 

Belasting 

De interest van geleend kapitaal wordt 
slechts als bedrijfslast aangemerkt, 

op indien hij een uitgave vormt, binnen het 
belastbaar tijdperk gedaan of gedragen 
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om de belastbare inkomsten te verkrij
gen of te behouden. (Artt. 44, eerste lid, 
en 45, 2•, W.I.B.) 

31 oktober 1979 278 

HOOFDSTUK II 
PERSONENBELASTING 

Mdeling 1. - Belastingplichtigen 
Rijksinwoner. 

Mdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
goederen. 

Mdeling 3. - Inkomsten uit roerende 
goederen. 

Mdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 
§ 1. Winsten. 

2. - Wetboek van de Jnkomstenbe
Jastingen - Personenbelasting, art. 24 -
Bedrijfsinkomsten Goedgunstige 
voordelen bedoeld bij die bepaling -
Be grip. 

Onder goedgunstige voordelen, die 
ingevolge art. 24 W.I.B. bij de eigen 
winsten van de in Belgie gevestigde 
onderneming, welke zich in een band 
van wederzijdse afhankelijkheid be
vindt ten aanzien van een in het buiten
land gevestigde onderneming, moeten 
worden gevoegd wanneer zij wegens die 
band zijn verleend, hetzij aan laatstbe
doelde onderneming, hetzij aan perso
nen en ondernemingen die met deze 
belangen gemeen hebben, wordt ver
staan de voordelen verleend zonder dat 
ze strekken tot nakoming van een ver
bintenis of zonder enige tegenwaarde. 

31 oktober 1979 278 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
§ 7. Bedrijfslasten. 

3. - Aftrek van bedrijfsuitgaven en 
-Jasten - Wetboek van de Inkomstenbe
Jastingen, art. 44, eerste lid, gew. bij 
art. 14 wet van 25 juni 1973 - Reis
kosten - Bewijs. 

De bedrijfsuitgaven en -kosten die 
zijn gedaan of gedragen om de belast
bare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden zijn aftrekbaar indien de be
lastingplichtige het bedrag ervan verant
woordt door middel van bewijsstukken 
en, in geval zulks niet mogelijk is, door 
aile andere door het gemeen recht 
toegelaten bewijsmiddelen, met uitzon
dering van de eed; niet wettelijk verant-

woord is derhalve het beschikkende 
gedeelte van het arrest, nu het niet 
vaststelt dat het voor de belastingschul
dige niet mogelijk was bewijsstukken 
voor te leggen, en niettemin beslist dat 
het gehele bedrag van de reiskosten als 
een aftrekbare bedrijfsuitgave of -last 
moet worden beschouwd op grond van 
andere gegevens en met name op de 
tabel bij het K.B. van 18 jan. 
1965 houdende algemene regeling inzake 
reiskosten van het rijkspersoneel. 
(Art. 44, eerste lid, W.I.B., gew. bij 
art. 14 wet van 25 juni 1973.) 

8 januari 1980 533 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. Inkomsten uit personenven

nootschappen onderworpen aan 
personenbelasting. 

Mdeling 5. - Diverse inkomsten. 
Mdeling 6.- Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 

4. - Aftrek van bedrijfsuitgaven en 
-lasten - Bezoldiging van een gezinslid 
dat met de belastingplichtige samen
werkt - Aangifte van een vast bedrag 
- Bewijswaarde wat de betaling van de 
bezoldiging betreft. 

W anneer, voor de vaststelling van de 
van het belastbaar inkomen aftrekbare 
bedrijfslasten van de belastingplichtige, 
de bezoldiging van een gezinslid dat met 
hem samenwerkt, is vastgesteld op een 
vast bedrag, overeenkomstig artt. 44, 
tweede lid, of 248, § 1, vierde lid, W.I.B. 
of deel uitmaakt van een forfaitair 
aanslagstelsel als bedoeld in het tweede 
,lid van voormeld art. 248, § 1, bewijst de 
aftrek van het bedrag van die bezoldi
ging niet dat het betrokken gezinslid het 
aangegeven loon werkelijk ontvangen 
heeft, doch evenmin dat aan dit gezins
lid geen loon werd uitbetaald. 

28 januari 1980 615 

Mdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 
echtgenoten en hun kinderen. 

Mdeling 8. - Berekening van de 
aanslag. 

§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 
§ 2. Voorafbetalingen. 
§ 3. Mzonderlijke aanslagen. 

HOOFDSTUK III 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Mdeling 1. - Algemene begrippen. 
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Afdeling 2. - Vaststelling van het 

belastbaar netto-inkomen. 

§ 1. Winsten. 

5. - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen - KB. 4 maart 1965, art. 66-
Buitenlandse inrichting van een in Bel
gie gevestigde onderneming- Begrip. 

Wettelijk verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat de door een in 
Belgie gevestigde vennootschap ontvan
gen huur voor een haar toebehorend 
onroerend goed in Duitsland niet als 
winst uit een haar toebehorende buiten
landse inrichting kan worden be
schouwd, in de zin van art. 66 K.B. 
4 maart 1965 ter uitvoering van W.I.B., 
als in het arrest wordt vastgesteld dat 
die vennootschap in dat pand geen 
werkzaamheden uitoefent en dat niet is 
aangevoerd dat zij zich geheel of ten 
dele bezighield met het verhuren van 
onroerende goederen. 

15 februari 1980 719 

§ 2. Meerwaarden. 

6. - Vennootschapsbelasting - Vrij
gestelde meerwaarden die het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een opneming -
Begrip - Gevolgen. 

Vrijgestelde meerwaarden « hebben 
het voorwerp uitgemaakt van een 
opneming », in de zin van art. 105 W.I.B. 
(zoals dat artikel van toepassing was 
v66r de wijziging ervan bij de wet 
van 25 juni 1973), wanneer zij dienen tot 
het delgen van vroegere niet aftrekbare 
verliezen; zij zijn dus belastbaar. 

11 april 1980 990 

§ 3. Bedrijfslasten. 

7.- Bedrijfslasten- Kapitaalinbreng 
in een handelsvennootschap - Geen 
aftrekbare bedrijfslast. 

1 februari 1980 646 

8. - Bedrijfslasten - Personenven-; 
nootschap met rechtspersoonlijkheid die 
met verlies wordt vereffend - Verlies 
van de inbreng voor een werkend ven
noot - Verlies dat geen aftrekbaar 
bedrijfsverlies is voor deze vennoot. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
personenvennootschap met rechtsper
soonlijkheid met verlies wordt vereffend 
en dat dientengevolge een werkend ven
noot geheel zijn inbreng in deze ven
nootschap of een gedeelte ervan heeft 
verloren, volgt niet dat deze vennoot 
aldus persoonlijk een bedrijfsverlies 

heeft geleden dat als dusdanig van zijn 
bedrijfsinkomsten aftrekbaar is. (Artt. 
20, 1•, en 43 e.v. gee. wett. 26 feb. 1964.) 

1 februari 1980 646 

9. - Bedrijfslasten - Verlies geleden 
door een personenvennootschap met 
rechtspersoonlijkheid - Werkend. ven
noot die dit verlies voor zijn rekening 
neemt of een persoonlijke starting doet 
aan de vennootschap om het verlies te 
dekken - Verlies dat aldus een bedrijfs
verlies wordt voor deze vennoot. 

Een bedrijfsverlies van een personen
vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
wordt een persoonlijk bedrijfsverlies van 
een werkend vennoot, wanneer hij van 
zijn eigen geld aan de vennootschap een 
bedrag stort om haar verlies te dekken 
of dit verlies persoonlijk voor zijn reke
ning neemt. (Artt. 20, 1•, en 43 e.v. gee. 
wett. 26 feb. 1964.) 

1 februari 1980 646 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 
§ 5. Definitief belaste inkomsten. 

Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen 
van personenvennootschappen onder
worpen aan vennootschapsbelasting. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 
§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping. 

10. - Vennootschapsbelasting - Op
slorping van een vennootschap door een 
andere vennootschap - Opslorpende 
vennootschap die heeft opgehouden te 
bestaan - A/trek van het verlies van de 
opslorpende vennootschap - Begrip. 

Opslorping van een vennootschap door 
een vennootschap die heeft opgehouden 
te bestaan op de dag zelf van die 
beweerde opslorping kan niet, met toe
passing van art. 114 W.I.B., ten gevolge 
hebben dat de door de opslorpende 
vennootschap vroeger geleden verliezen 
worden afgetrokken van de winsten die 
de opgeslorpte heeft gemaakt. 

7 december 1979 446 
§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

HOOFDSTUK V 
NIET-VERBLIJFHOUDERS 
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HOOFDSTUK VI 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-

DIET 

Mdeling 1. - Onroerende voorheffing. 
Mdeling 2. - Roerende voorheffing. 
Mdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing. 
Mdeling 4. - Aanrekening en terugbe-

taling van de voorheffingen. 
Mdeling 5. - Belasii.ngkrediet. 

HOOFDSTUK VII 
AANSLAGPROCEDURE 

Mdeling 1. - Aanslagtermijnen. 

11. - Buitengewone aanslagtermijn -
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 259 - Belastbaar inkomen hager 
dan hetgeen als dusdanig door de be
Jastingplichtige in zijn aangifteformulier 
is vermeld- Bewijs. 

Uit de enkele in het bestreden arrest 
vastgestelde omstandigheid dat de last
hebber van de belastingplichtige zich 
akkoord heeft verklaard met het door 
de administratie vastgestelde belastbaar 
inkomen, valt niet noodzakelijk af te 
leiden dat het inkomen boger was dan 
hetgeen de belastingschuldige als dusda
nig in zijn aangifte had vermeld of dan 
hetgeen blijkt uit de andere gegevens 
van de aangifte of van de bijlagen en dat 
de administratie derhalve de belasting of 
de aanvullende belasting kan vestigen 
binnen de buitengewone termijn van 
drie jaren bepaald bij art. 259 W.I.B. 

9 november 1979 307 
Mdeling 2. - Belastingaangifte. 

12. - Belastingaangifte - Kan tegen 
de belastingplichtige worden ingeroepen 
voor de vaststelling van de van de Staat, 
de provincies, de agglomeraties, de fede
raties van gemeenten, de gemeenten en 
andere Belgische openbare instellingen 
te vorderen vergeldingen of schadever
goedingen - Omvang. 

De bepaling van art. 239 W.I.B. dat de 
belastingaangifte tegen de belasting
plichtigen kan worden ingeroepen voor 
de vaststelling van de vergeldingen of 
schadevergoedingen die zij vorderen van 
de Staat, de provincies, de agglomera
ties, de federaties van ge~eenten, de 
gemeenten, en andere Belg1sche open
bare instellingen maakt geen onder
scheid naargelang die vergeldingen of 
schadevergoedingen worden gevorderd 
op grond van art. 1382 B.W. of van 
art. 1384, derde lid, van dat wetboek. 

27 september 1979 114 

13. - Belastingaangifte - Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, art. 239 -
., Vaststelling van de vergeldingen of 
schade en rente, gevorderd van de Staat 
of van de in die bepaling vermelde 
staatsorganen, openbare inrichtingen of 
instellingen » - De belastingaangiften 
kunnen tegen de belastingplichtige wor
den ingeroepen voor de laatste drie 
jaren die de schade waarvan het herstel 
wordt gevraagd, voorafgaan - Begrip. 

Aangezien art. 239 W.I.B. bepaalt dat 
« de belastingaangiften voor om bet even 
welke rechtsmacht tegen de belasting
plichtige kunnen worden ingeroepen 
voor de vaststelllng van de vergeldingen 
of schadevergoedingen die zij vorderen 
van de Staat of van in die bepa
ling vermelde staatsorganen, openbare 
inrichtingen of instellingen, en dat de 
administratie gehouden is aan de met de 
betwisting belaste rechtsmacht aanslag
biljetten of een attest van niet-belast
baarheid te verstrekken over de laatste 
drie jaren die de schade waarvoor her
stel wordt gevraagd, voorafgaan », kan 
de rechter, niet zonder schending van 
die wetsbepaling, die vergoeding vast
stellen met inachtneming van hogere 
inkomsten dan die van de aangiften, 
maar heeft hij, bij de raming van de 
schade die de belastingplichtige lijdt 
wegens de verminderde handelsactiviteit 
tijdens de laatste twee jaren van die 
bedoelde drie jaren ten gevolge van een 
beslissing tot onteigening van bet onroe
rend goed waarin handel werd gedreven, 
het recht om de vergoeding vast te 
stellen op grond aileen van de inkom-
sten die zijn aangegeven voor het eerste 
van die drie jaren, d.w.z. het jaar waarin 
de handelsactiviteit niet door de onteige
ning was bei:nvloed. 

13 juni 1980 1279 

Mdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 

14. - Aanslag en inkohiering -
Nieuwe aanslag - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, artt. 260 en 262 -
Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de admi
nistratie het recht heeft een nieuwe 
aanslag te vestigen, wanneer een aan
slag nietig verklaard is omdat hij niet 
werd gevestigd overeenkomstig een wet
telijke regel, valt niet af te leiden dat 
een door haar aangevoerd middel niet 
ontvankelijk is, wegens het ontbreken 
van belang, wanneer bet de onwettigheid 
aanvoert van een arrest waarin wordt 
beslist dat een aanslag nietig is omdat 
hij onregelmatig is gevestigd tijdens de 
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buitengewone aanslagtermijn, nu, ener
zijds, de vestiging van de bedoelde 
nieuwe aanslag uitgesloten is wanneer 
de oorspronkelijke aanslag wegens ver
val is nietig verklaard en, anderzijds, de 
eventuele vernietiging, op het middel, 
van de bestreden beslissing tot gevolg 
kan hebben dat de administratie geen 
nieuwe aanslag meer behoeft te vesti
gen. (Artt. 260 en 262 W.I.B.) 

9 november 1979 307 

15. - Aanslag en inkohiering -
Aanslag ten kohiere gebracht v66r het 
verstrijken van de aanslagtermijn maar 
ook v66r het verstrijken van de termijn 
van twintig dagen gesteld bij 
art. 251, § 1, W.LB. - Nietigverklaring 
van de aanslag wegens schending van 
die wetsbepaling - Een nieuwe aanslag 
kan door de administratie worden 
gedaan binnen de termijnen van 
art. 260 W.LB. - Ook al zou de verjaring 
bereikt zijn indien de aanslag was 
gedaan met inachtneming van die ter
mijn van twintig dagen. 

8 januari 1980 531 
Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 
Afdeling 5. - Wijziging door de admi-

nistratie van een aangifte. 
Afdeling 6. - Fiscale commissie. 
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege. 
Afdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van 

gegoedheid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke 

belastingplichtigen. 

16. - Raming van de belastbare 
grondslag bij vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen - Ter zake 
dienend karakter en bewijswaarde van 
de vergelijkingspunten - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze het ter zake dienend 
karakter en de bewijswaarde van de 
vergelijkingspunten die zijn gekozen om 
de bedrijfsinkomsten van een belasting
plichtige te bepalen. (Art. 148 W.I.B.) 

23 november 1979 370 

Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, 
administratieve boeten, straffen. 

17. - Belastingverhoging als sanctie 
- Te late aangifte. 

De belastingverhoging als sanctie bij 
niet-aangifte is toepasselijk, ook al 

wordt een aangifte ingediend na het 
verstrijken van de termijn. (Art. 334 
W.I.B.) 

5 september 1979 8 

18.- Vervolgingen - Strafvordering 
- Misdrijf " valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken " gepleegd om 
belasting te ontduiken - Bewezenver
klaring - Verplichting voor de straf
rechter de daders en mededaders hoof
delijk te veroordelen tot betaling van de 
ontdoken belasting - Begrip. 

W anneer de strafrechter het misdrijf 
« valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken • met het oogmerk de 
belasting te ontduiken bewezen ver
klaart, moet hij de daders en mededa
ders van die misdrijven hoofdelijk ver
oordelen tot betaling van de ontdoken 
belasting, zelfs indien de administratie 
verklaart dat zij van de hoofdelijkheid 
wil afzien. (Art. 342, vierde lid, W.I.B.) 

28 november 1979 391 

19. - Belastingverhoging - Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, art. 334, 
eerste lid - Draagwijdte. 

Art. 334, eerste lid, W.I.B. legt belas
tingverhoging op in geval van niet-aan
gifte, onvolledige of onjuiste aangifte, 
het maakt evenwel geen onderscheid 
naargelang de niet-aangifte, de onvolle
dige of onjuiste aangifte te wijten is aan 
bedrog dan wei aan nalatigheid of ver
zuim; de vaststelling van een vooraf
gaande wetsovertreding is niet vereist. 

11 januari 1980 554 

Afdeling 10.- Bezwaar. 

20. - Ontlasting - Terugbetaling 
van overbelastingen als bedoeld in 
artikel 277, §§ 1 en 2, van het Wetboek 
van de /nkomstenbelastingen - Terug
betaling van ambtswege ter uitvoering 
van artikel 309, a•, van genoemd wet
hoek - Toekenning van verwijlsinterest. 

Wanneer overbelastingen, als bedoeld 
in artikel 277, §§ 1 en 2, W.I.B. ter 
uitvoering van artikel 309, a•, van dit 
wetboek, van ambtswege worden terug
betaald aan een belastingplichtige, die is 
vervallen van het recht om bezwaar in te 
dienen, kan de Staat niet worden ver
oordeeld tot betaling van verwijlsinte
rest, ongeacht of deze terugbetaling 
spontaan of op aanvraag werd verleend 
door de directeur der belastingen of door 
het hof van beroep, waarbij aanhangig is 
een beroep tegen de beslissing van de 
directeur die outlasting weigert of geen 
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voldoende ontlasting toekent. (Art. 309, lngevolge art. 277 W.I.B. is belasting-
3•, W.I.B.) ontheffing wegens overbelasting enkel 

28 november 1979 396 mogelijk in de gevallen die het nader 

21. - Bezwaar - Beslissing van de 
directeur der belastingen - Wet van 
16 maart 1976, art. 2, waarbij 
art. 276 W.LB. wordt gewijzigd - · Niet 
toepasselijk op een beslissing . van 
voor 15 mei 1976, datum van inwerking
treding. 

Art. 2 wet van 16 maart 1976 tot 
wijziging van art. 276 W.I.B. bepaalt dat 
de directeur der belastingen bij zijn 
uitspraak over de bezwaren van de 
belastingschuldige geen belastingsup
plement kan heffen; dat artikel is even
wei niet toepasselijk op de beslissingen 
van de directeur van v66r de inwerking
treding van die wet, t.w. de dertigste dag 
van haar bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad, d.i. de 15e mei 1976. 

11 januari 1980 554 

22. - Bezwaar - Ove1-heid bevoegd 
om te beslissen over de bezwaren van de 
belastingplichtige Directeur 
Opdracht - Verbod. 

Dat een ambtenaar van de adminis
tratie der belastingen met een hogere 
graad dan die van controleur bevoegd is 
voor het onderzoek van de bezwaar
schriften inzake inkomstenbelastingen 
neemt niet weg dat aileen de belasting
directeur bevoegd is om uitspraak te 
doen over de grieven van de belasting
plichtige in zijn bezwaarschrift; het feit 
dat de directeur die zijn ambt niet meer 
uitoefent of die daartoe wettelijk verhin
derd is, kan vervangen worden, hetzij 
door hem die daartoe voordien door de 
bevoegde overheid was aangewezen, het
zij door de ambtenaar die hem ingevolge 
de regels van de hierarchie van ambts
wege vervangt, impliceert niet dat de 
directeur zelf opdracht mag geven aan 
een ambtenaar van zijn diensten om 
beslissingen te tekenen in verband met 
aangelegenheden die hij vaststelt of om 
beslissingen te nemen in vraagstukken 
van minder belang. (Artt. 267, 275 en 
276 W .I.B.) 

632 

bepaalt en met name als de belasting
schuldige tweemaal is belast; diezelfde 
wetsbepaling verbiedt evenwel dat een 
regelmatig ten kohiere gebrachte aan
slag die definitief is geworden doordat 
binnen de termijn van art. 272 W.I.B. 
geen bezwaar is ingediend, bij wege van 
de ontheffingsprocedure, nietig wordt 
verklaard. 

16 januari 1980 568 

24. - Ontheffingen Overbelasting 
voortvloeiend uit materii§Je vergissingen 

··-Begrip. 
De . materiele vergissing waarvoor de 

directeur der belastingen buiten de 
bezwaartermijn, bepaald bij art. 272 
W.I.B., ontlasting mag verlenen, is een 
feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting omtrent materiele gegevens 
bij ontstentenis waarvan de belasting 
wettelijke grondslag mist; zij heeft niets 
te maken met het verstand of de wil of 
de beoordeling van de taxateur. (Art. 277, 
§ 1, W.I.B.) 

23 januari 1980 590 

HOOFDSTUK VIII 
VOORZIENING VOOR 

BEROEP 
HET HOF VAN 

25. - Beroep voor het hof van beroep 
- Overlegging van stukken - Het hot 
van beroep kan overlegging van stukken 
bevelen - Wanneer ? 

De rechter kan met name inzake 
inkomstenbelastingen ambtshalve over
legging van stukken bevelen, als hij van 
oordeel is dat zij noodzakelijk zijn voor 
de oplossing van het geschil; zulks is 
evenwel geen afwijking van de regels 
inzake de bewijsvoering, zodat de rech
ter, die vaststelt dat een partij, die 
bewijs moet leveren van de door haar 
aangevoerde feiten, dat niet heeft 
gedaan, inzonderheid door niet binnen 
de wettelijke termijn de daartoe ver
eiste stukken over te leggen, geen 
ambtshalve overlegging behoeft te beve
len, ook al is er vanwege de tegenpartij 30 januari 1980 

Afdeling 11. 
directeur. 

Beslissing van de geen verzet. 

Afdeling 12. - Ontheffing. 

23. - Wetboek. van de Jnkomstenbe
Jastingen, art. 277 - Belastingontheffing 
- Ontheffingsprocedure - Een defini
tief geworden aanslag kan niet onrecht
streeks, bij wege van de ontheffingspro
cedure, worden nietig verklaard. 

7 december 1979 442 

26. - Beroep voor het hof van beroep 
- Beslissing van de directeur der be
Jastingen niet gesteld in de taal voorge
schreven bij de Taalwet in Bestuursza
ken - De nietigheid van die beslissing 
moet door het hof van beroep worden 
vastgesteld - Beslissing achteraf door 
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de directeur der belastingen te vervan
gen door een naar de vorm regelniatige 
beslissing. 

30 april 1980 

HOOFDSTUK IX 
VOORZIENING IN CASSATIE 

HOOFDSTUKX 

1092 

RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAALINKOMEN 

HOOFDSTUK XII 
INTERNATIONALE VERDRAGEN 

27.- Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Geen toepassing op 
de rechten en verplichtingen die hun 
oorsprong vinden in het belastingrecht. 

De bepalingen van art. 6.1 Verdrag 
Rechten van de Mens zijn niet van 
toepassing op de rechten en verplichtin
gen die hun oorsprong vinden in het 
belastingrecht. 

HOOFDSTUK II 
MORATOIRE INTERESTEN 

2. - Moratoire interest - Rust- en 
overlevingspensioen der zeUstandigen -
Verplichting de pensioensuitkeringen te 
betalen - Moratoire interest verschul
digd 

De verbintenis de uitkeringen van de 
regeling inzake rust- en overlevingspen
sioenen der zelfstandigen te betalen, 
waarin noodzakelijk de erkenning van 
het subjectief, btirgerlijk of politiek, 
recht op die uitkeringen besloten ligt, is 
niettemin een verbintenis· die, in de zin 
van art. 1153 B.W., aileen betrekking 
heeft op een bepaalde geldsom, zodat, bij 
vertraging in de uitvoering, de bij die 
bepaling vastgestelde wettelijke interest 
verschuldigd is. 

3 december 1979 410 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 

5 september 1979 

HOOFDSTUK XIII 

1. - Ve1·drag van Den Haag van 
15 ap1il 1958 nopens de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen ter 
zake van onderhoudsverplichtingen 8 jegens kinderen, goedgekeurd bij de wet 
van 11 aug. 1961 - Art. 2.5 - Openbare 
orde - Begrip. · 

STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK V.D. 
INKOMSTENBELASTINGEN 

INTERESTEN 

HOOFDSTUK I. - Gerechtelijke inte-
resten 

HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten 

HOOFDSTUK I 
GERECHTELUKEINTERESTEN 

1. - Rust- en overlevingspensioen van 
werknemers - Verbintenis de pen
sioenuitkeringen te betalen - Wettelijke 
inte1·est verschuldigd. 

De verbintenis de uitkeringen van de 
regeling inzake rust- en overlevingspen
sioenen der zelfstandigen te betalen, 
waarin noodzakelijk de erkenning van 
het subjectief, burgerlijk of politiek, 
recht op die uitkeringen besloten ligt, is 
niettemin een verbintenis die, in de zin 
van art. 1153 B.W., aileen betrekking 
heeft op. een bepaalde geldsom, zodat, bij 
vertraging in de uitvoering, de . bij die 
bepaling vastgestelde wettelijke interest 
verschuldigd is. 

19 mei 1980 1161 

In de zin van art. 2.5 van het Verdrag 
van Den Haag d.d. 15 april 1958 nopens 
de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen ter zake van onder
houdsverplichtingen jegens kinderen, 
goedgekeurd bij de wet van 11 aug. 1961, 
is de openbare orde van een Staat, waar 
een beroep op de vreemde beslissing 
wordt gedaan, niet de interne openbare 
orde doch de internationale openbare 
orde van die Staat. 

25 oktober 1979 258 

2. - Verdrag van Wenen inzake 
diplomatiek verkeer d.d. 18 april 1961, 
art. 40, § 1 - Gezinsleden· van de 
diplomatieke ambtenaar - Immuniteit 
- Voorwaarden. 

De immuniteiten die met name voor 
de doorreis op het grondgebied van een 
derde Staat bij art. 40, § 1, Verdrag van 
Wenen inzake diplomatiek verkeer 
d.d. 18 april 1961, goedgekeurd bij de wet 
van 30 maart 1968, worden verleend aan 
de diplomatieke ambtenaar die de voor
waarden van die bepaling vervult, gelden 
voor de gezinsleden van de ambtenaar, 
die de voorrechten en immuniteiten 
genieten, aileen dan wanneer zij hem 
vergezellen of afzonderlijk reizen om 
zich bij hem te voegen of om naar hun 
land terug te kereJJ.; de echtgenote van 
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de diplomatieke ambtenaar die deze niet 
vergezelt, die niet op .weg is om zich bij 
hem te voegen of naar haar land niet 
terugkeert, kan zich niet beroepen op 
die immuniteiten. 

18 december 1979 479 

3. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen -
Bijlage bij die Overeenkomst - Protocol 
van ondertekening bij die Overeenkomst 

Voor de toepassing van 
hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof zijn of 
kunnen de bepalingen van die akten 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregels zijn. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkoinst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, van de bijlage bij die 
Overeenkomst en het Protocol van 
ondertekening, welke akten · te Luxem
burg zijn ondertekend op 24 mei 1966, 
zijn goedgekeurd bij de wet van 19 feb. 
1968 en in werking getreden op 
1 juni 1976, zijn ingevolge art. 1 van het 
Protocol bij die Overeenkomst, dat te 
Brussel op 26 sept. 1968 ondertekend, bij 
de wet van 2 feb. 1971 goedgekeurd en 
op 1 juli 1976 in werking getreden is, 
voor de toepassing van hoofdstukken III, 
IV en V Verdrag Benelux-Gerechtshof 
aangewezen als voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland · gemeenschappelijke 
rechtsregels, voor zover, wat betreft de 
bepalingen van de bijlage, de inhoud 
ervan is opgenomen in de wetgeving van 
de. Staat, waar de vraag om uitlegging is 
gesteld. 

24 januari 1980 601 

4. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een . Benelux
Gerechtshof - W A.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 2, § 1 - De 
regel van die bepaling is een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel die als 
dusdanig wordt aangewezen krachtens 
art. 1 van dat Verdrag. 

De regel van art. 2, § 1, W A.M.-wet 
volgens welke tot het verkeer op de 
openbare weg en op terreinen, die toe
gankelijk zijn voor het publiek of voor 
een zeker aantal personen die het recht 
hebben om er te komen, motorrijtuigen 
slechts worden toegelaten, indien 
de. burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
waartoe zij aanleiding kunnen geven, 
gedekt is door een verzekering, welke 
aan ,de bepalingen van deze wet beant-

woordt, is sinds 1 juli 1976 een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

5. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - WA.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 3 - De regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig 
wordt aangewezen krachtens art. 1 van 
dat Verdrag. 

De regel van art. 3 W A.M.-wet volgens 
welke de verzekering de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid moet dekken van 
de eigenaar, van iedere houder en van 
iedere bestuurder van het verzekerde 
motorrijtuig, zulks met uitzondering van 
de burgerlijke aansprakelijkheid van 
hen die zich door diefstal of geweldple
ging de macht over het motorrijtuig 
hebben verschaft, is sinds 1 juli 1976 een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

6. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - WA.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 6 - De regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig 
wordt aangewezen krachtens art. 1 van 
dat Verdrag. 

De regel van art. 6 W A.M.-wet volgens 
welke de verzekering aan de benadeelde 
een eigen recht tegen de verzekeraar 
geeft, is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

7.- Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - W A.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 9 - De regel 
van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig 
wordt aangewezen krachtens art. 1 van 
dat Verdrag. 

De regel van art. 9 W A.M.-wet volgens 
welke een vonnis gewezen in een geschil 
ter zake van door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, kan aan de verze-
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keraar, aan de verzekerde of aan de 
benadeelde slechts worden tegengewor
pen, indien zij in het geding partij zijn 
geweest dan wel daarin zijn geroepen, 
met dien verstande evenwel dat het 
vonnis, dat in een geschil tussen de 
benadeelde en de verzekerde is gewezen, 
kan worden tegengeworpen aan de ver
zekeraar, indien is komen vast te staan 
dat de laatste in feite de Ieiding van het 
geding op zich heeft genomen, is sinds 
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

het Benelux-Gerechtshof voorleggerl. 
(Art. 6 Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof, te Brussel ondertekend op 
31 maart 1965 en goedgekeurd bij de wet 
van 18 juli 1969.) 

24 januari 1980 601 

J 

24 januari 1980 601 JACHT 

8. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - W .A.M.-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 11, lid 2- De 
regel van die bepaling is een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel die als 
dusdanig wordt aangewezen krachtens 
art. 1 van dat Verdrag. 

De regel van art. 11, tweede lid, 
W A.M.-wet volgens welke een verzeke
raar zich een recht van verhaal kan 
voorbehouden tegen de verzekeringne
mer en, indien daartoe grond bestaat, 
tegen een verzekerde die niet de ver
zekeringnemer is, voor zover de verzeke
raar volgens de wet of de verzekerings
overeenkomst gerechtigd mocht zijn de 
uitkering te weigeren of te verminderen, 
is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

9. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof, art. 6 Prejudicieel 
geschil - Vraag om uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel die als 
dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1 van dat Verdrag- Vraag opge
worpen in een bij het Hof van Cassatie 
aanhangige zaak - Het Hof van Cassa
tie moet in de regel de vraag voorleggen 
aan het Benelux-Gerechtshof. 

Wanneer een vraag om uitlegging van· 
een voor Belgie, Luxemburg en l'{eder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen, -krachtens 
art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor 
het Hof van Cassatie is opgeworpen, 
moet het Hof die vraag in de regel aan 

1. - Veroordeling van beklaagde 
aileen ter zake dat hij op andermans 
grond heeft gejaagd zonder de toestem
ming van de eigenaar - Verbeurdver
klaring van het wapen waarvan de 
beklaagde zich heeft bediend, onwettig. 

De rechter die een beklaagde aileen 
veroordeelt ter zake dat hij op ander
mans goed heeft gejaagd, zonder de 
toestemming van de eigenaar of diens 
rechthebbenden, mag de verbeurdverkla
ring niet gelasten van het wapen waar
van de beklaagde zich heeft bediend. 
(Artt. 4, eerste lid, en 20, eerste lid, 
Jachtwet.) 

31 oktober 1979 280 

2. - Geen afgifte van het wapen -:
Bijzondere geldboete vastgesteld m 
art. 20 Jachtwet - Niet toepasselijk op 
het misdrijf zonder vergunning te heb
ben gejaagd op andermans grond. 

28 november 1979 397 

3. - Bescherming van vogels -
KB. 20 juli 1972 betreffende de bescher
ming van vogels, artt. 3 en 4, § 1 -
Verbod ingesteld bij genoemd art. 3 -
Afwijkingen toegestaan bij genoemd 
art. 4, § 1 - Draagwijdte. 

In afwijking van het bij art. 3 K.B. 
20 juli 1972 betreffende de bescherming 
van vogels bepaalde verbod laat art. 4, 
§ 1, van het genoemde K.B., zoals die 
bepaling werd vervangen bij art. 2 K.B. 
van 6 aug. 1974, aan de grondgebruiker 
en de houder van het jachtrecht, evenals 
aan hun gemachtigden of beedigde 
wachters, aan de houders van een jacht
verlof die een toelating hebben bekomen 
van de uitbater en aan de ambtenaren 
en aangestelden van het bestuur van 
waters en bossen toe de in bijlage 1 van 
het genoemde K.B. van 20 juli 1972 
vermelde vogels te allen tijde te vangen, 
te doden, te verdelgen of te bestrijden, 
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waarbij die personen onder eigen 
verantwoordelijkheid gebruik mogen 
maken, niet aileen van vuurwapens, 
zonder jachtverlof, en van klemmen die 
derwijze zijn geplaatst dat zij de vangst 
van andere vogels onmogelijk maken, 
maar ook, bij de bestrijding, van « kooi 
voor lokvogel » van die soorten, doch 
onder verbod aile andere middelen of 
tuigen te gebruiken. 

4 december 1979 418 

4. - Berscherming van vogels -
Afwijkingen van het bij art. 3 
KB. 20 juli 1972 ingestelde verbod 
bepaalde vogels te vangen, te doden of te 
verdelgen, te vervoeren, door te voeren 
of zelfs tijdelijk in of uit te voeren -
« Klem » en " gekooide lokvogel » -
KB. 20 juli 1972, art. 4 - Begrip. 

In de zin van art. 4 K.B. 
20 juli 1972 betreffende de bescherming 
van vogels, zoals die bepaling vervangen 
werd bij art. 2 K.B. 6 aug. 1974, is een 
« klem » een toestel om een vogel te 
vangen door middel van een beugel met 
veer, die dichtklapt als de vogel ermee 
in aanraking komt, en is een « kooi voor 
lokvogel » een « lokvogel » die in een 
zodanige kooi is gezet dat hij er niet uit 
kan ontsnappen en andere vogels er niet 
in kunnen. 

4 december 1979 418 

5. - Jachtwet, art. 2bis, § 1 - Jacht 
met het geweer - Minimumoppervlakte 
van een jachtterrein - Begrip. 

Uit de bepalingen van art. 2bis, § 1, 
eerste en tweede lid, en 1 • van het derde 
lid, J achtwet, waarbij wordt vastgesteld 
op welke terreinen de jacht met het 
geweer verboden is, volgt niet dat aileen 
de aanwezigheid van een autoweg, een 
bevaarbare waterloop of een spoorweg 
met een breedte, bermen inbegrepen, 
van meer dan vijftig meter, en geen 
andere feiten en omstandigheden, zoals 
de aanwezigheid van woningen, in de 
zin van die bepalingen oorzaak kunnen 
zijn van het verbreken van het aaneen
gesloten karakter van een jachtterrein of 
van de beperking van de totale opper
vlakte ervan. 

10 juni 1980 1250 

JEUGDBESCHERMING 

1. - Overtredingen van wetten en 
verordeningen inzake wegverkeer -
Vervolgingen ten Jaste van minderjari
gen van meer dan zestien jaar en 

minder dan voile achttien jaar en van 
meerderjarigen - Openbaarheid van de 
terechtzitting. 

Het onderzoek van de vervolgingen 
ten laste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan volle 
achttien jaar oud die voor de gemeen
rechtelijke gerechten zijn ingesteld, 
heeft in de gevallen van art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet, nl. wegens over
treding van wetten en verordeningen 
inzake het wegverkeer, in raadkamer 
plaats; die procedure kan niet gelden 
voor andere personen die terzelfder tijd 
voor die gerechten worden vervolgd, 
zelfs indien die personen en de minder
jarigen bij een zelfde exploot worden 
gedagvaard. (Art. 96 Gw.; art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet.) 

5 september 1979 4 

2. - Overtredingen van wetten en 
verordeningen inzake wegverkeer 
Vervolgingen ten laste van minderjari
gen van meer dan zestien jaar en 
minder dan voile achttien jaar en van 
meerderjarigen - Openbaarheid van de 
terechtzitting- Toe te passen regels. 

Het onderzoek van de vervolgingen 
ten laste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan volle 
achttien jaar, voor de krachtens het 
gemeen recht bevoegde gerechten inge
steld in de gevallen van art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet, onder meer in 
geval van overtreding van de wetten en 
verordeningen betreffende de politie 
over het wegverkeer, heeft plaats in 
raadkamer. 

20 november 1979 357 

3. - Jeugdbeschermingswet, art. 36bis 
- Feiten door de beklaagde gepleegd 
toen hij nog geen valle achttien jaar oud 
was - Behandeling van de zaak ter 
openbare terechtzitting voor de eerste 
rechter - Beslissing in hager beroep dat 
de procedure voor de eerste rechter 
nietig is - Tijdens de bovenvermelde 
behandeling bekomen gegevens wettig 
buiten beschouwing gelaten. 

27 n<)ll"ember 1979 381 

4. - Minderjarige van meer dan 
zestien jaar en minder dan valle achttien 
jaar oud op het ogenblik van de feiten -
Minderjarige van vreemde nationaliteit 
- Minderjarige verdacht van overtre
ding van de bepalingen van de wetten 
en verordeningen betreffende het weg
verkeer - Strafvordering aanhangig bij 
het gemeenrechtelijk gerech~ - !Vfinder
jarige meer dan valle achttien Jaar oud 
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en volgens zijn nationale wet meerderja
rig op het tijdstip van de debatten -
Toepasselijke regels. 

Het onderzoek van de vervolgingen 
welke ten laste van een beklaagde van 
vreemde nationaliteit, die meer dan 
zestien jaar en minder dan voile achttien 
jaar oud was op het ogenblik van 
de feiten, voor de gemeenrechtelijke 
gerechten worden ingesteld in de bij 
artikel 36bis Jeugdbeschermingswet 
bepaalde gevallen, o.a. in geval van 
overtreding van de wetten en verorde
ningen betreffende het wegverkeer, 
heeft plaats in raadkamer, zelfs indien 
de beklaagde op het tijdstip van de 
debatten meer dan voile achttien jaar 
oud en volgens zijn nationale wet meer
derjarig is. (Art. 36bis Jeugdbescher
mingswet.) 

12 februari 1980 697 

5. - Jeugdl'!!chter die kennis heeft 
genomen van de vorderingen van het 
openbaar ministerie gegrond op art. 36, 
2", Jeugdbeschermingswet - Rechter 
die enkel de in art. 37, 3", Jeugdbescher
mingswet gestelde maatregel beveelt -
Wettigheid. 

De jeugdrechter die kennis neemt van 
de vordering van het openbaar minis
terie, gegrond op art. 36, 2", Jeugdbe
schermingswet, schendt de artt. 31 en 
36 van die wet niet wanneer hij t.a.v. een 
minderjarige de maatregel treft, voorge
schreven bij art. 37, 3", van die wet, t.w. 
plaatsing onder toezicht zonder dat hij 
t.a.v. de ouders ook nog besluit tot 
opvoedingsbijstand als bedoeld in 
art. 31 van dezelfde wet. 

13 augustus 1980 1389 

K 

KNEVELARIJ 

Overtreding van art. 243 Sw. - Hoeda
nigheid van ambtenaar, openbaar oBi-. 
cier of met een openbare dienst belast 
persoon - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat een beklaagde, die vervolgd is· 
wegens knevelarij en omkoping van 
ambtenaren, opgetreden is als ambte
naar, openbaar officier of met een open
bare dienst belast persoon, wanneer dat 
arrest erop wijst dat die beklaagde 
tijdelijk opsteiler was bij de controle-

dienst van de belasting over de toege~ 
voegde waarde, dat hij een zekere druk 
heeft uitgeoefend op belastingplichtigen 
die hij in de uitoefening van zijn ambt 
diende te belasten en dat hij meehielp 
aan de belastingheffing. 

23 april 1980 1054 

KOOP 
1. - Rechtsvordering van de koper op 

grond van een koopvei7lietigend gebrek 
- Instellen binnen een korte termijn -
Hoe kort deze termijn is, wordt door de 
feitenrechter beoordeeld. 

De rechter stelt in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze de omstandigheden 
vast waaruit hij, rekening houdende met 
de aard van de gebreken en het plaatse
lijk gebruik, afleidt of de koper de 
rechtsvordering ten gevolge van de 
koopvernietigende gebreken heeft inge
steld binnen een korte termijn nadat zij 
aan het licht zijn gekomen. (Artt. 
1641 en 1648 B.W.) 

11 oktober 1979 186 

2. - Verkoop van vervangbare zaken 
- Koopwaren gelndividualiseerd door 
telling of meting- Gevolg. 

Wanneer, na een verkoop van ver
vangbare zaken, de koopwaren geindivi
dualiseerd zijn door telling of meting, 
kan de verkoper de koopwaren niet 
meer laten vervangen. (Artt. 1243, 
1582 en 1585.) 

19 oktober 1979 229 

3. - Vrijwaring bij uitwinning -
Lasten op de verkochte zaak die bij de 
koop niet zijn opgegeven - Verplichting 
tot vrijwaring. 

De verkoper is verplicht de koper te 
vrijwaren voor de lasten op de verkochte 
zaak die bij de koop niet zijn opgegeven. 
(Art. 1626 B.W.) 

26 oktober 1979 266 

4. - Benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde - Bewijs van het nadeel -
Verslag van drie deskundigen - Burger
lijk Wetboek, artt. 1878 en 1880 -
Dwingende bepalingen - Afwijkingen. 

Wettelijke bepalingen van dwingende 
aard zijn de artt. 1678 en 1680 B.W. 
volgens welke inzake koop het bewijs 
van de benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde niet kan worden geleverd dan 
door een verslag van drie deskundigen, 
die ambtshalve worden benoemd, tenzij 
de partijen zich omtrent de benoeming 
van alle drie gezamenlijk verstaan heb-
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ben; de partijen mogen van die bepalin
gen afwijken nadat de betwisting is 
ontstaan. 

11 januari 1980 549 

5. - Benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde - Schatting van het onroerend 
goed volgens de staat en de waarde op 
het ogenblik van de koop. 

Om te weten of er benadeling voor 
meer dan zeven twaalfde is, moet het 
onroerend goed worden geschat volgens 
zijn staat en zijn waarde op het ogenblik · 
van de koop. (Art. 1675 B.W.) 

11 januari 1980 549 

6. - Wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van de woningbouw en de verkoop van 
te bouwen of in aanbouw zijnde wonin
gen - Dwingende wetsbepalingen, o.a. 
in de artt. 3 tot 11. 

27 februari 1980 784 

7.- Verkoop van een onroerend goed 
- Verkoop van een met niet zichtbare 
erfdienstbaarheden bezwaard onroerend 
goed - Erfdienstbaarheden door de 
verkoper niet opgegeven - Gevolgen 
t.a.v. zijn verbintenissen. 

Indien de verkoper van een onroerend 
goed dat bezwaard is met niet zichtbare 
erfdienstbaarheden die niet zijn opgege
ven en die zo gewichtig zijn dat er reden 
is om te vermoeden dat de koper niet 
zou hebben gekocht ingeval hij die 
gekend had, kan deze de ontbinding van 
het contract vorderen, tenzij hij verkiest 
met schadevergoeding genoegen te 
nemen. (Art. 1638 B.W.) 

28 maart 1980 952 

8. - Verborgen gebreken van de 
verkochte zaak - Gebrek van de zaak 
-Begrip. 

Het verborgen gebrek van de ver
kochte zaak, dat de verkoper tot vrijwa
ring verplicht, kan een gebrek zijn dat, 
zelfs indien het de zaak niet intrinsiek 
aantast, deze ongeschikt maakt tot het 
gebruik waartoe de koper, naar de 
verkoper wist, ze bestemde. (Artt. 
1641 tot 1647 B.W.) 

19 juni 1980 1314 

L 

LANDLOPERU 
1. - Jnternering in een toevluchtshuis 

- Vaststelling van de duur van de 
internering. 

De politierechtbank, die de interne
ring van een landloper in een toe
vluchtshuis beveelt, is niet bevoegd om 
de duur van deze internering vast te 
stellen; dat staat aan de minister van 
Justitie. (Artt. 16, 17 en 18 wet van 
27 nov. 1891 .) 

3 oktober 1979 143 

2. - Terbeschikkingstelling van de 
regering van een Jandloper om gedu
rende ten minste twee jaar en ten 
hoogste zeven jaar in een bedelaarsge
sticht opgesloten te worden - Geen 
vaststelling van omstandigheden waar
van sprake is in art. 13 wet 
van 27 nov. 1891 - Niet wettelijk 
verantwoorde beslissing. 

18 december 1979 484 

3. - Jnternering in een toevluchtsoord 
bevolen door de politierechtbank -
Vaststelling van de duur - Bevoegdheid 
van de minister van Justitie en niet van 
de politierechtbank. 

18 december 1979 484 

4. - Vonnis van de politierechtbank 
tot internering van een landloper -
Hoger beroep - Vormen. 

Hoger beroep tegen vonnissen van de 
politierechtbank, m.n. inzake landloperij, 
wordt ingesteld, behandeld en uitgewe
zen in dezelfde vorm als het boger 
beroep tegen de correctionele vonnissen. 
(Art. 172 Sv., en artt. 16 en 16bis wet 
27 nov. 1891.) 

19 december 1979 491 

LASTGEVING 

1. - Lastgeving om niet- Begrip. 
Lastgeving als omschreven in het 

Burgerlijk Wetboek geschiedt uiteraard 
om niet, maar daarbij kan nochtans, 
ingevolge een overeenkomst, een loon 
worden bedongen, dat een billijke ver
goeding van de bewezen diensten moet 
uitmaken. (Art. 1986 B.W.) 

6 maart 1980 842 

2. - Overeengekomen loon - Loon 
dat een billijke vergoeding van de bewe
zen diensten moet uitmaken. 

Lastgeving als omschreven in het 
Burgerlijk Wetboek geschiedt uiteraard 
om niet, maar daarbij kan nochtans, 
ingevolge een overeenkomst, een loon 
worden bedongen, dat een billijke ver
goeding van de bewezen diensten moet 
uitmaken. (Art. 1986 B.W.) 

6 maart 1980 842 
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3. - Bezoldigde lastgeving die van- ' kinderen die maar een enkel huishou

wege de lasthebber een daad van koop- den vormen - Verplichting behorende 
handel is - Omstandigheid die geen tot de " lasten van de huishouding ». 
wijziging verantwoordt van de regels Wanneer ouders en kinderen samen-
inzake dat contract. wonen en dus slechts een enkel huis-

Het enkele feit dat de lastgeving in houden vormen, is de bijdrage die een 
het huidige rechtsverkeer doorgaans van de echtgenoten van de andere vor
bezoldigd zou zijn, wijzigt niet de in het dert om, overeenkomstig art. 203 B.W., te 
Burgerlijk Wetboek vastgestelde speci- voldoen aan de verbintenis die zij, door 
fieke regels inzake dat contract, ook niet de enkele daad van het huwelijk, samen 
wanneer de lastgeving aan de zijde van hebben aangegaan om aan hun kinderen 
de lasthebber een daad van koophandel kost, onderhoud en opvoeding te ver-
is. schaffen, een deel van de « lasten van de 

6 maart 1980 842 huishouding ». (Artt. 203 en 221 B.W.} 

4. - Overeengekomen loon - Ver
mindering door de rechter - Begrip. 

Uit de betekenis en de draagwijdte 
van de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek over de lastgeving blijkt dat de 
rechter bevoegd is om het voor de 
uitvoering van een lastgeving overeenge
komen loon te verminderen, wanneer hij 
vaststelt dat dit loon buiten verhouding 
is met de bewezen diensten. 

6 maart 1980 842 

LEVENSONDERHOUD 
1. - Burgerlijk Wetboek, art. 208 -

Wetsbepaling waarin de onderhoudsver
plichting niet afhankelijk wordt gesteld 
van de voorwaarde dat de onderhouds
plichtige gegoed is. 

Art. 208 B.W. waarin bepaald wordt 
dat het levensonderhoud slechts wordt 
toegestaan naar verhouding van de 
behoeften van hem die het vordert en 
van het vermogen van hem die het 
verschuldigd is, stelt de onderhoudsver
plichting niet afhankelijk van de voor
waarde dat de onderhoudsplichtige 
gegoed is. 

4 februari 1980 656 

2. - Art. 203 B. W. - Verplichting voor 
de echtgenoten om aan hun kind kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen 
- Begrip - Omvang. 

De verplichting voor de echtgenoten 
om aan hun kind kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen, eindigt niet 
noodzakelijk en in elk geval met de 
meerderjarigheid van het kind, maar 
kan voortduren totdat dit voor zijn 
levensonderhoud zelf kan instaan. (Art. 
203 B.W.) 

14 maart 1980 873 

3. - Afstamming - Verplichting van 
de ouders om hun kinderen kost en 
onderhoud te verschaffen - Art. 203 
B. W. - Samenwonen van ouders en 

27 maart 1980 950 

4. - Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding - Bedrag - Vaststelling 
-Criteria. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
dat aan de echtgenoot die de echtschei
ding heeft verkregen een uitkering tot 
onderhoud moet worden toegekend, 
wanneer de rechter vaststelt, eensdeels, 
dat die echtgenoot met zijn huidige 
inkomen niet op hetzelfde niveau kan 
leven als tijdens het gemeenschappelijke 
leven en, anderdeels, zegt dat de andere 
echtgenoot, naar uit het onderzoek van 
zijn beroepsuitgaven en -inkomsten 
blijkt, het vastgestelde levensonderhoud 
kan uitkeren. (Art. 301, § 1, B.W.; art. 1 
wet van 9 juli 1975.} 

5 juni 1980 1240 

5. - Uitkering tot levensonderhoud -
Geding tot echtscheiding - Bestaansmi
nimum aan de echtgenote toegestaan 
door een openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn - Gevolg t.o. v. de 
onderhoudsverplichting van de echtge
noot. 

Het feit dat een echtgenote, eiseres tot 
uitkering van onderhoudsgeld, een 
bestaansminimum geniet dat haar uitge
keerd wordt door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn vermindert 
de verplichtingen van de onderhouds
plichtige niet. 

13 juni 1980 1269 

6. - Beslissing dat de echtgenoten 
hun overeenkomst over de uitkering die 
aan een van hen na de echtscheiding 
toekomt, hebben willen gelijkstellen met 
de rechterlijke beslissing die deze had 
kunnen verkrijgen op grand van 
art. 301 B. W. - Middel afgeleid uit 
miskenning van de bewijskracht van de 
akte tot vaststelling van die overeen
komst- Begrip. 

W anneer de rechter heeft beslist dat 
de echtgenoten hun overeenkomst over 
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de uitkering die aan een van heiden na 
de echtscheiding toekomt, hebben willen 
gelijkstellen met de rechterlijke beslis
sing die laatstgenoemde op grond van 
art. 301 B.W. had kunnen verkrijgen, kan 
het Hof geen miskenning van de bewijs
kracht van de akte tot vaststelling van 
die overeenkomst afleiden uit de enkele 
omstandigheid dat sommige bedingen 
van die overeenkomst afweken van de 
gewone toepassingsregels van die wet
tekst. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

26 juni 1980 1359 

LOON (BESCHERMING GE-
LIJKHEID) 
1.- Begrip. 
Loon is de tegenprestatie van arbeid 

die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht. 

29 oktober 1979 272 

2. - Bescherming - Eindejaarspre
mie - Loon in de zin van de wet van 
12 april 1965. 

Eindejaarspremies, die aan werkne
mers worden toegekend wegens ter uit
voering van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, zijn loon in de zin van 
art. 2 Wet Bescherming Loon Werkne
mers 12 april 1965. 

29 oktober 1979 272 

3. - Bescherming - Beslag op en 
overdracht van het loon. 

Art. 29 Wet Bescherming Loon 
Werknemers 1965, volgens hetwelk in 
geval van verzet de gecedeerde schulde
naar niets mag inhouden van het loon 
ter uitvoering van de overdracht, zolang 
deze door de mederechter niet is 
bekrachtigd overeenkomstig art. 31, is 
toepasselijk op elk verzet, ook al is dat 
te laat gedaan. 

29 november 1979 404 

4.- Begrip. 
Loon is de tegenprestatie van arbeid 

die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht. 

24 december 1979 501 

5. - Recht op loon - Niet verrichten 
van de bedongen arbeid - Geen aan
spraak op loon. 

Behoudens afwijkende wettelijke of 
contractuele regeling heeft de werkne
mer geen aanspraak op loon voor de 
periode gedurende welke hij, zelfs door 
toedoen van de werkgever, geen arbeid 
verricht. 

24 december 1979 501 

6. - Bewijs - Inkomstenbelastingen 
- Forfaitair vastgesteld bedrag dat van 
de bruto-inkomsten wordt afgetrokken 
uit hoofde van bezoldiging van een 
gezinslid van de belas-tingplichtige -
Feit van taxering en aftrek zonder 
waarde om te bewijzen dat aan gezegd 
gezinslid inderdaad een bezoldiging 
werd betaald. 

Wanneer, voor de vaststelling van de 
van het belastbaar inkomen aftrekbare 
bedrijfslasten van de belastingplichtige, 
de bezoldiging van een gezinslid dat met 
hem samenwerkt, is vastgesteld op een 
vast bedrag, overeenkomstig art. 44, 
tweede lid, of 248, § 1, vierde lid, W.I.B., 
of deel uitmaakt van een forfaitair 
aanslagstelsel als bedoeld in het tweede 
lid van voormeld art. 248, § 1, bewijst de 
aftrek van het bedrag van die bezoldi
ging niet dat het betrokken gezinslid het 
aangegeven loon werkelijk ontvangen 
heeft, doch evenmin dat aan dit gezins
lid geen loon werd uitbetaald. 

28 januari 1980 615 

7. Bescherming Wet 
van 12 april 1965, art. 23 - Inhouding op 
het loon - Bedragen die in mindering 
mogen worden gebracht op het loon -
Limitatieve opsomming. 

Art. 23 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers somt de 
bedragen op die in mindering kunnen 
worden gebracht op het loon en dus 
aanleiding geven tot wettelijke schuld
vergelijking; die opsomming is limitatief. 

10 maart 1980 852 

8. - Begrip - Opzeggingsvergoeding. 
De opzeggingsvergoeding, die geen 

tegenprestatie voor verrichte arbeid is, is 
geen loon voor de toepassing van de 
arbeidsovereenkomstenwetgeving. (Art. 
22 A.O.W.) 

24 maart 1980 913 

9. - Bescherming Gelijkheid -
Opzeggingsvergoeding verschuldigd aan 
een werknemer als bedoeld in art. 1 wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon van de werknemers 

Schuldvordering tot vergoeding 
gewaarborgd door een algemeen voor
recht op alle roerende goederen van de 
werkgever. 

17 april 1980 1035 

10. - Bescherming - In geld waar
deerbaar voordeel waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft - Verschaffen van werkkleding -
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Geen voordeel in de zin van art. 2, eerste 
lid, 3, wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werk
nemers. 

Het verschaffen van werkkleding door 
de werkgever, bedoeld in art. 103bis, 3, 
algemeen reglement op de arbeidsbe
scherming, is geen op geld waardeerbaar 
voordeel waarop de werknemer ten laste 
van zijn werkgever recht heeft ingevolge 
zijn dienstbetrekking, in de zin van 
art. 2, eerste lid, 3, wet 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, en komt derhalve niet 
in aanmerking bij de vaststelling van het 
basisloon van de getroffene van een 
arbeidsongeval. 

21 april 1980 1043 

M 

MANDELIGHEID 

Verplichting voor de medei:iigenaars 
van een gemene muur bij te dragen in 
het herstel of de wederopbouw van die 
muur- Grenzen. 

De verplichting voor de medeeige
naars van een ger.nene muur om, ieder 
naar evenredigheid van zijn recht, bij te 
dragen in het herstel of de wederopbouw 
van die muur heeft betrekking op wer
ken die zijn vereist voor het on
derhoud van de r.nuur of die zijn ver
nietiging of verval r.noeten verhinderen; 
daarin zijn niet begrepen de werken die 
een van de medeiHgenaars heeft uitge
voerd of zal uitvoeren in zijn eigen 
belang, nl. werken met het oog op de 
verbetering van de geluidsisolatie in het 
gebouw. (Art. 655 B.W.) 

HOOFDSTUK IV. --' Gepleegd in het 
buitenland 

HOOFDSTUK V. - Rechtvaardig/ng en 
verschoning. 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 
Afdeling 2.- Verschoning .. 

HOOFDSTUK VI. - Verzachtende en 
ver.zWarende omstandigheden 

HOOFDSTUK VII. -Paging 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN 

MOREEL BESTANDDEEL 

1. - Heling van cheques - Verduiste
ring van het bedrag van die cheques na 
inning van het bedrag ervan - Onder
scheiden misdrijven. 

Cheques helen !evert niet hetzelfde 
misdrijf op als het bedrieglijk verduiste
ren van het bedrag ervan. 

10 oktober 1979 179 

2. - Sociale zaken - Wet waarin 
wordt bepaald, enerzijds, dat overtreding 
van haar bepalingen wm·dt gestratt met 
een gevangenisstrat en een geldboete of 
met een van die straffen aileen en, 
anderzijds, dat de geldboete zoveel maal 
wordt toegepast als er werknemers zijn 
t.a. v. wie bepalingen zijn overtreden, 
zonder dat evenwel het totaal van de 
geldboeten een vastgesteld maximum 
mag overschrijden - Misdrijf dat met 
een enkele strat wordt gestraft. ." 

Wanneer de wet in sociale zaken 
bepaalt, enerzijds, dat een overtreding 
van haar bepalingen wordt gestraft met 
een gevangenisstraf en een geldboete of 
met een van die straffen en, anderzijds, 
dat de geldboete .zoveel maal wordt 
toegepast als er werknemers zijn t.a.v. 
wie bepalingen zijn overtreden, zonder 
dat evenwel het totaal van de geldboeten 
een vastgesteld maximum mag over-

6 september 1979 16 schrijden, stelt zij op dat misdrijf een 

MISDRIJF 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 

materieel en moreel bestanddeel 

HOOFDSTUK II. - Soorten 
Afdeling 1. - Aflopend, voortgezet, 

voortdurend misdrijf. 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid 
Afdeling 1.- Natuurlijke personen. 
Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

enkele straf. Het feit dat de uitgespro
ken geldboete, die hetzij samen met een 
gevangenisstraf, hetzij afzonderlijk, is 
uitgesproken, moet worden berekend 
naar gelang vail het aantal werkner.ners 
t.a.v. wie de wet is overtreden, belet niet 
dat het hier een enkele · straf betreft; 
(Impliciet.) 

7 november 1979 292 

3. - Sociale zaken - Wet volgens 
welke, eneizijds, een overtreding van 
haar bepalingen gestraft wordt met een 
gevangenisstrat en een geldboete of met 
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een van die straHen aileen en, ander
zijds, een geldboete zal worden uitge
sproken zoveel maal als er werknemers 
zijn t.a. v. wie bepalingen van die wet 
zijn overtreden, zonder dat evenwel het 
totaal van de geldboeten een vastgesteld 
maximum mag overschrijden - Misdrijf 
waarop een enkele strai is gesteld. 

Wanneer de wet in sociale zaken 
bepaalt, enerzijds, dat een overtreding 
van haar bepalingen wordt gestraft met 
een gevangenisstraf en een geldboete of 
met een van die straffen aileen, en, 
anderzijds, dat de geldboete zoveel maal 
wordt toegepast als er werknemers zijn 
t.a.v. wie de bepalingen zijn overtreden, 
zonder dat evenwel het totaal van de 
geldboeten een vastgesteld maximum 
mag overschrijden, Ievert het telastge
legde feit, hoewel het is gepleegd t.a.v. 
verschillende werknemers, ingevolge de 
wet slechts een enkel misdrijf op waarop 
maar een enkele straf mag worden 
toegepast. 

13 november 1979 329 

4. - Sociale zaken - Overtreding van 
de wet van 26 jan. 1951 betreffende de 
vereenvoudiging van de documenten 
waarvan het bijhouden door de sociale 
wetgeving is opgelegd - Bestanddelen 
van het misdrijf. 

De rechter die een werkgever veroor
deelt wegens een overtreding van de wet 
van 26 jan. 1951 om de bij die wet 
ingevoerde controle te hebben verhin
derd, moet nader bepalen dat het gaat 
om een werkgever die verplicht is een of 
meer bij die wet of de uitvoeringsbeslui
ten voorgeschreven documenten bij te 
houden. 

13 november 1979 329 

5. - Sociale zaken Misdrijf -
Gevallen waarin volgens de wet zoveel 
keer een geldboete moet worden toege
past als er werknemers bij het misdrijt 
betrokken zijn - Verscheidene misdrij
ven waarbij telkens verschillende werk
nemers betrokken zijn - Begrip. 

Hoewel in de gevallen waarin volgens 
de wet zoveel keer een geldboete moet 
worden toegepast als er werknemers bij 
het misdrijf betrokken zijn, elk telastge
legde feit, in de regel, slechts een enkel 
misdrijf oplevert, beslist de rechter niet
temin wettig op grond van feitelijke 
omstandigheden dat t.a.v. verschillende 
werknemers of groepen werknemers 
afzonderlijke misdrijven zijn begaan en 
dat dus op elk van die misdrijven een 
afzonderlijke straf moet worden toege
past, d.w.z. in voorkomend geval, een 

afzonderlijke geldboete waarvan het 
bedrag telkens wordt vastgesteld naar 
rato van het aantal bij het misdrijf 
betrokken werknemers. 

29 april 1980 1078 

HOOFDSTUK II 
SOORTEN 

Afdeling 1. - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III 
TOEREKENBAARHEID 

Afdeling 1.- Natuurlijke personen. 
Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

HOOFDSTUK IV 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

HOOFDSTUKV 
RECHTV AARDIGING EN VERSCHONING 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 

6. - Rechtvaardigingsgrond - Over-
macht - Begrip. · 

De rechter kan, wanneer hij op grond 
van een beoordeling van feitelijke aard, 
die derhalve onaantastbaar is, laat gel
den dat, gelet op de omstandigheden van 
de zaak, het slachtoffer van een ver
keersongeval voor de beklaagde een niet 
te voorziene hindernis heeft uitgemaakt, 
daaruit afleiden dat de uit het misken
nen door het slachtoffer van een bepa
ling van het verkeersreglement ontstane 
hindernis voor beklaagde een geval van 
overmacht heeft uitgemaakt. 

27 mei 1980 1192 
Afdeling 2.- Verschoning. 

HOOFDSTUK VI 
VERZACIITENDE EN VERZW ARENDE OM

STANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK VII 
POGING 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN) 

Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2" -
Verbod werken te ondernemen die zijn 
verboden bij een koninklijk besluit tot 
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rangschikking van een landschap -
Betekenis van het woord " onder
nemen:.. 

In de bepaling van art. 21, 2•, wet 
7 aug. 1931 waarbij strafbaar wordt 
gesteld « hij die werken onderneemt 
welke verboden zijn bij een koninklijk 
besluit tot rangschikking van een land
schap, tenware zij bij koninklijk besluit 
van latere datum werden toegelaten », 
sluit de uitdrukking « werken 
ondernemen " niet het voortzetten van 
reeds aangevangen werken uit. 

19 maart 1980 894 

N 

NAAM 
Handelsrecht - Vrij gebruik van een 

handelsnaam - Twee concurrenten met 
dezelfde naam - Vaorwaarden voor het 
gebruiksrecht. 

In beginsel kan iedere koopman vrij 
gebruik maken van zijn familienaam en 
als twee kooplieden die concurrenten 
zijn, dezelfde naam hebben, mogen zij 
die naam gebruiken, doch op voor
waarde dat hij, die zich het laatst als 
koopman heeft gevestigd, het nodige 
doet om aile verwarring te vermijden. 
(Impliciet.) (Artt. 20, 3", en 55, b, wet van 
14 juli 1971 betreffende de handelsprak
tijken.) 

20 februari 1980 742 

NACHTGERUCHT 
RUMOER 

OF NACHT-

Art. 516, 1", Strafwetboek- Begrip. 
Storend nachtgerucht veroorzaken, dat 

met de normale uitoefening van een 
beroep noodzakelijk gepaard gaat, is niet 
strafbaar, wanneer de dader de gepaste 
maatregelen heeft getroffen om de 
nachtrust van de buren niet te storen; 
het is strafbaar wanneer de dader om 
commerciEHe redenen niet de gepaste 
maatregelen heeft genomen waardoor 
het nachtgerucht kon worden voorko
men of binnen aanvaardbare perken 
gehouden. 

3 juni 1980 1228 

NATUURLUK KIND 

gehad Bewijsmiddelen van die 
betrekkingen - Burgerlijk Wetbaek, 
art. 340b - Bepaling van interne open
bare orde dach niet van internationale 
openbare orde. 

25 oktober 1979 258 

2. - Internationale openbare orde -
Buitenlandse wet die aan het natuurlijk 
kind een rechtsvordering tot levensan
derhoud toekent die strookt met die 
welke bij art. 340b B. W. wordt bepaald, 
doch geen termijn vaststelt voar het 
indienen van de vordering en de bewijs
middelen niet beperkt - Wet die niet 
strijdig is met de Belgische internatia
nale openbare orde. 

25 oktober 1979 258 

NIEUWE VORDERING 
1. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Eiser die zich voor de 
eerste rechter burgerlijke partij heeft 
gesteld tegen de beklaagde en tegen de 
verzekeraar van de beklaagde - Wijzi
ging of uitbreiding van de vordering van 
de burgerlijke partij in hager beroep -
Ontvankelijke vardering - Vaarwaar
den. 

Wanneer de getroffene van een weg
verkeersongeval zich voor de eerste 
rechter burgerlijke partij heeft gesteld, 
tegen de beldaagde en diens verzeke
raar, kan hij zijn vordering in hoger 
beroep enkel wijzigen of uitbreiden mits 
hij zulks bij conclusie op tegenspraak 
heeft gevraagd en de vordering gegrond 
blijft op het aan de beklaagde telastge· 
legde misdrijf. (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 
4 wet 17 april 1878; artt. 6 en 9 W A.M.
wet; artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) (Impli
ciet.) 

18 september 1979 54 

2. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Wijziging of uitbreiding van 
de vordering van de burgerlijke partij in 
hoger beroep - Voorwaarden. 

De burgerlijke partij kan haar vorde
ring in hoger beroep wijzigen of uitbrei
den op voorwaarde dat de wijziging of 
uitbreiding ervan bij conclusie op tegen
spraak werd gevraagd en dat de wijzi
ging of uitbreiding gegrond blijft op het 
aan de beklaagde ten laste gelegde. (Art. 
1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet van 
17 april 1878; artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) 

10 oktober 1979 175 

1. - Natuurlijk kind dat een uitk:ering 3. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
tot Jevensonderhoud vardert van hem Wetbaek, art. 807 - Bepalingen die 
die met zijn maeder gemeenschap heeft toepasselijk zijn in hager beraep. 
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De bepalingen van art. 807 Ger.W. 

betreffende de uitbreiding of wijziging 
van de vordering die voor de rechter 
aanhangig is, zijn van toepassing in 
hoger beroep. (Art. 1042 Ger.W.) 

7 januari 1980 529 · 

4. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Uitbreiding of wijziging, in 
hoger beroep, van de eis van de burger
Jijke partij - Voorwaarden. 

De burgerlijke partij kan in hoger 
beroep haar eis uitbreiden of wijzigen 
op voorwaarde dat de uitbreiding of 
wijziging is gevraagd bij een op tegen
spraak genomen conclusie en blijft be
rusten op het misdrijf dat aan de 
beklaagde ten laste is gelegd. (Art. 
1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; 
artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) 

12 februari 1980 693 

5. - Burgerlijke zaken 
van de vordering- Begrip. 

Wijziging 

De vervanging van een vordering 
wegens onrechtmatige daad door een 
vordering wegens het verbreken van het 
evenwicht tussen naburige eigendom
men vormt een wijziging van de vorde
ring en doet dus een nieuwe vordering 
ontstaan. (Art. 807 Ger.W.) 

20 maart 1980 903 

6. - Burgerlijke zaken Wijziging 
van de vordering - Ambtshalve wijzi
ging door de rechter van de oorspronke
Jijke vordering - Onwettige wijziging. 

De artt. 702 en 807 Ger.W. worden 
geschonden en het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging wordt 
miskend door de beslissing die ambts
balve de oorspronkelijke vordering wij
zigt, met name door een vordering 
wegens onrechtmatige daad te vervan
gen door een vordering wegens het 
verbreken van het evenwicbt tussen 
naburige eigendommen. 

20 maart 1980 903 

7.- Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Wijziging of uitbreiding van 
de vordering van de burgerlijke partij in 
hoger beroep - Vereisten. 

De burgerlijke partij kan baar vorde
ring in hoger beroep wijzigen of uitbrei
den, op voorwaarde dat de uitbreiding of 
wijziging is gevraagd bij een op tegen
spraak genomen conclusie en blijft be
rusten op het misdrijf dat aan de 
beklaagde ten laste is gelegd. (Art. 
1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet 
van 17 april 1878; artt. 2, 807 en 
1042 Ger.W.) 

22 mei 1980 1179 

0 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 
1. - Strafwetboek, art. 253 - Ver

beurdverklaring van het door de omko
per gegevene of van de waarde daarvan 
- Voorwaarden. 

Voor de toepassing van art. 253 Sw., 
dat bepaalt dat bet door de omkoper 
gegevene, of de waarde daarvan, wordt 
verbeurd verklaard, is geenszins vereist 
dat de persoon ten aanzien van wie de 
verbeurdverklaring wordt uitgesproken 
eigenaar van de verbeurd verklaarde 
voorwerpen is geworden. 

15 april 1980 1004 

2. - Overtreding van art. 246 Sw. -
Hoedanigheid van ambtenaar, openbaar 
officier of met een openbare dienst 
belast persoon - Concreet geval. 

· Naar recbt verantwoord is de beslis
sing dat een beklaagde, die vervolgd is 
wegens knevelarij en omkoping van 
ambtenaren, opgetreden is als ambte
naar, openbaar officier of met een open
bare dienst belast persoon, wanneer dat 
arrest erop wijst dat die beklaagde 
tijdelijk opsteller was bij de controle
dienst van de belasting over de toege
voegde _ waarde, dat hij een zekere druk 
heeft uitgeoefend op belastingplicbtigen 
die hij in de uitoefening van zijn ambt 
diende te belasten en dat bij meebielp 
aan de-belastingheffing. 

23 april 1980 1054 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER 
1. - Tuchtzaken - Noodzaak of 

raadzaamheid van een bijkomend onder
zoek - Onaantastbare beoordeling. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of raadzaam
beid van een bijkomend onderzoek en 
uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter dat onderzoek beeft geweigerd, 
omdat zulks niet noodzakelijk was om 
tot zijn overtuiging te komen, valt niet 
af te leiden dat bet recbt van verdedi
ging is miskend. 

6 december 1979 435 

2. - Strafzaken - Akte - Verschrij
ving - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 

22 januari 1980 579 
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3. - Noodzaak of raadzaamheid van 

een onderzoeksmaatregel - Onaantast
bare beoordeling. 

5 februari 1980 662 

4. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Noodzakelijkheid of 
raadzaamheid van een onderzoeks
maatregel - Onaantastbare beoordeling. 

12 februari 1980 693 

5. - Strafzaken - Strafvordering -
E{m enkel strafbaar opzet - Onaantast
bare beoordeling. 

De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze in feite of verscheidene 
feiten, wegens eenheid van opzet, een 
enkel strafbaar feit opleveren. 

15 april 1980 1012 

6. - Strafzaken - Noodzakelijkheid 
of raadzaamheid van een bijkomende 
onderzoeksmaatregel - Onaantastbare 
beoordeling. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzakelijkheid of de 
raadz;1amheid van een bijkomend onder
zoek en schendt bet recht van verdedi
ging niet als hij bet verzoek om een 
dergelijke daad van onderzoek afwijst 
omdat hij die niet nodig acht om tot zijn 
overtuiging te komen. 

7 mei 1980 1117 

7.- Begrip- Burgerlijke zaken
Zaken waarin het bewijs door vermoe
dens kan worden geleverd - De rechter 
kiest uit de hem voorgelegde gegevens 
die welke het meest geschikt lijken om 
tot zijn overtuiging te komen. 

Wanneer bet bewijs door vermoedens 
kan worden geleverd, worden de regels 
inzake de bewijsvoering niet geschonden 
door de rechter die, krachtens zijn 
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid, 
op grond van een gemotiveerde keuze, 
onder de hem voorgelegde gegevens die 
vermoedens in aanmerking neemt welke 
hem tot meest geschikt lijken om tot 
zijn overtuiging te komen. (Artt. 1315, 
1349 en 1353 B.W.) 

8 mei 1980 1127 

8. - Strafzaken - Noodzaak of raad
zaamheid van een onderzoeksmaatregel 
- Onaantastbare beoordeling. 

20 mei 1980 1165 

9. - Burgerlijke zaken - Noodzaak of 
opportuniteit van een onderzoeksmaat
regel Onaantastbare beoordeling 
onder het voorbehoud dat het recht van 
verdeding wordt in acht genomen. 

9 juni 1980 1249 

ONOERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

1. - Ontslag van beschermde werkne
mer om economische redenen - Geen 
raadpleging van het paritair comite -
Aanvraag om herplaatsing van die werk
nemer in de onderneming te laat inge
diend - Geen recht op speciale vergoe
ding voor die werknemer. 

De beschermde werknemer die om 
economische redenen, zonder vooraf
gaande raadpleging van bet paritair 
comite, door zijn werkgever is ontslagen, 
moet, om een speciale vergoeding te 
bekomen, zijn herplaatsing in de onder
neming aanvragen binnen een termijn 
van dertig dagen na de kennisgeving van 
zijn ontslag. (Art. 21, §§ 2 tot 5 en 7, wet 
houdende organisatie van bet bedrijfsle
ven; art. 1bis, §§ 2 tot 5 en 7 Gezond
heiqs- en Veiligheidswet.) 

10 september 1979 25 

2. - Ontslag van beschermde werkne
mer om economische redenen - Geen 
voorafgaande raadpleging van het pari
tair comite - Aanvraag om herplaatsing 
van de werknemer in de onderneming te 
/aat ingediend - Bewering van de 
werknemer als zou de herplaatsing 
onmogelijk zijn - Omstandigheid die de 
werknemer niet vrijstelt van de aanv
raag om herplaatsing. 

De beschermde werknemer die om 
economische redenen, zonder vooraf
gaande raadpleging van het paritair 
corillte, door zijn werkgever is ontslagen, 
is niet vrijgesteld van de aanvraag om 
herplaatsing in de onderneming binnen 
de wettelijke termijn, ook al doet zich 
een omstandigheid voor waardoor die 
herplaatsing onmogelijk is. (Art. 21, 
§§ 2 tot 5 en 7, wet houdende organisa
tie van bet bedrijfsleven; art. 1bis, 
§§ 2 tot 5 en 7, Gezondheids- en 
Veiligheidswet.). 

10 september 1979 25 

3. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Begrip. 

De rechter die vaststelt dat verschil
lende technische bedrijfseenheden van 
een onderneming over een sociale auto
nomie beschikken, kan niet wettig be
slissen dat de technische eenheden een 
geheel vormen op grond dat niet bewe
zen is dat zij over een economische 
autonomie beschikken. (Art; 1, § 4, b, 1, 
tweede lid, 1", wet 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid 
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van de werknemers, alsmede de salubri
teit van het werk en de werkplaatsen, 
gew. bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.) 

22 oktober 1979 232 

4. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Begrip. 

De rechter beslist wettig dat een 
onderneming bestaat uit verschillende 
technische bedrijfseenheden op grond 
van sociale criteria, zelfs indien de 
economische criteria wijzen op het be
staan van een enkele entiteit. (Art. 14, 
§ 2, tweede lid, 1", wet van 20 sept. 1948.) 
(Eerste zaak.) 

12 november 1979 319 

5. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
sche entiteiten - Voorwaarden om als 
technische bedrijfseenheid te kunnen 
worden beschouwd. 

Verschillende juridische entiteiten die 
niet voldoen aan aile voorwaarden, ge
steld door de artt. 14, § 2, b, van de 
wet van 20 sept. 1948 en 1, § 4, b, 2, 
tweede lid, van de wet van 10 juni 1952, 
om te worden vermoed een technische 
bedrijfseenheid te vormen, kunnen niet
temin op grond van feitelijk te beootde
len economische en sociale criteria als 
technische bedrijfseenheid worden 
beschouwd. (Art. 14, § 1, tweede lid; 1", 
wet van 20 sept. 1948; art. 1, § 4, b, 1, 
tweede lid, 1", wet van 10 juni 1952.) 
(Tweede zaak.) 

12 november 1979 319 

6. - Veiligheidscomite Verkiezing 
van de personeelsafgevaardigden - Ge
schil over de vraag of verkiezingen 
moeten worden gehouden - Aanleg. 

In eerste aanleg gewezen is het vonnis 
van de arbeidsrechtbank dat uitspraak 
doet over de vraag of in een onderne
ming al dan niet verkiezingen van de 
personeelsafgevaardigden in een veilig
heidscomite moeten worden gehouden 
met toepassing van artikel 1, § 4, b, 
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952, 
luidens hetwelk verkiezingen moeten 
worden gehouden in de ondernemingen 
waar bij de vorige verkiezing een comite 
is opgericht, voor zover zij gewoonlijk 
gemiddeld ten minste 20 werknemers 
tewerkstellen. (Artt. 616 en 619 Ger.W.) 

24 december 1979 505 
7. Werknemersafgevaardigde of 

kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag 
wegens economische of technische rede
nen - Begrip. 

Onwettig is de beslissing van de 
rechter dat de werknemersafgevaardig-

den in een ondernemingsraad of in een 
veiligheidscomite en de kandidaten 
enkel om economische of technische 
redenen kunnen worden ontslagen in 
geval van sluiting van de onderneming 
of een afdeling ervan of in geval van 
ontslag van een wel bepaalde speciale 
groep van het personeel. (Art. 21, § 2, 
wet van 20 sept. 1948; art. 1bis, § 2, wet 
van 10 juni 1952.) 

14 januari 1980 558 

8. - Ondernemingsraad - Verkiezing 
van de personeelsafgevaardigden 
Ondernemingen waar bet aantal perso
neelsleden is gedaald beneden het voor 
de oprichting van een ondernemingsraad 
vereiste aantal - Voorwaarden waaron
der verkiezingen moeten plaatshebben. 

Geen verkiezingen van de perso
neelsafgevaardigden in de onderne
mingsraden moeten plaatshebben in de 
ondernemingen waar bij de vorige 
verkiezingen het voor de oprichting van 
de raad vereiste aantal personeelsleden 
was tewerkgesteld maar dit aantal intus
sen gedaald is tot beneden het vereiste 
aantal zonder evenwel minder dan 
50 werknemers te bedragen, wanneer de 
voorgaande verkiezingsprocedure niet 
tot de samenstelling van een onderne
mingsraad heeft geleid bij gebrek aan 
kandidaten. (Art. 28, derde lid, wet van 
20 september 1948.) 

14 januari 1980 560 

9. - Oprichting - Beslissing omtrent 
het aantal technische bedrijfseenheden 
en/of juridische entiteiten - Beroep -
Procedure. 

Tegen de beslissing van de werkgever 
omtrent het aantal technische bedrijfs
eenheden en/of juridische entiteiten 
waarvoor een ondernemingsraad of een 
veiligheid~:~comite moet worden opge
richt, kan beroep worden ingesteld met 
toepassing van art. 7 K.B. 18 okt. 1978, 
ook al is die beslissing niet schriftelijk 
ter kennis gebracht overeenkomstig het 
bepaalde in art. 6 van hetzelfde be
sluit. (Impliciet.) 

25 lebruari 1980 759 

10. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
sche entiteiten - Voorwaarden om als 
technische bedrijfseenheid te kunnen 
worden beschouwd. 

Verschillende juridische entiteiten die 
niet voldoen aan alle voorwaarden, ge
steld door de artt. 14, § 2, b, wet 
20 sept. 1948 en 1, § 4, b, 2, tweede lid, 
wet 10 juni 1952, om te worden vermoed 
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een technische bedrijfseenheid te vor
men, kunnen niettemin op grond van 
feitelijk te beoordelen economische en 
sociale criteria als technische bedrijfs
eenheid worden beschouwd. (Wet 
20 sept. 1948, art. 14, § 1, tweede lid, 1•; 
wet 10 juni 1952, art. 1, § 4, b, 1, tweede 
lid, 1°.) 

25 februari 1980 759 

11. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
sche entiteiten - Voorwaarden om als 
technische bedrijfseenheid te kunnen 
worden beschouwd. 

Opdat verschillende juridische entitei
ten voor de toepassing van de wetgeving 
op de ondernemingsraden en de veilig
heidscomires als een technische be
drijfseenheid kunnen worden be
schouwd, is niet vereist dat die enti
teiten worden opgericht met de bedoe
ling de genoemde wetgeving te omzeilen. 
(Wet 20 sept. 1948, art. 14, § 1, tweede lid, 
1•; wet 10 juni 1952, art. 1, § 4, b, 1, 
tweede lid, 1•.) 

25 februari 1980 759 

12. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
sche entiteiten Vermoeden dat 
een technische bedrijfseenheid word{ 
gevormd - Voorwaarden - Verschei
dene personeelsoverplaatsingen. 

Uit de enkele vaststelling dat de ene 
vennootschap haar personeel heeft ver
kregen van de andere vennootschap toen 
zij ervan afsplitste, kan de rechter niet 
afleiden dat voldaan is aan een van de 
vier voorwaarden die gelijktijdig vervuld 
moeten zijn opdat, met het oog op de 
oprichting van een ondememingsraad of 
een veiligheidscomite, verschillende juri
dische entiteiten vermoed worden een 
technische bedrijfseenheid te vormen, 
m.n. dat verscheidene personeelsover
plaatsingen werden doorgevoerd binnen 
vier jaar v66r het inzetten van de 
procedure ter bepaling van het begrip 
technische bedrijfseenheid. (Wet 
20 sept. 1948, art. 14, § 2, b, eerste lid, 3•; 
wet 10 juni 1952, art. 1, § 4, .b.2, tweede 
lid, 3°.) 

25 februari 1980 767 

13. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat twee 
handelsvennootschappen dezelfde fa
briek en dezelfde directie hebben, dat zij 
hun personeel vrij geregeld uitwisselen 
en industrieel van elkaar afhankelijk 
zijn en uit die gegevens afleidt dat beide 

vennootschappen in feite een technische 
bedrijfseenheid vormen, kan hij niet 
wettig beslissen dat die vennootschap
pen afzonderlijke ondernemingsraden en 
comites voor veiligheid en gezondheid 
moeten oprichten, op grond dat vanaf de 
totstandkoming van de tweede vennoot
schap · een ondernemingsraad en een 
comite voor veiligheid bij die entiteit is 
opgericht, en dat sedertdien geen enkel 
nieuw gegeven aan het Iicht is gekomen 
dat de betrekkingen tussen beide ven
nootschappen heeft gewijzigd, zodat een 
wijziging niet opportuun ·is. (Art. 14, § 1, 
1e en 2e lid, van de wet van 20 sept. 
1948 houdende organisatie van het 
bectrijfsleven; art. 1, § 4, b, 1 en 2, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers.) 

31 maart 1980 960 

14. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
scbe entiteiten waarvan wordt vermoed 
dat zij een tecbniscbe bedrijfseenheid 
vormen - Vermoeden - Voorwaarde 
dat " de activiteiten van de door split
sing ontstane juridische entiteiten op 
elkaar afgestemd blijven » - Begrip. 

Door te zeggen dat juridische entitei
ten, tot het tegendeel wordt bewezen, 
vermoed worden een technische be
drijfseenheid te vormen wanneer tegelij
kertijd verschillende voorwaarden zijn 
vervuld o.m. dat de activiteiten van de 
door splitsing ontstane juridische enti
teiten op elkaar afgestemd blijven, heeft 
de wetgever doen blijken dat hij van de 
gebruikelijke betekenis van het woord 
« splitsing » niet wil afwijken en dat de 
activiteiten van de nieuwe juridische 
entiteit reeds v66r de splitsing binnen 
een geheel moeten hebben bestaan; naar 
recht verantwoord is dus de beslissing 
dat die voorwaarde niet is vervuld als 
vastgesteld is dat de juridische entiteiten 
achtereenvolgens zijn opgericht om tege
moet te komen aan nieuwe noden van 
het verzekeringswezen of aan noden die 
daarmee niets uitstaande hebben. 
(Art. 14, § 2, b, 4•, wet 20 sept. 1948; 
art. 1, § 4, b, tweede lid, 4.) 

31 maart 1980 962 

15. - Onderneming - Tecbnische 
bedrijfseenbeid - Verschillende juridi
sche entiteiten - Voorwaarden om als 
een enkele technische bedrijfseenbeid te 
worden beschouwd. 

De rechter verantwoordt niet naar 
recht zijn beslissing dat de verschillende 
jur:idische entiteiten geen technische 
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bedrijfseenheid vormeil., wanneer hij die 
doet steunen op de omstandigheid dat 
niet is aangetoond dat die entiteiten zijn 
opgericht om de toepassing van de wet 
te omzeilen. (Art. 14, § 2, a, wet 20 sept. 
1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven; art. 1, § 4, b, 2, betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers.) 

31 maart 1980 964 

16. - Leidinggevend personeel -
Personen belast met het dagelijks 
beheer van de onderneming- Begrip. 

Aan de voorwaarde met het dagelijks 
beheer van de onderneming te zijn 
belast om als leidinggevend personeel te 
kunnen worden beschouwd, voldoen de 
personeelsleden die deel uitmaken van 
een directiecomite dat met het dagelijks 
beheer van de onderneming is belast. 
(Art. 26, K.B. 18 okt. 1978.) 

28 april 1980 1067 

17. - Leidinggevend personeel -
Beroep tegen de Jijst van de Jeden van 
het leidinggevend personeel - Voorwe.zp 
van de betwisting. 

Tot staving van een beroep ingesteld 
tegen de lijst van de leden van het 
leidinggevend personeel kan de werkne
mer niet aanvoeren dat de door. hem 
uitgeoefende functie geen leidende func
iie is, wanneer deze voorkomt op de 
definitief vastgestelde lijst van de func
ties van het leidinggevend personeel. 
(Artt. 6, 2•, 7, 27, 28 en 30 K.B. 18 okt. 
1978.) 

28 april 1980 1071 

18. - Leidinggevend personeel -
Beslissing aangaande de Jeidende func
ties - Beroep - Termijn. 

Het beroep tegen de beslissing van de 
werkgever aangaande de functies van 
het leidinggevend personeel moet door 
de werknemers worden ingesteld binnen 
7 dagen die volgen op de 35e dag die de 
aanplakking voorafgaat van het bericht 
waarin de datum van de verkiezingen 
wordt aangekondigd, hoewel die beslis
sing hun door de wer~gever niet ter 
kennis wordt gebracht en ongeacht het 
ogenblik waarop zij in feite kennis van 
de beslissing hebben gekregen. (Artt. 
6 en 7 K.B. 18 okt. 1978.) 

28 april 1980 1071 

19. - Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag 
wegens dringende reden - Aanneming 
van de dringende reden door het 
arbeidsgerecht na het ontslag - Gevol
gen. 

Het ontslag dat de werkgever wegens 
dringende reden aan een werknemersaf
gevaardigde in een veiligheidscomite of 
een kandidaat bij de verkiezingen geeft 
alvorens het arbeidsgerecht de drin
gende reden heeft aangenomen, is 
onwettig, maar heeft niettemin tot 
gevolg dat de arbeidsovereenkomst be
eindigd is. (Art. 1bis, § 2, wet 
10 juni 1952, gew. bij K.B. nr. 4 van 
11 okt. 1978.) 

28 april 1980 1075 

20. - Onderneming Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
sche entiteiten - Voorwaarden om als 
technische bedrijfseenheid te kunnen 
worden beschouwd. 

Verschillende juridische entiteiten die 
niet voldoen aan aile voorwaarden, ge
steld door de artt. 14, § 2, b, wet 
20 sept. 1948 en 1, § 4, b, 2, tweede lid, 
wet 10 juni 1952, om te worden vermoed 
een technische bedrijfseenheid te vor
men, kunnen niettemin op grond van 
feitelijk te beoordelen economische en 
sociale criteria als technische bedrijfs
eenheid worden beschouwd. (Art. 14, § 1, 
tweede lid, 1•, wet 20 sept. 1948; art. 1, 
§ 4, b, 1, tweede lid, 1", wet 10 juni 1952.) 

12 mei 1980 1142 

21. - Onderneming - Technische 
bedrijfseenheid - Verschillende juridi
sche entiteiten - Voorwaarden om als 
technische bedrijfseenheid te kunnen 
worden beschouwd. 

Opdat verschillende juridische entitei
ten voor de toepassing van de wetgeving 
op de ondernemingsraden en de veilig
heidscomites als een technische be
drijfseenheid kunnen worden be
schouwd, is niet vereist dat die enti
teiten worden opgericht met de bedoe
ling de genoemde wetgeving te omzeilen. 
(Art. 14, § 1, tweede lid, 1•, wet 20 sept. 
1948; art. 1, § 4, b, 1, tweede lid, 1•, wet 
10 juni 1952.) 

12 mei 1980 1142 

ONDERWUS 
Hoger onderwijs - Wet van 27 juli 

1971 op de financiering en de controle 
van de universitaire instellingen 
Art. 45, §§ 4 en S - Draagwijdte. 

Wettig is de beslissing dat de op
schorting van de uitvoering van een 
besluit y,an een vrije universlitaire instel- ' 
l1ing, bedoeld in art: 45, § 4, wet van 
27 juli 1971 op de financiering en de 
controle van de universitwire instellin-
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gen, eindigt na het verstrijken van de 
termijnen van art. 45, § 5, van genoemde 
wet. 

11 april 1980 992 

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN 
1. - Burgerlijke partij die niet woont 

in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek wordt gedaan - Verplich
ting aldaar woonplaats te kiezen. 

De burgerlijke partij die niet woont in 
het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gedaan wordt, is gehou
den aldaar woonplaats te kiezen bij een 
ter griffie van de rechtbank verleden 
akte. (Art. 68, eerste lid, Sv.) 

3 oktober 1979 141 

2. - Keuze van woonplaats, als 
bedoeld in art. 68, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering - Onderzoek begon
nen in een gerechtelijk arrondissement 
en, ten gevolge van een beschikking tot 
onttrekking van de zaak aan. de rechter, 
hervat in een ander gerechtelijk arron
dissement waar de burgerlijke partij 
haar werkelijke woonplaats niet heeft -
Verplichting voor de burgerlijke partij 
opnieuw woonplaats te kiezen. 

Keuze van woonplaats als bedoeld in 
art. 68, eerste lid, Sv. moet in de loop der 
procedure opnieuw worden gedaan tel
kens als het in een gerechtelijk arron
dissement begonnen onderzoek, ten 
gevolge van een beschikking tot onttrek
king van de zaak aan de rechter, wordt 
hervat in een ander gerechtelijk arron
dissement waar de burgerlijke partij 
haar werkelijke woonplaats niet heeft. 

3 oktober 1979 141 

3. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek wordt gedaan - Verplich
ting aldaar woonplaats te kiezen -
Gevolgen van verzuim. 

Wanneer de burgerlijke partij niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont 
waar het onderzoek wordt gedaan en 
aldaar geen woonplaats heeft gekozen, 
bij een ter griffie van de rechtbank 
verleden akte, kan zij het verzuim van 
betekening niet opwerpen tegen de 
akten waarvoor de wet die vorm oplegt; 
daaruit volgt dat zij geen recht heeft op 
die betekening. (Art. 68, eerste en 
tweede lid, Sv.) 

3 oktober 1979 141 

4. - Beschikking tot verwlJzmg van 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank - Tweede beschikking tot 

verwijzing van die verdachte wegens 
hetzelfde feit - Onwettige beschikking. 

31 augustus 1980 i392 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Voorlopige hechtenis - Ver

dachte weigert te verschijnen zonder de 
bijstand van een raadsman - Onderzo
eksgerecht niet bevoegd om aan de 
verdachte een raadsman toe te voegen. 

Geen enkele wettelijke bepaling laat 
toe dat de onderzoeksgerechten, zitting 
houdend inzake voorlopige hechtenis, 
wanneer de verdachte niet zelf een 
raadsman heeft gekozen, hem een raads
man voor zijn verdediging toevoegen. 

25 september 1979 ' 104 

2. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek wordt gedaan en die 
aldaar geen woonplaats heeft gekozen -
Verzet van de burgerlijke partij, te doen 
binnen vierentwintig uren te rekenen 
van de dag waarop de beschikking is 
gegeven. 

Wanneer de burgerlijke partij niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont 
waar het onderzoek wordt gedaan en 
aldaar geen woonplaats heeft gekozen, 
bij een ter griffie van de rechtbank 
verleden akte, moet zij, indien zij verzet 
wil doen tegen de beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de raadka
mer, dat verzet doen binnen vierentwin
tig uren te rekenen van de dag waarop 
die beschikking is gegeven. (Artt. 68 en 
135 Sv.) 

3 oktober 1979 141 

3. - Burgerlijke partijstelling voor het 
onderzoeksgerecht - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarden. 

Hij die door een misdrijf is benadeeld, 
kan voor het onderzoeksgerecht als bur
gerlijke partij enkel optreden voor feiten 
die bij dat gerecht reeds aanhangig zijn. 
(Artt. 63, 182 en 183 Sv.; art. 4 wet van 
17 april 1878.) 

8 januari 1980 529 

4. - Raadkamer - Bevel tot aanhou
ding verleend door de vreemde overheid 
- Uitvoerbaarverklaring van dat bevel 
tot aanhouding - Rechtspleging met 
gesloten deuren. 

De raadkamer doet in regel uitspraak 
met gesloten deuren; geen wetsbepaling 
schrijft voor dat de raadkamer, wanneer 
zij het door de vreemde overheid ver
leend bevel tot aanhouding uitvoerbaar 
verklaart, de zaak in het openbaar moet 
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behandelen. (Art. 3, tweede lid, wet van 
15 maart 1874.) 

9 januari 1980 541 

5. - Correctionalisering van een mis
daad wegens verzachtende omstandighe
den - Diefstal waarop art. 473 Sw. 
Jevenslange dwangarbeid stelt - Onder
zoeksgerecht niet bevoegd om die mis-

wacht, kan zich schuldig maken aan een 
misdrijf als omschreven in de artt. 
418 tot 420 Sw., zelfs indien in het 
treffen van die maatregelen niet als 
zodanig bij een uitdrukkelijke delegatie 
van bevoegdheid is voorzien. 

18 december 1979 481 

daad te correctionaliseren. 
Diefstal door middel van geweld of ONSPLITSBAARHEID 

bedreiging, door twee of meer personen 
gepleegd met de omstandigheid dat het Burgerlijke zaken - Vruchtgebruik 
geweld of de bedreiging, hetzij een , van een schuldvordering - Geschil over 
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een het bedrag van de schuldvordering tus
blijvende fysische of psychische onge- , sen de schuldenaar, enerzijds, en de 
schiktheid, hetzij het volledig verlies vruchtgebruiker en de blote eigenaar 
van het gebruik van een orgaan, hetzij van de schuldvordering, anderzijds -
een zware verminking ten gevolge heeft, Onsplitsbaarheid. 
wordt krachtens de artt. 471, 472 en Onsplitsbaar, in de zin van 
473 Sw. gestraft met levenslange dwang- art. 31 Ger.W., is het geschil over het 
arbeid, en kan door de onderzoeksge- bedrag van een schuldvordering tussen 
rechten ,geenszins o.g.v. verzachtende de sc~uldenaar van die schuldvordering, 
omstandigheden worden gecorrectionali- enerzlJds, en de vruchtgebruiker en de 
seerd. (Art. 2 wet van 4 okt. 1867; blote eigenaar ervan, anderzijds. 
art. 1 wet van 1 feb. 1977 .) 18 oktober 1979 218 

22 mei 1980 1173 

ONGEOORLOOFDE 
GING 

MEDEDIN-

Handelingen in strijd met de eerlijke 
handelsgebruiken - Vordering tot sta
king Wet van 14 juli 1971, 
artt. 54 en 55, i - Draagwijdte. 

Uit de enkele omstandigheid dat 
art. 21 K.B. 24 dec. 1966, waarbij het 
doorgeven van omgeroepen televisieuit
zendingen die het karakter van handels
reclame dragen, verboden is, kan de 
rechter niet wettig afleiden dat het 
doorgeven van dergelijke uitzendingen 
door kabeltelevisiemaatschappijen geen 
met eerlijk handelsgebruik strijdige 
handelingen zouden zijn, in de zin van 
de artt. 54 en 55, i, van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handelsprak
tijken. 

12 juni 1980 1258 

ONOPZETI'ELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN 
ONOPZETTELUK DODEN 

Ambtenaar - Gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg - Begrip. 

De ambtenaar die in gebreke is geble
ven de voorzichtigheids- en voorzorgs
maatregelen te nemen, die van een 
normaal persoon die in dezelfde omstan
di~heden verkeert, mogen worden ver-

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTIE 
1. - Grondwet, art. 11 - " Billijke " 

en voorafgaande schadeloosstelling -
" Billijke " vergoeding - Begrip. 

Krachtens art. 11 Gw. kan niemand 
van zijn eigendom worden ontzet dan 
ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en tegen 
een « billijke • en voorafgaande schade
!oosstel!ing; ond~r « billijke • vergoeding, 
1~ de zm van d1e grondwettelijke bepa
hng, wordt verstaan een vergoeding 
waarmee een onroerend goed van 
dezelfde waarde kan gekocht worden als 
dat waarvan de onteigende wordt ontzet. 

20 september 1979 73 

2. - Aan de onteigende verschuldigde 
" billijke " vergoeding - Schuldvorde
ring van de onteigende - Voorwe1p van 
die schuldvordering. 

Degene wiens onroerend goed ten 
algemenen nutte onteigend is, heeft een 
schuldvordering tegen de overheid die 
het goed onteigend heeft; die schuldvor
dering heeft geen numerieke geldsom tot 
voorwerp maar wei een door de rechter 
te schatten vergoeding voor de geleden 
schade; de schade moet volledig worden 
vergoed, zoals zulks in de regel gebeurt 
voor contracten, misdrijven of oneigen
lijke misdrijven. 

20 september 1979 73 
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3. - Aan de onteigende verschuldigde 

« billijke » vergoeding - Bepaling van 
het bedrag van de vergoediiJg - Raming 
van de schade - Schatting van het 
bedrag van de vergoeding ten tijde van 
de uitspraak van de rechter. 

Om het bedrag te bepalen van de 
« billijke » vergoeding waarop degene 
recht heeft wiens onroerend goed ten 
algemenen nutte onteigend is, moet de 
rechter de door de onteigende geleden 
schade schatten naar gelang van het 
geval op de dag van het declaratief 
vonnis, bedoeld in art. 7 Onteigenings
wet 17 april 1835, of op de dag van het 
vonnis tot vaststelling van de provisio
nele vergoeding die door de onteigenaar 
is verschuldigd ingevolge art. 8 Ont
eigeningswet 26 juli 1962, en zich de dag 
van de uitspraak stellen om het bedrag 
van de schadeloosstelling te schatten. 

20 september 1979 73 

4. - Aan de onteigende verschuldigde 
« billijke » vergoeding - Vermindering 
van de koopkracht van de munt of 
stijging van de immobilienmarkt - De 
rechter moet daarmee rekening houden 
bij de schatting van de aan de ontei
gende verschuldigde vergoeding. 

W anneer de rechter bij de schatting 
van het bedrag van de billijke vergoe
ding, die is verschuldigd aan de eigenaar 
wiens onroerend goed ten algemenen 
nutte is onteigend, vaststelt dat de 
vergoeding, welke de onteigenaar voor
dien ter beschikking van de onteigende 
had gesteld, niet toereikend was, moet 
hij, om het aanvullend bedrag van de 
« billijke » vergoeding te schatten, reke
ning houden, naar gelang van het geval, 
met de vermindering van de koopkracht 
van de munt of de stijging van de 
immobilienmarkt. 

20 september 1979 73 

5. - Vergoeding - Waardevermeerde
ring of -vermindering die voortvloeit uit 
de onteigening zelf of die, voor een 
onteigend goed, met het oog op de 
verwezenlijking van een streek-, gewest
of gemeentelijk plan van aanleg, voort
vloeit uit de voorschriften van een 
dergelijk plan - Waardevermeerdering 
of -vermindering waarmee geen reke
ning mag worden gehouden bij het 
bepalen van de vergoeding- Begrip. 

Hoewel, bij het bepalen van de ver
goeding waarop iedere eigenaar wiens 
perceel ten algemenen nutte· is ontei
gend, geen rekening mag worden gehou-. 
den met de gevolgen die uit de onteige
ning zelf voortvloeien of, bij het bepalen 

van de schadeloosstelling waarop degene 
recht heeft wiens perceel ten algemenen 
nutte is onteigend met het oog op de 
verwezenlijking van een streek-, gewest
of gemeentelijk plan van aanleg, bedoeld 
in de wet van 29 maart 1962, evenmin 
rekening mag worden gehouden met de 
waardevermeerdering en -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van 
een dergelijk plan, verbiedt echter geen 
enkele grondwettelijke en wettelijke 
bepaling dat, om het bedrag van de 
vergoeding te ramen die toekomt aan 
degene wiens goed is onteigend, reke
ning wordt gehouden met de waardever
meerdering of -vermindering die het 
gevolg is van de verwezenlijking van een 
dergelijk plan, wanneer de onteigening 
daarmee niets te maken heeft. 

20 september 1979 82 

6. - Onteigening en verwerving, ten 
algemenen nutte, van onroerende goede
z·en die noodzakelijk zijn voor de aanleg 
van gronden voor de industrie, •het 
ambachtswezen of diensten - Verplich
ting rekening te houden met de streek-, 
gewest- of gemeenteplannen van aanleg 
-Gevolg. 

De autoriteiten die krachtens 
art. 30 wet 30 dec. 1970 betreffende de 
economische expansie overgaan tot 
onteigening en verwerving, tot algemeen 
nut, van onroerende goederen die nood
zakelijk zijn voor de aanleg van gronden 
voor de industrie, het ambachtswezen of 
diensten, zijn verplicht rekening te hou
den met de streek-, gewest- en gemeen
telijke plannen van aanleg en zijn der
halve gerechtigd, voor de berekening 
van de waarde van het onteigend goed, 
zich tegenover de onteigende te beroe
pen op de in art. 31 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw vervatte regels. 

14 december 1979 473 

7. - Onteigening en verwerving, ten 
algemenen nutte, van onroerende goede
ren die noodzakelijk zijn voor de aanleg 
van gronden voor de industrie, het 
ambachtswezen of diensten - Onteige
ning tot verwezenlijking van het gewest
plan van aanleg - Waardevermeerde
ring van het onteigend goed wegens een 
gebouw dat werd opgericht in strijd met 
het gemeentelijk plan van aanleg -
Toepassing van art. 31 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw van 29 maart 
1962. 

Wanneer een onteigening, ook al werd 
ze doorgevoerd o.g.v. art. 30 wet 30 dec. 
1970, gebeurd is ter verwezenlijking van 
een gewestplan van aanleg, en een 
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waardevermeerdering van het onteigend 
goed te wijten is aan een niet landbouw
gebonden gebouw dat werd opgericht in 
strijd met een op het tijdstip van de 
oprichting geldend gemeentelijk plan 
van aanleg in een door dit plan voor
ziene landbouwzone, moet de waarde 
van het onteigend goed worden bere
kend overeenkomstig de bepalingen van 
art. 31 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw. 

14 december 1979 473 

8. - Onteigening tot ve1wezenlijking 
van een gewestplan van aanleg - Waar
devermeerdering van het onteigende 
goed wegens een gebouw opgericht in 
strijd met het gemeentelijk plan van 
aanleg - Gemeentelijk plan van kracht 
voor het gewestplan - Waardevermeer
dering mag niet in aanmerking genomen 
worden voor het berekenen van de 
waarde van het onteigend goed 

Wanneer onteigend werd ter verwe
zenlijking van een gewestplan van aan
leg komt voor de berekening van de 
waarde van het onteigend goed niet in 
aanmerking de waardevermeerdering 
van het goed die het gevolg is van de 
oprichting van een bungalow met over
treding van de voorschriften van het 
v66r dat gewestplan geldend gemeente
lijk plan van aanleg. (Art. 31 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

14 december 1979 473 

9. - Grondwet, art. 11 - « Billijke » 
en voorafgaande schadeloosstelling -
« Billijke » vergoeding- Begrip. 

Krachtens art. 11 Gw. kan niemand 
van zijn eigendom worden ontzet dan 
ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en tegen 
een « billijke » en voorafgaande schade-
1oosstelling; onder « billijke » vergoeding, 
in de zin van die grondwettelijke bepa
ling, wordt verstaan een vergoeding 
waarmee een onroerend goed van 
dezelfde waarde kan gekocht worden als 
dat waarvan de onteigende wordt ontzet. 

24 april 1980 1063 

10. - Aan de onteigende verschul
digde « billijke » vergoeding - Schuld
vordering van de onteigende - Voor
werp van die schuldvordering. 

Degene wiens onroerend goed ten 
algemenen nutte onteigend is, heeft een 
schuldvordering tegen de overheid die 
het goed onteigend heeft; die schuldvor
dering heeft geen numedeke geldsom tot 
voorwerp maar wel een door de rechter 
te begroten vergoeding voor de geleden 

schade; de schade moet volledig worden 
vergoed, zoals zulks in de regel gebeurt 
voor contracten, misdrijven of oneigen
lijke misdrijven. 

24 april 1980 1063 

11. - Aan de onteigende verschul
digde « billijke » vergoeding - Bepaling 
van het bedrag van de vergoeding -
Raming van de schade - Begroting van 
het bedrag van de vergoeding ten tijde 
van de uitspraak van de rechter. 

Om het bedrag te bepalen van de 
« billijke • vergoeding waarop degene 
recht heeft wiens onroerend goed ten 
algemenen nutte onteigend is, moet de 
rechter de door de onteigende geleden 
schade schatten naar gelang van het 
geval op de dag van het declaratief 
vonnis, bedoeld in art. 7 Onteigenings
wet 17 april 1835, of op de dag van het 
vonnis tot vaststelling van de provisio
nele vergoeding die door de onteigenaar 
is verschuldigd ingevolge art. 8 Ont
eigeningswet 26 juli 1962, en zich de dag 
van de uitspraak stellen om het bedrag 
van de schadeloosstelling te begroten. 

24 april 1980 1063 

12. - Aan de onteigende verschul
digde c billijke » vergoeding - Vel·min
dering van de koopkracht van de munt 
of stijging van de immobilienmarkt -
De rechter moet daarmee rekening hou
den bij de begroting van de aan de 
onteigende verschuldigde vergoeding. 

Wanneer de rechter bij de schatting 
van het bedrag van de billijke vergoe
ding, die is verschuldigd aan de eigenaar 
wiens onroerend goed ten algemenen 
nutte is onteigend, vaststelt dat de 
vergoeding, welke de onteigenaar voor
dien ter beschikking van de onteigende 
had gesteld, niet toereikend was, moet 
hij, om het aanvullend bedrag van de 
« billijke » vergoeding te begroten 
rekening houden, naargelang van het 
geval, met de vermindering van de 
koopkracht van de munt of de stijging 
van de immobilienmarkt. 

24 apdl 1980 1063 

13. - « Billijke » schadeloosstelling -
Billijke vergoeding. 

De huurder van een ten algemenen 
nutte onteigend pand ontvangt niet de 
« billijke • vergoeding, bedoeld in 
art. 11 Gw., als de rechter, nadat hij 
heeft vastgesteld dat die huurder door 
de onteigening het voordeel verliest van 
een voor hem voordelige huur, bij de 
bepaling van de vergoeding niettemin 
weigert met dat voordeel rekening te 
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houden op grond dat het de waarde van 
het pand op de immobilienmarkt ver
mindert en dus nadelig kan zijn voor de 
eigenaar van het pand. 

19 juni 1980 1318 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
1. - Houden van een huis van 

ontucht of prostitutie - Strafwetboek, 
art. 380bis - Begrip. 

Om het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie, in de zin van 
art. 380bis Sw., als bewezen te kunnen 
beschouwen, is niet vereist dat de hou
der van het huis persoonlijk anderen tot 
ontucht of prostitutie heeft aangezet; het 
is voldoende dat hij wetens en willens 
de ontucht of de prostitutie in zijn 
inrichting heeft toegelaten. (Art. 380bis, 
2", Sw.) 

2. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve 
optreden van het openbaar ministerie bij 
wege van rechtsvordering - Gerechte
lijk Wetboek, art. 138, tweede lid -
Voorziening in cassatie - Onafhanke
Jijke vordering van het Openbaar Mini-
sterie, zowel t.o. v. de macht van de . 
minister van Justitie, bedoeld in 
art. 1088 Ger.W., als t.o.v. de uitoefening, 
door de Belgische Staat, o.a. vertegen
woordigd door de minister van Justitie, 
van het recht om zich in cassatie te 
voorzien als partij in een geschil dat 
aanleiding heeft gegeven tot de beslis
sing waarvoor het openbaar ministerie 
ambtshalve optreedt- Begrip. 

Het staat uitsluitend aan het openbaar 
ministerie en niet aan de Belgische 
staat, al is deze vertegenwoordigd door 
de minister van Justitie, om met toepas
sing van art. 138, tweede lid, Ger.W. een 
arrest of een vonnis aan het toezicht van 
het Hof van Cassatie te onderwerpen; 

11 september 1979 

2. - Houden van een huis van 
ontucht of prostitutie - Strafwetboek, · 
art. 380bis - Begrip. 

28 noch het recht dat art. 1088 Ger.W. aan 
de minister van Justitie verleent om 
door de procureur-generaal in het Hof 
van Cassatie, bij dat Hof de handelingen 
aan te brengen waarbij o.a. de rechters 
hun bevoegdheid mochten hebben over
schreden, noch het recht van de Belgi
sche Staat, o.m. vertegenwoordigd door 
die minister, als partij in een burgerlijke 
zaak, om zich in cassatie te voorzien 

Het misdrijf van het houden van een 
huis van ontucht of prostitutie onderstelt 
een zekere organisatie van blijvende 
aard en herhaling van de handelingen 
van ontucht of prostitutie in de inrich
ting. (Art. 380bis, 2", Sw.) 

11 september 1979 

3. - Souteneur- Begrip. 
Souteneur, in de zin van art. 380bis, 3", 

Sw., is hij die profijt trekt uit een deel 
van de opbrengst van de onzedelijke 
handel van een prostituee en geheel of 
ten dele op haar kosten leeft; de soute
neur valt onder de strafwet, onverschillig 
of hij andere inkomstenbronnen heeft 
dan wei of hij zijn inkomsten voegt bij 

tegen een of meer beschikkingen van de 
28 beslissing waardoor een vordering, als 

bedoeld in art. 138, tweede lid, is inge
steld, kan het openbaar ministerie vrij
stellen van de hem bij die wetsbepaling 

die van de prostituee. (Impliciet.) 
2 april1980 982 

OPENBAAR MINISTERIE 
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vordering - Verstekbeslissing die enkel 
nog op de burgerlijke rechtsvordering 
uitspraak doet - Openbaar ministerie 
bevoegd om die beslissing te doen bete
kenen. 

Het openbaar ministerie is bevoegd 
om een door het strafgerecht verw~zen 
verstekbeslissing te doen betekenen, ook 
al doet die beslissing enkel uitspraak op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

16 januari 1980 571 

opgelegde verplichtingen. 
14 februari 1980 709 

3. - Burgerlijke zaken - Mededeel
bare zaken - Advies- Vorm. 

Luidens art. 766 Ger.W. moet het 
advies van het openbaar ministerie 
schriftelijk worden gegeven, tenzij het 
wegens de omstandigheden van de zaak 
terstond op de zitting mondeling wordt 
uitgebracht; volgens dat artikel moet 
noch in het proces-verbaal van de 
terechtzitting, noch in het vonnis of het 
arrest worden vastgesteld dat het open
baar ministerie van de dossiers heeft 
kennis genomen; het is voldoende dat 
uit het proces-verbaal en/of uit het 
vonnis of het arrest blijkt dat de magi
straat van het openbaar ministerie zijn 
advies heeft uitgebracht; op het ogenblik 
dat hij advies uitbrengt, oordeelt. de 
magistraat van het openbaar ministerie 
vrij of hij genoeg of volledig is ingelicht. 

13 juni 1980 1269 
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OPENBARE DIENST 
1. - Algemeen beginsel van de conti

nulteit van de openbare dienst - De 
goederen van een publiekrechtelijke per
soon zijn niet vatbaar voor gedwongen 
tenuitvoerlegging. 

26 juni 1980 1365 

2. - Algemeen beginsel van de conti
nufteit van de openbare dienst -
Onrechtmatige daad van de bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Rechter die 
de benadeelde toestaat in een onroerend 
goed -van de overheid, in geval van 
nalatigheid van die overheid, werken uit 
te voeren om een einde te maken aan de 
schadelijke onwettigheid - Miskenning 
van het algemeen beginsel van de conti
nufteit van de openbare dienst. 

Het algemeen beginsel van de conti
nui:teit van de openbare dienst, krach
tens hetwelk de goederen van een 
publiekrechtelijke persoon niet voor 
gedwongen tenuitvoerlegging vatbaar 
zijn, wordt miskend door de rechter die 
aan hem die schade lijdt ten gevolge van 
een onrechtmatige daad van de be
stuursoverheid, in geval van nalatigheid 
van die overheid, toestaat in een van 
haar onroerende goederen en v66r een 
bepaalde datum de werken uit te voeren 
die zij ingevolge haar veroordeling · 
moest uitvoeren om een einde te maken 
aan de schadelijke onwettigheid, zulks 
op kosten van die overheid, welke 
kosten invorderbaar zijn na aanbieding 
van de facturen van de vaklieden. 

26 juni 1980 1365 

OPENBARE ONDERSTAND 
Bijstandskosten - Rechtsvordering tot 

terugbetaling van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn ten Jaste 
van de dader van het misdrijf dat de 
verwondii:Jg of de ziekte tot gevolg heeft 
gehad waarvoor de bijstand noodzakelijk 
was - Rechtsvordering die verjaart 
overeenkomstig hoofdstuk IV wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering. 

De rechtsvordering tot terugbetaling 
van een openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn tegen de dadeli van 
het misdrijf dat de verwonding of de 
ziekte tot gevolg heeft gehad waarvoor 
de bijstand noodzakelijk was, verjaart 
krachtens de artt. 17 en 18, derde lid, 
wet van 2 april 1965 overeenkomstig 
hoofdstuk IV wet van 17 april 1878 hou-

dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, ook al is de 
vordering voor de burgerlijke rechter 
gebracht. (Wet van 2 april 1965 betref
fende de toerekening van de door de 
commissies van openbare onderstand 
verleende bijstand.) 

6 december 1979 432 

OPENBARE ORDE 

1. - Grondwet, art. 11 - Onteigening 
ten algemenen nutte - Bepaling van 
openbare orde. 

20 september 1979 82 

2. - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 31 - Onteigening 
Bepaling van de waarde van het ontei
gende perceel - Bepaling van openbare 
orde. 

20 september 1979 82 

3.- Begrip. 
De bepalingen van de artt. 38, §§ 1, 

2 en 3, 39 en 40 wet van 30 maart 1976, 
5 en 9 wet van 24 dec. 1976 en die van de 
wet van 27 dec. 1977 betreffen de 
essentiEHe belangen van de Staat of 
bepalen in het privaatrecht de juridische 
grondslagen waarop de economische 
orde van de samenleving rust; zij raken 
derhalve de openbare orde. 

28 september 1979 117 

4. - Sociale zekerheid Sociaal 
statuut van de zelfstandigen - Regels 
inzake berekening van de bijdragen -
Bepalingen van openbare orde. 

Het middel dat is afgeleid uit schen
ding van art. 11, § 2, tweede lid, K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelfstan
digen is gegrond op een wettelijke 
bepaling die de openbare orde raakt en 
kan dus voor het eerst voor het Hof 
worden voorgedragen. 

8 oktober 1979 159 

5. - Wettelijke bepaling van interne 
openbare orde - Wettelijke bepaling 
van internationale openbare orde -
Onderscheid. 

Een wet van interne openbare orde is 
slechts van internationale openbare orde 
in zoverre de wetgever daarin een begin
sel heeft neergelegd dat naar zijn oor
deel van essentieel belang is voor de 
gevestigde morele, politieke of economi
sche orde in Belgie en dat, om die reden, 
de toepassing in Belgie van enige daar-
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mee strijdige of daarvan afwijkende 
regel van buitenlands recht noodzakelijk 
uitsluit. 

25 oktober 1979 258 

6. - Natuurlijk kind dat een uitk.ering 
tot levensonderhoud vordert van hem 
die met zijn moeder gemeenschap heeft 
gehad Bewijsmiddelen van die 
betrekkingen - Burgerlijk Wetboek, 
art. 340b - Bepaling van interne open
bare orde doch niet van internationale 
openbare orde. 

25 oktober 1979 258 

7.- Internationale openbare orde
Buitenlandse wet die aan het natuurlijk 
kind een rechtsvordering tot levenson
derhoud toekent die strookt met die 
welke bij art. 340b B. W. wordt bepaald 
doch geen termijn vaststelt voor het 
indienen van de vordering en de bewijs
middelen niet beperkt - Wet die niet 
strijdig is met de Belgische internatio
nale openbare orde. 

25 oktober 1979 258 

8. Verdrag van Den Haag 
van 15 april 1958 nopens de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
ter zake van onderhoudsverplichtingen 
jegens kinderen - Art. 2.5 - Openbare 
orde - Begrip. 

In de zin van art. 2.5 van het Verdrag 
van Den Haag d.d. 15 april 1958 nopens 
de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen ter zake van onder
houdsverplichtingen jegens kinderen, 
goedgekeurd bij de wet van 11 aug. 1961, 
is de openbare orde van een Staat, waar 
een beroep op de vreemde beslissing 
wordt gedaan, niet de interne openbare 
orde doch de internationale openbare 
orde van die Staat. 

25 oktober 1979 258 

9. Wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers - Art. 23 - Wetbepa
Jing die de openbare orde niet raakt. 

De bepalingen van art. 23 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers 
raken de openbare orde niet, doch zijn 
dwingende bepalingen. 

10_ maart 1980 852 

10. - Art. 20, Wet Voorlopige Hechte
nis - Termijn waarbinnen het hot van 
beroep uitspraak moet doen - Afstand 
van die termijn door de verdachte -
Afstand zonder gevolg. 

Nu de bepalingen van art. 20 Wet 
Voorlopige Hechtenis, gew. bij de wet 

van 25 juli 1959, van openbare orde zijn, 
kunnen noch de door de verdachte 
gedane afstand van de termijn van 
vijftien dagen, vastgesteld in die bepa
ling enkel met de bedoeling _de uitspra-ak 
van het arrest te vertragen, noch de 
vermelding in het arrest dat het op 
verzoek van verdachte is dat de uit
spraak na het verstrijken van de. termijn 
van vijftien dagen zal volgen, het verlen
gen van de genoemde termijn naar recht 
verantwoorden. 

27 mei 1980 1187 

11. - Gerechteli}k Wetboek, art. 627, 
9" - Geen bepaling van openbare orde. 

De bijzondere regel inzake territoriale 
bevoegdheid, neergelegd in art. 627, 9", 
Ger.W., is niet van openbare orde. 

9 juni 1980 1242 

12. - Rust- en overlevingspensioen -
Zelfstandigen - Wettelijke bepalingen 
inzake vaststelling van de voorwaarden 
tot toekenning van het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen 
Bepalingen die de openbare orde raken. 

De wettelijke bepalingen inzake vast
stelling van de voorwaarden tot toeken
ning van het rust- en overlevingspen
sioen der zelfstandigen raken de open
bare orde. (K.B. nr. 72 van 10 nov. 1967 
betreffende het rust- en overle
vingspensioen; K.B. van 22 dec. 1967 
houdende algemeen reglement betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
der- zelfstandigen.) 

16 juni 1980 1282 

OPLICHTING 
1. - AI dan niet herhaalde leugenach

tige verklaring - Op zichzelf geen 
Jistige kunstgreep in de zin van 
art. 496 Sw. 

4 december 1979 416 

2. - Listige kunstgreep - Kan wor
den opgeleverd door een geheel van 
feiten - Begrip. 

De listige kunstgreep bedoeld bij 
art. 496 Sw. kan worden opgeleverd door 
een geheel van feiten waarvan elk 
slechts een element is van een listige 
kunstgreep als in dat artikel bedoeld en 
bijgevolg niet alle kenmerken ervan 
behoeft te verenigen; een zodanig geheel 
kan worden opgeleverd onder meer door 
leugenachtige verklaringen die het mis
bruik van vertrouwen of van lichtgelo

. vigheid in de zin van art. 496 Sw 
uitmaken, omdat zij gepaard gaan met 
een bepaalde hoedanigheid van de dader 
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of met feiten en omstandigheden die 
deze verklaringen kracht bijzetten. 

4 december 1979 416 

OVEREENKOMST 
HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten 
Afdeling 1. - Begrip. 
Afdeling 2. - Toestemming. 
Afdeling 3. - Oorzaak. 
Afdeling 4.- Voorwerp. 
Afdeling 5.- Vorm. 

HOOFDSTUK II. - Rechten en ver-
plichtingen van partijen 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 
Afdeling 2.- T.a.v. derden. 

HOOFDSTUK III. - Uitlegging 

HOOFDSTUK IV. Verbindende 
kracht, niet-uitvoering 

HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK VI. Internationaal 
recht 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

Afdeling 1. - Begrip. 
Afdeling 2. - Toestemming. 

1. - Geen geldige toestemming van 
een der partijen - Geen overeenkomst. 

27 september 1979 115 

2. - Bedrog - Gebrek in de toestem
ming - Vaststelling door de rechter -
Draagwijdte. 

De rechter stelt in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze het bestaan vast 
van het voornemen om te bedriegen en 
van de kunstgrepen die bedrog ople
veren, alsmede van de invloed van deze 
kunstgrepen op de wil van de persoon 
wiens toestemming bij het totstandko
men van een overeenkomst is vereist. 

13 december 1979 466 

3. - Toestemming - Morele dwang 
die de geldigheid van de wil aantast -
Voorwaarde. 

Morele dwang tast de geldigheid van 
de wil slechts aan voor zover hij 
onrechtmatig of ongeoorloofd is. (Artt. 
1109 en 1112 B.W.) 

12 mei 1980 1144 

4. - Bedrog - Onvoorzichtigheid en 
nalatigheid van de tegenpartij - Gevol
gen. 

Wanneer bedrog een invloed heeft 
gehad op de wilsovereenstemming kan 
de partij die bedrog heeft gepleegd de 
onvoorzichtigheid of nalatigheid van de 
tegenpartij niet tegenwerpen; zodanige 
onvoorzichtigheid of nalatigheid kan het 
bedrog niet verschoonbaar maken en 
kan degene die schade heeft veroorzaakt 
evenmin ontslaan van de volledige ver
goeding ervan. 

29 mei 1980 1201 

5. - Toestemming - Onenigheid over 
een beding dat een partij als een 
essentieel bestanddeel van de overeen
komst heeft beschouwd - Geen toe
stemming van die partij - Geez1 over
eenkomst, ook al wordt dat beding 
onwettig verklaard. · 

Wettig is de beslissing van de rechter 
dat geen overeenkomst is tot stand 
gekomen wanneer hij vaststelt dat, bij 
de onderhandelingen voor het sluiten 
van een overeenkomst, een der partijen, 
bij gebreke van akkoord over een beding 
dat zij als een essentieel bestanddeel 
van de overeenkomst beschouwde, 
hiermee niet heeft ingestemd, ook al 
verklaart het vonnis dat beding onwet
tig. 

12 juni 1980 1263 
Afdeling 3. - Oorzaak. 

6. - Oorzaak - Geen oorzaak -
Be grip. 

Niet zonder oorzaak is een verbintenis 
uit een overeenkomst i.v.m. de exploita
tie van een uitvinding met zodanige 
waarde dat de uitvinder recht heeft op 
een premie, ook al was het uitvindings
octrooi nietig verklaard. (Artt. 108 en 
1131 B.W.) 

6 september 1979 11 
Afdeling 4.- Voorwerp. 
Afdeling 5.- Vorm. 

HOOFDSTUK II 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 

PARTIJEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 

7. - Aansprakelijkheid {uit overeen
komst} - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verschillende par
tijen - Vezplichting van de partijen de 
schade jegens de benadeelde volledig te 
vergoeden - Begrip. 

Wanneer door samenlopende fouten 
van verschillende partijen schade is 
veroorzaakt bij de uitvoering van hun 
contractuele verbintenissen en zonder 
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een van die fouten, die van de andere 
partijen niet hadden volstaan om de 
schade te veroorzaken, is in de regel elk 
van die partijen jegens de benadeelde 
gehouden de schade volledig te vergoe
den. 

8 november 1979 300 

Afdeling 2.- T.a.v. derden. 

8. - Gevolg tussen partijen - Geval
Jen waarin de overeenkomst ten behoeve 
van een derde een recht doet ontstaan. 

Een overeenkomst heeft in de regel 
aileen gevolgen voor de contracterende 
partijen; zij kan ten behoeve van een 
derde enkel dan een recht doen ont
staan, indien zij een beding ten behoeve 
van een derde bevat of een bijzondere 
wetsbepaling dat gevolg eraan verbindt. 
(Artt. 1165 en 1121 B.W.) 

14 februari 1980 

HOOFDSTUK III 
UITLEGGING 

705 

9. - Uitlegging - Twijfel - Burger
lijk Wetboek, art. 1162 - Schuldenaar 
van de verbintenis - Verbintenis -
Begrip. 

In de zin van art. 1162 B.W. is degene 
die in een overeenkomst vrijstelling of 
beperking van aansprakelijkheid geniet, 
de partij die, wat dit beding betreft, 
bedongen heeft, terwijl de andere partij 
zich heeft verbonden. 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, 

RING 
NIET-UITVOE-

13. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan de over
eenkomst het gevolg toekent dat zij, 
volgens de uitlegging die hij eraan geeft, 
wettelijk tussen partijen heeft - Geen 
schending van art. 1134 B. W. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die aan de overeenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens de uitleg
ging die hij eraan geeft, wettelijk tussen 
de partijen heeft. (Art. 1134 B.W.) 

6 september 1979 11 

14. - Contractuele aansprakelijkheid 
- Schade - Afzonderlijke schade -
Begrip. 

Voor dezelfde schade wordt geen 
tweemaal schadevergoeding verleend 
door de rechter die een eerste vergoe
ding toekent voor de herstellingskosten 
van een goed met een verborgen gebrek 
en een tweede vergoeding toekent voor 
de schade ten gevolge van de door dat 
gebrek veroorzaakte genotsstoornis. 

11 oktober 1979 186 

15. - Verbindende kracht tussen par-
tijen Geen schending van 
art. 1134 B. W. - Begrip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die er het gevolg aan toekent dat 
zij wettelijk tussen partijen heeft in de 

7 september 1979 23 interpretatie die hij eraan geeft. (Art. 
1134 B.W.) 

10. - Uitlegging door de feitenrechter 
- Uitlegging waarbij de bewijskracht 
van de akten niet miskend wordt -
Onaantastbare uitlegging. 

17 april 1980 1040 

11. - Wilsuiting van een betrokkene 
- Uitlegging door de rechter - Gren
zen. 

De feitenrechter oordeelt onaantast
baar over het bestaan en de draagwijdte 
van een wilsuiting, op voorwaarde dat 
hij de bewijskracht niet miskent van de 
overgelegde stukken waaruit die wilsui
ting wordt afgeleid. 

9 mei 1980 1139 

12. - Uitlegging in feite door de 
rechter - Geen miskenning van de 
bewijskracht van de akten bij de uitleg

19 oktober 1979 225 

16. - Verbindende kracht - Hum·
overeenkomst - Beding in de over
eenkomst dat, in geval van beeindiging 
door de huurder v66r de verstrijking van 
de termijn van de overeenkomst, de 
betaling van een overeengekomen ver
goeding bepaalt - Rechter die de ver
goeding vermindert op grand dat zij 
buitenmatig Jijkt - Schending van 
art. 1134 B. W. 

25 januari 1980 612 

17.- Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan de overeen
komst het gevolg toekent dat zij, volgens 
de uitlegging die hij er{lan geeft, wette
Jijk tussen partijen heeft - Geen schen
ding van art. 1134 B. W. 

1 februari 1980 652 
ging - Onaantastbare uitlegging. 

5 juni 1980 
18. - Contractuele aansprakelijkheid 

1235 - Clausule tot vrijstelling of beperking 
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van aansprakelijkheid - Schadeveroor
zaker die te kwader trouw heeft gehan
deld - Geen toepassing van de vrijstel
lingsclausule. 

Zowel inzake contractuele aansprake
lijkheid als inzake aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst kan de schade
veroorzaker zich niet beroepen op een 
clausule tot vrijstelling of beperking van 
aansprakelijkheid, wanneer hij te kwa
der trouw heeft gehandeld. (Artt. 1134, 
derde lid, 1150 en 1382.) 

28 februari 1980 801 

19. - Niet-nakoming verbintenis.sen 
- Schade!'""ergoeding - Vereiste van 
ingebrekestelling- Uitzondering. 

Bij niet-nakoming van een verbintenis 
is schadevergoeding enkel verschuldigd · 
nadat de schuldenaar in gebreke is 
gesteld o.m. op voorwaarde dat die 
verbintenis nog kan worden uitgevoerd. 
(Art. 1146 B.W.) 

24 april1980 1061 

20. - Vordering in rechte tot ontbin
ding van een wederzijdse overeenkomst 
wegens niet-nakoming van verbintenis
sen door een schuldenaar - Rechtshan
deling gelijk am1 ingebrekestelling. 

24 april 1980 lOtll 

2l. - Aanbod - Grondslag van de 
verbindeilde kracht van het aanbod. 

De verbindende kracht van een aan
bod tot overeenkomst vindt haar grond
slag in een door een eenzijdige wils
uiting aangegane verbintenis van degene 
die het aanbod doet, zodat het aanbod 
door de andere partij nog enkel moet 
worden aangenomen opdat de ove:reen
komst zou gesloten zijn. 

9 mei 1980 113\9 

22. - Verbindende kracht - Huw:
overeenkomst- Opzegging gevolgd door 
een overeenkomst van . voorlopig verder 
gebruik - Vonnis volgens hetwelk de 
verkrijger van het goed door de oor
spronkelijke lluurovereenkomst was 
gebonden Schendi11g van 
art. 1134 B. W: 

29 mei 1980 1208 

HOOFDSTUKV 
EINDE 

24. - Ontbinding, art. 1184 B. W. 
Ontbinding " ex tunc » - Uitzondering. 

Hoewel de ontbinding van een weder
kerig contract, met toepassing van 
art. 1184 B.W., terugwerkende kracht 
heeft, werkt de gerechtelijke ontbinding 
van een contract, dat zoals een huurcon
tract opeenvolgende uitvoeringsdaden 
meebrengt, slechts voor de toekomst, 
ingeval hetgeen ter uitvoering van de 
overeenkomst is verstrekt, niet meer kan 
worden teruggegeven. 

24 januari 1980 592 

25. - Wederkerig contract met doorlo
pende prestatie - Gerechtelijke ontbin
ding - Gevolgen - Ontbinding geldt 
principieel vanaf het instellen van de 
rechtsvordering. 

De gerechtelijke ontbinding van een 
wederkerig contract met doodopende 
prestatie, zoals een huurovereenkomst, 
geldt principieel, met betrekking tot de 
gevolgen, vanaf de dag van het instellen 
van de rechtsvordering. 

29 mei 1980 1211 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONA..t;L RECHT 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERe 
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) 

Ministerieel besluit van 14 okt. 1964 tot 
vaststelling van de algemene vooxwaar
den van de overheidsopdrachten -
Arrest waarbij aan de aazmemer de 
mogelijkheid wordt ontnomen om door 
de recllter te doen onderzoeken of hij 
een belangrijk nadeel heeft geleden ten 
gevolge van omstandigheden die hij 
redelijkerwijs niet kon voorzien, die hij 
niet kon vermijden en waarvan hij de 
gevolgen niet kon verhelpen - Schen
ding van de artt. 16B en 18 van dat 
ministerieel besluit. 

9 mei 1980 1132 

p 

PREJUDICIEEL GESCHIL 

23. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan de overeen
komst bet gevolg toekent dat zij, volgens 
de uitlegging die hij eraan gee:ft, wette
lijk tussen partijen heeft - C-een schen Strafzaken - Vonnis van de correctio

nele reehtbank waarbij de zaak na.ar de 
1318 burgerlijke recllter wordt vexwezen -

ding van art. 1134 B.ll?. 
19 juni 1980 
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Cassa'tieberoep - Termijn - Cassatie
beroep v66r de eindbeslissing - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk, v66r de eindbeslis
sing, is bet cassatieberoep tegen een 
vonnis van de correctionele rechtbank in 
boger l;leroep rechtdoende waarbij, zon
der uitspraak te doen over een bevoegd
heidsgeschil en alvorens te beslissen 
over de zaak zelf, de zaak, overt;!enkom
stig art. 143 Boswetboek, naar de 
bevoegde burgerlijke rechter wordt ver
wezen, een termijn van twee maanden 
wordt vastgesteld waarbinnen de partij 
die bet prejU:dicieel geschil heeft opge
worpen de zaak bij de bevoegde rechter 
moet aanhangig maken en moet bewij
zen dat zij het nodige heeft gedaan, en 
de kosten worden aangehouden. (Art. 
416 Sv.) 

27 februari 1980 797 

R 

RECHTBANKEN 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Sociale zaken. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde-

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

gevolgen eerst zullen intreden op de 
datum waartegen zij volgens de overeen
komst en de gebruiken had moeten zijn 
gedaan, en zulks grondt op de vaststel-

. ling dat de partij zeker in haar opzeg
ging heeft volhard, en die volharding 
afleidt uit de eis tot het verlijden van de 
akte en uit de aanmaningen die hem op 
regelmatige wijze zijn voorgelegd. (Art. 
1315 B.W.; art. 1138, 2", Ger.W.) 

8 mei 1980 1122 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLUKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

2. - Burgerlijke zaken - Onderzoek 
van de rechter, volgens de hem regelma-
tig voorgelegde gegevens, naar de 
gegrondheid van de VI'ijwaringseis en 
verwerping van die eis om een door de 
verweerder niet am1gevoerde reden -
Daardoor werpt de rechter niet noodza
kelijk een betwisting op die partijen bij 
conclusie uitsloten en beslist hij niet 
over niet gevorderde zaken. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, zoals hij daartoe verplicht was, 
onderzoekt of volgens de hem regelmatig 
voorgelegde gegevens een vrijwaringseis 
gegrond is en dat hij die eis om een 
door de verweerder niet aangevoerde 
reden heeft ver-worpen, valt niet af te 
leiden dat hij een betwisting heeft 
opgewo:rpen die partijen in hun conclu
sie uitsloten en dat hij over niet gevor
derde zaken heeft beslist. (Art. 1138, 2", 
Ger.W.) 

13 september 1979 43 

3. - Burgerlijke zaken Conclusie 
van de eiser wamin hij het bedrag van 
de vordering bepaalt - Vonnis waarbij 
hem een groter bedrag wordt toegekend 

HOOFDSTUK I dan het gevraagde- Onwettigheid. 
ALGEMENE BEGRIPPEN 28 september 1979 124 

1. - Verbod uitspraak te doen over 4. - Burgerlijke zaken - Over niet 
niet gevorderde zaken of over een ge- gev01-derde zaken mag geen uitspraak 
schil dat door de partijen in hun conclu- worden gedaan - Verwijzing in de 
sies is uitgesloten - Begrip. kosten - Begrip. 

De rechter werpt geen geschil op Nu art. 1017 Ger.W. bepaalt dat ieder 
waarvan bet bestaan door de partijen in vonnis zelfs ambtshalve de in het onge
hun conclusie is uitgesloten, doet geen lijk gestelde partij, in de regel, in de 
uitspraak over niet gevorderde zaken en . kosten verwijst en die kosten lrunnen 
schendt evenmin de wettelijke bepalin- worden omgeslagen als de rechter bet 
gen inzake bewijsvoering, wanneer hij raadzaam oordeelt, met name wanneer 
beslist dat een tegen een onjuiste datum de partijen over en weer omtrent enig 
gedane opzegging geldig is, maar dat de geschi!punt in het ongelijk worden ge-
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steld, schendt de rechter die een der 
partijen in de kosten verwijst art. 1138, 
2", Ger.W. niet doordat hij uitspraak zou 
hebben gedaan over niet gevorderde 
zaken of doordat hij meer zou hebben 

8. - Burgerlijke zaken - Veroorde
ling tot een hoger bedrag dan het 
gevorderde - Schending van art. 1138, 
2•, Ger.W: 

17 april 1980 1035 toegekend dan was gevorderd. 
9 november 1979 313 Afdeling 2. - Sociale zaken. 

5. - Burgerlijke zaken Verboden 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken- Gerechtelijk Wetboek, art. 1138, 
2•-Begrip. 

Wanneer een vordering strekt tot 
betaling van een vergoeding wegens 
gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschikt
heid van de getroffene en de partijen bij 
conclusie · weliswaar niet betwisten dat 
de rente had moeten beginnen te lopen 
op de dag van de consolidatie, indien de 
schadevergoeding geraamd werd met 
inachtneming van die datum, maar niet 
uitsluiten dat een geschil kon ontstaan 
omtrent de vaststelling van de schade
vergoeding met een andere datum als 
aanvangspunt, spreekt de rechter zich 
niet uit over niet gevorderde zaken, als 
hij zegt dat de rente begint te lopen op 
de dag van de beslissing, omdat bet 
kapitaal op die dag is vastgesteld, en hij 
dus een deel van de vordering llL~wijst. 
(Art. 1138, 2", Ger.W.) 

24 januari 1980 597 

6. - Burgerlijke zaken Vordering 
in rechte - De rechter ka11 de rechts
grond van de vordering niet ambtshalve 
wijzigen. 

De rechter bij wie een vordering in 
burgerlijke zaken aanhangig is, kan de 
rechtsgrond ervan niet ambtshalve wijzi
gen. (Artt. 702 en 807 Ger.W.; algemeen 
beginsel van bet recht van verdediging.) 

29 februari 1980 813 

7. - Burgerlijke zaken Wijziging 
van de vordering -'- Ambtshalve wijzi
ging door de rechter van de oorspronk~ 
lijke vordering- Onwettige wijziging. 

De artt. 702 en 807 Ger.W. worden 
geschonden en bet algemeen beginsel 
van bet recht van verdediging wordt 
miskend door de beslissing die ambts- · 
halve de oorspronkelijke vorderihg wij- · 
zigt, met name door een vordering 
wegens onrechtmatige daad te vervan
gen door een vordering wegens het 
verbreken van bet evenwicht tussen 
naburige eigendommen. 

20 maart 1980 903 

9. - Sociale zaken - Rechter die 
kennis neemt van een betwisting over 
het recht op het rustpensioen der zelf
standigen - Bevoegdheid- Begrip. 

De rechter die kennis neemt van een 
betwisting over bet recht op een rust
pensioen voor zelfstandigen, dat is inge
steld en geregeld bij wettelijke bepalin
gen van openbare orde, kan dat recht 
niet toekennen, wanneer uit de gegevens 
van bet dossier waarvan de partijen 
inzage hebben kunnen nemen, blijkt dat 
de eiser niet aile wettelijke voorwaarden 
vervult om recht te hebben op dat 
pensioen. 

16 juni 1980 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

1282 

10. - Strafzaken - Recht van par
tijen zelf hun conclusies en verweermid
delen voor te dragen - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 758 - Toepasselijk in 
strafzaken. 

Ingevolge art. 2 Ger.W. is art. 758 van 
hetzelfde wetboek toepasselijk in straf
zaken; krachtens laatstgenoemd artikel 
mogen de partijen hun conclusies zelf' 
voordragen. 

18 september 1979 63 

11. - Strafzaken - Recht van par
tijen een schriftelijke conclusie neer te 
Jeggen Gerechtelijk Wetboek, 
art. 758- Draagwijdte. 

Hoewel de rechter krachtens art. 758, 
tweede lid, Ger.W. de uitoe:..ening van 
bet recht, dat bet eerste lid van dat 
artikel aan de partijen toekent, kan 
ontzeggen, indien hij bevindt dat zij 
door drift of onbedrevenheid buiten 
staat zijn hun zaak met de vereiste 
betamelijkheid of met de nodige duide
lijkheid te bespreken, mag de strafrech
ter aan de beklaagde evenwel niet bet 
recht ontzeggen een schriftelijke conclu
sie neer te leggen. 

18 september 1979 63 
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Jl.2. - Strafzaken - Strafvordering -

Veroordeling van de beklaagde in hoger 
beroep wegens een ander misdrijf dan 
datgene waarvoor de beklaagde was 
vervolgd - Wettigheidsvoorwaarden van 
de veroordeling. 

Xn hoger beroep kan de beklaagde 
wettig worden veroordeeld wegens een 
ander misdrijf dan datgene waarvoor hij 
was vervolgd op voorwaarde dat de 
rechter vaststelt dat het aldus bewezen 
verklaarde feit hetzelfde is als dat 
waarop de vervolging was gegrond of 
daarin begrepen was en dat de 
beklaagde van die wijziging op de 
hoogte is gebracht. 

10 oktober 1979 179 
:8.3. - Strafzaken - Veroordeling van 

de beklaagde door de recllter in boger 
beroep wegens een ander misdrijf dan 
het door de eerste recllter bewezen 
verklaarde misdrijf- Vereisten voor de 
wettigheid van de veroordeling. 

De rechter in hoger beroep kan de 
beklaagde niet wettig veroordelen 
wegens een ander misdrijf dan dat 
waarover de eerste rechter heeft beslist, 
tenzij hij vaststelt, enerzijds, dat het 
aldus bewezen verklaarde feit hetzelfde 
is als het feit waarop de vervolging was 
gegrond of dat het daarin begrepen was 
en, anderzijds, dat de beklaagde was 
verwittigd dat de kwalificatie werd 
gewijzigd. 

24 oktober 1979 258 

14. - Strafzaken - Vermelding, in de 
beslissing tot verwijziging of in de 
dagvaarding, van de dag waarop llet 
misdrijf is gepleegd - Bevoegdheid van 
de rechter om ze te verbeteren. 

De vermelding in het arrest of in de 
beschikking van verwijzing of nog in de 
dagvaarding, van de dag waarop de 
feiten zijn gepleegd die ten grondslag 
liggen aan de vervolging, is maar voorlo
pig, de feitenrechter dient die datum 
definitief vast te stellen naar de uitslag 
van het onderzoek, met inachtneming 
van het recht van verdediging. (Impli
ciet.) 

21 november 1979 367 

15. - Strafzaken Correctionele 
reclltbank - Kem1isneming - Vrijwil
lige verschijning van de beklaagde -

gen te omschrijven - Uitzondering -
Vroegere vrijspraak door het llof van 
assisen - Begrip. 

Hoewel, in de regel, de correctionele 
of de politierechter verplicht en bevoegd 
is om de bestanddelen en de aard van 
het bij hem aangebrachte feit te bepalen 
en, in voorkomend geval, mits met 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging, de voorlopige wettelijke omschrij
ving van het feit, die uit het bevel tot 
verwijzing of uit de dagvaarding blijkt, 
door de juiste wett..elijke omschrijving te 
vervangen, is die bevoegdheid echter 
beperkt wanneer de beklaagde, na door 
het hof van assisen te zijn vrijgesproken, 
opnieuw wegens hetzelfde feit, doch 
anders omschreven, voor de correctio
nele rechter wordt vervolgd. 

29 januari 1980c 623 

17. - Strafzaken - Sti·afvordering -
Recllter in hoger beroep die de be
klaagde veroordeelt wegens een ander 
misdrijf dan dat waarover de eerste 
rechter lleeft beslist ~ Voorwaarde voor 
de wettigheid van de veroordeling. 

De rechter in hoger beroep kan de 
beklaagde niet wettig veroordelen 

·wegens een ander misdrijf dan dat 
waarover de eerste rechter heeft beslist, 
dan wanneer hij vaststelt dat het aldus 
in aanmerking genomen feit hetzelfde is 
als datgene waarop de vervolging was 
gegrond of vervat was in het feit dat 
eraan ten grondslag lag, en de beklaagde 
verwittigd is van de wijziging van kwali
ficatie. 

18 maart 1980 885 

18. - Strafzaken - Bevoegdlleid van 
het vonnisgerecht - Kwalificatie -
Beklaagde verwezen als dader van een 
misdrijf - Bevoegdheid van de rechter 
om die beklaagde te veroordelen wegens 
een van de wijzen van deelneming 
bepaald in de artt. 66 en 67 Sw. 

Wanneer een beklaagde naar de cor
rectionele rechtbank wordt verwezen als 
dader van een bepaald misdrijf is de 
rechter bevoegd om die beklaagde schul
dig te verklaren hetzij als dader, hetzij 
als medeplichtige. 

28 mei 1980 1196 

Regelmatige kennisneming. 
22 januari 1980 584 Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 
16. - Strafzaken - Correctionele 

reclltbank of politierechtbank - De 
rechter is verplicht het bij hem aange
bracht feit in de wettelijke bewoordin-

19. - Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Conclusie van de 
burperlijke partij waarbij het bedrag van 
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de vordering wordt beperkt - Door de 
rechter meer toegekend dan gevraagd -
Onwettigheid. 

25 maart 1980 922 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

RECHTEN VAN DE MENS 
1. - Europees Verdrag Rechten van. 

de Mens, art. 5.1.c, 3 en 4 - Onder
zoeksgerechten - Bevestiging van de 
voorlopige hechtenis. 

4. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Openbaarheid voorgeschre
ven bij art. 6.1 - Niet toepasselijk op 
tuchtprocedures. 

De bepalingen van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, krach
tens welke een ieder in de regel recht 
heeft op een openbare behandeling van 
zijn zaak en het vonnis in het openbaar 
moet worden gewezen, zijn niet van 
toepassing op de tuchtprocedures. 

20 september 1979 77 

5. - Verdrag Rechten van de Mens -
Ar.t. 10 - Vrijheid van meningsuiting -
Systeem van vergunningen voor de 
radio-omroep, bioscoop- of televisieon
dei'nemingen - Begrip. 

Ingevolge art. 10 Verdrag Rechten van 
de Mens kan de nationale wetgever de 
uitoefening van de vrijheid van me
ningsuiting onderwerpen aan een ver
gunning, niet enkel voor de in 
art. 10.1 bedoelde ondernemingen, maar 
ook voor de prive-personen die met 
elkaar corresponderen door middel van 
golven. 

21 november 1979 362 

Art. 5.l.c, 3 en 4, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, dat o.a. toepasse
lijk is op de voorlopige hechtenis, moet 
door de onderzoeksgerechten in acht 
worden genomen bij de beslissing over 
de bevestiging van het aanhoudings
bevel. 

6. - Verdrag Rechten van de Mens -
3 Art. 10 - Vrijheid van meningsuiting -4 september 1979 

2. - Europees Verdrag Rechten van Beperkingen waaraan de interne wet de 
de Mens, art. 6.1 - Geen toepassing op uitoefening van die vrijheid kan onder
de rechten en verplicl1tingen die hun werpen - Begrip. 
oorsprong vinden in het belastingrecht. Hoewel ingevolge · art. 10.1 Verdrag 

De bepalingen van art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens een ieder recht 
Rechten van de Mens zijn niet van heeft op vrijheid van meningsuiting en 
toepassing op de rechten en verplichtin- dat recht de vrijheid omvat een mening 
gen die hun oorsprong vinden in het te koesteren en de vrijheid om inlichtin-
belastingrecht. gen of denkbeelden te ontvangen of door 

5 september 1979 8 te geven, zonder inmenging van over-
heidswege en ongeacht grenzen, kan de 
nationale wetgever, met toepassing van 
lid 2 van hetzelfde artikel, de uitoefening 
van die vrijheid van meningsuiting 
onderwerpen. aan bepaalde formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties; 
die formaliteiten, voorwaarden, beper
kingen of sancties moeten verenigbaar 
zijn met de vrijheid van meningsuiting, 
zoals. die door het Verdrag wordt be
schermd en zij moeten in verhou.ding 
zijn met de in art. 10 gestelde wettige 
doeleinden. 

3. - Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 8 - Recht op 
eerbiediging van het prive-leven -
Inmenging van het openbaar gezag in de 
uitoefening van dit 1·echt - Voorwaarde. 

Zo artikel 8, lid 1, Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
aan een ieder het recht erkent op 
eerbiediging van zijn prive-leven, staat 
lid 2 van hetzelfde artikel nochtans de 
inmenging van het openbaar gezag in de 
uitoefening van dat recht toe wanneer 
die inmenging bij de wet is voorzien en 
een maatregel is die in een democrati
sche samenleving nodig is in het belang 
van de openbare veiligheid en de 

21 november 1979 362 

'1. - Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 10- Vrijheid va11. meningsuiting
Radioberichtgeving - .Systeem van ver
gunningen ingericllt bij de wet 

bescherming van de gezondheid. 
18 september 1979 

van 14 mei 1930 - Maatregelen bedoeld 
57 in art. 10 Verdrag Rechten van de Mens, 
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voor de bescherming van de openbare 
orde en het voorkomen van strafbare 
feiten. 

De beperkingen van de uitoefening 
van de vrijheid van meningsuiting ten 
gevolge van bet systeem van vergunnin
gen waaraan de wet van 14 mei 1930 en 
de uitvoeringsbesluiten ervan bet 
gebruik van de 27 megahertz-band 
onderwerpt, zijn maatregelen die in een 
democratische samenleving nodig zijn in 
bet belang voornamelijk van de open
bare veiligheid, de bescherming van de 
openbare orde en bet voorkomen van 
strafbare feiten, omdat door bet onwettig 
gebruik van die toestellen de werking 
van de radiotelegrafische en radiotelefo
nische inrichtingen kan worden gehin
derd, en dat die toestellen soms kunnen 
dienen om allerlei misdrijven te begaan 
en bet gebruik ervan de bescherming 
van bet prive-leven zeer kan benadelen. 

21 november 1979 362 
8. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 6, lid 3, b en d -
Bepalingen niet toepasselijk in tuchtza
ken. 

6 december 1979 435 
9. - Strafzaken - Europees Verdrag 

Rechten van de Mens, art. 6 - Bepaalde 
telastleggingen door de beklaagde 
gepleegd tegenover het openbaar mi
nisterie of een onderzoeksrechter -
Geen invloed op de onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de gerechten 
waarin die rechters hun ambt uitoefe
nen. 

De omstandigheid dat bepaalde telast
leggingen door de beklaagde tegenove~;: 
bet openbaar ministerie of een onder
zoeksrechter zijn gepleegd, is niet van 
die aard dat zij verhindert dat de 
gerechten waarin de rechters hun ambt 
uitoefenen als onafhankelijk en onpartij
dig kunnen worden beschouwd, in de zin 
van art. 6 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. · 

11 december 1979 452 
10. - Strafzaken - Europees Verdrag 

Rechten van de Mens, art. 10- Feiten
rechter die zich « ratione materiae " 
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van het misdrijf « belediging. door 
woorden " aan het adres van iemand die 
drager is van het openbaar gezag of van 
de openbare macht wegens zijn hoeda
nigheid of zijn bediening- Geen schen
ding van art. 10 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

Door zich bevoegd te verklaren Olll 
Jtennis te nemen van bet misdrijf « bele
diging door woorden » :aan bet adres van 

iemand die drager is van bet openbaar 
gezag of van de openbare macht, wegens 
zijn hoedanigheid of zijn bediening, 
miskent de feitenrechter geenszins de 
bij de wet op de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting voorgeschre
ven vormen, voorwaarden, beperkingen 
of sancties en dus evenmin art. 10 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens. 
(Artt. 8, 9, 14 en 98 Gw.; artt. 444 en 
448 Sw.) 

11 december 1979 452 

11. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Openbaarheid van de debat
ten voorgeschreven bij art. 6.1 - Niet 
toepasselijk op tuchtprocedures. 

31 januari 1980 639 

12. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Art. 7 - « Niemand kan 
veroordeeld worden wegens een hande
len of nalaten dat geen strafbaar feit 
uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde " - Bepaling niet 
toepasselijk op tuchtvorderingen. 

31 januari 1980 639 
13. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 8 - Recht op eerbiediging 
van het privi!-Jeven en het gezinsleven 
-Begrip. 

Het verbod dat in het belang van de 
waardigheid en de kiesheid van bet 
advocatenberoep wordt opgelegd aan een 
lid van de Orde van Advocaten om in 
een zaak te pleiten, met name in zijn 
eigen echtscheidingsprocedure, en de 
tuchtsanctie op de overtreding van dat 
verbod kunnen geen miskenning zijn 
van het recht op eerbiediging van het 
prive-leven en het gezinsleven, in de zin 
van art. 8 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

31 januari 1980 639 

14.- Europees Verdrag Rechten van 
de Me11s, art. 6.1 - Recht van een ieder 
op behandeling van zijn zaak door een 
onpartijdige rechterlijke instantie -
Beslissing waarin erop wordt gewezen 
dat in de conclusie van de burgerlijke 
partij bepaalde verldaringen ergerlijk 
zijn en dat haar raadsman een boven
matige schadevergoeding vordert -
Daaruit valt niet af te leiden dat de 
onpartijdigheid van de rechterlijke 
instantie niet is gewaarborgd - Geen 
schending van het recht op een onpartij
dige rechterlijke instantie. 

Uit bet enkele feit dat een vonnis erop 
wijst enerzijds, dat bet ergerlijk is dat 
de burgerlijke partij in haar conclusie 
v.erklaart dat _een stelling door de gehele 
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rechtspraak is aanvaard, hoewel alge
meen bekend is dat de rechtspraak 
daaromtrent verdeeld blijft, en, ander
zijds, dat de raadsman van die partij, die 
de conclusie heeft ondertekend, de 
schade buiten verhouding hoog raamt, 
valt niet af te leiden dat de rechtbank 
niet aile waarborgen van onpartijdigheid 
hood waarop elke partij in het proces 
recht heeft, krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

6 februari 1980 672 

Jijkheid bepaalde bescheiden over te 
Jeggen - Onmogelijkheid maakt het 
proces niet oneerlijk. 

Het proces blijft eerlijk, in de zin van 
art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, wanneer de eiser om 
deontologische redenen « moreel en 
beroepshalve " in de onmogelijkheid 
verkeert bepaalde bescheiden over te 
leggen. 

12 maart 1980 865 

15. - Europees Verdrag Rechten van 19 • ....- Europees Verdrag Rechten van 
de Mens -Art. 5.4 - Recht voorziening de Mens, art. 6, lid 1 - Bepaling van de 
te vragen bij de rechter opdat deze gegrondheid van een ingestelde straf
beslist over de wettigheid van de gevan- · vordering - Recht op een behandeling 
genhouding - Opdracht V811 de rechter van de zaak door een onafhankelijke en 
- Begrip. onpartijdige rechterlijke instantie -

Art. 5.4 Europees Verdrag Rechten van Begrip. 
de Mens bepaalt dat « een ieder, die Art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rech
door arrestatie of gevangenhouding van ten van de Mens, dat aan een ieder het 
zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht recht toekent, bij het bepalen van de 
voorziening te vragen bij de rechter gegrondheid van een tegen hem inge
opdat deze op korte termijn beslist over stelde strafvervolging, op een behande
de wettigheid van zijn gevangenhouding ling van zijn zaak door een onafhanke
en zijn invrijheidstelling beveelt, indien lijke en onpartijdige rechterlijke instan
de gevangenhouding onrechtmatig is » tie, verbiedt geenszins dat het rechtscol
en draagt aldus aan de rechter op na te lege, waaraan het bepalen van de 
gaan of de vrijheidsberoving wettig is gegrondheid van de strafvervolging is 
met toepassing hetzij van de regels van opgedragen door de wet, samengesteld is 
nationaal recht hetzij van de regels van uit rechters die door een andere onaf
internationaal recht; die bepaling bevat hankelijke en onpartijdige rechter zijn 
zelf geen regel waardoor kan worden aangewezen, mits zodanige wijze van 
uitgemaakt of een vrijheidsberoving al samenstelling op haar beurt door de wet 
dan niet wettig is. is bepaald; uit het enkel feit dat de 

14 februari 1980 709 rechters die, in het bij art. 89 Ger.W. 

16. - Art. 5, lid 3, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens - Bepaling die 
door het onderzoeksgerecht moet wor
den in acht genomen bij de uitspraak 
over de voorlopige hechtenis. (Impliciet.) 

27 februari 1980 794 

17.- Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Recht van de gevangene 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht of in vrijheid te worden gesteld 
- Redelijke termijn - Begrip. 

De redelijke termijn, in de zin van 
art. 5, § 3, Verdrag Rechten van de 
Mens, waarbinnen een ieder het recht 
heeft berecht te worden, is niet verstre
ken als het onderzoek niet ten einde is 
en zonder onverantwoorde vertraging 
wordt voortgezet. 

27 februari 1980 794 

18. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 - Eerlijk proces -
Advocaat om deontologische redenen 
moreel en beroepshalve in de onmoge-

bepaalde geval, in een tijdelijke kamer 
van een correctionele kamer zitting heb
ben, aangewezen werdep. door de voor
zitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, vloeit niet voort dat die rechters 
zouden tekort komen aan de door art. 6, 
lid 1, van het genoemde Verdrag vereiste 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

15 april 1980 1004 

20. - Europees Verdrag Rechten vail 
de Mens, art. 1, lid 1 - Rechter die als 
lid van de correctionele rechtbank deel
neemt aan de berechting van een zaak 
waarin hij aJs onderzoeksrechter is· 
opgetreden - Geen schending van 
genoemde bepaling. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
rechter als lid van de correctionele 
rechtbank deelneemt ~an de berechting 
van een zaak waarin hij als onderzoeks
rechter is opgetreden, kan niet de schen
ding van art. 6, lid 1, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens worden afgeleid. 

15 april 1980 1012 
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21. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 5, lid 1, c - Handhaving 
van de voorlopige hechtenis - Redenge
ving. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dennate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, worden, 
onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, nauwkeurig omschre
ven door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat releveert dat 
er tegen de verdachte emstige aanwij
zingen van schuld bestaan wegens deel
neming aan de gijzeling van een man 
die slechts na verloop van 40 dagen in 
vrijheid werd gesteld nadat een losprijs 
was betaald, dat de feiten een uitzonder
lijk ernstig karakter hebben gelet op de 
langdurige vrijheidsberoving van het 
slachtoffer en de omvang van de losprijs 
die voor de vrijlating diende betaald te 
worden, dat dient gevreesd te worden 
dat de verdachte, na een eventuele 
invrijheidsstelling, het gerechtelijk 
onderzoek en de opsporing van het , 
losgeld en van de voortvluchtige daders 
zal dwarsbomen, en dat er gevaar 
bestaat dat de verdachte zich door vlucht 
aan het onderzoek en de vervolging zal 
onttrekken. (Art. 5 wet 20 april 1874, · 
gew. bij art. 3 wet 13 maart 1973; art. 5, 
lid 1, c, Europees Verdrag Rechten van 
de Mens.) 

15 april 1980 1018 

22. - Voorlopige hechtenis onder de 
voorwaarden van art. 5, lid 1, c, Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 5, lid 3, van het Verdrag - Recht 
om binnen een redelijke termijn te 
worden berecht - « Redelijke termijn » 
-Begrip. 

De a: redelijke termijn ,. waarbinnen, 
luidens art. 5, lid 3, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
een ieder die gevangen wordt gehouden 
overeenkomstig lid :1., c, van hetzelfde 
artikel, het recht heeft te worden 
berecht of te worden vrijgelaten tijdens 
de procedure, moet, in de betekenis van 
die bepaling, niet i:n abstracto maar wel 
in het Iicht van de gegevens van iedere 
zaak worden beoordeeld. 

15 april 1980 1018 

23. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis- Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5, lid 3 - Recht om 

binnen een redelijke tennijn te worden 
lkrorecht - Verantwoording - Redenge
ving. 

Wettelijk veranhvoord en regelmatig 
gemotiveerd is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, beslis
sende over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, met betrekking tot het 
bij art. 5, lid 3, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bepaalde recht 
van de verdachte om binnen een rede
lijke t.ermijn te worden berecht, vaststelt 
dat de daden van onderzoek die nodig 
zijn om de waarheid te ontdelr.ken, nog' 
gaande zijn en zonder onverantwoorde 
verlraging worden verricht. 

15 april 1980 1018 

24. ~ Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 2 - Bepaling zonder 
verband met de handhaving van de 
voorlopige hechtenis. 

De handhaving van de voorlopige 
hechtenis, onder de door de rechtet· 
overeenkomstig de wet bepaalde voor
waarden, dod geen afbreuk aan het 
vennooden van onschuld waarop de 
verdachte, luidens art. 6, lid 2, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, aan
spraak kan maken voor het vonnisge
recht. 

15 april 1980 1018 

25. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5, lid 3 - Recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht of vrijgelaten tijdens het proces 
- Bepaling die door de onderzoeksge
rechttm in acht moeten worden genomen 
wanneer zij over de voorlopige hechtenis 
beslissen. 

Art. 5, lid 3, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens dat een ieder die 
gevangen wordt gehouden, overeen.komst 
§ 1, c, van hetzelfde artikel, het recht 
toekent om binnen een redelijke termijn 
te worden berecht, moet door de onder
zooksgerechtcn in acht worden genomen 
wanneer zij over de voorlopige hechtenis 
beslissen. 

15 april1980 1022-

26. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 - Draagwijdte. 

Art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, in zoverre het een 
ieder het recht toekent, bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde strafvordering, op een open
bare behandeling van zijn zaak binnen 
een redelijke tennijn, heeft betreklting 
op de rechten van de ve:rdediging voor 
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het vonnisgerecht en niet voor de onder
zoeksgerechten die beslissen over de 
voorlopige hechtenis. 

15 april 1980 1022 

27.- Handhaving van de voorlopige 
hechtenis- Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5, lid 3 - Recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht of vrijgelaten tijdens het proces 
- Verantwoording- Redengeving. 

Wettelijk verantwoord en regelmatig 
gemotiveerd is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, beslis
sende over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, met betrekking tot het 
bij art. 5, lid 3, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bepaalde recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht, vaststelt dat de daden van 
onderzoek die nodig zijn om de waar
heid te ontdekken, nog gaande zijn en 
zonder onverantwoorde vertraging wor
den verricht. 

15 april 1980 1022 

28.- Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Openbaarheid voorgeschre
ven bij art. 6, lid 1 - Niet toepasselijk 
op tuchtprocedures. 

19 juni 1980 1309 

29. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 8 - Werkloosheidsregeling 
- Beoordeling van de arbeidsonge
schiktheid niet ovl!rgelaten aan de 
behandelende arts van de werkloze, 
maar opgedragen aan artsen aangewe
zen door de ovez'heid - Met lu'3t recht 
op eerbiediging van het prive-leven niet 
strijdige regeling. 

Een regeling waarbij, voor de vaststel
ling van het recht op werkloosheidsuit
kering, de beoordeling van de arbeidson
geschiktheid van de werkloze niet aan 
diens behandelende arts wordt overgela
ten, maar wordt opgedragen aan artsen 
die door de overheid zijn aangewezen en 
die daarover volgens een vastgestelde 
procedure beslissen, is niet strijdig met 
het recht op eerbiediging van het prive
leven, gewaarborgd door art. 8 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

23 juni 1980 1323 

RECHT VAN VER.DEDIGING 
1. - Strafzaken - Recht van partijen 

zelf hun conclusies en verwee17niddelen 
voor te dragen - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 750- Toepasselijk in stra:fzaken. 

Ingevolge art. 2 Ger.W. is art. 758 van 
hetzelfde wetboek toepasselijk in straf-

zaken; krachtens laatstgenoemd artikel 
mogen de partijen hun conclusies zelf 
voordragen. 

18 september 1979 63 

2. - Strafzaken - Recht van partijen 
een schriftelijke conclusie neer te leggen 
- Gerechtelijk Wetboek, art. 758 -
Draagwijdte. 

Hoewel de rechter krachtens art. 758, 
tweede lid, Ge:r.W. de uitoefening van 
het recht, dat het eerste lid van dat 
artikel aan de partijen toekent, kan 
ontzeggen, indien hij bevindt dat zij 
door drift of onbedrevenheid buiten 
staat zijn hun zaak met de vereiste 
betamelijldleid of met de nodige duide
lijkheid te bespreken, mag de strafrech
ter aan de beklaagde evenwel niet het 
recht ontzeggen een schriftelijke conclu
sie neer te leggen. 

18 september 1979 63 

3. - St.rafzaken - Voorlopige hechte
nis - Handhaving van de hechtenis -
Verdachte weigert te verschijnen zonder 
de bijstand van een raadsman - Door 
-verdachte gekozen raadsman regelmatig 
verwittigd door de griffier - Geen 
miskenning van de rechten van de 
verdediging. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging wordt niet geschonden door 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat bij verstek de beschik
king van de raadkamer bevestigt, dat de 
voorlopige hechtenis van de verdachte 
handhaaft, terwijl de griffier aan de door 
laatstgenoemde gekozen raadsman 
regelmatig bericht heeft gegeven van de 
plaats, de dag en het uur van de 
verschijning, en de ve:rdachte zelf, nu hij 
tweemaal zonder bijstand van een advo
caat is verschenen, telkens uitstel heeft 
verkregen ten einde hem de gelegenheid 
te geven een raadsman te contacteren; 
de omstandigheid dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling geen derde uit
stel heeft verleend en nu de verdachte 
weigerde zonder bijstand van een advo
caat te verschijnen, bij verstek uitsp:raak 
heeft gedaan over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, tast de regelmatig
heid van het arrest niet aan. 

25 september 1979 104 

4. - Strafzaken - Handhaving van de 
hechtenis na een maand - Verschijning 
voor het onderzoeksgerecht- Door de 
griffler aan de raadsman van de ver
dachte te geven bericht- Geen bericht 
of onregehnatig bericht - Nietigheid 
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van de procedure enkel als de rechten 
van de verdediging door het verzuim of 
de onregelmatigheid zijn geschaad. 

Wanneer een verdachte voor het 
onderzoeksgerecht moet verschijnen om 
te horen beslissen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, is het door 
de griffier te geven bericht van de 
plaats, de dag en het uur van verschij
ning niet voorgeschreven op straffe ~n 
nietigheid en vormt geen substantiel 
vormvereiste; geen of te late berichtge
ving kunnen dus niet leiden tot nietig
·verklaring van die procedure, tenzij 
daardoor de rechten van de verdediging 
zijn geschaad. (Art. 5 wet van 20 april 

beroep waren voorgelegd, wanneer die 
dossiers aan partijen niet zijn voorge
legd en zij daarover geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren. 

13 november 1979 337 

9. - Strafzaken - Middel hieruit 
afgeleid dat de beklaagde in hoger 
beroep niet vrij zijn mening heeft kun
nen uiten - Proces-verbaal van de 
terechtzitting waarin wordt vermeld dat 
de beklaagde is ondervraagd en regel
matig gehoord in zijn verweermiddelen 
die de raadsman heeft voorgedragen -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 

14 november 1979 341 

10. - Strafzaken - Middel hieruit 
afgeleid dat de rechter in zijn besljssin{f 

111 niet heeft geantwoord op een bnef die 

1874, gew. bij art. 3 wet van 13 maart 
1973.) 

26 september 1979 

5. - Beginsel dat aan de 
niet verbiedt de uitoefening 
recht op verdedigi11g in een 
materie speciaal te regelen. 

de beklaagde na het sluiten van de 
wetgeve1· debatten aan de voorzitter van het 
van het rechtscollege heeft gericht - Brief 
bepaalde . waarin niet om heropening van de 

1 oktober 1979 
debatten wordt verzocht - Brief niet in 

129 aanmerking genomen ~ Geen misken-
. · ning van de rechten van de verdediging 

6. - Stra:fzaken - Voorlop1ge hechte- - Middel dat niet kan worden aangeno
nis - Geen verbod voor de wetgever de men. 
uitoefening van het recht van verdedi- Het middel uit miskenning van de 
ging nader te regelen in een welbe- rechten van de verdediging, dat hierop is 
paalde materie zoals die van de voorlo- gegrond dat de rechter in zijn beslissing 
pige hechtenis, mits hij de internatio- niet heeft geantwoord op een brief die 
naah'echtelijke normen en de Grondwet de beklaagde na het sluiten van de 
in acht neemt. debatten aan de voorzitter van het 

Niets belet dat de wetgever de uitoefe- rechtscollege heeft gezonden, kan niet 
ning van het recht van verdediging in worden aangenomen; de rechter beoor
een welbepaalde materie zoals die van deelt op onaantastbare wijze of de 
de voorlopige hechtenis nader regelt, debatten moeten worden heropend, 
mits hij de internationaalrechtelijke nor- indien daarom is verzocht; indien niet, 
men en de Grondwet in acht neemt. dan beslist hij regelmatig dat die brief 

10 oktober 1979 176 ter zijde zal worden gelaten en dat er 

7. - Architect - Rechtspleging in 
tuchtzaken - Uitstel van de zaak door 
de architect verzocht om de enkele 
reden dat hij " zijn wrakingsrecht wil 
vrijwaren » - Uitstel niet toegestaan -
Geen schending vai.l de rechten van de 
verdediging. 

24 oktober 1979 251 

8. - Strafzaken Veroordeling 
gegrond op gegevens uit een and_f!re 
zaak - Gegevens waarover parti}en 
geen tegenspraak hebben kunnen voeren 
- Miskenning van de rechten van de. 
verdediging. . 

De rechten van de verdediging worden 
miskend door het arrest waarbij een 
beklaagde wegens te zijnen laste gelegde 
feiten wordt veroordeeld, op grond van 
gegevens uit andere strafdossiers dan 
die welke in die zaak aan het hof van 

geen acht op zal worden geslagen. 
14 november 1979 341 

11. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Middel afgeleid uit miskenning van 
de rechten van de verdediging- Middel 
voor het eerst voor het Hot voorgedra
gen - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel hieruit 
afgeleid dat de dienstplichtige, met mis
kenning van de rechten van de verdedi
ging, zich bij zijn verschijning voor de 
herkeuringsraad niet door een advise
rend geneesheer heeft kunnen Iaten 
bijstaan en dat hij geen inzage heeft 
gekregen van het deskundigenverslag 
van het onderzoek waarvoor die advise
rende geneesheer een geneesheer had 
aan~esteld. (Artt. 43 en 45 Dienstplicht
wet.) 

19 november 1979 354 



-153-
12. - Strafzaken - Veroordelende 

beslissing waarin de datum van de feiten 
der telastlegging is gewijzigd - Be
klaagde niet verwittigd van de wijziging 
- Miskenning van het recht van de 
verdediging. 

Wanneer de veroordelende beslissing 
de datum van de feiten der telastlegging 
wijzigt, zonder dat de beklaagde daarvan 
is verwittigd, hoewel die datum deel 
uitmaakt van de verdediging van de 
beklaagde, te weten een gegeven waaruit 
de beklaagde afleidde dat de strafvorde
ring te zijnen laste was verjaard, is het 
recht van de verdediging miskend. 

21 november 1979 367 

13. - Strafzaken - Beslissing in 
hoger beroep dat het onderzoek voor de 
eerste rechter nietig is - Aan partijen 
geen gelegenheid gegeven opnieuw te 
concluderen of nieuwe bewijsmiddelen 
bij te brengen - Beslissing dat de 
regelmatig aangebrachte gegevens vol
staan om zijn overtuiging te vormen -
Geen schending van het recht van ver
dediging. 

De rechter in hoger beroep, die oor
deelt dat de regelmatig aangebrachte 
gegevens volstaan om zijn overtuiging te 
vormen, schendt het recht van verdedi
ging van de beklaagde niet op grond 
aileen dat hij, na nietigverklaring van 
het voor de eerste rechter gevoerde 
onderzoek, uitspraak heeft gedaan zon
der aan de partijen de gelegenheid te 
hebben geboden opnieuw te concluderen 
of nieuwe bewijsmiddelen bij te bren
gen. 

27 november 1979 381 

14. - Strafzaken Ambtenaar die 
aan het opsporingsonderzoek heeft deel
genomen, met onvoldoende kennis van 
de taal waarin de processen-verbaal 
werden gesteld - Beslissing dat uit die 
omstandigheid alleen niet volgt dat de 
rechten van de verdediging zijn ge
schonden - Wettelijk verantwoorde be
slissing. 

De rechter kan wettig besluiten dat uit 
de enkele omstandigheid dat een officier 
of ambtenaar van de gerechtelijke politie 
die aan het opsporingsonderzoek heeft 
deelgenomen een onvoldoende kennis 
had van de taal waarin de processen
verbaal werden opgesteld, niet voort
vloeit dat de rechten van de verdedi
ging geschonden zijn; die omstandigheid 
impliceert inderdaad niet noodzakelijk 
dat de beklaagde ondervraagd werd door 
de officier of ambtenaar van de gerech
telijke politie die de taal die hij 

gebruikte niet kende of dat zijn verkla
ringen op onjuiste wijze in de proces
sen-verbaal werden weergegeven. 

27 november 1979 384 

15. - Strafzaken - Hot van assisen 
- Miskenning van het recht van verde
diging - Middel o.a. hieruit afgeleid dat 
de ambtshalve aangewezen advocaten 
niet over voldoende tijd beschikten om 
de verdediging voor te bereiden -
Verweer van de beschuldigde over de 
zaak ze1f, waarin niet wordt gezegd dat 
zijn recht van verdediging is miskend -
Miskenning voor het Hot aangevoerd -
Niet ontvankelijk middel 

28 november 1979 398 

16. - Tuchtzaken - Verzoek om een 
bijkomend onderzoek - Afgewezen door 
de rechter omdat het niet noodzakelijk 
is om tot zijn overtuiging te komen -
Miskenning van het recht van verdedi
ging. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of raadzaam
heid van een bijkomend onderzoek en 
uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter dat onderzoek heeft geweigerd, 
omdat zulks niet noodzakelijk was om 
tot zijn overtuiging te komen, valt niet 
af te leiden dat het recht van verdedi
ging is miskend. 

6 december 1979 435 

17.- Partij die over de grond van de 
zaak concludeert, doch zich het recht 
voorbehoudt later te concluderen over 
een punt van het geschil - Rechter die 
zich voldoende ingelicht acht en over dat 
punt beslist terzelfder tijd als over het 
gehele geschil - Geen schending van 
het recht van verdediging. 

3 januari 1980 510 

18. - Strafzaken - Gefnterneerde die 
over de zaak zelf verweer heeft gevoerd, 
zonder te doen gelden dat de gevolgde 
procedure zijn rechten van verdediging 
heeft geschonden - Schending voor het 
eerst voor het Hot aangevoerd - Niet 
ontvankelijk middel. 

Luidens een algemeen rechtsbeginsel 
moet bij de behandeling en de uitspraak 
in tuchtzaken, o.m. betreffende advoca
ten, discretie in acht worden genomen. 

15 januari 1980 566 

19. - Strafzaken - Voorlopige hech
tenis - Hoger beroep tegen een 
beschikking tot bevestiging van het 
bevel tot aanhouding - Verschijning 
voor de kamer van inbeschuldigingstel-

.ling- Door de griflier aan de raadsman 
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van de verdachte te geven bericht -
Geen bericht of onregelmatig bericht -
Verdachte bereid om te verschijnen 
zonder bijstand van zijn raadsman -
Geen schending van het recht van ver
dediging. 

Niettegenstaande het verzuim of de 
onregelmatigheid van het door de grif
fier aan de raadsman van de verdachte 
te geven bericht van plaats, dag en uur 
van de verschljning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van 
beroep wordt het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging niet 
geschonden door die kamer die, buiten 
aanwezigheid van de raadsman, uit
spraak doot op het hoger beroep tegen 
een beschikki:ng van de raadkamer tot 
bevestiging van een ten laste van de 
verdachte verleend bevel tot aanhouding, 
wanneer deze zich bereid heeft ver
klaard te verschijnen zonder bijstand 
van zijn raadsman en zich verdedigd 
heeft zonder te vragen dat de zaak zou 
worden verdaagd om zijn recht van 
verdediging te beschermen en met name 
om de bijstand van zijn raadsman te 
kunnen krijgen. 

23 januari 1980 587 
20. - Burgerlijke zaken - Partij 

toegelaten tot getuigenbewijs - Vonnis 
waa1·bij die partij wegens haar nalatig
heid vervallen verklaard wordt van het 
recht een getuigenverhoor te houden -
Geen miskenning van het recht van 
verdediging. 

Wanneer een partij door een vorige 
beslissing is toegelaten tot het leveren 
van getuigenbewijs wordt het recht van 
verdediging niet miskend door de rech
ter die haar wegens een nalatigheid 
vervallen verklaart van het recht een 
getuigenverhoor te houden. 

24 januari 1980 592 

21. - Partij die regelmatig is verwit-
tigd van de bepaling van de rechtsdag en 

,geen conclusie heeft genomen over de 
zaak zelf - Vonnis waarbij die partij 
vervallen wordt verklaard van het recht 
een getuigenverhoor te houden en waar
bij over de zaak zelf uitspraak wordt 
gedaan - Geen miskenning van het 
recht van verdediging. 

W anneer een partij over de zaak zelf 
lj(een conclusie heeft genomen hoewel zij. 
(in haar conclusie) had gevraagd zulks te 
doen na het getuigenverhoor, wordt haar 
recht van verdediging niet miskend door 
de rechter die over de zaak zelf uit
spraak doet nadat hij heeft verklaard 
dat die partij wegens haar aanhoudende 
nalatigheid vervallen was van het recht 

een getuigenverhoor te houden, en nadat 
zij, overeenkomstig art. 751 Ger.W., 
regelmatig verwittigd was van de bepa
ling van de rechtsdag en dus de gelegen
heid had conclusie te nemen. 

24 januari 1980 592 

22. - Strafzaken - Verzoek om een 
bijkomend onderzoek - Weigering van 
de rechter op grond dat hij die maatre
gel met noodzakelijk acht om zijn oor
deel te vormen - Uit die beslissjng valt 
niet noodzakelijk af te. leiden dat het 
recht van verdediging is miskend. 

5 februari 1980 662 

23. ~ Burgerlijke zaken - Vordering 
gegrond op de artt. 1382 en 1383 B. W. -
Feit niet aangevoerd tot staving van de 
vordering - Ambtshalve beslissing van 
de rechter dat de verweerder aansprake
lijk is op grond van art. 1384, eerste lid, 
B. W. - Machtsoverschrijding. 

De rechter miskent het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verde
diging en overschrijdt zijn rechtsmacht 
wanneer hij in verband met een op de 
artt. 1382 en 1383 B.W. gegronde vorde
ring ambtshalve beslist dat een feit, i.e. 
het gebrek van de zaak, dat hoewel het 
mogelijk kan worden afgeleid uit de 
gegevens van het dossier dat door de 
partijen regelmatig kon worden bespro
ken, niet tot staving van de vordering 
was aangevoerd, de verweerder aanspra
kelijk maakt op grond van art. 1384, 
eerste lid, van hetzelfde wetboek. (Alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging en algemeen rechtsbeginsel 
neergelegd in de artt. 807 en 1138, 2•, 
Ger.W.) 

29 februari 1980 813 

24. - Strafzaken - Verandering van 
kwalificatie door de rechter in hoger 
beroep - Beklaagde die niet is verwit
tigd en zich evenmin over de nieuwe 
kwalif'icatie heeft verdedigd - Misken
ning van het recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter in hoger beroep 
die, zonder de beklaagde te heb~en 
verwittigd, de kwalificatie van het ten 
laste gelegde feit, zoals het was vermeld 
in de akte waardoor de zaak bij de 
eerste rechter aanhangig gemaakt werd, 
verva:ngt door een nieuwe kwalificatie 
waarover de beklaagde zich niet heeft 
verdedigd. 

2 april 1980 981 

25. :_ Strafzaken - Voorlezing in het 
openbaar door de voorzitter van het hof 
van assisen van een stuk waarvan de 
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overhandiging aan de jury niet verboden 
is - Geen verzet of opmerking van de 
beschuldigde of diens raadsman - Geen 
miskenning van het recht van verdedi
ging. 

Nocb de artt. 267 tot 269 Sv., nocb bet 
algemeen beginsel van bet recbt van 
verdediging verbieden aan de voorzitter 
van bet bof van assisen, die op grond 
van art. 268 Sv. discretionaire macbt 
bezit, om, bij ontstentenis van verzet of 
opmerking vanwege de bescbuldigde of 
, diens raadsman, in bet openbaar een 
stuk voor te lezen waarvan de overban
diging. aan de jury door de wet niet is 
verboden. 

2 april 1980 984 

26. - Strafzaken - Rechter die als lid 
van de correctionele rechtbank deel
neemt aan de berechting van een zaak 
waarin hij als onderzoeksrechter is 
opgetreden - Geen schending van de 
rechten van de verdediging. 

Uit de enkele omstandigbeid dat een 
onderzoeksrecbter als lid van de correc
tionele recbtbank deelneemt aan de 
berechting van een zaak waarin hij als 
onderzoeksrecbter is opgetreden, kan 
niet de scbending van het recht van 
verdediging van de beklaagde worden 
afgeleid. 

15 april 1980 1012 

27. - Tuchtzaken Zittingsblad 
waarin wordt vastgesteld dat een conclu
sie is ingediend- Geen conclusieschrift 
in het dossier - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. zonder opgave 
van de verweermiddelen, die de eiser 
voor de tuchtrechter in hoger beroep 
heeft voorgedragen en waarop deze niet 
zou hebben geantwoord - Niet ontvan
kelijk middel. 

Wanneer, in tucbtzaken, bet zittings
blad vaststelt dat de eiser een conclusie 
beeft ingediend en deze zicb niet in Iiet 
dossier bevindt, volgt daaruit niet dat de 
eiser voor bet Hof niet mag verwijzen 
naar de verweermiddelen waarop de 
tuchtrechter in boger beroep, die hem 
heeft veroordeeld, niet zou hebben 
geantwoord; niet ontvankelijk zou heb
ben geantwoord; niet ontvankelijk is 
derhalve bet middel dat is afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. of van bet 
algemeen beginsel van het recbt van 
·verdediging, als daarin geen melding 
wordt gemaakt van enig door de eiser 
voor de tuchtrechter aangevoerde ver
weermiddelen. 

2 mei 1980 1100 

28. - Strafzaken - Verzoek om een 
bijkomende daad van onderzoek - Ver
zoek door de rechter afgewezen omdat 
hij zulks niet nodig acht om tot zijn 
overtuiging te komen - Schending van 
het recht van verdediging - Begrip. 

De feitenrecbter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzakelijkheid of de 
raadzaamheid van een bijkomend onder
zoek en schendt bet recht van verdedi
ging niet als hij het verzoek om een 
dergelijke daad van onderzoek afw:ijst 
omdat hij die niet nodig acht om tot zijn 
overtuiging te komen. 

7 mei 1980 1117 

29. - Stukken van een « per
soonlijkheidsdossier » bij het dossier van 
de rechtspleging gevoegd - Geen bewijs 
dat die stu.kken aan de beklaagde zijn 
voorgelegd - Stukken niet uit de debat
ten geweerd - Miskenning van de 
rechten van de verdediging van de 
beklaagde. 

De regel dat de debatten op tegen
spraak worden gevoerd, wordt geschon
den en bet recht van verdediging van de 
beklaagde wordt miskend door de rech
ter die deze veroordeelt o.g.v. een hem 
betreffend « persoonlijkheidsdossier ,., 
als noch uit de gedingsi;ukken nocb uit 
de bestreden beslissing kan worden 
opgemaakt wanneer en hoe die stukken 
bij bet dossier van de rechtspleging zijn 
gevoegd en of zij al dan niet uit de 
debatten zijn geweerd. 

14 mei 1980 1154 

30. - Kwalificatie - Beklaagde ver
wezen als dader van een misdrijf -
Veroordeling van de beklaagde aJs 
medeplichtige - Geen miskenning van 
het recht van verdediging. 

Wanneer de beklaagde a1s dader van 
een misdrijf wordt vervolgd, weet bij dat 
hij verweer moet voeren zowel ter zake 
van rechtstreekse trltvoering van dat 
misdrijf als van deelneming aan dat 
misdrijf, nu deelneming enkel een wijze 
van uitvoering van het ten laste gelegde 
feit is. (Artt. 66 en 67 Sw.) 

28 mei 1980 1196 

31. - Beslissing van het hof van 
beroep dat de correctionele rechtbank 
bevoegd was om kennis te 11emen van 
feiten die niet uitdrukkelijk zijn vermeld 
in de aan de beklaagde gegeven dag
vaarding en evocatie door het Hof, van 
dat punt van de zaak - Geen misken
ning van het reeht van verdediging -
Begrip. 



-156-
Het recht van verdediging wordt niet 

miskend door het hof van bero~p dat 
beslist .dat de correctionele rechtbank 
bevoegd was om kennis te nemen van 
feiten die niet uitdrukkelijk zijn vermeld 
in de aan de beklaagde gegeven dag
vaarding, de zaak evoceert en erover 
uitspraak doet, wanneer, enerzijds, in de 
vroegere in dezelfde zaak gewezen be
schikking van de raadkamer naar die 
feiten was verwezen en, anderzijds, het 
woord « onder meer » voorkwam in de 
kwalificering van de telastlegging. 
(Impliciet.) 

25 juni 1980 1352 

32. - Dienstplicht - Beslissing van 
een herkeuringsraad - Cassatieberoep 
van de dienstplichtige - Middel met 
beroep op schending van de rechten van 
de verdediging wegens de wijze waarop 
de dienstplichtige door de geneesheren 
van de herkeuringsraad werd onderzocht 
en door de herkeuringsraad werd 
gehoord - Middel niet overgelegd aan · 
de herkeuringsraad - Niet ontvankelijk 
mid del. 

18 juli 1980 1384 

33. - Strafzaken - Handhaving van 
de voorlopige hechtenis - Hoger beroep 
tegen de beslissing waarbij de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd - Raads
man van de verdachte, die deze niet 
heeft bijgestaan voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling Raadsman 
aan wie regelmatig bericllt werd gegeven 
van plaats, dag en uur van verschijning 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling - Verdachte die zich heeft verde
digd zonder dat blijkt dat hij een 
verdaging van de zaak heeft gevraagd -
Geen schending van de rechten van de 
ve1·dediging noch van de artikelen 5, 
derde lid, en 20, vijfde lid, van de wet op 
de voorlopige hechtenis. 

18 juli 1980 1385 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verldezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1.- Gezag van gewijsde- Begrip. 
Het gezag van gewijsde geldt niet 

enkel voor hetgeen in een vonnis uit
drukkelijk is beslist over een geschil
punt, maar ook voor alles waarop, m.b.t. 
de betwisting voor de rechter, diens 
beslissing noodzakelijk, zij het impliciet, 
berust. (Art. 23 Ger.W.) 

23 oktober 1979 236 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUKIII 
BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
ilet gewijsde - Begrip. 

W anneer een eerste arrest heeft be
slist dat een partij geen fout had begaan, 
wordt het gezag van gewijsde van die 
eerste beslissing niet miskend door het 
latere arrest waarin wordt beslist dat de 
medecontractant van die partij die met 
haar volle instemming heeft gehandeld, 
evenmin een fout heeft begaan, omdat 
die beslissing niet impliceert dat de 
eerste partij een fout heeft begaan. 

6 september 1979 11 

3. - Burgerlijke zaken - Geschil 
inzake overdracht van een .verzeke
ringsportefeuille - Veroordeling van de 
verzekeraar op de hoofdvordering van de 
overdrager tot geldigverklaring van de 
overdracht - Verwerping van de vrijwa
ringseis van de overdrager tegen de 
verzekeraar op grond dat de schade niet 
is bewezen - Geen miskenning van het 

'gewijsde van de beslissing op de hoofd-
vordering van de overdrager- Begrip. 

Wanneer de appelrechter over een 
geschil inzake overdracht van een ver
zekeringsportefeuille, op een hoofdvor
dering van de overdrager tot geldigver
klaring van de overdracht, de verzeke
raar heeft veroordeeld, en, op een 
vrijwaringseis van de overdrager ten 
gevolge van een hoofdvordering van de 
ovememer, beslist dat, bij gebrek aan 
bewijs van de gestelde schade, de verze
keraar niet kan worden veroordeeld om 
de overdrager te vrijwaren van de scha
devergoeding waartoe de eerste rechter 
de overdrager jegens de overnemer bij 
een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing heeft veroordeeld, wordt het 
gezag van gewijsde van de beslissing op 
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de hoofdvordering van de overdrager 
niet miskend door de beslissing op de 
vrijwaringseis. 

6. --. Burgerlijke zaken - Gezag van 
het gewijsde - Begrip. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
13 september 1979 43 is beperkt tot wat de rechter heeft 

beslist over een punt dat in betwisting 
was en tot wat, om reden van het geschil 
dat voor de rechter was gebracht en 
waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag, al was het impliciet, van de 
beslissing uitmaakt. (Art. 23 Ger.W.) 

4. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
houdende vaststelling van de aan de 
getroffene van een ongeval verschul
digde gemeenrechtelijke vergoedingen 
- Beslissing die kan be/etten dat later 
volgens bet gemeen recht aanvullende. 
vergoeding wordt toegekend aan de 
getroffene wiens toestand is verergerd. 

Het rechterlijk gewijsde van een be
slissing, houdende vaststelling van de 
vergoedingen die volgens bet gemeen 
recht aan de getroffene van een ongev~l 
zijn verschuldigd door de aansprakelijke 
veroorzaker, kan een beletsel vormen 
voor de toekenning achteraf, op grond 
van dezelfde gemeenrechtelijke regels, 
van een aanvullende vergoeding aan de 
getroffene wegens een verergering van 
zijn toestand, als de rechter door die 
beslissing de getroffene volledig heeft 
willen vergoeden voor zijn huidige en 
toekomstige schade. 

18 oktober 1979 211 

5. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
van de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij waarbij een beslis
sing tot invrijheidstelling op proef van 
een geinterneerde wordt gewijzigd -
Arrest van een hof van beroep waarbij, 
op grond van een omstandigheid van na 
de beslissing van de Hoge Commissie,. 
wordt beslist dat die gewijzigde beslis
sing volledige uitwerking moet krijgen 
- Miskenning van de kracht en het 
gezag van gewijsde - Machtsoverschrij
ding. 

Een hof van beroep eigent zich een 
macht lm een bevoegdheid toe die geen 
enkele wetsbepaling toekent en miskent 
het gezag en de kracht van gewijsde 
zowel van het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij met toe
passing van de Wet Bescherming Maat
schappij de internering van een ver
dachte wordt gelast, als van de beslis
sing van de Hoge Commissie tot Be
scherming van de Maatschappij, waarbij 
een beslissing tot invrijheidstelling 
wordt gewijzigd, wanneer bet op grond 
o.m. van een omstandigheid van na de 
uitspraak van die Hoge Commissie be
slist dat deze uitspraak onwettig is vanaf 
die omstandigheid en dat de gewijzigde 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij volledige 
uitwerking moet krijgen. 

14 februari 1980 709 

28 maart 1980 956 

7.- Burgerlijke zaken- Rechter die 
enkel de cambiaire vordering tussen de 
onmidde/Hjk verbonden wisselpartijen 
inwilligt - Geen gescllil nopens de 
ondel'liggende overeenkomst aan de 
rechter overgelegd - Beslissing die 
geen gezag van gewijsde heeft t.a. v. een 
naderhand ingestelde vordering tot ant
binding van de overeenkomst. 

Hoewel in de cambiaire vordering 
tussen de onmiddellijk verbonden wis
selpartijen, o.a. de betrokkene-acceptant 
en de trekker, de verweermiddelen uit 
hun onderliggende verhoudingen tegen
stelbaar zijn, heeft de beslissing waarbij 
de rechter die vordering inwilligt, zonder 
dat hem enig geschil nopens de onder
liggende overeenkomst werd overgelegd, 
geen gezag van gewijsde t.a.v. een na
derhand ingestelde vordering tot ontbin
ding van de aan de wisselbrief onderlig
gende overeenkomst. 

28 maart 1980 956 

8. - Burgerlijke zaken - Arrest 
waarbij heropening van de debatten 
wordt bevolen met opgave van de 
grondslag waarop later ten gronde zal 
worden beslist zonder dat aldus een 
be~strech~~t w&~bem~ht
Geen gezag van gewijsde t.a. v. de zaak 
ten gronde. 

22 mei 1980 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

1171 

9. - Strafzaken - Beschuldigde vrij
gesproken door het hof van assisen -
Gezag van gewijsde van het vrijsprekend 
arrest van het hof van assisen - Begrip. 

Het gezag van gewijsde van het vrij
sprekend arrest, op bet negatief verdict 
van de jury, van het hof van assisen 
i.v.m. de beschuldiging van moord en 
moordpoging, is beperkt tot de aldus 
omschreven feiten; die beslissing van 
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vrijspraak bindt in zovene de rechter bij 
wie nieuwe op hetzelide feit gegronde 
vervolgingen worden aangebracht ter 
zake van opzetteUjk toeb:rengen van 
slagen of verwondingen die de dood als 
gevolg hadden zonder het oogmerk om 
te doden. 

29 januari 1980 623 

10. - Strafzaken Gezag van 
gewijsde - Beslissing van het onder
zoeksgerecht over de voorlopige hech
tenis en over de verwijzing van de 
verdachte naar de feitem·echter - Geen 
gezag van gewijsde voor het vonnisge
recht ten aanzien van de gegrondheid 
van de telastlegging. 

De beslissingen van de onderzoeksge
rechten betreffende de voorlopige hech
tenis, waarbij aileen uitspraak wordt 
gedaan over de indicien van schuld en 
van de redenen voor voorlopige hechte
nis, en die betreffende de verwijzing van 
de zaak naar het vonnisgerecht, waarbij 
aileen wordt beslist dat er bezwaren 
bestaan, hebben geen gezag van 
gewijsde ten aanzien van de gegrond
heid van de telastlegging en doen der
halve geen afureuk aan de bevoegdheid 
van het vonnisgerecht om de feiten vrij 
te beoordelen. 

19 februari 1980 727 · 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

RECHTERLIJKE MACHT 
1. - Gepastheid van een gemeente

verordening - Geen toezicht van de 
rechterlijke macht. 

Het staat niet aan de rechterlijke 
macht de gepastheid van een gemeente
verordening te beoordelen. (Impliciet.) 

11 september. 1979 31 

2. - Geen toezicht op de gepastheid 
van een gemeenteverordening - Begrip. 

De rechter beperkt zich niet tot het 
toezicht op de overeenstemming met de 
wet van een gemeenteverordening waar
bij voor motorrijtuigen het gebruik van 
parkeerautomaten op sommige plaatsen 
van de openbare weg verplicht is gesteld, 
doch beoordeelt of zij opportuun is en 
overschrijdt dus zijn bevoegdheid, wan-

neer hij de toepassing van een derge
lijke verordening weigert op grond dat 
het invoeren van de genoemde parkeer
automaten nadelige gevolgen heeft voor 
het verkeer in plaatsen buiten de 
betrokken parkeerplaatsen. 

11 september 1979 31 

3. - Bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken om een gemeenteverorde
ning onder meer te toetsen op machtsaf
wending - Machtsafwending - Ver
plichting de toepassing van die verorde
ning te weigeren - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
gemeenteverordening, die genomen is 
ter uitvoering van de wetten en regle
menten betreffende de politie over het 
wegverkeer, « eerder » tot doel heeft de 
gemeente een nieuwe bron van inkom
sten te bezorgen, stelt hij aldus niet 
wettelijk vast dat die verordening berust 
op een machtsafwending die hem ertoe 
verplicht de toepassing ervan te weige-
ren. 

11 september 1979 31 
4. - Gepastheid van de maatregelen 

van de uitvoerende macht - Geen 
toezicl1t l'.lm de rechterlijke macht. 

Bet staat niet aan de rechterlijke 
macht de geschiktheid te beoordelen van 
de verordeningen die door de uitvoe
rende macht ter uitvoering van de wet 
worden uitgevaardigd. 

18 september 1979 57 

5. - Weigering van de rechter een 
gemeenteverordening toe te passen -
Toezicht op de gepastheid van de veror
d(:ming - Machtsoverschrijding van de 
rechter. 

Bij het onderzoek van de overeen
stemming met de wet van een gemeente
verordening waarbij de aanwezigheid 
van spoolapparaten van een bepaald 
type op zekere plaatsen verboden is, 
beoordeelt de rechter de gepastheid van 
de verordening en overschrijdt hij zijn 
bevoegd.lteid, indien hij de toepassing 
van zodanige verordening weigert op 
grond dat, hoewel volgens de gemeen
teoverheid de openbare orde kan worden 
verstoord door de snelle verspreiding 
van dat type speelapparaten, er zich op 
het grondgebied van de gemeente geen 
wanordelijkheden voorgedaan hebben 
ten gevolge van de aanwezigheid van dat 
type apparaten, en niets aantoont dat er 
wanordelijkheden konden ontstaan, de 
gemeenteverordening derhalve op een 
onjuiste reden is gegrond. 

19 september 1979 71 
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6. - De hoven en rechtbanken hebben 

bet recht na te gaan of die verordening 
aan machtsafwending Jijdt. 

De hoven en rechtbanken voor wie 
een overtreding van een gemeenteveror
dening vervolgd wordt, zijn bevoegd om 
aan de hand van de context van de 
verordening of van andere regelmatig 
voorgedragen gegevens na te gaan of die 
verordening niet aan machtsafwending 

10. - De hoven en rechtbanken heb
ben bet recht na te gaan of die verorde- . 
ning met machtsafwending is uitgevaar
digd. 

De hoven en rechtbanken voor wie 
.een overtreding van een gemeenteveror
dening vervolgd wordt, zijn bevoegd om 
.aan de hand van de context van de 
verordening of van andere regelmatig 
bijgebrachte gegevens na te gaan of die 
verordening aan machtsafwending lijdt. lijdt. (Impliciet.) 

19 september 1979 71 (Impliciet.) 

7. - Gepastheid van een gemeente
verordening - Geen toezicht van de 
rechterlijke macht. 

De rechterlijke macht vermag niet te 
beoordelen of een gemeenteverordening 
al dan niet gepast is. (Art. 107 Gw.) 

19 september 1979 71 

8. - Grondwet, art. 107 - MeT 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan - · 
Macht en verplichting om na te gaan of, 
de besluiten en verordeningen waarop 
de rechtsvordering is gegrond met de· 
wet overeenstemmen. 

Ieder met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan kan en moet, overeenkom
stig art. 107 Gw., nagaan of de besluiten 
en verordeningen, waarop een vordering, 
weer of exceptie is gegrond, met de 
« wet " overeenstemmen. 

26 februari 1980 775 

9. - Weigering van een rechter een 
gemeenteverordening toe te passen -
Toezicht op de gepastheid van de veror
dening - Machtsoverschrijding l'an de 
rechter. 

Bij het onderzoek van de overeen
stemming met de wet van een gemeente
verordening waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald 
type op zekere plaatsen verboden is, 
beoordeelt de rechter de gepastheid van 
de verordening en .ovetschrijdt hij zijn 
bevoegdheid, indien hij de toepassing 
van zodanige verordening weigert op 
grond dat, hoewel volgens de gemeen
teoverheid de openbare orde kan worden 
verstoord door de snelle verspreiding 
van dat type speelapparaten, er zich op 
het grondgebied van de gemeente geen 
wanordelijkheden voorgedaan ·hebben 
ten gevolge van de aanwezigheid van dat 
type apparaten, en niets aantoont dat er 
wanordelijkheden konden ontstaan, de 
gemeenteverordening derhalve op een 
onjuiste reden is gegrond. 

21 mei 1980 1167 

21 mei 1980 1167 

11. - Gepastheid van een gemeente
verordening - Geen toezicht van de 
rechterlijke macht. 

De rechterlijke macht vermag niet te 
beoordelen of een gemeenteverordening 
al dan niet gepast is. (Art. 107 Gw.) 

21 mei 1980 1167 

12.- Grondwet, art. 107- Hoven en 
rechtbanken - Bevoegdheid en ver
plichting na te gaan of een besluit of een 
verordening waarop een vervolging is 
gegrond met de wet overeenstemt, o.m. 
of dat besluit of die verordening al dan 
niet genomen is met machtsoverschrij
ding of machtsafwending. 

De hoven en rechtbanken, waarbij een 
vervolging aanhangig is wegens overtre
ding van een besluit of een verordening, 
zijn niet enkel bevoegd, maar ook verp
licht om na te gaan of dat besluit of die 
verordening met de wet overeenstemt, 
·en o.m. aan de hand van de context 
ervan of van andere regelmatig bijge
brachte gegevens, of dat besluit of die 
verordening al dan niet genomen is met 
machtsoverschrijding of machtsafwen
ding. 

17 juni 1980 1299 

13. - Gepastheid van de maatregelen 
van de uitvoerende macht - Geen. 
toezicht van de rechterlijke macht. 

Het staat niet aan de rechterlijke 
,macht de gepastheid te beoordelen van 
de verordeningen die door de uitvoe
:rende macht worden uitgevaardigd. 
' 17 juni 1980 1299 

14. - Onrechtmatige daad van de 
bestuursoverheid waardoor iemands 
subjectieve rechten worden miskend -
Bevoegdheid van de rechter om bet 
nadeel in natura te doen herstellen en 
aan die overheid maatregelen op te 
leggen om een einde te maken aan de 
schadelijke onwettigheid. 

De hoven en rechtbanken mengen 
zich niet in de uitoefening van de bij de 
wet voor de bestuursoverheid voorbe-
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houden machten, wanneer zij, om de 
benadeelde partij volledig in haar rech
ten te herstellen, herstel in natura van 
de schade bevelen en aan die overheid 
maatregelen opleggen om een einde te 
maken aan de schadelijke onwettigheid. 

26 juni 1980 1365 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
HOOFDS~ I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Aller/ei 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Nietigheid 
van een beslissing van een rechter die 
vroeger bij de uitoefening van een ander 
rechterlijk ambt kennis heeft genomen 
van de zaak - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 292, tweede lid - Dezelfde zaak -
Be grip. 

De homologatie van het akkoord na 
faillissement, enerzijds, en de ontbinding 
van dat akkoord en de heropening van 
het faillissement, anderzijds, hebben 
betrekking op dezelfde zaak, in de zin 
van art. 292, tweede lid, Ger.W.; nietig is 
dus de beslissing tot ontbinding van een 
akkoord en heropening van het faillisse
ment, uitgesproken door een rechter die, 
bij de homologatie van dat akkoord, een 
advies heeft gegeven als magistraat van 
het openbaar ministerie. 

8 november 1979 305 

2.- Samenstelling van het rechterlijk 
coliege - Rechter wettig verhinderd -
Rechter als voorzitter van een kamer 
van de rechtbank van eerste aanleg -
Vervanging. 

Uit de artt. 319 en vlg. Ger.W. kan niet 
worden afgeleid dat de rechter die het 
ambt van voorzitter van een kamer van 
de rechtbank van eerste aanleg vervult, 
in geval van verhindering, niet kan 

worden vervangen; over die vervanging 
behoeft niet noodzakelijk door de voor
zitter van de rechtbank te worden be
slist. (Artt. 319 en 322 Ger.W.) 

14 november 1979 347 

3. - Regeling van inwendige aard van 
de rechtbank - Recht van de partijen 
zich te beroepen op die regeling -
Vereiste. 

Tenzij de rechten van de verdediging 
zijn miskend, kunnen de partijen zich er 
niet op beroepen dat een rechtbank een 
vonnis heeft uitgesproken op een 
terechtzitting van een andere dag dan 
die welke was vastgesteld in de regeling 
van inwendige aard van de rechtbank. 

14 november 1979 347 

4. - Verbod voor de /eden van hoven 
en rechtbanken en voor de raadsheren 
of rechters in sociale zaken de verdedi
ging van een partij te voeren - Begrip. 

Uit de artt. 297 en 300 Ger.W. volgt 
niet dat een raadsheer of een rechter in 

· sociale zaken, als orgaan van een repre
sentatieve werknemersorganisatie, in 
naam van die organisatie geen beroep 
mag instellen voor de arbeidsrechtbank 
tEigen de beslissing van een werkgever 
inzake het aantal technische bedrijfs
eenheden of juridische entiteiten voor 
de sociale verkiezingen. 

31 maart 1980 959 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

5. - Samenste/ling van bet gerecht -
Strafzaken - Correctionele rechtbank 
zitting houdend i11 boger beroep -
Zittingen niet a/le bijgewoond door een 
der rechters - Nietigheid van bet von-
nis. 

26 september 1979 111 
6.- Samenstelling van het rechtsco/

lege - Correctionele rechtbank - Rech
ter die als lid van de rechtbank deel
neemt aan de berechting van een zaak 
waarin hij als onderzoeksrechter is 
opgetreden - Wettigheid. 

Noch art. 292 Ger.W. noch enige 
andere wetsbepaling verbiedt aan de 
magistraat, 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, Ger.W.) 

15 april 1980 1012 
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7. - Strafzaken - Persoon als griHier 4. - Geen rechter en partij in 

toegevoegd bij de politierechtbank - : dezeUde zaak. . . 
Zonder vermelding voor welke terecht- Een algemeen rechtsbegmsel verb1edt 
zittingen - Nietigheid van het vonnis. · . dat men in een en dezelfde zaak rechter 

Nietig is het vonnis van de politie- en partij is. 
rechter die zich iemand als griffier heeft 20 september 1979 
toegevoegd, wanneer uit een proces-ver
baal van de terechtzitting noch uit het 
vonnis kan worden uitgemaakt of die 
persoon regehnatig als griffier is toege
voegd. (Art. 329 Ger.W.) 

77 

11 juni 1980 1252 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) 
1. - Discretie bij de behandeling en 

de uitspraak in tuchtzaken - Discretie 
voorgeschreven door een algemeen 
rechtsbeginsel. 

Luidens een algemeen rechtsbeginsel 
moet bij de behandeling en de uitspraak 
in tuchtzaken, o.m. betreffende advoca
ten, discretie in acht worden genomen. 

20 september 1979 77 

2. - Onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechtbank - Algemeen 
rechtsbeginsel toepasselijk op aile rech
terlijke instanties. 

Ook al zijn niet aile bepalingen van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens toepasselijk in tuchtzaken, toch 
is de regel dat de rechtbank onafhanke
lijk en onpartijdig moet zijn, niettemin 
een algemeen rechtsbeginsel dat toepas
sing vindt op aile rechterlijke instanties. 

20 september 1979 77 

5. - Onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechtbank - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
tuchtcollege, om te oordelen of degene 
die voor hem verschijnt zich al dan niet 
schuldig heeft gemaakt aan een deonto
logische tekortkoming, zou steunen, niet 
op de betekenis en de zin van dat 
begrip, doch uitsluitend op de beroeps
belangen van de leden die onder dat 
rechtscollege ressorteren, moet wettelijk 
worden afgeleid dat het zich schuldig 
heeft gemaakt aan een machtsover
schrijding of machtsafwending, doch 
niet dat het wegeris zijn samenstelling 
niet onafhankelijk of niet onpartijdig is. 

· 20 september 1979 77 

6. - Recht op een onafhankelijke e~ 
onpartijdige rechtbank - Onafhanke
Jijke en onpartijdige rechtbank 
Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat ener
zijds tuchtzaken voor de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren 
worden gebracht, als bepaald in 
art. 24 K.B. van 6 feb. 1970, en dat 
anderzijds de provinciale raad en de 
raad van beroep van die Orde geheel of 
ten dele zijn samengesteld uit leden die 
hetzelfde of een gelijkaardig beroep 
uitoefenen of nog eenzelfde professio
nele hoedanigheid hebben als de perso
nen die door· die rechtscolleges worden 
berecht, kan niet worden afgeleid dat die 
rechtscolleges niet onafhankelijk en niet 
onpartijdig zijn. 

21 december 1979 494 

7. - " Theorie van de vertrouwensleer 
in het verbintenissenrecht » - Geen 
algemeen rechtsbeginsel. 

3. - Onafhankelijkheid en onpartij- AI is eventueel de " theorie van de 
digheid van de rechtbank - Begrip. vertrouwensleer in het verbintenis-

Uit de enkele omstandigheid dat een senrecht ,. opgenomen in de bepalingen 
tuchtcollege geheel of ten dele is samen- van dat recht, toch dient schending van 
gesteld uit leden die hetzelfde of een wetsbepalingen waarin die « theorie ,. 
gelijkaardig beroep uitoefenen, of haar weerslag heeft, te worden aange
dezelfde professionele hoedanigheid 1 voerd in een cassatiemiddel en niet 
hebben als de personen die voor hen schending van een zogezegd principe of 
verschijnen, kan niet worden afgeleid zogezegde beginselen ontleend aan de 
dat dit college niet onafhankelijk of niet « theorie van de vertrouwensleer in het 
onpartijdig is. · verbintenissenrecht », 

20 september 1979 77 26 maart 1980 928 
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8. - Dwaling - Grond van rechtvaar

diging indien onoverkomelijk- Begrip. 
Het algemeen rechtsbeginsel dat dwa

ling een rechtvaardigingsgrond oplevert 
als zij onoverkomelijk is, is toepasselijk 
in tuchtzaken en met name bij discipli
naire vervolgingen tegen leden die zijn 
ingeschreven op het tableau van de Orde 
van Geneesheren. 

13 juni 1980 1276 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene be
grippen : reden, rechtsgrond 

HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van 
conclusie 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Mdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK III. - 0p conclusie 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9.- Allerlei. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

RECHTSGROND 
RED EN, 

1. - Strafzaken - Beslissing waarbij 
het beroepen vonnis wordt bevestigd -
Bevestiging hierop gegrond dat de moti-, 
vering van het vonnis « grotendeels · 
gepast is » - Niet regelmatig met 
redenen omklede beslissing. 

afgewezen - Niet regelmatig gemoti
veerde beslissing. 

18 september 1979 62 

3. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Dubbelzinnige reden
geving - Beslissing niet met redenen 
ornkleed. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die in het onzekere laat 
of de uitgaven waarvan het bedrag wordt 
teruggevorderd enkel gedaan zijn tot 
· nakoming van een wettelijke, reglemen
taire of contractuele verplichting, dan 
wei een bedrag vertegenwoordigen dat 
strekt tot vergoeding van schade die in 
oorzakelijk verband staat met de fout 
van een derde. 

26 september 1979 106 

4. - Burgerlijke zaken - Geen logi
sche motivering - Geen schending van 
art. 97 Grondwet- Begrip. 

11 oktober 1979 186 

5. - Burgerlijke zaken Motive-
ringsverplichting - Vormvereiste -
Begrip. 

De verplichting de vonnissen en ar
resten met redenen te omkleden is een 
vormvereiste; vreemd aan het vormver
eiste van art. 97 Gw. en dus niet 
ontvankelijk is het middel dat is afgeleid 
uit schending van die bepaling doordat 
de rechter heeft beslist dat degene die 
een zaak onder zijn bewaring had, 
waardoor schade is veroorzaakt, hiervoor 
aansprakelijk is, terwijl dat besluit niet 
kan worden afgeleid uit vaststellingen 
van het bestreden vonnis. 

9 november 1979 309 

6. - Strafzaken - Strafvordering -
Tegenstrijdigheid tussen de redenen en 
het beschikkende gedeelte - Schending 
van art. 97 Grondwet- Begrip. 

Tegenstrijdig is de beslissing van de 
rechter in hoger beroep waarin, ener
zijds, wordt verklaard dat de redenge
ving van de eerste rechter, die wordt 
overgenomen, grotendeels passend is en, 
anderzijds, aile bepalingen van -hct 
beroepen vonnis worden bevestigd. 

21 november 1979 368 
7. - Verplichte motivering - Vorm

vereiste. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die het beroepen vonnis , 
bevestigt op grond dat de motivering van 
dat vonnis grotendeels gepast is, nu uit 
zodanige beslissing niet kan worden 
1opgemaakt welk deel van de motivering · 
·van de eerste rechter in hoger beroep 
als gepast in aanmerking is genomen. De verplichting vonnissen en aiTesten 

· met redenen te omkleden is een vorm-
40 vereiste; de omstandigheid dat een 12 september 1979 

2. - Strafzaken - Strafvordering - reden naar recht onjuist is, Ievert geen 
l~'eroordeli.ug waarbij een door de schending op van arti~el 97 Gw. (Impli
beklaagde aangevoerde verschonings- ciet.) 
grond om tegenstrijdige redenen wordt 6 december 1979 432 
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8. - Strafzaken - Tegenstrijdige 15. - Burgerlijke zaken - Beslissing 

wettelijk verantwoord - Geen beletsel 
voor een gebrek aan regelmatige motive

redenen - Begrip. 
Niet tegenstrijdig is de beslissing vol

gens welke bet, om een beklaagde 
wegens onopzettelijk doden te veroorde
len, noodzakelijk doch voldoende is dat 
de fout van de beklaagde bet overlijden 
van bet slachtoffer heeft veroorzaakt of 
althans mede heeft veroorzaakt en dat 
m.a.w. het overlijden het noodzakelijk 
gevolg is van de fout van de beklaagde. 

19 december 1979 488 

ring. 
8 februari 1980 680 

16. - Beslissing van de bestendige 
deputatie van de provincieraad over een 
bezwaar tegen een aanslag in een 
directe gemeentebelasting - Beslissing 
waarin enkel wordt verwezen naar de 
redenen van een advies van het college 
van burgemeester en schepenen zonder 

9. - Burgerlijke zaken - Middel die J,"edenen weer te geven - Gebrek 
hieruit afgeleid dat de motivering ~t een aan redenen. 
Jogische deductiefout , bevat Geen Niet met redenen omkleed is de be-
schending van art. 97 Gw. · slissing van de bestendige deputatie van 

4 januari 1980 514 een provincieraad die een bezwaar tegen 
een aanslag in een directe gemeentebe
lasting zonder meer verwerpt " om de 
redenen vermeld in het besluit van het 
college van burgemeester en sche
penen •· 

10. - Burgerlijke zaken - Een dub
belzinnigheid of vaagheid van redenen 
die een schending van art. 97 Gw. 
oplevert, valt niet af te leiden uit het 
enkele feit dat de rechter niet verduide
lijkt op welk stuk van het dossier hij een 
vaststelling grondt. 

13 februari 1980 704 

17. - Strafzaken Motiveringsver-
4 januari 1980 514 
11. - Strafzaken Dubbelzinnige 

plichting - Vormvereiste - Draag
wijdte. 

redenen - Geen gemotiveerde beslis-
sing. 

16 januari 1980 570 
12. - Burgerlijke zaken - Motive-

ringsverplichting Vormregel 
Be grip. 

De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden beantwoordt 
aan een vormregel; bet middel volgens 
hetwelk in de redenen geen verantwoor
ding te vinden is voor de gevolgtrekking 
die de rechter daaruit in rechte heeft 
afgeleid, heeft niets uitstaande met die 
verplichting en kan dus geen aanleiding 
geven tot vernietiging wegens schending 
van art. 97 Gw. 

Een verkeerde beoordeling van de 
feiten door de rechter kan geen schen
ding uitmaken van het vormvereiste van 
artikel97 Gw. 

19 februari 1980 727 

18. - Burgerlijke zaken - Motive
ringsverplichting - Vormvereiste 
Begrip. 

De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden is een vorm: 
vereiste; bet middel, afgeleid uit schen
ding van art. 97 Gw., doordat de rechter 
heeft beslist dat een partij aansprakelijk 
is voor de schade te wijten aan een zaak 
die zij onder haar bewaring had, terwijl 
zulks niet kan worden afgeleid uit de 
vaststellingen van bet bestreden arrest, 

· heeft geen betrekking op het vormver
eiste van dat artikel en is derhalve niet 

24 januari 1980 592 
13. - Strafzaken - Beslissing van de 

commisie tot bescherming van de maat
schappij waarvan de onduidelijkheid en 
dubbelzinnigheid toetsing ervan door het 
Hot niet mogelijk maken - Niet gemoti- . 
veerde beslissing. 

30 januari 1980 634 

14. - Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Motiveringsverplich
ting- Vormvoorschrift- Begrip. 

De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden, is een vorm
voorschrift; dat een reden naar recht 
verkeerd is, Ievert geen schending op 
van art. 97 Gw. 

5 februari 1980 668 

ontvankelijk. 
28 februari 1980 801 

19. - Strafzaken - Beslissing waarbij 
het beroepen vonnis wordt bevestigd -
Bevestiging hierop gegrond dat de moti
vering van bet vonnis « grotendeels 
gepast is , - Niet regelmatig met 
redenen om.klede beslissing. 

Niet regelmatig met ·redenen omkleed 
is de beslissing die bet beroepen vonnis 
bevestigt op grond dat de motivering van 
dat vonnis grotendeels gepast is, nu uit 
zo4anige beslissing niet kan worden 
opgemaakt welk deel van de motivering 
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vim de eerste rechter in hoger beroep 
als gepast in aanmerking is genomen. 

5 maart 1980 834 

20. - Burgerlijke zaken - Wettelijke 
bepalingen waarvan toepassing is 
gemaakt - Opgave door de rechter in 
de regel niet vereist. 

In burgerlijke zaken behoeft de rech
ter, tenzij de partijen hem bij conclusie 
erom verzoeken, de wettelijke bepalin
gen die hij toepast niet op te geven, 
wanneer de wettigheid van zijn beslis
sing anderszins kan worden getoetst. 

20 maart 1980 905 

21. - Burgerlijke zaken - Beschik
kend gedeeite gegrond op dubbelzinnige 
1-edenen - Niet gemotiveerde beslissing 
-Begrip. 

Dubbelzinnig en dus niet regelmatig 
met redenen omkleed, is het arrest, 
waarbij een partij jegens zekere ver
weerders in de kosten van het hoger 
beroep wordt veroordeeld, zonder dat 
kan worden uitgemaakt of het die partij 
enkel in de kosten van haar hoger 
beroep tegen dat van de verweerders 
veroordeelt dan wei of het die partij ook 
veroordeelt in de kosten van het princi
paal en het incidenteel hoger beroep van 
die verweerders tegen andere verweer
ders die in de zaak zijn betrokken en 
waarmee de partij die in de kosten is 
veroordeeld geen geding had aangespan
nen. 

20 maart 1980 907 

22. - Burgerlijke zaken - Motivering 
niet Jogisch - Geen schending van 
art. fJ7 Grondwet. 

27 maart 1980 943 

23. - Burgerlijke zaken - Dubbelzin
nige redenen - Niet regelmatig met 
redenen omklede beslissing- Begrip. 

Dubbelzinnig is de beslissing die, ter 
verwerping van de vorderin,g tot schade
vergoeding van de koper van een perceel 
waarin zich een riool bevond waarvan de 
verkoper aan de koper geen gewag 
maakte, steunt op een clausule van de 
koopakte waarin wordt bedongen c dat 
de verkoper in verband met de aard van 
de ondergrond en de materialen of 
bouwwerken die zich daarin zouden 
kunnen bevinden, niets waarborgt » en 
op de overweging dat de riool in de 
bouwgrond van de koper onder het 
woord « bouwwerken » dient te. worden 
begrepen, en aldus in het onzekere laat 
of de rechter oordeelt dat de riool enkel 
een bepaald bouwwerk is als bedoeld in 
die clausule, zodat niet wordt geant-

woord op de conclusie van de koper ten 
betoge dat het ging om een niet zicht
bare erfdienstbaarheid die krachtens 
art. 1638 B.W. had moeten worden opge
geven, dan wel of hij beslist dat het, 
ook al is de riool een niet ·zichtbare erf
dienstbaarheid, ze als zodanig genoeg
zaam in de koopakte is opgegeven door 
het beding dat wijst op de mogelijkheid 
dat er bouwwerken bestaan. (Art. 97 
Gw.) 

28 maart 1980 952 

24. - Strafzaken Veroordelende 
beslissing op de strafvordering - Te 
vermelden wettelijke bepalingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet een veroordelende beslis
sing op de strafvordering hetzij in haar 
eigen redenen, hetzij met verwijzing 
naar de beroepen beslissing, de wette
lijke bepalingen vermelden waarin de 
bestanddelen van het ten laste van de 
beklaagde gelegde misdrijf worden opge
geven, alsmede die waarbij straf wordt 
gesteld. (Art. 97 Gw.) 

22 april 1980 1048 

25. - Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Dubbelzinnige rede
nen - Niet gemotiveerde beslissing -
Begrip. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die in het ongewisse laat 
of de rechter aan een partij de door haar 
gevorderde schadevergoeding toewijst 
omdat de aan de arbeiders betaalde 
lonen ter vergoeding van de schade 
overeenkomen met het bedrag van de 
werkelijk geleden schade, dan wei of hij 
beslist dat die schade door de aanspra
kelijke moet worden vergoed, ook al is 
de oorzaak van de schade te vinden in 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst tussen de benadeelde en zijn 
personeel. 

30 april1980 1087 

26. - Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Dubbelzinnige en 
tegenstrijdige redenen - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat een bestuur
der, om een botsing met een voorligger 
te vermijden, althans op de gladde 
rijbaan niet te gaan slippen, in botsing 
is gekomen met een tegenligger, valt 
niet noodzakelijk af te leiden dat de 
snelheid van die bestuurder niet aange
past was aan de staat van de weg en dat 
'hij geen voldoende veiligheidsafstand 
hield tussen zijn voertuig en dat van de 
voorligger; naar recht verantwoord en 
niet tegenstrijdig of niet dubbelzinnig is 
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de beslissing van de rechter dat die· 30. - Strafzaken - Strafvordering -
bestuurder geen fout heeft begaan wan- Schuldigverklaring - Feiten omschre
neer de rechter zegt dat de bestuurder ven in de bewoordingen van de wet en 
met een matige snelheid reed, verrast is bewezen verklaard - Geen conclusie -
door het onverwachte remmen van zijn Regelmatig gemotiveerde beslissing. 
voorligger, reden had om te vrezen dat, 19 februari 1980 727 
indien hij remde, hij ofwel dat voertuig 
zou aanrijden ofwel zou gaan slippen op 31. - Strafzaken - Strafvordering -
de gladde rijbaan, en dat de uitwijkma- Rechter die bepaalde bewijsmiddelen als 
neuver die hij poogde te doen, zou . overtuigender beschouwt dan andere -
geslaagd zijn indien de tegenligger Geen conclusie dienaangaande - Geen 
rechts van de rijbaan was gebleven. verplichting voor de rechter die beoorde-

30 april 1980 1089 ling te motiveren . 
. 16 april 1980 1025 

27. - Strafzaken - Motiveringsver-
plichting - Vormvereiste. 32. - Strafzaken - Strafvordering -

De verplichting vonnissen en arresten · Schuldigverklaring - Feiten omschre
met redenen te omkleden is een vorm- ven in de bewoordingen van de wet en 
vereiste; uit het enkele feit dat is beslist bewezen verklaard - Geen conclusie -
dat een aantal feiten gewichtige, Regelmatig gemotiveerde beslissing. 
bepaalde en met elkaar overeenstem- (Art. 97 Gw.) 
mende vermoedens opleveren, zonder 6 mei 1980 1110 
dat daarbij is aangegeven waarom of hoe 
die feiten het bestaan van het misdrijf 33. - Strafzaken - Geen conclusie -
aantonen, kan geen schending van Geen verplichting voor de rechter de 
art. 97 Gw. worden afgeleid. stukken van het dossier of de gegevens 

7 mei 1980 1117 ·van de zaak, waarop zijn beslissing 

HOOFDSTUK II 
BLJ AFWEZIGHEID Vft.N CONCLUSIE 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

28. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Geen conclusie - Redengeving -
Be grip. 

Bij gebrek aan conclusie van de 
dienstplichtige behoeft de herkeurings
raad, die over de dienstgeschiktheid 
uitspraak doet in de bewoordingen van 
art. 43, § 4, Diensplichtwet zijn beslis
sing niet omstandiger met redenen te 
omkleden. (Art. 97 Gw.) 

19 november 1979 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

354 

29. - Strafzaken - Beslissing waarin 
niet wordt vastgesteld dat alle bestand
delen van het misdrijf aanwezig zijn
Niet met redenen omklede beslissing. 

steunt, nader aan te duiden. 
27 mei 1980 1195 

34. - Strafzaken - Rechter beslist 
dat de verklaring van een getuige geloof
waardiger is dan een achteraf ingediend 
getuigschrift waarbij die getuige die 
verklaring tegenspreekt - Geen conclu
sie dienaangaande - Geen verplichting 
van de rechter die beslissing met rede
nen te omkleden. 

27 mei 1980 1195 

35. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, waar
bij de wederopneming van een op proef 
in vrijheid gestelde gei'nterneerde wordt 
bevolen - Motivering. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die, 
na te hebben vastgesteld dat, om de 
redenen die ze opgeeft, de op proef in 
vrijheid gestelde geinterneerde de hem 
opgelegde voorwaarden niet heeft nage
leefd, zijn wederopneming in een psy
chiatrische afdeling beveelt. (Art. 20 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

18 juli 1980 1386 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest waarbij wegens een telast
legging een veroordeling wordt uitge
sproken zonder dat wordt vastgesteld 
dat aile bestanddelen van het misdrijf 36. - Strafzaken - Strafvordering -

Rechter die bepaalde bewijsmiddelen als 
329 overtuigender beschouwt dan andere -

aanwezig zijn. 
13 november 1979 
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Geen conclusie dienaangaande - Geen 
verplichting voor de rechter die beoorde
Jing te motiveren. 

11 december 1979 456 

37. - Tuchtzaken Advocaat -
Beslissing dat het cassatieberoep geen 
schorsende kracllt heeft - Redenen. 

Bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande dient de tuchtraad van 
beroep van de Orde van Advocaten de 
redenen niet op te geven waarom hij 
ingevolge art. 477, vierde lid, Ger.W. zegt 
dat zijn beslissing uitvoerbaar is niette- · 
genstaande cassatieberoep. 

31 januari 1930 639 

Afdeling 7.- Verkiezingsz.aken. 

Afdeling 9.- Allerlei. 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Afdeling 1. - Algemeen. 

38. - Strafzaken - Conclusie waarbij 
enkel wordt gevraagd dat de rechter een 
·schuifspoor niet met een remspoor zou 
verwar.ren - Noch vordering, noch ver
wem; noch exceptie - Conclusie waarop 
niet behoeft worden geantwoord. 

27 februari 1930 797 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

40. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een vordering wordt aangeno
men - Regelmatig voorgedragen ver
weer - Geen antwoord - Niet met 
redenen omklede beslissing. 

4 oktober 19'/9 143 

41. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- lmpliciet antwoord - Met redenen 
omklede beslissing. 

11 oktober 1979 136 

42. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Middel dat ter zake niet meer die
nend is wegens de vaststellingen van de 
rechter - Geen ve1plichting voor de 
rechter op dat middel te antwoorden. 

19 oktober 1979 225 

43. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een vordering wordt aangeno
men - Regelmatig voorgedragen ver
weel· - Geen antwoord daarop - Niet 
regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen zonder dat wordt geant
woord op een bij conclusie regelmatig 
voorgedragen verweer van de tegenpar
tij. (Art. 97 Gw.) 

19 oktober 1979 225 

39. - Tuchtzaken - Zittingsblad 44. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
waarin wordt vastgesteld dat een conclu- welke slechts een niet gen10tiveerde 
sie is ingediend - Geen conclusieschrift bewering bevat - Beslissing waarin de 
in bet dossier - Middel afgeleid uit bewering wordt tegengesproken 
schending van art. 97 Gw. zonder opgave Regelmatig gemotiveerde beslissing. 
van de verweermiddelen, die de eiser Wanneer een conclusie enkel een niet 
voor de tuchtrechter in hoger beroep gemotiveerde bewering inhoudt, is rege!
heeft voorgedragen en waarop deze niet matig gemotiveerd de beslissing waarin 
zou l1ebben geantwoord - Niet ontvan- · die bewering wordt tegengesproken. 
kelijk middel. ' (Art. 97 Gw.) 

Wanneer, in tuchtzaken, het zittings- 25 oktober 1979 261 
blad vaststelt dat de eiser een conclusie 
heeft ingediend en deze zich niet in het 45. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
dossier bevindt, volgt daaruit niet dat de - Beslissing die, door te steunen op 
eiser voor het Hof niet mag verwijzen bepaalde feitelijke gegevens, andeJ'e of 
naar de verweermiddelen waarop de tegenstrijdige feitelijke gegevens, in de 
tuchtrechter in hoger beroep, die hem conclusie vermeld, verwerpt - Regelma
heeft veroordeeld, niet zou hebben tig met redenen omklede beslissing. 
geantwoord; niet ontvankelijk is der"" Regelmatig met redenen omkleed is 
halve het middel dat is afgeleid uit de beslissing die, door te steunen op 
schending van art. 97 Gw. of van het bepaalde feitelijke gegevens, andere of 
algemeen beginsel van het recht van tegenstrijdige gegevens, in de conclusie 
verdediging, als dal¢-rr geen melding uiteengezet, verwerpt. (Art. 97 Gw.) (Eei:
wordt gemaakt van enig door de eiser ste zaak.) 
voor de tuchtrechter aangevoerde ver- 12 november 1979 319 
weermiddelen. 

2 mei 1930 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

46. - Burgerlijke zaken - Middel 
1100 aangevoerd in het verzoekschrift tot 

hoger ~roep - Appellant die is ver-
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schenen en geen afstand heeft gedaan 
van dat middel - Rechter in hager 
beroep verplicht erop te antwoorden. 

18 januari 1980 576 

47.- Bw-gerlijke zaken- Conclusie 
- Middel ter zake niet meer dienend 
wegens de beslissing van de rechter -
Geen verplichting voor de rechter daar-
op te antwoorden. · 

18 januari 1980 577 

48. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
waarin tot staving van een middel enkel 
een brief wordt aangewend waarvan de 
tekst niet is overgenomen - De rechter 
is, in de regel, niet verplicht daarmee 
rekening te houden in zijn antwoord . 

1 februari 1980 652 

49 - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Middel ter zake niet meer dienend 
wegens de beslissing van de rechter -
Geen verplichting voor de rechter daar
op te antwoorden. 

1 februari 1980 652 

50. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Middel ter zake niet meer dienend 
wegens een beslissing van de rechter -
Geen verplichting voor de rechter daar
op te antwoorden. 

28 februari 1980 801 

51. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Middel dat ter zake niet meer die
nend is wegens de vaststellingen van de 
rechter - Geen verplichting voor de 
rechter op dat middel te antwoorden. 

27 maart 1980 943 

52. - Burgerlijke zaken - Middel 
uiteengezet in de akte van boger beroep 
- Elser in hager beroep niet verschenen 
- Verstekbeslissing - Rechter niet 
verplicht op dit middel te antwoorden. 

17 april 1980 1035 

53. - Burgerlijke zaken - Conclusie
middel ter zake niet meer dienend 
wegens de beslissing van de rechter -
Geen verplichting van de rechter daarop 
te antwoorden - Begrip. 

Wanneer de rechter in rechte beslist 
dat de regel van de voorrang van rechts' 
niet toepasselijk is omdat het voertuig 
uit de aardeweg kwam, behoeft hij niet 
nader te antwoorden op de conclusie 
omtrent het zicht in verband met de 
toepasselijkheid van de voorrangsregel 
van art. 12.3.1, eerste lid, van het Weg
verkeersreglement 1975. 

27 mei 1980 1188 

M. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een vordering wordt aange
nomen Regelmatig voorgedragen 
verwem· - Geen antwoord - Niet 
met redenen omklede beslissing. 
{Art. 97 Gw.) 

9 juni 1980 1249 

55. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
waarin enkel wordt gezegd dat de 
inhoud van een brief niet het belang kan 
hebben dat de eerste rechter en de 
tegenpartij hem toekennen - Noch eis, 
noch verweer, noch exceptie - Conclu
sie waarop niet behoeft te worden geant
woord. 

9 juni 1980 1249 

56. - Burgerlijke zaken - Herope
ning van de debatten gevraagd door een 
verschijnende partij - Verwerping van 
de aanvraag- Motivering. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
de verwerping van de aanvraag om 
heropening van de debatten vanwege 
een verschijnende partij, wanneer de 
rechter erop wijst dat de door die partij 
aangevoerde omstandigheid geen nieuw 
feit van overwegend belang is; hij 
behoeft bovendien niet te antwoorden op 
de middelen tot staving van die aan
vraag, aangezien deze moet beperkt zijn 
tot de nauwkeurige opgave, zonder meer, 

. van het nieuw stuk of feit. 
12 juni 1980 1267 

57. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij het verweer tegen een vordering 
wordt afgewezen - Geen antwoord op 
het middel waarop dit verweer is 
gegrond- Niet gemoti~reerde beslissing. 

13 juni 1980 1269 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

58. - Dienstplicht - Verzoek tot 
ontheffing van het verval van een te Jaat 
ingediende aanvraag om vrijlating 
wegens uitzonderlijke redenen - Om
standig gemotiveerde akte van boger 
beroep - Geen antwoord - Niet met 
redenen omklede beslissing. 

Niet regelmatig met redenen om..ldeed 
is de beslissing van de Hoge Militieraad 
die niet antwoordt op de omstandig 
gemotiveerde akte van hoger beroep, 
waarin de dienstplichtige vermeldt om 
welke redenen hij zijn aanvraag om 
vrijlating te laat heeft ingediend en 
uiteenzet waarom deze redenen zodanig 
uitzonderlijk zijn dat zij de ontheffing 
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van het verval van zijn laattijdige aan
vraag verantwoorden, overeenkomstig 
art. 20, § 3, Dienstplichtwet. 

10 maart 1980 847 

59. - Dienstplicht - Verzoek tot 
ontheffing van het verval van een te Jaat 
ingediende aanvraag om vrijlating 
wegens uitzonderlijke redenen - Om
standig gemotiveerde akte van hoger 
beroep - Geen antwoord - Niet met 
redenen omklede beslissing. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing van de Hoge Militieraad 
die niet antwoordt op de omstandig 
gemotiveerde akte van hoger beroep 
waarin de dienstplichtige vermeldt om 
welke redenen hij zijn aanvraag om 
vrijlating te laat heeft ingediend en 
uiteenzet waarom deze redenen zodanig 
uitzonderlijk zijn dat zij de ontheffing 
van het verval van zijn laattijdige aan
vraag verantwoorden, overeenkomstig 
art. 20, § 3, Dienstplichtwet. 

24 maart 1980 915 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

00. - Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Morele schade en 
materiiHe schade Vordering tot 
afzonderlijke schadeloosstelling 
Be grip. 

63. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling - Verweer van de be
klaagde onbeantwoord gebleven - Niet 
gemotiveerde beslissing. 

30 januari 1980 635 

64. - Strafzaken - Conclusie van de 
beklaagde die de bewijswaarde van een 
getuigenis betwist - Betwisting gegrond 
op een omstandig verweer - Veroorde- : 
ling enkel gegrond op dit getuigenis 
zonder dit verweer te beantwoorden -
Niet met redenen omklede beslissing. 

30 januari 1980 636 

65. - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Conclusie - Beslis
sing beaamt een deskundigenverslag dat 
bij het dossier is gevoegd en een ant
woord bevat op de bij conclusie aange
voerde middelen - Regelmatig met 
redenen omklede beslissing. 

12 februari 1980 693 

66. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie van de beklaagde waarin een 
verweerrniddel is gegrond op een vast
steUing in der minne van het ongeval -
Veroordeling waarbij zonder meer die 
vaststeUing buiten beschouwing wordt 
gelaten - Niet regelmatig met redenen 
omklede beslissing. 

13 februari 1980 700 

67. - Strafzaken Conclusie -
Vonnis waarin op die conclusie enkel 
met dubbelzinnige redenen en beschou
wingen van algemene aard en vaag 
wordt geantwoord - Niet gemotiveerde 
beslissing. 

20 februari 1980 747 

De morele schade en de materUHe 
schade van het slachtoffer van een 
foutieve daad leveren voor dat slachtof
fer afzonderlijke schaden op, zodat de 
rechter, die de redenen niet opgeeft 
waarom hij afwijzend beschikt op de 
conclusie tot toekenning van een 
afzonderlijke vergoeding voor de morele 
schade, zijn beslissing niet regelmatig 
motiveert. (Art. 97 Gw.; artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

11 september 1979 

68. - Strafzaken - Verzoek om een 
onderzoeksmaatregel - Opgave door de 

34 rechter van de redenen waarom hij zich 
voldoende ingelicht acht - Gemoti

61. - Strafzaken - Conclusie 
Beslissing die op gi"ond van bepaalde 
feitelijke gegevens daarmee strijdig of 
andere feitelijke gegevens van de con-· 
clusie verwerpt - Regelmatig met rede
nen omklede beslissing. 

veerde verwerping. 
26 februari 1980 771 

69. Strafzaken Burgerlijke 

25 september 1979 

rechtsvordering - Conclusie - Beslis
sing die op grond van bepaalde feitelijke 
gegevens daarmee strijdige of andere 

99 feitelijke gegevens van de conclusie 
verwerpt - Regelmatig met redenen 

62. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie - Met redenen omkleed ver
zoek tot toepassing van een enkele straf 
- Rechter verplicht op die conclusie te 
lintwoorden. 

11 december 1979 451 

omklede beslissing. 
26 februari 1980 775 

70. · Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Conclusie - Middel 
zonder bestaansreden wegens een beslis-
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sing van de rechter - Geen verplichting 
voor de rechter op die conclusie te 
antwoorden. 

26 februari 1980 775 

11. - Strafzaken - Omstandige con
clusie van een beklaagde in verkeersza
ken - Beslissing van de rechter 
gegrond op algemene overwegingen die 

en algemene overwegingen die gelden 
voor ieder verkeersongeval Niet 
gemotiveerde beslissing. 

25 juni 1980 1342 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7.- Verkiezingszaken. 
Afdeling 9.- Aller1ei. 

op gelijk welk auto-ongeval van toepas- REGELING VAN RECHTSGEBIED 
sing kunnen zijn - Geen antwoord op 
de conclusie. {Art. 97 Gw.) HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

26 maart 1980 938 HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 

72. Strafzaken Straf- . HOOFDSTUK III. - Strafzaken 
vordering en burgerlijke rechtsvordering Afdeling 1. - Algemene regels. 
- Veroordeling - Verweer van de Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 
beklaagde onbeantwoord gebleven - Afdeling 3. - Tussen raadkamer en 
Niet regelmatig gemotiveerde beslissing. politierechtbank. 
(Art. 97 Gw.) § 1. Aard · van het misdrijf, wan-

6 .mei 1980 1108 bedrijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, sa

73. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Rechtsvordering van 
de burgerlijke partij niet aangenomen -
Geen antwoord op haar conclusie - Niet 
regelmatig gemotiveerde beslissing. 

menhang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. (Art. 97 Gw.) 
6 mei 1980 1108 § 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en 
correctionele rechtbank. 74. - Strafzaken - Strafvordering en 

burgerlijke rechtsv01·dering - Conclusie 
van de beklaagde waarbij een verweer 
op de verklaring van een getuige steunt 
- Veroordeling die met geen woord rept 
over die verklaring - Niet regelmatig 
gemotiveerde beslissing. {Art. 97 Gw.} 

6 mei 1980 1108 

75. - Strafzaken - Conclusie met een 
gemotiveerd verweer - Beslissing die 
zich ertoe beperkt dit verweer tegen te 
spreken, zonde_r dat wordt geantwoord 
op de redenen ter verantwoording ervan 
- Niet regelmatig gemotiveerde beslis
sing. 

4 juni 1980 1232 

76. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Conclusie waarbij de 
burgerlijke partij haar eis grondt op een 
ter terechtzitting onder eed afgelegde 
verklaring van een getuige - Beslissing 
van verwerping die, zonde1· nadere uit
Jeg, niet gewaagt van dat getuigenis -
Beslissing niet regelmatig gemotiveerd. 

10 juni 1980 1249 

77. - Strafzaken - Arbeidsongeval -
Omstandige conclusie - Vonnis waarin 
op die conclusie enkel wordt geantwoord 
met dubbelzinnige redenen en met vage 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 
§ 2. Verschillende misdrijven, sa

menhang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjalige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK III 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 

Afdeling 3. - Tussen raadkamer en 
politierechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, wan
bedrijf. 

1. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing naar de 
politierechtbank wegens een feit dat, 
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zoals het was omschz·even, een tot de een misdaad die kan worden gecorrec'
bevoegdheid van de politierechtbank tionaliseerd - Arrest waarbij het von
behorend wanbedrijf opleverde - Hoger nisgerecht zich onbevoegd heeft ver
beroep van het openbaar ministerie en klaard, omdat een omstandigheid is 
van de burgerlijke partij tegen het gebleken op grond waarvan de misdaad 
vonnis van de politierechtbank - Cor- niet kan worden gecorrectionaliseerd -
rectionele rechtbank heromschrijft het In kracht van gewijsde gegane beslissin
ten laste gelegde feit en verklaart zich gen - Toezicht van het Hof - Het Hof 
onbevoegd om kennis te nemen van de gaat na of beide beslissingen in kracht 
strafvordering en de burgerlijke rechts- van gewijsde zijn gegaan en of de 
vordering op grond dat het felt, zoals misdaad kan worden gecorrectionali
heromschreven, een wanbedrijf oplevert seerd - Vernietiging van de beschik
dat in eerste ressozi behoort tot de king - Verwijzing naar de kamer van 
bevoegdheid van de correctionele recht- inbeschuldigingstelling. 
bank en de beschikking tot verwijzing 22 mei 1980 1173 
geen verzachtende omstandigheden § 2. Verschillende misdrijven, sa
opgeeft - Beschikking en vonnis van de 
correctionele rechtbank in kracht van menhang. 
gewijsde gegaan - Toezicht van het Hof 4. - Strafzaken - Beschikking van 
- Beslissing van onbevoegdheid ge- de raadkamer waarbij verdachten 
grond Jijkend - Regeling van rechts- wegens gecorrectionaliseerde misdaden 
gebied - Vernietiging van de beschik- en wanbedrijven naar de correctionele 
king - Verwijzing naar dezelfde raad- rechtbank worden verwezen - Vonnis-
kamer, anders samengesteld. gerecht dat zich onbevoegd verklaart 

11 maart 1980 85a o.-ndat een als wanbedrijf gekwalificeerd 
§ 2. Verschillende misdrijven, sa- misdrijf een niet gecorrectionaliseerde 

misdaad is en de andere misdrijven 
menhang. samenhangend zijn - Beslissingen in 

2. - Sti'Bfzaken - Beschikking van kracht van gewijsde gegaan - Beslis
de raadkamer waarbij verdachten naar sing waarbij de rechtbank zich onbe
de coiTectionele rechtbank worden ver- voegd verklaart _ Gedeeltelijke vernie
wezen . wegens een misdaad, zo!lder tiging van de beschikking - Verwijzing 
opgave van verzachtende omstandighe- naar de kamer van inbeschuldigingstel
den, en tevens wegens wanbedrijven - . ling. 
Vonnisgerecht dat vaststelt dat de mis- Wanneer de raadkamer verdachten 
dr_ijven samenhangend zijn en dat. zich wegens gecorrectionaliseerde misdaden 
met bevoegd verklami om ke1}1l~S te en als wanbedrijven gekwalificeerde fei
z:emen van de hele_ _zaak - Beshssmgen ten naar de correctionele rechtbank 
II?- kracht van geWJJsd_e gegaan - .Ife![e- heeft verwezen en het vonnisgerecht 
ling ~~ rechtsgeb1ed .- Beslissmg zich onbevoegd heeft verklaard omdat 
waarbiJ de rechtbank .~wh onbevpe!fd een als wanbedrijf gekwalificeerd feit 
verklaa:t verantwoord lijk_ent! - Metig- een niet gecorrectionaliseerde misdaad 
ve:_kl_anng van de beschikk~ng - Ve.z:- is en de andere misdrijven samenhan
wpzmg l!aar de kamer van mbeschuld1- gend zijn, gaat het Hof, het rechtsgebied 
gmgstelhng. regelende, na of beide beslissingen in 

5 december 1979 425 kracht van gewijsde zijn gegaan en, als 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. de beslissing van onbevoegdverklaring 
§ 4. Militair. lijkt gegrond te zijn, vernietigt het de 

beschikking, behalve in zoverre het voor 
§ 5. Minderjarige. de misdaden verzachtende omstandighe
§ 6. Omstandigheden na de verwij- den heeft aangenomen, en verwijst de 

zing. aldus beperkte zaak naar de kamer van 
§ 9. Allerlei. inbeschuldigingstelling. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en 
correctionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 

3. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte, 
met aanneming van verzachtende om
s'tandigheden, naar de correctionele 
rechtbank wordt verwez1:1n ter zake van 

14 november 1979 346 

5. - Strafzaken - Beschikldng waar
bij een verdachte naar de correctionele 
1·echtbank wordt verwezen wegens een 
regelmatig gecorrectionaliseerde mis
daad en wegens een tweede als wanbe
drijf omschreven misdrijf - Beslissing 
van het hof van beroep dat beide 
misdrijven slechts een enkel strafbaar 



-171-

ieit opleveren en het tweede misdriji 
een misdaad is -Arrest waarbij het hoi 
van beroep zich onbevoegd verklaart -
Toezicht van het Hoi- Tweede misdriji 
dat een misdaad oplevert die kan wor
den gecorrectionaliseerd - Vernietiging 
van het arrest. 

Wanneer een beschikking van de 
raadkamer een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank beeft verwezen 
wegens een regelmatig gecorrectionali
seerde misdaad en wegens een tweede 
als wanbedrijf omschreven misdrijf en 
bet bof van beroep, nadat bet beeft 
beslist- dat beide misdrijven slecbts een 
enkel strafbaar feit opleveren en dat bet 
tweede misdrijf een misdaad is, zicb 
voor alles onbevoegd verklaart, gaat bet 
Hof, op een verzoek tot regeling van 
recbtsgebied, na of beide beslissingen in 
kracbt van gewijsde zijn gegaan en of 
bet tweede misdrijf een misdaad is die 
kan worden gecorrectionaliseerd; bet 
Hof vernietigt de beslissing waarbij het 
bof van beroep zicb onbevoegd beeft 
verklaard. 

9 januari 1980 544 
6. - Strafzaken - Beschikking van 

de raadkamer waarbij sommige verdach
ten wegens nlisdaden en aile verdachten 
wegens wanbedrijven naar de correctio
nele rechtbank worden verwezen -
Vonnisgerecht verklaart zich onbevoegd 
voor de gehele zaak, omdat de beschik
king van de raadkamer voor sommige 
van de misdaden geen verzachtende 
omstandigheden opgeeft en de misdrij
ven samenhangend zijn - Beslissingen 
in kracht van gewijsde gegaan - Onder
zoek van het Hoi- Hoi stelt vast dat de 
beschikking van de raadkamer voor de 
misdaden geen verzachtende omstandig
heden opgeeft en dat de misdrijven 
samenhangend Jijken te zijn - Vernieti
ging van de beschikking - Verwijzing 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling. 

12 februari 1980 697 

7. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte 
naar de correctionele rechtbank is ver
wezen uit hooide van regelmatig gecor
rectionaliseerde misdaden en van als 
wanbedrijven omschreven ieiten - Von
nisgerecht verklaart zich onbevoegd voor 
de gehele zaak, omdat sommige van de 
als wanbedrijven omschreven feiten mis
daden opleveren en de misdrijven 
samenhangend zijn - Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan - Onder
zoek van het Hoi- Vernietiging van de 

beschikking behalve in zoverre zij ver
zachtende omstandigheden ammeemt 
voor de misdaden - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

12 februari 1980 697 
8. - Strafzaken - Beschikking van 

de raadkamer waarbij verdachten naar 
de correctionele rechtbank worden ver
wezen .wegens een misdaad, zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den, en tevens wegens wanbedrijven -
Vonnisgerecht dat vaststelt dat de mis
dzijven samenhangend zijn en dat zich 
niet bevoegd verklaart om kenz1is te 
nemen van de hele zaak - Beslissingez1 
in kracht van gewijsde gegaan - Rege- · 
ling van rechtsgebied - Beslissing, 
waarbij de recht.bank zich onbevoegd 
verklaart, verantwoord lijkend - Nietig
verklaring van de beschikking - Ver
wijzing naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

19 maart 1980 886 
9. - Strafzaken - Beschikking van 

de raadkamer waarbij verdachten 
wegens gecorrectionaliseerde misdaden 
en een niet gecorrectionaliseerde mis
daad naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen - Vonnisgerecht dat 
zich onbevoegd verklaart omdat een van 
de misdaden niet gecorrectionaliseerd is 
- Toezicht van het Hoi - Beslissingen 
in kracht van gewijsde gegaan - Onbe
voegdverklaring gegrond Jijkend - Ver
nietiging van de beschikkiz1g wat de 
gecorrectionaliseerde misdaden betreft, 
behalve voor zover zij verzachtende 
omstandigheden heeft aangenomen -
Verwijzing naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 

26 maart 1980 934 
10. - Stratzaken - Beschikking van 

de raadkamer waarbij verdachten 
wegens wanbedrijven naar de correctio
nele rechtbank worden verwezen -
Correctionele rechtbank die zich onbe
voegd verklaart omdat sommige van 
de misdrijven niet gecorrectionaliseerde 
misdaden zijn en de andere misdrijven 
samenhangend zijn - Toezicht van het 
Hoi - ·Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Beslissing waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklam-t, Jijkt 
gegrond te zijn - Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

15 april 1980 1007 

11. - Strafzaken - Beschikldng tot 
verwijzing van een verdachte naar de 
cqrrectionele rechtbank wegens oplich-
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ting - Tweede beschikking waarbij 
dezelfde verdachte, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen 
wegens valsheid in geschrifte en gebruik 
van valse stukken - Arrest van het hof 
van beroep waarbij wordt beslist dat de 
correctionele rechtbank onbevoegd is om 
kennis te nemen van het feit van de 
eerste beschikking en dat de zaak door 
de tweede beschikking niet rechtsgeldig 
aanhangig is gemaakt. - Toezicht van 
het Hof - Beschikking en arrest in 
kracht van gewijsde gegaan - Regeling 
van rechtsgebied - Beslissing van het 
hof van beroep schijnbaar verantwoord 
- Beide beschikkingen vernietigd -
Verwijzing naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 

Wanneer een verdacbte die door een 
eerste beschikking van de raadkamer 
wegens oplicbting naar de correctionele 
recbtbank is verwezen, vervolgens door 
een tweede beschikking wegens valsbeid 
in geschrifte en gebruik van valse stuk
ken naar dezelfde rechtbank is verwezen 
en wanneer bet bof van beroep, op 
grond van de vaststelling dat de ver
schillende telastleggingen onsplitsbam· 
zijn, beslist dat de correctionele recbt
bank onbevoegd is om kennis te nemen 
van het feit van de eerste beschikking, 
omdat bet in werkelijkbeid om een niet 
gecorrectionaliseerde misdaad gaat en 
dat zij door de tweede beschikking niet 
recbtsgeldig van de zaak kennis kan 
nemen, omdat bet onderzoeksgerecbt die 
verdacbte niet wegens betzelfde feit een 
tweede maal kan verwijzen, gaat bet 
Hof, op een verzoek tot regeling van 
recbtsgebied, na of de beschikkingen en 
bet arrest in kracbt van gewijsde zijn 
gegaan en of bet aan de verdacbte 
verweten feit een misdaad lijkt te zijn; 
zo ja, vernietigt bet beide beschikkingen 
en verwijst bet de zaak naar de kamer 
van inbescbuldigingstelling. 

13 augustus 1980 1392 
§ 3. Verzacbtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 

12. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een wanbedrijf 
wordt gecorrectionaliseerd - Vonnis tot 
onbevoegdverklaring van de rechtbank 
gegrond op een omstandigheid die zich 
na de beschikking heeft voorgedaan en 
waardoor het feit met een zwaardere 
correctionele straf wordt gestraft -

Toezicht door het Hof- Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan - Regeling 
van rechtsgebied - Vaststelling van het 
vonnis schijnbaar juist - Vernietiging 
van de beschikking - Verwijzing van de 
zaak naar dezelfde, anders samenge
stelde raadkamer. 

30 april 1980 1086 

13. - Strafzaken- Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte ter 
zake van een wanbedrij:f naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen -
Vonnis waarbij de rechtbank zich onbe
voegd verklaart op grand dat zich na de 
verwijzingsbeschikking een omstandig
heid heeft voorgedaan waardoor het feit 
met een criminele straf wordt gestraft
Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan - . Toezicht van het Hof -
Beslissing waarbij de rechtbank zich 
onbevoegd verklaart, gegrond lijkend -
Regeling van rechtsgebied - Vernieti
ging van de beschikking - Verwijzing 
van de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingste1Jing. 

13 augustus 1980 1395 
§ 9. Allerlei. 

Mdeling 5. - Tussen onderzoeksrecb
ters of -gerechten. 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN 

HOOFDSTUKI.-Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Vrijwillig verzeker-
den 

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUKI 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Verbintenis de 
pensioenuitkeringen te betalen - Wette
Jijke interest verschuldigd. 

De verbintenis de uitkeringen van de 
regeling inzake rust- en overlevingspen
sioenen der zelfstandigen te betalen, 
waarin noodzakelijk de erkenning van 
het subjectief, burgerlijk of politiek, 
recht op· die uitkeringen besloten ligt, is 
niettemin een verbintenis die, in de zin 
van art. 1153 B.W., aileen betrekking 
heeft op een bepaalde geldsom, zodat, bij 
vertraging in de uitvoering, de bij die 
bepaling vastgestelde wettelijke interest 
verscbuldigd is. 

19 mei 1980 1161 
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2. - Werknemers - Ten onrechte 

uitbetaalde bedragen - Rijkskas voor 
Rust- en Overlevingspensioenen - Ver
plichting. 

Wanneer de Rijksdienst voor Werk
nemerspensioenen beslist dat reeds uit
betaalde pensioenbedragen onrechtmatig 
werden toegekend, is de Rijkskas voor 
Rust- en Overlevingspensioenen ertoe 
gehouden de volgens die beslissing ten 
onrechte uitbetaalde bedragen terug te 
vorderen. (Art. 21, § 2, wet 13 juni 1966.) 

23 juni 1980 1327 

3. ~ Werknemers - Overlevingspen
sioen - Samenloop - Een als rustpen
sioen geldend voordeel- Begrip. 

Het ouderdomspensioen, dat verkre
gen wordt door betaling van vrijwillige 
bijdragen aan een door een buitenlandse 
wetgeving ingevoerd stelsel van ver
plichte verzekering is, in de zin van 
artikel 52 K.B. van 21 dec. 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, een als rust
pensioen geldend voordeel, toegekend 
krachtens een buitenlandse wetgeving 
en kan niet met een overlevingspensioen 
worden gecumuleerd dan binnen de 
perken van genoemd art. 52. 

30 juni 1980 1376 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

4. - ZeUstandigen - Beroepsloop
baan - Bewijs - Jaren 1946 tot 1956 -
Beroepsarbeid als zeUstandige verricht 
door de vrouw. 

Dat de· vrouw beroepsarbeid als zelf
standige gedurende de jaren 1946 tot 
1956 heeft verricht, kan worden bewezen 
door een inschrijving in het handelsre
gister op naam van de man, aangevuld 
door andere bewijsmiddelen, getuigen en 
vermoedens inbegrepen, waaruit blijkt 
dat die beroepsarbeid in werkelijkheid 
uitsluitend en daadwerkelijk door de 
vrouw werd verricht. (Art. 15, § 1, 1", 
K.B. nr. 72, 10 nov. 1967, gewijzigd bij de 
wet 9 juni 1970.) 

1 oktober 1979 133 

5. - Zelfstandigen Beroepsloop-
baan - Bewijs - Jaren voor 1946 -
Bewijs door vermoedens - Voorwaar
den. 

Wanneer de pensioenaanvrager de
zelfde beroepsarbeid, die hij als zelfstan
dige v66r 1946 heeft verricht, na 
1945 heeft voortgezet, kan de rechter de 
beroepsarbeid voor 1946 niet bewezen 

achten op grond van bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens, 
zonder na te gaan hoe de aanvrager zich 
vanaf 1946 van zijn sociale verplichtin
gen heeft gekweten. (Art. 47, 
K.B. 22 dec. 1967, gewijzigd bij K.B. 
16 juli 1970.) 

1 oktober 1979 133 

6. - ZeUstandigen Cumulatie -
Pensioenregeling- Begrip. 

Een pensioenregeling in de zin van 
art. 115 K.B. 22 dec. 1967 houdende alge
meen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen is 
elke pensioenrege!ing waarbij de open
bare macht betrokken is om ze te 
reglementeren of mede te financieren. 

3 december 1979 410 

7.- ZeUstandigen- Verplichting de 
pensioensuitkeringen te betalen 
Moratoire inter-est verschuldigd. 

De verbintenis de uitkeringen van de 
regeling inzake rust- en overlevingspen
sioenen der zelfstandigen te betalen, 
waarin noodzakelijk de erkenning van 
het subjectief, burgerlijk of politiek, 
recht op die uitkeringen besloten ligt, is 
niettemin een verbintenis die, in de zin 
van art. 1153 B.W., aileen betrekking 
heeft op een bepaalde geldsom, zodat, bij 
vertraging in de uitvoering, de bij die 
bepaling vastgestelde wettelijke interest 
verschuldigd is. 

3 december 1979 410 

8. - ZeUstandigen - Wie is de 
pensioensuitkeringen en de moratoire 
interest verschuldigd ? 

De uitkeringen van de regeling inzake 
ntst- en overlevingspensioenen der zelf
standigen worden betaald door de 
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspen
sioenen voor rekening van het Rijksin
stituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen; daaruit volgt dat 
genoemd instituut de uitkeringen ver
schuldigd is en dus ook de wettelijke 
interest bij vertraging in de uitvoering 
van de verbintenis tot het betalen van 
die uitkeringen. (Art. 34 K.B. nr. 72, 
10 nov. 1967.) 

3 december 1979 410 

9. - ZeUstandigen Beroepsloop-
baan - Gelijkstelling - Periode van 
ziekte of invaliditeit - Zaakvoerder van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid - Voorwaarde van 
gelijkstelling. 

Voor de berekening van zijn penswen 
van zelfstandige kan een zaakvoerder 
van een personenvennootschap met 
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beperkte aansprakelijkheid gelijkstelling 
van een periode van ziekte of invaliditeit 
met een periode van beroepsarbeid 
alleen bekomen indien hij de kosteloos
heid van zijn mandaat van zaakvoerder 
bewijst aan de hand van de statuten van 
de vennootschap of van de beslissing 
van het orgaan dat de vergoedingen van 
de mandatarissen vaststelt. (Art. 2 K.B. 
19 dec. 1967; artt. 28, § 3, en 29, § 1, K.B. 
22 dec. 1967.) 

24 december 1979 506 

10. - Zelfstandigen Toegelaten 
arbeid - Beperking - - Werknemer 
bezoldigd op basis van de arbeidsduur -
Prestaties - Begrip. 

In art. 107, § 1, B, 1•, a, K.B. van 
22 dec. 1967 houdende het algemeen 
reglement betrefl'ende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen, gew. 
bij K.B. van 17 juli 1972, waarbij voor de 
gepensioneerde het aantal toegestane 
arbeidsu:ren wordt vastgesteld, wordt 
onder prestaties verstaan de tijd gedu
rende welke de werknemer ter beschik
king van zijn werkgever is. 

4 februari 1980 654 

H. - Zelfstandigen - Betaling door 
de Rijkskas voor Rust- en Overlevings
pensioenen - Betalingen voor rekening 
van het Rijksi11stituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen. 

De Rijkskas voor Rust- en Overle
vingspensioen betaalt de rust- en overle
vingspensioenen van zelfstandigen voor 
rekening van het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, 
dat die uitkeringen is verschuldigd. (Art. 
41 K.B. nr. 72, 10 nov. 1967, gew. bij de 
wet van 9 juni 1970 en bij het K.B. van 
13 jan. 1971.) 

17 maart 1980 879 

12. ~ Zelfstandigen Wettelijke 
bepalingen inzake vaststelling van de 
voorwaarde11 tot toekenning van het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen - Bepalingen die de openbare 
orderaken. 

De wettelijke bepalingen inzake vast
stelling van de voorwaarden tot toeken
ning van het rust- en overlevingspen
sioen der zelfstandigen raken de open
bare orde. (K.B. nr. 72 van 10 nov. 
1967 betrefl'ende het rust- en overle
vingspensioen; K.B. van 22 dec. 
1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- . en overle
vingspensioen der zelfstandigen.) 

16 juni 1980 1282 

13. - Zelfstandigen - Rechter die 
kennis neemt van een betwisting over 
het recht op een rustpensioen voor 
zelfstandigen - Bevoegdheid- Begrip. 

De rechter die kennis neemt van een 
betwisting over het recht op een rust
pensioen voor zelfstandigen, dat is inge
steld en geregeld bij wettelijke bepalin
gen van openbare orde, kan dat recht 
niet toekennen, wanneer uit de gegevens 
van het dossier waarvan de partijen 
inzage hebben kunnen nemen, blijkt dat 
de eiser niet aile wettelijke voorwaarden 
vervult om recht te hebben op dat 
pensioen. 

16 juni 1980 

HOOFDSTUK III 
VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

1282 

HOOFDSTUK IV 
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BE

JAARDEN 

s 

SAMENLOOP VAN MISDIUJVEN 
1. - Eendaadse samenloop van misda

den - Vroeger wegens een samenlo
pende misdaad uitgesproken tijdelijke 
dwangarbeid opgeslorpt door ]evens
lange dwangarbeid. 

De kivenslange dwangarbeid die het 
hof van assisen als straf heeft uitgespro
ken, slorpt de tijdelijke dwangarbeid op 
waarmee dezelfde persoon vroeger is 
gestraft. (Art. 62 Sw.) 

28 november 1979 398 

2. - Een enkel strafbaar opzet -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

De rechter beoordeelt. op onaantast
bare wijze in ieite of verscheidene 
feiten, wegens eenheid van opzet, een 
enkel strafbaar feit opleveren. 

15 april 1980 1012 

3. - Sociale zaken - Misdrijf -
Gevallen waarin volgens de wet zoveel 
keer eeil geldboete moet worden toege
past als er werknemer$ bij het misdrijf 
betrokken zijn - Verschillende telast
Jeggingen die een enkel misdrijf ople
veren - Een enkele stra:f - Versc .. 'lei
dene misdrijven - Een zelfde strafbare 
opzet - Sarmmloop van misdrijven -
Gevolg. 
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Hoewel in de gevallen waarin volgens 

de wet zoveel keer een geldboete moet 
worden toegepast als er werknemers bij 
bet misdrijf betrokken zijn, elk telastge
legde feit, in de regel, slechts een enkel 
misdrijf oplevert, beslist de rechter niet
temin wettig op grond van feitelijke 
omstandigheden ofwel dat t.a.v. verschil
lende werknemers of groepen werkne
mers afzonderlijke misdrijven zijn 
begaan ofwel dat verschillende misdrij
ven een collectief misdrijf zijn waarop 
krachtens bet beginsel van art. 65 Sw. 
slechts een enkele straf, nl. de zwaarste 
straf, moet worden toegepast. 

29 april 1980 1078 

4. - Sociale zaken - Misdrijf -
Gevallen waarin volgens de wet zoveel 
keer een geldboete moet worden toege
past als er werknemers bij het misdrijf 
betrokken zijn - Verschillende telast
Jeggingen die een enkel misdrijf ople
veren - Een enkele straf - Verschil
Jende telastleggingen die elk een mis
drijf opleveren - Begrip. 

Wanneer de rechter, na bewezen
verklaring van verschillende misdrijven, 
waarop telkens een geldboete staat 
waarvan bet bedrag wordt vastgesteld 
naar rato van bet aantal werknemers die· 
bij bet misdrijf betrokken zijn, op grond 
van feitelijke omstandigheden oordeelt 
dat die misdrijven geen collectief mis
drijf vormen, en derhalve verschillende 
straffen uitspreekt, moet hij niet aileen 
deze straffen, maar ook de vervangende 
gevangenisstraffen, met toepassing van 
de regel inzake eendaadse samenloop, 
vervat in art. 60 Sw., verminderen tot 
het dubbele van het maximum van de 
zwaarste straf. 

29 april 1980 1078 

5. - Eenheid van opzet- Begrip. 
Het onderscheid tussen de opzet van 

een misdrijf, dat een bestaansvereiste 
van een misdrijf is, en dat van een 
ander misdrijf belet met dat beide 
misdrijven deel uitmaken van dezelfde 
opzet, in de zin van bet beginsel waar
van art. 65 Sw. toepassing maakt. 

20 mei 1980 1165 

6. - Eenheid van opzet- Begrip. 
Verschillende aan een beklaagde ten-

lastegelegde misdrijven komen Uit een 
zelfde opzet voort wanneer zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van doel en 
verwezenlijking, en in die zin door een 
feit, t.w. een complexe gedragin~, zijn 
opgeleverd. (Art. 65 Sw.) (Impliciet.) 

20 mei 1980 1165 

7. - Collectief misdrijf- Collectief 
misdrijf voortkomende uit dezelfde opzet 
-Begrip. 

Wanneer de rechter oordeelt dat aan 
een collectief misdrijf eenheid van opzet 
ten grondslag ligt, is niet vereist dat de 
opzet tot bet plegen van alle misdrijven, 
die bet collectief misdrijf vormen, reeds 
bij bet eerste misdrijf bestond, aange
zien ook een voortgezette of opeenvol
gende opzet die misdrijven tot een enkel 
strafbaar feit kan maken. 

11 juni 1980 1254 

8. - Een zelfde opzet- Begrip. 
Verschillende aan een beklaagde ten 

laste gelegde misdrijven komen uit een 
zelfde opzet voort, wanneer zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van doel en 
verwezenlijking, en in die zin door een 
feit, te weten een complexe gedraging, 
zijn opgeleverd. 

11 juni 1980 1254 

SCHEIDING VAN 1\'JACHTEN 

Onrechtmatige daad van een bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Rechter die 
bet nadeel in natura doet herstellen en 
aan die overheid maatregelen oplegt om 
een einde te maken aan de schadelijke 
onwettigheid - Geen inmenging in de 
wettelijk bevoegde overheid 

De hoven en rechtbanken mengen 
zich niet in de uitoefening van de bij de 
wet voor de bestuursoverheid voorbe
houden machten, wanneer zij, om de 
benadeelde partij volledig in haar rech
ten te herstellen, herstel in natura van 
de schade bevelen en aan die overheid 
maatregelen opleggen om een einde te 
maken aan de schadelijke onwettigheid. 

26 juni 1980 1365 

SCHIP - SCHEEPV AART 
Binnenbevrachting Wet van 

5 mei 1936, art. 1, laatste lid - Cogno~
sement - Gewicht van de ingeladen 
goederen dat uitsluitend wordt bekomen 
door automatische weegtoestellen -
Recht van de schipper · het aldus 
bepaalde gewicht te betwisten - Begrip. 

Wanneer bij bet opmaken van een 
cognossement inzake binnenbevrachting 
bet gewicht van de ingeladen goederen 
uitsluitend bepaald is door automatische 
weegtoestellen moet de schipper, die 
krachtens art. 12, laatste lid, wet van 
5 mei 1936 op de « binnenbevrachting » 
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bet gewicbtscijfer kan betwisten, zulks. 
doen ten laatste bij het laden of lossen 
van bet scbip. 

4 januari 1980 514 

SCHULDVERGELUKING 

Bedragen die tot schuldvergelijking 
met het loon kunnen Jeiden - Wet 
van 12 april 1965, art. 23 - Limitatieve 
opsomming. 

Art. 23 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescberming 
van bet loon der werknemers somt de 
bedragen op die in mindering kunnen 
worden gebracht op het loon en dus 
aanleiding geven tot wettelijke scbuld
vergelijking; die opsomming is limitatief. 

10 maart 1980 852 

SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUKI.-Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

HOOFDSTUK III. - Schepelingen 

HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuut van 
de zelfstandigen 

HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale 
zekerheid 

HOOFDSTUKI 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers- Eindejaarspremie 
- Loon waarop de bijdragen moeten 
worden berekend. 

Eindejaarpremies, die aan werkne
mers worden toegekend wegens ter uit
voering van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, zijn loon dat in aan
merking komt voor de berekening van 
de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 
14 wet 27 juni 1969.) 

29 oktober 1979 272 

2. - Werknemers - Wet 27 juni 1969 
tot hen:iening van de besluitwet 
van 28 december 1944 - Toepassingsge
bied. 

Kracbtens art. 3 Sociale Zekerbeids
wet Werknemers is die wet, onvermin
derd het bepaalde in internationale 
overeenkomsten van de internationale 
verordeningen inzake sociale zekerheid, 
en in art. 13, tweede lid, Overzeese 
Sociale Zekerheidswet, van toepassing 
op de werknemers die in BelgH! in 

dienst zijn van een in Belgie gevestigde 
werkgever of die verbonden zijn aan een 
in Belgie gevestigde exploitatiezetel. 

5 november 1979 284 

HOOFDSTUK II 
MLJNWERKERS 

HOOFDSTUKIII 
SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI

GEN 

3. - Statuut van de zelfstandigen -
Regels inzake berekening van de bijdra
gen - Bepalingen van openbare orde. 

Het middel dat is afgeleid uit schen
ding van art. 11,-§ 2, tweede lid, K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 boudende inricb
ting van bet sociaal statuut der zelfstan
digen is gegrond op een wettelijke 
bepaling die de openbare orde raakt en 
kan dus voor het eerst voor het Hof 
worden voorgedragen. 

8 oktober 1979 159 

4. - Sociaal statuut van de zelfstandi
gen - Bijdragen verschuldigd door de 
aan het statuut onderworpen zelfstan
dige- Berekening. 

Hij die aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen is onderworpen, is bijdra
gen verschuldigd; de berekening van de 
voor een bepaald jaar verscbuldigde 
bijdragen geschiedt op basis van de 
bedrijfsinkomsten die betrekking beb
ben op bet aanslagjaar waarvan bet 
jaartal verwijst naar bet tweede kalen
derjaar dat onmiddellijk datgene vooraf
gaat waarvoor de bijdragen verscbuldigd 
zijn. (Art. 11, § 2, tweede lid, K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 boudende inrich
ting van bet sociaal statuut der zelfstan
digen.) 

8 oktober 1979 159 

5. - Zelfstandigen Bijdragen -
Verjaring - Regularisatiebijdragen -
Aanvang van de verjaringstermijn. 

De verjaringstermijn voor de betaling 
van de inzake sociale zekerheid der 
zelfstandigen verschuldigde regularisa
tiebijdragen gaat in vanaf de le januari 
van het derde jaar volgend op dat 
waarin de beroepsbezigheid van de zelf
standige een aanvang nam, ook indien 
de vordering tot betaling van de voorlo
pige bijdragen verjaard is. (Art. 11, § 3, 
K.B. nr. 38, 27 juli 1967; art. 49 K.B. 
19 december 1967.) 

10 december 1979 449 
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6. - Sociaal statuut van de zelfstandi

gen - Onderwerping- Begrip. 
Ieder natuurlijk persoon die in Belgie 

een beroepsbezigheid uitoefent uit 
hoofde waarvan hij niet door een ar
beidsovereenkomst of door een statuut is 
verbonden, is onderworpen aan het 
sociaal statuut van de zelfstandigen, 
ongeacht of die bezigheid hem beroeps
inkomsten bplevert of niet (K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelfstan
digen.) 

2 juni 1980 1223 

de toekomst heeft besloten dat genoemd 
mandaat onbezoldigd zal zijn. (K.B. van 
19 dec. 1967 houdende algemeen regle
ment in uitvoering van het K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelfstan
digen, art. 2 gewijzigd bij het K.B. van 
18 aug. 1972.) 

2 juni 1980 1223 

HOOFDSTUKV 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

7.- Sociaal statuut van de zelfstandi-. SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
gen - Onderwerping - Beheerder van 
een vennootschap op aandelen - Ver-
moeden van onderwerping - Stelsel 1.- Wet van 24 oktober 1fJ02 op het 
voor 1 juli 1972- Begrip. spel - Bevoegdheid der gemeente-

De rechter kan, uit de enkele vaststel- overheid om aanvullende politieverorde
ling dat, wat de periode v66r ningen uit te vaardigen. 
1 juli 1972 betreft, de statuten van .. een De wet van 24 oktober 1902 op het 
vennootschap op aandelen de algemene spel, aangevuld bij die van 19 april 1963, 
vergadering vrijlieten aan haar beheer- · heeft noch opheffing noch beperking tot 
ders een vaste of veranderlijke vergoe- gevolg van de bevoegdheid der gemeen
ding toe te kennen, hetgeen ze nooit teoverheid om in die aangelegenheden 
heeft gedaan, niet wettig afleiden dat het aanvullende politieverordeningen uit te 
door een beheerder van de genoemde vaardigen. 
vennootschap uitgeoefend mandaat geen 19 september 1979 71 
beroepsinkomsten kon opleveren, in de 2, _ Wet van 24 okt. 1902 op het spel 
zin van art. 20, 2•, b, W.I.B. en dat het B ... n. ·a ..J t h ·a 
vermoeden, dat hij zich in de voorwaar- - evoegu.ueJ uer gemeen eover. eJ 
den tot onderwerping bevond, bepaald om aanvullende politieverordeningen uit 

te vaardigen. 
bij art. 3, § 1, tweede lid, van het K.B. De wet van 24 oktober 1902 op het 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich- spel, aangevuld bij die van 19 april 1963, 
ting van het sociaal statuut der zelfstan- heeft noch opheffing nog beperking tot 
digen, was omgekeerd. gevolg van de bevoegdheid der gemeen-

2 juni 1980 1223 teoverheid om in die aangelegenheden 
8 s. · a1 tatu t d ffl. tandi I aanvullende politieverordeningen uit te 
. - oc1a s . u van e ze s . - vaardigen. 

gen - Onderwerpmg - Mandatanssen . -
van een vereniging of een vennootschap 21 mei 1980 
die zich met een exploitatie of met 
verrichtingen van winstgevende aard 
bezighouden - Vermoeden - Stelsel STEDEBOUW 
toepasselijk op 1 juli 1972 - Tegenbe-
wijs - Kosteloosheid van het mandaat · HOOFDSTUK I. - Verkaveling 

1167 

-Begrip. 
Sinds 1 juli 1972 kan het vermoeden, 

dat de uitoefening van een mandaat in 
een vereniging of vennootschap, die zi~h 
met een exploitatie of met verrichtingen 
van winstgevende aard bezighoudt, de 
onderwerping aan het sociaal statuut 

HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning 
HOOFDSTUK III. - Onteigening 

HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet 
bebouwde percelen 

HOOFDSTUK V. - Straf 

van de zelfstandigen met zich breftgt, HOOFDSTUK VI. - Herstel; betaling 
slechts worden weerlegd door het bewijs meerwaarde 
van de kosteloosheid van het mandaat; 
dat bewijs kan slechts voortvloeien uit HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
de statuten, zo zij de toekenning van een 
vergoeding verbieden of, bij gebrek aan 
een dergelijke beschikking, uit een be
slissing van het bevoegd orgaan dat voor . 

HOOFDSTUKI 
VERKAVELING 
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HOOFDSTUK II 
BOUWVERGUNNING 

1. - Werken uitvoeren of in stand 
houden - Ontbreken van een bouwver
gunning - Veroordeling van een be
klaagde die beweert houder te zijn van 
een vergunning tot exploitatie van een 
kampeerterrein - Naar recht verant
woorde beslissing. 

Naar recht verantwoord is de veroor
deling wegens overtreding van 
art. 44 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw waarin de rechter vaststelt 
dat de beklaagde werken heeft uitge
voerd of in stand gehouden zonder enige 
bij die wetsbepaling vereiste bouwver
gunning; de omstandigheid dat die be
klaagde houder zou geweest zijn van een 
vergunning tot exploitatie van een kam
peerterrein heeft geen invlged op de 
wettigheid van de veroordeling, nu de 
afgifte van een vergunning krachtens de 
wet op het kamperen of krachtens het 
Algemeen Reglement op de Arbeidsbe
scherming de vergunninghouder niet 
vrijstelt van het nakomen van de stede
bouwkundige voorschriften. (Artt. 44, 
64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

25 maart 1980 919 

2. - De houder van een bouwvergun
ning moet op straffe van verval met de 
werken beginnen - Termijn. 

De termijn van een jaar wa~rbinnen 
de houder van een bouwvergunning met 
de werken moet beginnen, kan met elm 
jaar worden verlengd, onder meer in de 
gevallen waarin hij, wegens omstandig
heden onafhankelijk van zijn wil, ver
hinderd werd binnen de bepaalde ter
mijn met die werken te beginnen; hij is 
echter niet voor schorsing vatbaar, ook 
niet wegens overmacht. (Art. 52, eerste 
en tweede lid, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw.) 

7 mei 1980 1113 

HOOFDSTUK III 
ONTEIGENING 

3. - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 31 - Onteigening - Bij 
bet bepalen van de waarde van het 
onteigende perceel mag geen rekening 
worden gehouden met de waardever
meerdering of -vermindering die voort
vloeit uit de voorschriften van het 
streek-, gewest- of gemeentelijk plan 
van aanleg. 

Luidens art. 31 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw mag bij het bepalen, 

van de waarde van het onteigende 
perceel geen rekening worden gehouden 
met de waardevermeerdering of -ver
mindering die voortvloeit uit de voor
schriften van het streek-, gewest- of 
gemeentelijk plan van aanleg. 

20 september 1979 82 

4. - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 31 - Onteigening -
Bepaling van de waarde van het ontei
gende perceel - Bij het bepalen van de 
waarde van het onteigende perceel mag 
geen rekening worden gehouden met de 
waardevermeerdering of -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van 
het streek-, gewest- of gemeentelijk plan 
van aanleg- Begrip. 

Hoewel, bij het bepalen van de ver
goeding waarop iedere eigenaar wiens 
perceel ten algemenen nutte is ontei
gend, geen rekening mag worden gehou
den niet de gevolgen die uit de onteige
ning zelf voortvloeien of, bij het bepalen 
van de schadeloosstelling waarop degene 
recht heeft wiens perceel ten algemenen 
nutte is onteigend met het oog op de 
verwezenlijking van een streek-, gewest
of gemeentelijk plan van aanleg, bedoeld 
in de wet van 29 maart 1962, evenmin 
rekening mag worden gehouden met de 
waardevermeerdering en -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van 
een dergelijk plan, verbiedt echter geen 
enkele grondwettelijke en wettelijke 
bepaling dat, om het bedrag van de 
vergoeding te ramen die toekomt aan 
degene wiens goed is onteigend, reke
ning wordt gehouden met de waardever
.meerdering of -vermindering die het 
gevolg is van de ve1wezenlijking van een 

. dergelijk plan, wanneer de onteigening 
daarmee niets te maken heeft. 

20 september 1979 82 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCE

LEN 

5. - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw 29 mamt 1962, art. 70bis -
Niet bebouwde percelen begrepen in een 
niet vervallen verkaveling- Begrip. 

Art. 70bis wet van 29 maart 1962 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw en 
de op grond van die bepaling uitgevaar
digde belastingverordeningen beogen de 
percelen uit een verkaveling voor 
woningbouw. 

11 januari 1980 556 

6. - Art. 70bis Wet Stedebouw en 
Ruimtelijke Ordening - Gemeentebe-
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lasting op « niet bebouwde " percelen art. 177 van de genoemde wet 
gelegen in een niet vervallen verkaveling van 22 dec. 1977, doch die over die 
- " Bebouwd " en « onbebouwd " vordering uitspraak doet na de inwer
perceel- Begrip. kingtreding van laatstgenoemde bepaling 

Onder woorden « niet bebouwde - Rechter kan niet beslissen dat het 
percelen », in art. 70bis, lid 2, Wet gebruik waarvoor het goed client of 
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, normaal bestemd is, moet worden beoor
wordt niet noodzakelijk verstaan aile deeld op de dag van de aanwijzing van 
gronden zonder uitzondering waarop d~ ontwerper van het plan waaruit het 
niet is gebouwd; een perceel, hoewel niet bouw- of verkavelingsverbod volgt. 
gebouwd, kan een geheel vormen met Nu art. 180 wet 22 dec. 
een hoofdperceel waarvan bewoning de 1977 betreffende de budgettaire voor
voornaamste bestemming is, als de twee stellen 1977-1978 de bepaling vail 
percelen zodanig het ene in functie van art. 177 van die wet, waarbij art. 37, 
het andere kunnen zijn ingericht en het eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en 
ene van het andere kunnen afhangen' , Stedebouw wordt gewijzigd, van onmid
dat, indien zij gescheiden werden, de dellijke toepassing verklaart, ook op de 
wijze van bewoning van het gebouw, reeds ' aanhangig gemaakte vorderingen 
zoals het is opgevat en opgetrokken, tot schadevergoeding waarover nog geen 
grondig zou veranderd worden; in zo'n in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
geval moeten de twee percelen of gron- bestaat, is onwettig het arrest dat, met 
den worden beschouwd als een gebouwd betrekking tot een op grond van 
geheel. genoemd art. 37, eerste lid, ingestelde 

19 maart 1980 891 vordering tot schadevergoeding, na de 

HOOFDSTUKV 
STRAF 

HOOFDSTUK VI 
HERSTEL; BETALING MEERWAARDE 

inwerkingtreding van genoemd art. 177, 
beslist dat het gebruik waarvoor het 
goed dient of normaal bestemd is, moet 
worden beoordeeld op de dag van de 
aanwijzing van de ontwerper van het 
plan waaruit het bouw- of verkave
lingsverbod volgt, ook al werd de vorde
ring aanhangig gemaakt v66r de inwer
kingtreding van genoemd art. 177. 

7 september 1979 21 

7.- Wet van 29 maart 1962, art. 65-
Vordering van de administratieve over
heid om de plaats in de vorige staat te 
herstellen - Wijze waarop die vordering 
wordt ingesteld. 

Geen enkele wettelijke bepaling stelt STRAF 
vereisten omtrent de wijze waarop de . 
gemachtigde ambtenaar of het college, HOOFDSTUK I. - Algemene begr1ppen 
van burgemeester en schepenen de • - Straf en maatregel 
vordering instelt om de plaats in de .HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen 
vorige staat te herstellen, wanneer het 
werk i~ uitgevoerd zonder bou~e~gun- HOOFDSTUK III. - Geldboete en opde-
ning; mets belet dus dat de admirustra- ciemen 
tieve overheid die vordering op rechts-
geldige wijze als burgerlijke partij kan HOOFDS~ IV. 
instellen. gevangenisstraf 

Vervangende 

13 november 1979 326 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

8. - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, 29 maart 1962, art. 37, eerste 
lid, gewijzigd bij art. 177 wet 
van 22 dec. 1977 betreffende de bud-
gettaire voorstellen 1977-1978 
Art. 180 van de genoemde wet van 
22 dec. 1977 - Rechter bij wie een 
vordering tot schadevergoeding aanhan
gig was gemaakt voor de wijziging van 
genoemd art. 37, eerste lid, bij 

HOOFDSTUK V. Andere straffen 
(verbeurdverklaring, verval sturen, 
enz.) 

HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf 

HOOFDSTUK VII. - SamenJoop 
Afdeling 1. - Eendaadse. 
Afdeling 2. - Meerdaadse. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII. -
omstandigheden 

Verzachtende 

,HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUKI 

ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF EN 
MAATREGEL 

1. - Vervallenverklaring als strBt -
Bestanddeel van de straf. 

Vervallenverklaring van het recht een 
voertuig of een luchtschip te besturefl;, of 
een rijdier te geleiden, die overeenkom
stig art. 38 Wegverkeerswet als straf is 
uitgesproken, is een bestanddeel van de 
straf wegens een van de in art. 38 ver
melde misdrijven en geen afzonderlijke 
straf. 

19 september 1979 66 

2.- Straf uitgesproken ten Jaste van 
een rechtspersoon - Straf in de regel 
onwettig. 

wie bepalingen zijn overtreden, zonder 
dat evenwel het totaal van de geldboeten 
een vastgesteld maximum mag over
schrijden, stelt zij op dat misdrijf een 
enkele straf. Het feit dat de uitgespro
ken geldboete, die hetzij samen met een 
gevangenisstraf, hetzij afzonderlijk, is 
uitgesproken, moet worden berekend 
naar gelang van het aantal werknemers 
t.a.v. wie de wet is overtreden, belet niet 
dat bet hier een enkele straf . betreft. 
(Impliciet.) 

7 november 1979 292 

5. - Vervangende gevangenisstraf -
Overtreding van de sociale wetgeving -
Rechter die een enkele geldboete uit-
spreekt wegens overtreding van een wet 

168 waarin wordt bepaald, enerzijds, dat 
overtreding van haar bepalingen wordt 
·gestraft met een gevangenisstraf en een 
geldboete of met een van die straffen 
alleen en, anderzijds, dat de geldboete 
zoveel maal wordt toegepast als er 
werknemers zijn t.a. v. wie bepalingen 
zijn overtreden, zonder dat evenwel het 
totaal van de geldboeten een vastgesteld 
maximum mag overschrijden - Rechter 
die evenwel zoveel maal een vervan
gende gevangenisstraf uitspreekt als er 
werknemers zijn t.a. v. wie bepalingen 
zijn overtreden - Onwettigheid. 

10 oktober 1979 

3. - Politiestraffen - Gemeenteveror
dening - Bepaling dat overtreders met 
politiestraffen zullen worden gestraft, 
zonder dat die straffen nader zijn 
omschreven - Vrije beoordeling van 
aard en maat van de straf door de 
rechter binnen de bij de wet gestelde 
grenzen. 

Wanneer een gemeenteverordening 
bepaalt dat overtreders van haar voor
schriften met politiestraffen zullen wor
den gestraft, zonder die straffen nader te 
bepalen, bedoelt zij noodzakelijk de 
politiestrafien bepaald bij de artt. 28 en 
38 Sw., te weten gevangenisstraf van een 
tot zeven dagen en geldboete van een tot 
vijfentwintig frank, zodat de rechter de 
toe te passen politiestraffen en de straf
maat vrij bepaalt binnen de bij de wet 
gestelde grenzen. 

De rechter die, met toepassing van 
een sociale wet waarin is bepaald, ener
zijds, dat overtreding van haar bepalin
gen wordt gestraft met een gevangenis
straf en een geldboete of met een van 
die straffen aileen en, anderzijds, dat de 
geldboete zoveel maal wordt toegepast 
als er werknemers zijn t.a.v. wie bepa-

31 oktober 1979 282 lingen zijn overtreden, zonder dat even-
wei het totaal van de geldboeten een 

4. - Overtreding van de sociale wet- vastgesteld maximum mag overschrij
geving - Wet waarin wordt bepaald, den, een enkele geldboete heeft uitge
eJJerzijds, dat overtreding van haar sproken die is berekend volgens die wet, 
bepalingen wordt gestraft met een kan slechts een enkele vervangende 
gevangenisstraf en een geldboete of met gevangenisstraf uitspreken. 

1 
een van die straffen alleen en, ande.z:- 7 november 1979 
zijds, dat de geldboete of een van d1e • 292 
straffen zoveel maal wordt toegepast als 
er wez-knemei'S zijn t.a. v. wie bepalingen 
zijn overtreden, zonder dat evenwel het 
totaal van de geldboeten een vastgesteld 
maximum mag overschrijden - Misdrijf 
dat met een enkele straf wordt gestraft. 

Wanneer de wet in sociale zaken 
bepaalt, enerzijds, dat een overtreding 
van haar bepalingen wordt ges4"aft met 
een gevangenisstraf en een geldboete of 
met een van die straffen en, anderzijds, 
dat de geldboete zoveel maal w9rdt 
toegepast als er werknemers zijn t.a.v. 

6. - KB. 21 dec. 1965 betreffende de 
voorwaarden waaronder de >rreemdelin
gen Belgie mogen binnenkomen, er ver
blijven en er zich vestigen, art. 26 -
Overtreding van dit artikel - Toe te 
passen straf. 

Overtredingen van art. 26 K.B. 21 dec. 
1965 betreffende de voorwaarden waar
onder de vreemdelingen in Belgie mogen 
binnenkomen, er verblijven en er zich 
vestigen, kunnen niet gestraft worden 
met een geldboete van meer 
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dan 25 frank. (Art. 6 wet van 
2 juni 1856 betreffende de algemene 
volkstellingen en de bevolkingsregisters.) 

20 februari 1980 741 

HOOFDSTUK II 
VRIJHEIDSSTRAFFEN 

Een enkele straf - Verscheidene mis
drijven - Een ze/fde strafbare opzet -
Samenloop van misdrijven - Gevolg. 

Hoewel in de gevallen waarin volgens 
de wet zoveel keer een geldboete moet 
worden toegepast als er werknemers bij 
bet misdrijf betrokken zijn, elk telastge
legde feit, in de regel, slecbts een enkel 

HOOFDSTUK III misdrijf oplevert, beslist de recbter niet
temin wettig op grond van feitelijke 

GELDBOETE EN OPDECIEMEN omstandigbeden ofwel dat t.a.v. verschil-
7. - Socia/e zaken - Misdrijf lende werknemers of groepen werkne-

Gevallen waarin volgens de wet zoveel mers afzonderlijke misdrijven zijn 
keer een geldboete moet worden toege- ~gaan ofwel dat verscbillende misdrij
past als er werknemers bij het misdrijf . ven een collectief misdrijf zijn waarop 
betrokken zijn - Telastlegging die . kracbtens bet beginsel van art. 65 Sw. 
slechts een enkel misdrijf oplevert - slecbts ~n enkele straf, nl. de zwaarste 
Een enkele straf - Bedrag van de straf, 1noet worden toegepast. 
geldboete. 29 april 1980 1078 

In de gevallen waarin volgens de wet 
zoveel keer een geldboete moet worden 10. - Sociale zaken - Misdrijf -
toegepast als er werknemers bij bet Gevallen waarin volgens de wet zovee/ 
misdrijf betrokken zijn, Ievert elk telast- keer een ge/dboete moet worden toege
gelegde feit, in de regel, slecbts een past als er werknemers bij het misdrijf 
enkel misdrijf op, waarop slecbts een betrokken zijn - Verschillende telast
enkele straf kan worden toegepast, ter- leggingen - Een enkel misdrijf - Een 
wijl bet bedrag van de geldboete wordt enkele straf - Gevolg t.a. v. de vervan
vastgesteld naar rato van bet aantal gende gevangenisstraf. 
werknemers die bij bet misdrijf betrok- In de gevallen waarin overeenkomstig 
ken zijn. de wet voor elk misdrijf of collectief 

misdrijf slecbts een enkele straf kan 
29 april 1980 1078 worden uitgesproken, met dien ver-
8. - Socia/e zaken - Misdrijf- Wet stande dat bet bedrag van de geldboete 

die bepaalt dat een geldboete zoveel keer wordt vastgesteld naar rato van bet 
moet worden toegepast a/s er werkne- aantal werknemers die bij bet misdrijf 
mers bij het misdrijf betrokken zijn - betrokken zijn, of als bet gaat om een 
Verscheidene misdrijven waarbij telkens collectief misdrijf, naar rato van bet 
verschillende werknemers betrokken aantal werknemers die betrokken zijn 
zijn - Begrip. bij bet misdrijf waarop de zwaarste straf 

Hoewel in de gevallen waarin volgens staat, kan ingevolge art. 40 Sw. slecbts 
de wet zoveel keer een geldboete moet een enkele vervangende gevangenisstraf 
worden toegepast als er werknemers bij worden uitgesproken. 
bet misdrijf betrokken zijn, elk telastge- 29 april 1980 1078 
legde feit, in de regel, slecbts een enkel 
misdrijf oplevert, beslist de recbter niet- HOOFDSTUK IV 
temin wettig op grond van feitelijke VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
omstandigbeden dat t.a.v. verschillende 
werknemers of groepen werknemers 11. - Vervangende gevangenisstraf
afzonderlijke misdrijven zijn begaan en Sociale zaken - Te last gelegde feit 
dat dus op elk van die misdrijven een gepleegd ta. v. verschillende werknemers 
afzonderlijke straf moet worden toege- - Feit dat slechts een eJJkel misdrijf 
past, d.w.z. in voorkomend geval, een oplevert- Een enkele straf- Gevolg 
afzonderlijke geldboete waarvan bet t.a.v. de vervangende gevangenisstraf. 
bedrag telkens wordt vastgesteld naar Wanneer in sociale zaken bet te last 
rato van bet aantal bij bet misdrijf gelegde feit, boewel bet is gepleegd t.a.v. 
betrokken werknemers. verschillende werknemers, ingevolge de 

29 april 1980 1078 wet slecbts een enkel misdrijf oplevert 
waarop maar een enkele straf mag 

9. - Socia/e zaken - Misdrijf - worden toegepast, kan kracbtens 
Gevallen waarin volgens de wet zovee/ art. 40 Sw. wettelijk IUaar Mn vervan
keer een geldboete moet worden toege- gende gevangenisstraf worden uitgespro
past als er werknemers bij het misdrijf ken. 
betrokken zijn - Een enkel misdrijf - 13 november 1979 329 
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12. - Vervangende gevangenisstraf

Sociale zaken - Ten Jaste gelegd feit 
gepleegd t.a. v. verschillende werknemers 
- Feit dat slechts een enkel misdrijf 
oplevert - Een enkele straf - Gevolg 
t.a. v. de vervangende gevangenisstraf. 

15. - Verbeurdverklaring - Geen 
vaststellingen van de wettelijke ver
eisten - Niet gemotiveerde beslissing. 

28 november 1979 391 

16. - Verbeurdverklaring - Geen 
vaststelling van de wettelijk vereiste 
vo01waarden - Niet met redenen om
klede beslissing. 

4 december 1979 415 

Wanneer in sociale zaken het ten laste 
·gelegd feit, hoewel het is gepleegd t.a.v. 
verschillende werknemers, ingevolge de 
wet slechts een enkel misdrijf oplevert 
waarop maar een enkele straf mag 
worden toegepast, kan krachtens 
art. 40 sw. wettelijk maar een vervan- 17. - Verbeurdverklaring- Besluit-
gende gevangenisstraf worden uitgespro- wet van 6 okt. 1944 betreffende de 
ken. controle op de wissel, artt. 5 en 6 -

12 maart 1980 872 Verbeurdverklaring die enkel het ken-
merk heeft van een bijkomende straf. 

HOOFDSTUK V De verbeurdverklaring waarvan 
sprake is in de artt. 5 en 6 K.B. van 

ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA- 6 okt. 1944 betreffende de controle op de 
RING, VERVAL STUREN, ENZ.) wissel, vervangen bij de artt. 2 en 3 K.B. 
13. - Verbeurdverklaring - Veroor- van 4 juni 1946, heeft enkel het kenmerk 

deling van beklaagde aileen ter zake dat van een bijkomende straf; zij vertoont, 
hij gejaagd heeft op andermans goed zelfs niet gedeeltelijk, het kenmerk van 
zonder de toestemming van de eigenaar een vergoeding. 
- Verbeurdverklaring van het wapen 20 februari 1980 733 
waarvan de beklaagde zich heeft 
bediend, onwettig. 18. - Verbeurdverklaring Zaken 

De rechter die een beklaagde alleen waarvan de wet verbeurdverklaring 
veroordeelt ter zake dat hij op ander- voorschrijft - Geldsommen die niet 
mans goed heeft gejaagd, zonder de kunnen worden gelndividualiseerd -
toestemming van de eigenaar of diens Verbeurdverklaring van welke geldsom 
rechthebbenden, mag de verbeurdverkla- dan ook uit het vermogen van de 
ring niet gelasten van het wapen waar- veroordeelde. 
van de beklaagde zich heeft bediend. Wanneer een verbeurdverklaring 
(Artt. 4, eerste lid, en 20, eerste lid, betrekking heeft op geldsommen, die, 
Jachtwet.) behoudens uitzonderlijke omstandighe-

b den, met andere geldsommen in een 
31 okto er 1979 280 vermogen worden vermengd en derhalve 
14. - Bestuurder die vervallen ver- niet kunnen worden geindividualiseerd, 

klaard is van het J'echt tot sturen en die kan de beslissing die de verbeurdverkla- · 
bij de griffier van het gerecht dat de ring uitspreekt, worden uitgevoerd op 
beslissing heeft uitgesproken de vereiste welke geldsom dan ook uit het vermogen 
stukken niet binnen de gepaste tijd van de veroordeelde, ook al wordt de 
inlevert of doet toekomen - Overtreding eigendomsoverdracht ten gevolge van de 
van artikel 46, § 1, Wegverkeerswet - verbeurdverklaring, wegens de aard zelf 
Toe te passen st.l'af. van de verbeurdverklaarde zaken, in een 

Wanneer een bestuurder"die vervallen gewone schuldvordering omgezet. 
verklaard is van het recht tot sturen zijn 20 februari 1980 733 
rijbewijs, leervergunning en zijn identi- . 
teitskaart of het als zodanig geldend · 19. - Strafwetboek, art. 253 - Ver
bewijs niet binnen de gepaste tijd bij de · beurdverklaring van het door de omko
griffier van het gerecht, dat de beslissing per gegevene of van de waarde daarvan 
heeft uitgesproken, inlevert of doet toe- - Voorwaarden. 
komen, wordt hij gestraft met een · Voor de toepassing van art. 253 Sw., 
gevangenisstraf van een dag tot een dat bepaalt dat het door de omkoper 
maand en met een geldboete van 10 tot gegevene, of de waarde daarvan, wordt 
500 frank of met een van deze straffen verbeurd verklaard, is geenszins vereist 
alleen; de wet stelt op dit misd~jf geen dat de persoon ten aanzien van wie de 
vervallenverklaring van het recht tot verbeurdverklaring wordt uitgesproken 
sturen. (Art. 46, §§ 1 en 8, Wegverkeers- eigenaar van de verbeurd verklaarde 
wet.) voorwerpen is geworden. 

14 november 1979 343 15 april 1980 1004 
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20. - Verbeurdverklaring - Geen 
vaststelling van de wettelijk vereiste 
voorwaarden - Niet gemotiveerde be
slissing. {Art. 97 Gw.; art. 42 Sw.) 

15 april 1980 1012 

HOOFDSTUK VI 
ZWAARSTE STRAF 

21. - Sociale zaken - Misdrijf -
Gevallen waarin volgens de wet zoveel 
keer een geldboete moet worden toege
past als er werknemers bij het misdrijf 
betrokken zijn - Verschillende telast
Jeggingen die een enkel misdrijf ople
vei·en - Een enkele straf - Verschil
Jende telastleggingen die elk een mis
drijf opleveren - Begrip. 

Wanneer de rechter, na bewezenver
klaring van verschillende misdrijven, 
waarop telkens een geldboete staat 
waarvan het bedrag wordt vastgesteld 
naar rato van het aantal werknemers die 
bij het misdrijf betrokken zijn, op grond 
van feitelijke omstandigheden oordeelt 
dat die misdrijven geen collectief mis
drijf vormen, en derhalve verschillende 
straffen uitspreekt, moet hij niet aileen 
deze straffen, maar ook de vervangende 
gevangenisstraffen, met toepassing van 
de regel inzake eendaadse samenloop, 
vervat in art. 60 Sw., verminderen tot 
het dubbele van het maximum van de 
zwaarste straf. 

29 april 1980 1078 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP 

Mdeling 1. - Eendaadse. 
Mdeling 2. - Meerdaadse. 
Mdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 

22 •. - Verzachtende omstandigheden 
- Onaantastbare beoordeling in Ieite 
door de rechter. 

17 juni 1980 1299 

T 

TAALGEBRUIK 
HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet 

15 juni 1935) 
Mdeling 1. - In eerste aanleg. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 2. - In hoger beroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 4. - Betekening en tenuit-
voerlegging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 5.- Vomlissen en arresten-
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II. - Gerechtszaken {bui
ten wet 15 juni 1935) 

HOOFDSTUK III. - Bestuurszaken 

HOOFDSTUK IV. - Sociale betrekkin
gen 

HOOFDSTUK I 
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 

Mdeling 1. - In eerste aanleg. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 

1. - Nederlandse en Franse taal -
· Burgerlijke zaken - Burgerlijke recht
banken en rechtbanken van koophandel 
van eerste aanleg waarvan de zetel te 
Brussel is gevestigd, met uitzondering 
van de gerechten wier rechtsgebied uit
sluitend uit Vlaamse gem~enten bestaat, 
gelegen buiten de Brusselse agglomera
tie - Verweerder, een rechtspersoon, 
vraagt om voortzetting van de rechtsple
ging in de andere taal dan die van de 
akte tot inleiding van het geding -
Taalkennis door de rechter nagegaan -
Begrip. 

Wanneer voor een burgerlijke recht
bank of een rechtbank van koophandel 
van eerste aanleg van, het arrondisse
ment Brussel, als bedoeld in het tweede 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

. lid van § 1 van art. 4 Taalwet Gerechts-

1 
zaken, de verweerder, een rechtspersoon, 
vraagt dat de rechtspleging wordt voort-
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gezet in de andere taal dan die van ~e 
akte tot inleiding van het geding en die 
persoon bij lasthebber, met name bij 
advocaat, verschljnt, moet de rechter 
nagaan of die verweerder een toerei
kende kennis heeft van die taal aan de 
hand van de taal die hij bij zijn 
werkzaamheden gebruikt; de rechter die 
dat verzoek afw:ijst om de enkele reden 
dat de rechtspersoon wiens zetel in de 
Brusselse agglomeratie is gevestigd, met 
toepassing van art. 52, § 1, tweede lid, 
Taalwet Bestuurszaken 18 juli 1966, 
zowel het Nederlands als het Frans dient 
te gebruiken en dat hij dus verplicht is 
de taal van de inleidende akte te ken
nen, kent aan die wettelijke bepaling de 
draagwijdte toe van een vermoeden juris 
et de jure van t.aalvaardigheid, terwijl zij 
zulk een vermoeden niet inhoudt. 

21 december 1979 498 
§ 2. Strafzaken. 

2. Strafzaken Taalwet 
Gerechtszaken 15 juni 1935, art. 11 -
Draagwijdte. 

Artikel 11 'l'aalwet Gerechtszaken 
15 juni 1935 bepaalt enkel in welke taal 
de processen-verbaal moeten worden 
gesteld en houdt geen bepaling in 
betreffende de taalkennis van de officie
ren en ambtenaren van gerechtelijke 
politie belast met het opsporingsonder
zoek; dat artikel wordt dus niet geschon
den wanneer een ambtenaar of officier 
van de gerechtelijke politie die actn het 
opsporingsonderzoek heeft deelgenomen 
een onvoldoende kennis had van de taal 
waarin het proces-verbaal werd gesteld. 

27 november 1979 384 

3. - Strafzaken - Officier of ambte
naar van de gerechtelijke politie die aan 
het opsporingsonderzoek heeft deelgeno
men, met onvoldoende kennis van de 
taal waarin de processen-verbaal werden 
gesteld - Beslissing dat uit die omstan
digheid alleen niet volgt dat de rechten 
van de verdediging zijn geschonden -
Wettelijk verantwoorde beslissing. 

De rechter kan wettig besluiten dat uit 
de enkele omstandigheid dat een officier 
of ambtenaar van de gerechtelijke politie 
die aan het opsporingsonderzoek heeft 
deelgenomen een onvoldoende kennis 
had van de taal waarin de processen:: 
verbaal werden opgesteld, niet voort
vloeit dat de rechten van de verdediging 
geschonden zijn; die . omstandigh~~d 
impliceert inderdaad met noodzakeliJk 
dat de beklaagde onderv:raagdwerd door 
de officier of ambtenaar van de gerech
tel_ijke politie die de taal die hij 

gebruikte niet kende of dat zijn verkla!. 
ringen op onjuiste wijze in de proces
sen-verbaal werden weergegeven. 

27 november 1979 384 

4. - Stra.fzaken - Verzoek tot verwij
zing naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang opdat de rechtspleging in 
het Nederlands of in het Frans zou 
worden gevoerd - Wet van 15 juni 1935, 
art. 23 - Verzoek enkel toelaatbaar voor 
de eerste rechter. 

5 december 1979 424 

5. - Stra.fzaken - Verzoek tot verwij
zing naar een ander rechtscollege van 
dezelfde rang opdat de rechtspleging in 
het Dz1its zou worden gevoerd - Geen 
verwijzing mogelijk volgens de Taalwet 
Gerechtszaken - Niettemin verwijzing 
- Onwettigheid. 

5 december 1979 424 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 2. - In hoger l;leroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 

6. - Duitse taal - Rechtspleging voor 
het Hof van Cassatie - Strafzaken -
Bestreden beslissing en cassatieberoep 
in het Duits - Beschikking van de 
eerste voorzitter waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt vastgesteld. 

10 oktober 1979 175 

7.- Stra.fzaken - Processen-verbaal 
betreUende de opsporing en de vaststel
ling van misdrijven - Wet van 
15 juni 1935, artt. 11 en 40 - MicJ.cfel 
waarin schending van die wettelijke 
bepalingen wordt aangevoerd - Middel 
dat het Hof ertoe zou ve.rplichten de 
processen-verbaal na te gaan om eruit 
op te maken waar zij zi~n opgestelrj. -
Hof niet bevoegd om die akten wt te 
Jeggen. 

22 april 1980 1045 

8. - Stra.fzaken - Toevoeging bij het 
dossier van een Franse vertaling '1-'-an in 
het Nederlands gestelde stukken -
Enkel vereist als de verdachte, die geen 
Nederlands kent, zulks vraagt. 

Het recht van verdediging inzake taal
gebruik is o.m. gevrijwaard door 
art. 22 Taalwet Gerechtszaken, krachtens 
hetwelk de verdachte, die geen Neder
lands kent, kan vorderen dat een Franse 
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vertaling bij bet dossier wordt gevoegd 
van de stukken die in bet Nederlands 
zijn gesteld. 

22 april 1980 1045 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 4. - Betekening en tenuit
voerlegging. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 

9, - Strafzaken - Douane en accijn
zen - Processen-verbaal- Art. 38 Taal
wet Gerechtszaken niet toepasselijk. ' 

Aangezien de processen-verbaal van 
bet Bestuur van douane en accijnzi:m 
geen akten van rechtspleging zijn, in de 
zin van art. 38 Taalwet Gerechtszaken, 
verplicht geen enkele wetsbepaling dat 
bestuur ertoe een Franse vertaling af te 
geven bij de overhandiging of beteke
ning aan de verdachte van de in bet 
Nederlands gestelde processen-verbaal. 

22 april 1980 1045 
§ 3. Andere zaken. 

10. - Militiezaken - Beslissing van 
een militiegerecht in het Frans gewezen 
- Cassatieberoep in het Duits gesteld -
Nietigheid. 

5 mei 1980 1103 
Afdeling 5.- Vonnissen en arresten-

Nietigheden. 
§ 1. Burgerlijke zaken 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 

1935) 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

11. - Bestuurszaken - Beslissing van 
de provinciale directeur der belastingen 
(provincie Luik) over het bezwaarschrift 
van een belastingplichtige wiens woon
plaats gelegen is in een gemeente van 
het Duitse taalgebied - Beslissing in 
het Duits te stellen. 

De provinciale ctirecteur der belastin
gen, die beslist over een bezwaarschrift 
tegen een aanslag inzake inkomstenbe
lastingen, neemt een gewestelijke dienst 
waar in de zin van art. 32 Taalwet 
Bestuurszaken, wanneer hij uitspraak 
doet over een bezwaarschrift tegen een 
aanslag uit bet kohler van een gemeente 
van bet Duitse taalgebied, in welke 
gemeente de belastingplichtige zijn 

woonplaats heeft, moet die beslissing in 
bet Duits worden gesteld. (Artt. 32, 34, 
§ 1, en 36, § 2, Taalwet Bestuurszaken} 

30 april1980 1092 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

12. - Sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers en door 
de wet voorgeschreven akten en beschei
den van ondernemingen - Stukken of 
handelinge11 in strijd met de bepalingen 
van het decreet van 19 juli 1973 van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cul-
tuurgemeenschap Nietigheid 
Gevolgen. 

Uit het feit dat de stukken of beschei
den die, in strijd zijn met bet deer. 
N. Cult. 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik der talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en de 
werknemers alsmede van de bij de wet 
en de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onderne
mingen, nietig zijn en dat hun nietigheid 
door de rechter ambtshalve moet worden 
vastgesteld, volgt dat de rechter geen 
rekening mag houden met de inhoud 
ervan, inzonderheid met de wilsuitdruk
king. (Art. 10, eerste lid, Deer. N. Cult. 
19 juli 1973.) 

9 juni 1980 1242 

TELEGRAAF EN TELEFOON 

1. - Radio-omroepuitzendingen 
Netten voor distributie in de woningen 
·van derden - Net voor distributie van 
omgeroepen televisie-uitzendingen in de 
woningen van derden - KB. 24 dec. 
1966, art. 13, tweede lid - Draagwijdte. 

Art. 13, tweede lid, K.B. 24 dec. 
1966 betreffende de netten voor distribu
tie van radio-omroepuitzendingen in de 
woningen van derden, bedoelt bet geval 
waarin de abonnee op een net voor 
distributie van omgeroepen televisie-uit
zendingen in de woningen van derden 
als eindontvangtoestel een ontvangtoe
stel uit de handel gebruikt en niet een 
door de verdeler geleverd eindontvang
toestel. 

5 oktober 1979 157 

2. - Radio-omroepuitzendingen -
Netten voor distributie in de woningen 
van derder1 - Omgeroepen televisie-uit
zendingen in de woningen van derden -
Verplicllting van de verdeler om koste
Joos een convertor ter beschikking van 
de abonnee te stellen - Voorwaarden. 
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Wettelijk verantwoord is de beslissing 

tot afwijzing van de vordering van een 
abonnee op een net voor distributie van 
omgeroepen televisie-uitzendingen in de 
woningen van derden, vordering welke 
ertoe strekt te horen zeggen voor recht 
dat de door de verdeler geleverde con
vertor kosteloos ter beschikking van de 
abonnee moet worden gesteld, door de 
vaststelling dat, hoewel de abonnee als 
eindontvangtoestel een ontvangtoe
stel uit de handel en niet een door 
de verdeler geleverd eindontvangtoestel 
gebruikt, de convertor de aard van het 
toestel van de abonnee grondig veran
dert en derhalve niet behoort tot de in 
art. 13, tweede lid, 2", inzonderheid c, 
K.B. 24 dec. 1966 bedoelde hulpbeno
digdheden. 

5 oktober 1979 157 

3. - Radioberichtgeving - Wet van 
14 mei 1930, art. 2, eerste lid - Plaatsen, 
gebruik, doen werken van zend- of 
ontvangtoestellen - Toestellen waarvoor 
de 27 megahertz-band gebruikt wordt -
Voorafgaande vergunning vereist. 

De voorafgaande « machtiging », 
bedoeld in art 2, eerste lid, wet van 
14 mei 1930 over de radiotelegrafie, de 
radiotelefonie en andere radioverbindin
gen, zonder welke niemand in het 
Koninkrijk of aan boord van een schip, 
boot of luchtvaartuig van Belgische 
nationaliteit, een zend- of ontvangtoestel 
voor radioverbindingen mag plaatsen, 
gebruiken of doen werken, is vereist 
voor aile bezitters van dergelijke toestel
len, op voorwaarde dat de frequentie van 
de geseinde elektromagnetische trillin
gen begrepen is tussen 10 kilohertz 
en 3.000 gigahertz, onder het enkele 
voorbehoud van de bij art. 2 K.B. 27•feb. 
1974 bepaalde uitzonderingsgevailen; die 
vergunning is dus vereist voor de bezit
ters van zend-ontvangtoestellen die de 
27 megahertz-band gebruiken. 

21 november 1979 362 

4. - Wet van 14 niei 1930, art. 3, a ...:.._ 
Verzenden of ontvangen van particuliere 
mededelingen met behulp van radio
elektrische inrichtingen - Toestellen 
waarvoor de 27 megahertz-band gebruikt 
wordt- Bijzondere vergunning vereist. 

De bijzondere « machtiging ,., bedoeld 
in art. 3, a, wet van 14 mei 1930 over de 
radiotelegrafie, de radiotelefonie en 
andere radioverbindingen, zonder welke 
het binnen het Koninkrijk of aan boord 
van schepen, boten of luchtvaartuigen 
van Belgische nationaliteit verboden is 
met behulp van radioelektrische inrich-

tmgen, particuliere mededelingen te ver!.. 
zenden of te ontvangen, is vereist voor 
aile bezitters van zend- of ontvangtoe
stellen op voorwaarde dat de frequentie 
van de geseinde elektromagnetische tril
lingen begrepen is tussen 10 kilohertz en 
3.000 gigahertz en onder het enkele 
voorbehoud van de bij art. 2 K.B. 27 feb .. 
1974 bepaalde uitzonderingsgevailen; die 
vergunning is dus vereist voor de bezit
ters van zend-ontvangtoestellen die de 
27 megahertz-band gebruiken. (Artt. 3, a, . 
en 6 wet 14 mei 1930; artt. 1 en 2 K.B. 
27 feb. 1974.) 

21 november 1979 362 

5. - Radioberichtgeving - Wet van 
14 mei 1930 - Sjrsteem van vergunnin
gen Maatregelen bedoeld in 
art. 10 Verdrag Rechten van de Mens, 
voor de bescherming van de openbare 
orde en het voorkomen van strafbare 
feiten. 

De beperkingen van de uitoefening 
van de vrijheid van meningsuiting ten 
gevolge van het systeem van vergunnin
gen waaraan de wet van 14 mei 1930 
en de uitvoeringsbesluiten ervan het 
gebruik van de 27 megahertz-band 
onderwerpt, zijn maatregelen die in een 
democratische samenleving nodig zijn in 
het belang voornamelijk van de open
bare veiligheid, de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van 
strafbare feiten, omdat door het onwettig 
gebruik van die toestellen de werking 
van de radiotelegrafische en radiotelefo
nische inrichtingen kan worden gehin
derd, en dat die toestellen soms kunnen 
dienen om ailerlei misdrijven te begaan 
en het gebruik ervan de bescherming 
van het prive-leven zeer kan benadelen. 

21 november 1979 362 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE 

Interest - Kwade trouw niet vastge
steld - Veroordeling tot betaling van 
interest op grond dat hij die het onver
schuldigd kapitaal heeft ontvangen daar
van het genot heeft gehad - Onwettige 
beslissing. 

18 oktober 1979 220 

TUSSENKOMST 
1. - Burgerlijke zaken - Cassatiege

ding .- Eis tot bindendverklaring van 
het arrest ingesteld door de eiser tot 
cassatie - Ontvankelijkheid - Voor
waarde. 
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Een door de eiser tot cassatie inge

stelde eis tot bindendverklaring van het 
arrest is niet ontvankelijk wanneer niet 
blijkt dat die eiser er belang bij heeft 
het arrest bindend te doen verklaren 
voor de tot tussenkomst opgeroepen 
partij. 

komst er geen belang bij heeft de 
rechterlijke beslissing voor de verweer
der bindend te doen verklaren. 

18 oktober 1979 211 

,. 6. - Burgerlijke zaken - Cassatiege-

'( september 1979 

2. - Strafzaken - Bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake tussen
komst - Niet toepasselijk voor de 
strafgerechten, behoudens anderslui
dende bepaling. 

ding - Ontvankelijkverklaring van de 
25 vordering tot bindendverklaring van het 

arrest door de eiser ingesteld - Inwilli
ging van het cassatieberoep Vorde

Behoudens andersluidende bepaling 
van een bijzondere wet zijn de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek 
inzake tussenkomst niet toepasselijk in 
strafzaken. 

ring gegrond verklaard. 
22 oktober 1979 232 

7. - Burgerlijke zaken Vordering 
tot bindendverklaring van het vonnis of 
van het arrest - Ontvankelijke vorde
ring- Voorwaarde - Draagwijdte. 

In burgerlijke zaken is de vordering 
18 september 1979 

3. - Burgerlijke zaken Vordering 

54 tot bindendverklaring van het vonnis of 
van het arrest ontvankelijk als de eiser 
tot bindendverklaring er belang bij heeft 
te doen zeggen dat de beslissing op de 
hoofdvordering kan worden tegengewor
pen aan de partij die tot tussenkomst is 
gedwongen, d.w.z. dat deze beslissing 
·gezag van gewijsde zal hebben t.a.v. die 

tot bindendverklaring van de beslissing 
-Doel. 

De vordering tot bindendverklaring 
van het vonnis of van het arrest heeft 
enkel tot doel te beletten dat de ver
weerder in die vordering in een even
tueel later geding met de eiser kan 
aanvoeren dat die beslissing aan hem 
niet kan worden tegengeworpen. 

18 oktober 1979 211 

4. - Burgerlijke zaken Vordering 
tot bindendverklaring van het vonnis of 
van het arrest - Ontvankelijkheid -
VooJWaarde. 

De vordering tot bindendverklaring 
van het vonnis of van het arrest is in 
burgerlijke zaken ontvankelijk als de 
eiser tot bindendverklaring er belang bij 
heeft te doen zeggen dat de beslissing op 
de hoofdvordering kan worden tegenge
worpen aan de tot tussenkomst gedwon
gen partij, d.w.z. dat die beslissing gezag 
van gewijsde heeft t.a.v. laatstgenoemde. 

18 oktober 1979 211 

5. - Burgerlijke zaken - Vordering 
tot bindendverklaring van het vonnis of 
van het arrest - Rechter die uitspraak 
doet over die vordering- Taak. 

De vordering tot bindendverklaring 
van de rechterlijke beslissing is louter 
conservatoir; de rechter die daarover 
beslist mag geen uitspraak doen en over 
een geschil beslissen waarover partijen 
in een eventueel ander en later geding 
debat zouden kunnen voeren, zelfs 
indien uit de oplossing van die geschil
Ien zou blijken dat de eiser tot tussen-

partij. 
25 oktober 1979 264 

8. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering tot bindeJidverklaring 
van het arrest door een eiser in cassatie 
ingesteld - Cassatieberoep van de in 
het geding betrokken partij tegen het 
door die eiser bestreden arrest -
Samenvoeging van de cassatieberoepen 
- Een enkele uitspraak van het Hot 
over beide cassatieberoepen - Vorde
ring tot bindendverklaring van een 
arrest zonder belang. 

14 februari 1980 709 

9. - Burgerlijke zaken - Vraag van 
een partij tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter wegens wettige verden
king - Andere partij in het bodemge
schil dient een verzoekschrift tot tussen
komst in - Verzoek tot tussenkomst 
ontvankelijk. 

Wanneer in burgerlijke zaken bij het 
Hof het verzoek van een partij tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter 
wegens wettige verdenking aanhangig is, 
kan een verzoek tot tussenkomst ont
vankelijk zijn dat wordt ingediend door 
een andere in het bodemgeschil betrok
ken partij. (Artt. 15, 16, 648, 650, 653, 
655 tot 657 en 812 Ger.W.) 

22 februari 1980 756 
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10. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering tot bindendf/-erklaring 
van het arrest, door de eiser ingesteld -
Verwezping van de voorziening -
Vordering zonder belang. 

28 febrnari 1980 801 

U. - Burgerlijke zaken - Oproeping 
tot tussenkomst - Reeds bevolen onder
zoeksverrichtingen die afbreuk kunnen 
doen aan de rechten van de verdediging 
- Niet ontvankelijke oproeping tot tus
senkomst. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing waarbij de rechter een oproe
ping tot tussenkomst ontvankelijk ver
klaart, terwijl hij zelf vaststelt dat een 
voorheen bevolen deskundigenonderzoek 
is verricht en dat de rechten van de 
verdediging van de in tussenkomst opge
roepen partij zijn miskend, en daarbij 
een aanvullend deskundigenonderzoek 
beveelt met verplichting voor de door 
hem aangestelde deslrundigen kennis te 
nemen van het eerste deskundigenver
slag. (Art. 812 Ger.W.) 

3 maart 1980 821 

12. - Burgerlljke zaken - Cassatiege
ding - Persoon die geen partij was in 
het geding voor de feitenrechter -
Tussenkomst niet ont-vankelijk. 

17 april 1980 1035 

u 

UITLEVERING 
1. - Vreemdeling in hechtenis op 

grond van een buitenlands bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar verklaard en 
aan de betrokkene betekend - Belgi
sche gerechten niet bevoegd om de 
invrijheidstelling te bevelen. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat aan de rechter 
verwijt dat hij de wet heeft geschonden, 
als die schending geen invloed heeft op 
de wettigheid van het bestreden be
schikkende gedeelte. 

12 september 1979 41 

2. - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een door de vreemde overheid 
verleend bevel tot aanhouding uitvoer
baar wordt verklaard - Verschijning 
van de vreemdeling voor de raadkamer 
- Niet bij de wet voorgeschreven. 

De wet kent aan de vreemdeling tegen 
wie door de vreemde overheid een bevel 
tot aanhouding is verleend, met het oog 
op zijn uitlevering, het recht toe om te 
verschijnen voor de raadkamer die moet 
beslissen of het bevel tot aanhouding in 
Belgie uitvoerbaar moet worden ver
klaard. (Art. 3, tweede lid, wet van 
15 maart 1874.) 

9 januari 1980 541 

3. - Bevel tot aanhouding buiten
slands verleend met het oog op uitleve
ring - Beslissing van het Belgisch 
onderzoeksgerecht waarbij dat bevel uit
voerbaar wordt verklaard - Vermeldin
gen van de beslissing in verband met 
het adres van de aangehoudene niet 
verenigbaar met die van het buitenlands 
bevel tot aanhouding - Miskenning van 
de bewijsldacht van dat bevel tot aan-
houding. · 

De bewijskracht van een bevel tot 
aanhouding door een buitenlandse over
heid verleend met het oog op uitlevering 
wordt miskend door de beslissing van 
een Belgisch onderzoeksgerecht waarbij 
dat bevel uitvoerbaar wordt verklaard en 
die, nadat zij vaststelt dat de aangehou
dene op een wel bepaald adres is 
ingeschreven, oordeelt dat dit adres 
overeenstemt met de gegevens van het 
buitenlands bevel tot aanhouding, hoe
wei het adres waar de aangehoudene is 
ingeschreven daarin niet wordt opgege
ven en het bevel enkel vermeldt dat die 
persoon laatst verbleef op een wei 
bepaald. adres, dat niet hetzelfde is als 
het in de beslissing opgegeven adres. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

4 maart 1980 824 

4. - Advies aan de regering van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
een hof van beroep - Cassatieberoep -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

4 juni 1980 1231 

v 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 
1. - Deelneming aan misdrijven -

Veroordeling wegens deelneming aan 
dat misdrijf - Wettigheid - Voorwaar
den. 
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Om een beklaagde wettig te kunnen 

veroordelen als mededader van het mis
drijf « valsbeid in geschriften en gebruik 
van valse stukken » behoeven niet alle 
bestanddelen van het misdrijf in de 
deelnemingshandelingen aanwezig te 
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 aan de uitvoering van dat 
misdrijf heeft deelgenomen op een der 
wijzen bepaald in art. 66, tweede en 
derde .lid, Sw. (Artt. 66, 193, 196, 197 en 
213 Sw.) 

28 november 1979 391 

2. - Gebruik van valse stukken ..:.... 
Begrip. 

Geen gebruik van een vals stuk in de 
betekenis van art. 197 Sw. is bet feit dat 
bij, die onder meer vervolgd wordt · 
wegens vervalsing van een stuk, voor de 
recbter deze telastlegging betwist onder 

VENNOOTSCHAP 
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelljke 

regels 
HOOFDSTUK II. - Onder firma 

HOOFDSTUK III. - Naamloze 

HOOFDSTUK IV.- Met beperkte aan-
sprakelijkheid 

HOOFDSTUK V. - Commanditaire 

HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve 

HOOFDSTUK VII. - Landbouwven-
nootschap 

HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen 
naar buitenlands recht 

HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zon-· 
der rechtspersoonlijkheid 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
aanvoering dat dit stuk overeenstemt GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 
met de werkelijkheid die bet moest 
vaststellen. (Art. 197 Sw.) 1. - Vennootschap op aandelen 

18 maart 
1980 

. Verbod voor bepaalde veroordeelden 
882 deel te nemen aan het beheer van en het 

3. - Valsheid in geschriften toezicht op de aandelenvennootschap-
Gebruik van valse stukken - Tijdstip . Werkelijke deelneming- Begrip. 
waarop dat gebruik eindigt. Naar recht verant1.>voord is de veroor-

Het gebruik van valse stukken duurt deling van een beklaagde wegens over
voort, zelfs zonder een nieuw feit van de treding van de artt. 1 en 4 K.B. nr. 22 
dader van de valsbeid en zonder her- van 24 okt. 1934, wanneer bet arrest 
baalde tussenkomst van zijnent-wege, vaststelt dat die beklaagde de functie 
zolang bet door hem beoogde doel niet van co:mmissaris van een vennootschap · 
volkomen bereikt is en zolang de hem op aandelen zonder enig voorbehoud 
verweten beginhandeling verder te zij-, heeft aanvaard, dat de beslissing van de 
nen voordele het nuttig gevolg heeft, dat algemene vergadering in het Belgisch 
hij ervan verwachtte. (Artt. 196 en Staatsblad is bekendgemaakt en dat de 
197 Sw.) beklaagde eerst maanden na zijn ver-

11 J'uni 1980 boor door de gerechtelijke politie ontslag 1254 ' heeft gegeven. 
4. - Vervalser enkel vervolgd wegens 

gebruik van valse stukken en veroorde
Jing uit dien hoofde - Wettigheid. 

26 februari 1980 771 

HOOFDSTUK II 
ONDER FIRMA Zo valsheid in geschriften en bet 

gebruik van bet valse stuk door de 
vervalser slechts een enkel misdrijf vor- HOOFDSTUK III 
men, dat bepaald en strafbaar gesteld is NAAMLOZE 
bij de artt. 193 en 196 Sw., wanneer dat 
gebruik door de vervalser met hetzelfde 2. - Nac:mloze vennootschap - Kapi
bedrieglijk opzet of met hetzelfde oog- taalverhogmg - De beheerders worden 
merk om te schaden als de vervalsing is van rechtswege geacht .. h~t voll~ 
geschied, volgt uit geen enkele wettelijke gedeelte van het maatschappelljk. kapJ
bepaling dat de pleger van valsheid in taal . op U:. ne~e~ " waarvoor met op 
geschriften die niet uit dien- hoofde, gf!ldige ~Jze .. Is mgeschreven - Verja-
doch enkel we gens gebruik van bet stuk rmg - ermiJn. . 
vervolgd wordt, niet wettig zou kunnen, De rechtsvordenng tegen de beheer
veroordeeld worden uit hoofde van d~rs van een naamloze vennootschap, 
gebruik van dat stuk. die van rechtswege als inschrijvers wor-

25 'uni 1980 1352 den beschouwd voor bet voile gedeelte 
J van het kapitaal waarvoor niet op gel-
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dige wijze is ingeschreven, in geval van 
kapitaalverhoging, verjaart na vijf jaar. 
(Artt. 35 en 194, vierde lid, Wet Handels
vennootschappen.) 

29 mei 1980 1201 

3. - Naamloze vennootschap - Kapi
taalverhoging - De beheerders worden 
van rechtswege geacht « het valle 
gedeelte van het maatschappelijk kapi
taal op te nemen " waarvoor niet op 
geldige wijze is ingeschreven - Verja
ring- Aanvang. 

De rechtsvordering tegen de beheer
ders van een naamloze vennootschap, 
voor daden van hun ambt, verjaart na 
vijf jaar vanaf die daden of, indien die 
daden bedrieglijk verborgen zijn gehou
den, vanaf bet ogenblik dat zij werden 
ontdekt; wanneer de aansprakelijkheid 
van een beheerder in het gedrang komt 
wegens de ongeldigheid van een 
inschrijving loopt de verjaringstermijn 
vanaf de datum van de algemene verga
dering over de inschrijving, of, bij 
bE'!drog, de datum waarop de onregelma
tigheid is ontdekt. (Artt. 35 en 194, 
vierde lid, Wet Ha."'ldelsvennootschap
pen.) 

29 mei 1980 1201 

HOOFDSTUK IV 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

4. - Straf uitgesproken ten laste van 
een personenvennootschap met bepedd:e 
aansprakelijkheid - Straf in de regel 
onwettig. 

10 oktober 1979 168 

5. Personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid - Zaakvoer
der - Zaakvoerder kan tegelijk door 
een arbeidsovereenkomst met de 
vennootschap gebonden zijn. 

Een zaakvoerder van een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid kan met de vennootschap tevens 
gebonden zijn door een arbeidsovereen
komst, indien hij arbeid verricht in een 
verhouding van ondergeschiktheid: • 

24 december 1979 502 

6. Personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid - Vennoot
schapswet, artt. 76 en 136 __, Vennoot 
die 805 aandelen op 1.000 bezit - Geen 
wettig beletsel dat die vennoot 
met 200 stemmen stemt en evenmin dat, 
hij de meerderheid kan vormen. 

De artt. 76 en 136 Vennootschapswet 
beletten niet dat op de algemene verga
dering van een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid een ven-

noot, die 805 aandelen op 1.000 bezit; 
met 200 stemmen stemt en de meer
derheid kan . vormen tegenover de 
195 aandelen van apdere vennoten. 

27 juni 1980 1374 

HOOFDSTUKV 
COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 
COOPERATIEVE 

HOOFDSTUK VII 
LANDBOUWVENNoarSCHAP 

HOOFDSTUK VIII 
VENNoarSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 

RECHT 

HOOFDSTUK IX 
VENNoarSCOO ZONDER RECHTSPER

SOONLIJKHEID 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

VERBINTENIS 

1. - Betaling - Geldigheid - Voor
waarden. 

De huur is niet rechtsgeldig aan de 
verhuurder betaald indien ze wordt 
betaald aan iemand die geen macht 
heeft om voor hem te ontvangen of 
indien, bij betaling aan iemand die niet 
bevoegd was om voor de verhu'urder te 
ontvangen, deze laatste de betaling niet 
heeft bekrachtigd of er geen voordeel uit 
getrokken heeft. (Arlt. 1234, 1239 en 
1728 B.W.) 

6 december 1979 429 

2. - Verbintenis of verplichting op 
grand van een eenzijdige wilsverklaring 
-Begrip. 

De verbintenis van een partij op grond 
van een eenzijdige wilsverklaring doet 
onderstellen dat die partij zich door die 
verklarihg heeft willen verbinden. 

9 mei 1980 1132 

3. - Uitvoering van de verbintenissen 
- De goederen van een publiekrechte
Jijke persoon zijn niet vatbaar voor 
gedwongen tenuitvoerlegging. 

Krachtens bet algemeen beginsel van 
de continuiteit van de openbare dienst 
zijn de goederen van een publiekrechte
lijke persoon niet vatbaar voor gedwon
gen tenuitvoerlegging. 

26 juni 1980 1365 
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VERHAAL OP DE RECHTER 

1. - Ambtelijke medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie ver
eist. 

Daar het verhaal op de rechter een 
burgerlijk geding is, kan het enkel 
worden ingesteld bij een door een advo
caat bij het Hof van Cassatie onderte
kend verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 
1140 tot 1147 Ger.W.) 

11 april1980 997 

2. - lndienen van een memorie door 
de rechter op wie verhaal is genomen -
Gevallen waarin de ambtelijke medewer
king van een advocaat bij bet Hof van 
Cassatie is vereist. 

Hoewel de rechter op wie verhaal is 
genomen de memorie van antwoord, 
waarin hij overeenkomstig art. 1144 
Ger.W. zijn verweermiddelen voordraagt, 
zonder de medewerking van een advo
caat van het Hof kan indienen, is die 
medewerking daarentegen wei vereist 
voor het indienen van een memorie 
waarin hij een rechtsvordering tot scha
devergoeding instelt; in dit laatste geval 
moet de memorie bovendien door de 
verzoekende partij ondertekend zijn. 
(Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.) 

11 april 1980 997 

VERJARING 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
HOOFDSTUK III. - Burgedijke zaken 
Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Mdeling 2. - Schorsing. 
Mdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplicl1tzaken 

HOOFDSTUK V. - Stra;fzaken 
Afdeling 1. - Terinijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Afdeling 2. - Schorsing. 
Mdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszakf21 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur 
aanvang en einde ). 

1. - Burgerlijke zaken en strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering · volgend 
uit een voor de burgerlijke rechter 
gebracht misdrijf - Rechtsvordering 
verjaard door verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd - Rechtsvordering in geen 
geval verjaard voor de strafvo.tdering. 

De burgerlijke rech~ordering vol
gend uit een misdrijf, ook al is zij voor 
de burgerlijke rechter gebracht, verjaart 
door verloop van vijf jaren te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is 
,gepleegd, zonder dat zij verjaard kan 
zijn v66r de strafvordering. (Art. 26 wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering.) 

6 december 1979 432 

2. - Sociale zekerheid - Zelfstandi
gen - Regularisatiebijdragen - Aan
vang van de verjaringstennijn. 

· De verjaringstermijn voor de betaling 
van de inzake sociale zekerheid der 
zelfstandigen verschuldigde regularisa
tiebijdragen gaat in vanaf de 1" januari 
van het derde jaar volgend op dat 
waarin de beroepsbezigheid van de zelf
standige een aanvang nam, ook indien 
de vordering tot betaling van de voorlo
pige bijdragen verjaard is. (Art. 11, § 3, 
K.B. nr. 38, 27 juli 1967; art. 49 K.B. 
19 december 1967.) 

10 december 1979 449 

3. - Naamloze vennootschap - Kapi
taalverhoging - De bebeerders werden 
van rechtswege geacbt .. bet voile 
gedeelte van bet maatschappelijk kapi
taal op te nemen » waarvoor niet op 
geldige wijze is ingeschreven - Verja
ring- Termijn. 

De rechtsvordering tegen de beheer
ders van een naamloze vennootschap, 
die van rechtswege als inschrijvers wor
den beschouwd voor het voile gedeelte 
van het kapitaal waarvoor niet op gel
dige wijze is ingeschreven, in geval van 
kapitaalverhoging, verjaart na vijf jaar. 
(Artt. 35 en 194, vierde lid, Wet Handels
vennootschappen.) 

29 mei 1980 1201 

4. - Naamloze vennootschap - Kapi
taalverhoging - De beheerders worden 
van rechtswege geacht .. het volle 

.cedeelte van het maatschappelijk kapi-
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taal op te nemen » waarvoor niet op 1.- Strafzaken- Strafvordering
geldig wijze is ingeschreven - Verjaring Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
- Aanvang. overtreding van de Wegverkeerswet of 

De rechtsvordering tegen de beheer- van het Wegverkeersreglement- Eenja
ders van een naamloze vennootschap, rige verjaring. 
·voor daden van hun ambt, verjaart na De strafvordering volgend uit een 
vijf jaar vanaf die daden of, indien die gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
daden bedrieglijk verborgen zijn gehou- uit een overtreding van de Wegverkeers
den, vanaf het ogenblik dat zij werden wet of van bet Wegverkeersreglement 
ontdekt; wanneer de aansprakelijkheid verjaart, bij ontstentenis van een grond 
van een beheerder in bet gedrang komt tot schorsing van de verjaring, door 
wegens de ongeldigheid van een verloop van een jaar na de laatste daad 
inschrijving loopt de verjaringstermijn van onderzoek of van vervolging, ver
vanaf de datum van de algemene verga- richt binnen een jaar te rekenen van de 
dering over de inschrijving, of, bij dag waarop bet wanbedrijf of de overtre
bedrog, de datum waarop de onregelma- ding werd gepleegd. (Art. 21, tweede lid, 
tigheid is ontdekt. (Artt. 35 en 194,· wet van 17 april 1878; art. 68 Wegver
vierde lid, Wet Handelsvennootschap- keerswet.) 
pen.) 10 oktober 1979 174 

29 mei 1980 
Afdeling 2. - Schorsing. 
Afdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

1201 
8. - Strafzaken - Strafvordering -

Overtreding van art. 25, c, KB. 
12 juli 1969 betreHende de handel en het 
gebruik van stoHen bestemd voor die
renvoeding, zoals vervangen door art. 8 
KB. 4 maart 1976- Termijn. 

De overtreding van art. 25, c, K.B. 
12 juli 1972 betreffende de handel en het 
gebruik van stoffen bestemd voor die
renvoeding, zoals vervangen door art. 8 

Afdeling 1. _ Termijnen (aard, duur, K.B: 4 maart 1976, is een overtreding 
aanvang en einde). voor de verjaring waarvan art. 9 van de 

wet van 11 juli 1969 betreffende de 
5. - Strafzaken - Strafvordering - bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen 

Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en voor landbouw, tuinbouw, bosbouw en 
overtreding van de Wegverkeerswet of veeteelt, geen bepaling inhoudt, zodat de 
van het Wegverkeersreglement- Eenja- strafvordering die voortvloeit uit de 
rige verjaring. eerstgenoemde overtreding, bij ontsten-

De strafvordering volgend uit een tenis van enige grond tot schorsing, 
gecontrayentionaliseerd wanbedrijf en verjaart na verloop van zes maanden, te 
uit een overtreding van de Wegverkeers- rekenen van de dag waarop de laatste 
wet of van bet Wegverkeersreglement. daad van onderzoek of van vervolging 
verjaart, bij ontstentenis van een grond werd verricht tijdens de termijn van zes 
tot schorsing van de verjaring, door maanden te rekenen van de dag waarop 
verloop van een jaar na de laatste daad dat misdrijf werd gepleegd. (Artt. 21, 22, 
van onderzoek of van vervolging verricht 23 en 25 wet 17 april1878.) 
binnen een jaar te ~~kenen van de ~ag 16 oktober 1979 201 
waarop bet wanbedriJf op de overtreding. 
werd gepleegd. (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; art. 68 Wegverkeers
wet.) 

10 oktober 1979 169 · 
6. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Verjaring van de 
strafvordering - Omstandigheid zonder 
gevolg op de tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering. 

Verjaring van de strafvordering brengt 
geen verjaring mede van de tijdig inge
stelde burgerlijke rechtsvordering. (Art. 
26 voorafgaande titel Sv.) 

10 oktober 1979 169 

9. - Strafzaken - Veroordeling -
Misdrijf gepleegd tussen twee data, zon
der verduidelijking - Onmogelijkheid 
voor het Hof na te gaan of de straf
vordering aJ dan niet was verjaard -
Vernietiging met verwijzing. 

13 november 1979 334 
10. - Strafzaken - Strafvordering -

Overtreding van het Wegverkeersregle
ment- Termijn. 

De strafvordering voortvloeiend uit 
een overtreding van bet Wegverkeers
regl. verjaart, behoudens schorsing en 
behoudens stuiting, noodzakelijk door 
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verloop van een jaar te rekenen van het 
feit. (Art. 68 Wegverkeerswet; artt. 22, 
24 en 25 wet van 17 april1878.) 

27 november 1979 389 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding omschreven door een bij
zondere wet- Termijn. 

De strafvordering volgend uit een 
overtreding die door een bijzondere wet 
is omschreven, verjaart door verloop van 
zes maanden na de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging verricht 
binnen zes maanden na de dag waarop 
de overtreding is begaan, voor zover de 
bijzondere wet niet anders bepaalt en bij 
gebreke van oorzaak tot schorsing van 
de verjaring. (Artt. 21, 22 en 25 wet 
17 april 1878.) 

4 de~ember 1979 414 

12. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Berekeningswijze. 

De dag waarop het misdrijf is 
.gepleegd alsmede die waarop de stui
tingsdaad heeft plaatsgehad, komen in· 
aanmerking voor de berekening van de 
verjaringstermijn van de strafvordering. 
(Artt. 21 tot 23 wet van 17 april 1878.) 

19 december 1979 488 

15. Strafzaken - Burgerlijke, 
rechtsvordering - Vordering tot vergoe
ding van schade - Schade ten gevolge 
van een misdrijf- Verjaring - Termij
nen gesteld bij de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering - Toe
passing van die termijnen ook al is de 
vordering gegrond op een contractuele 
verbintenis. 

Zowel onder het stelsel van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, voor de wijziging ervan bij de 
wet van 30 mei 1961, als onder het thans 
vigerend stelsel is een vordering tot 
· vergoeding van de schade ten gevolge· 
van een misdrijf onderworpen aan de bij 
die wet gestelde verjaringstermijnen, 
ook al is zij niet gegrond op dat misdrijf 
maar wel op een contractuele verbinte
nis; de handeling of het verzuim blijft, 
als oorzaak van de schade, immers 
strafbaar en het strafbaar kenmerk ver
valt niet omdat de handeling of het 
verzUim terzelfder tijd schending ople
vert van een contractuele verbintenis; 
zodra de handeling of het verzuim 
ged.ekt is door verjaring van de burger
lijke rechtsvordering, bepaald bij de wet 
van 17 april 1878, kan zij derhalve niet 
meer als grondslag di~men voor een 
burgerlijke rechtsvordering ex contractu 

13. - Strafzaken - Een en.kele straf of ex delicto. 
uitgesproken wegens een feit dat na een 31 januari 1980 643 
jaar verjaart en wegens een ander feit 16• _ Strafzaken _ Strafvordering _ 
dat na drie jaar verjaart - Straf uitge-
sproken m.b.t. het feit dat na een jaar Veroordeling bij verstek - Verjaring 
verjaart _ Vaststelling van het Hoi dat verkregen bij gebrek aan betekening van 
dit feit na een jaar verjaart _ Volledige die beslissing voor het ·verstrijken van 
vernietiging en verwijzing enkel voor de verjaringstermijn van de strafvorde-

wat betreft het niet verjaarde misdrijf. ri~~.v. de beldaagde is de strafvorde-
19 december 1979 488 ring verjaard, wanneer de beslissing, 

waarbij hij bij verstek is. veroordeeld, 
14. - Strafzaken - Strafvordering - hem niet is betekend v66r het verstrij

Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en ken van de verjaringstermijn van het 
overtreding van de Wegverkeerswet of misdrijf. (Artt. 151, 187, 188 en 208 Sv.; 
van het Wegverkeersreglement - Verja- . artt. 22, 23 en 25 wet van 17 april 1878.) 
ring van een jaar. 20 ~ b 980 

De strafvordering volgend uit een Le ruari 1 7 41 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 17. - Strafzaken - Burgerlijke 
uit een overtreding van de Wegverkeer11- rechtsvordering - Rechter die aan de 
wet of van het Wegverkeersreglement burgerlijke partij geen akte verleent van' 
verjaart, bij ontstentenis van een grond het door haar voor de toekomst 
tot schorsing van de verjaring, door gemaakte voorbehoud - Verzuim waar
verloop van een jaar na de laatste daad door de rechten van de bprgerlijke partij 
van onderzoek of van vervolging verricht in het gedrang komen uit het oogpunt 
binnen een jaar te rekenen van de dag van de verjaring. 
waarop het wanbedrijf en de overtreding Wanneer de burgerlijke partij vraagt 
werden gepleegd. (Art. 21, tweede lid, dat haar akte wordt verleend van haar 
wet van 17 april 1878; art. 68 Wegver- voorbehoud kan het feit dat de rechter 
keerswet.) het voorbehoud niet aanneemt afbreuk 

19 december 1979 492 ,doen aan de rechten van de burgerlijke 
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partij, voor wat betreft de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering. (Art. 27 
wet van 17 april1878.) 

4 maart 1980 828 

18. - Strafzaken7 - Strafvordering -
Overtreding van de wetgeving betref
fende de politie over het wegverkeer of 
van het Wegverkeersreglement - Ter
mijn. 

De strafvordering volgend uit een 
overtreding van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer of van het 
Wegverkeersreglement verjaart, bij ont
stentenis van een oorzaak van schorsing 
van de verjaring, door verloop van een 
jaar sinds de laatste daad van onderzoek 
of van vervolging, verricht gedurende 
het jaar te rekenen van de dag waarop · 
de overtreding is begaan. (Art. 68 Weg
verkeerswet; wet 17 april 1878, gewijzigd 
bij wet 30 mei 1961.) 

11 maart 1980 856 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van art. 34, lo, Wegver
keersregl. en overtreding van de Weg
verkeerswet- Eenjarige verjaring. 

De strafvordering wegens overtreding 
van art. 34, 1", Wegverkeersregl. en van 
de Wegverkeerswet verjaart, bij ontsten
tenis van oorzaak tot schorsing van de 
verjaring, door verloop van een jaar te 
rekenen van de laatste daad van onder
zoek of van vervolging verricht binnen 
het jaar te rekenen van de dag waarop 
de misdrijven zijn gepleegd. (Artt. 22, 23 
en 25 wet van 1878, gew. bij wet van 
30 mei 1961; art. 68 Wegverkeerswet.) 

1 april 1980 975 

20. - Strafzaken - Nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn van 
de strafvordering - Onmiddellijke toe
passing op de strafvorderingen die op de 
dag van inwerkingtreding nog niet zijn 
verjaard. 

7 mei 1980 1120 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van het Wegverkeersregle
ment- Termijn. 

De strafvordering voortvloeiend uit 
een overtreding van het Wegverkeersre
glement verjaart noodzakelijk door ver
loop van twee jaren, te rekenen van de 
dag waarop het feit is gepleegd. (Art. 
68 Wegverkeerswet; artt. 22, 24 en 25 wet 
van 17 april 1878.) 

22 mei 1980 1173 
22.- Strafzaken - Strafvordering -

Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
overtreding van de W~erkeerswet of 

van het Wegverkeersreglement - Eenja
rige verjaring. 

De strafvordering volgend uit een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
uit een overtreding van de Wegverkeers
wet of van het Wegverkeersreglement 
verjaart, bij ontstentenis van een grond 
tot~ schorsing van de verjaring, door 
verloop van een jaar na de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging verricht 
binnen een jaar te rekenen van de dag 
waarop het wanbedrijf of de overtreding 
werd gepleegd. (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; art. 69 Wegverkeers
wet.) 

28 mei 1980 1197 

23. - Strafzaken - Nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn van 
de strafvordering - Dadelijk van toe
passing op de strafvorderingen die nog 
niet zijn verjaard op de dag waarop die 
wet is in werking getreden. 

28 mei 1980 1198 

24. - Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering volgend uit een misdrijf 
- Verjaring door verloop van vijf jaren, 
te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd - Geen verjaring 
voor verjaring van de strafvordering. 

20 juni 1980 1321 

Afdeling 2. - Schorsing. 
25. - Strafzaken - Strafvordering -

Voorstel aan de beklaagde door het 
openbaar ministerie gedaan overeen
komstig art. 166 Wetboek van Straf
vordering - Voorstel geen oorzaak van 
schorsing van de verjaring. 

Het voorstel aan de beklaagde door 
het openbaar ministerie gedaan overeen
komstig art. 166 Sv. is geen oorzaak van 
schorsing van de verjaring van de straf
vordering. (Art. 24 wet 17 april 1878, gew. 
bij wet 30 mei 1961.) 

20 november 1979 359 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing van de verjaring - Voorstel 
tot ~ minnelijke schikking » aan de 
beklaagde door het openbaar ministerie 
gedaan overeenkomstig art. 166 Sv. -
Voorstel dat geen aanleiding geeft tot 
schorsing van de verjaring. 

4 december 1979 414 

rz. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing van de verjaring - Voorzie
ning tegen een beslissing waarbij defini
tief en op tegenspraak op de strafvorde-
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ring is beslist - Schorsing van de gedaan overeenkomstig art. 166 Sv. -
verjaring vanaf de uitspraak van de Voorstel dat geen daad van onderzoek of 
beslissing tot aan het cassatiemTest. van vervolging is die de verjaring stuit. 

11 maart 1980 856 4 december 1979 414 
Mdeling 3. - Stuiting. 33. - Strafzaken - Strafvordering -

28. - Strafzaken - Strafvordering - Niet voor eensluidend verklaarde fotoco
Voorstel aan de beklaagde door het pie van de betekeningsakte van een ter 
openbaar ministerie gedaan overeen- zake in eerste aanleg gewezen verstek
komstig art. 166 Wetboek van Straf- vonnis- Stuk ]evert niet het bewijs op 
voz·dering - Geen daad van onderzoek van een regelmatige daad van stuiting 
of van vervolging die de verjaring stuit. van de verjaring. {Art. 22 wet 17 april 

Het voorstel aan de beklaagde door 1878, gew. bij wet 30 mei 1961.} 
bet openbaar ministerie gedaan overeen- .11 maart 1980 856 
komstig art. 166 Sv. is geen daad van S --~- .-L- .-3 • 

onderzoek of van vervolging en stuit 34. - tr<tU<aken - Strtu voruermg -
derbalve de verjaring van de strafvorde- · Proces-verbaal tot vaststelling van de 
ring niet. (Art. 22 wet 17 april 1878, gew. uitvoering, door een adjunktwpolitiecom-

missaris van de door het openbaar 
bij wet 30 mei 1961.) ministerie opgelegde onderzoeksmaatre-

20 november 1979 359 gel · - Onderzoeksdaad waardoor de 
29. - Strafzaken - Strafvordering - verjaring wordt gestuit. {Tweede zaak.} 

Stuiting van de verjaring - Daden van 1 april 1980 967 
onderzoek - Begrip. 35. - Strafzaken - Strafvordering -

Een daad van onderzoek waardoor de Apostil van de procureur des Konings 
verjaring van de strafvordering wordt aan de politiecommissaris die hem in de 
gestuit, is elke bandeling uitgaande van uitoefening van zijn ambt als openbaar 
een daartoe bevoegde overbeid om ministerie bij de politierechtbank bij
bewijzen te verzamelen of de zaak in staat - Geen stuk dat betrekking heeft 
staat van wijzen te brengen. (Art. 22 wet op een verjaringstuitende daad. 
van 17 april1878.) 1 april1980 975 

27 november 1979 389 36. - Strafzaken - Verscheidene 
30. - Strafzaken - Strafvordering - beklaagden - Daden van onderzoek of 

Stuiting van de verjaring - Proces-ver- van vervolging t.a. v. een van hen -
baal opgesteld door een o.Hicier of een Stuiting van de verjaring t.a. v. de ande
agent die krachtens de wet is bevoegd ren - Voorwaarde. 
om de overtreding vast te stellen - De daden van onderzoek en van 
Stuiting. vervolging t.a.v. een der beklaagden 

Een daad van onderzoek waardoor de stuiten ook de verjaring van de straf
verjaring van de strafvordering wordt vordering t.a.v. de anderen, als bet gaat 
gestuit, is bet proces-verbaal van bet om betzelfde feit of om onderling onaf
verboor van de overtreder of van een scbeidelijk verbonden of intrinsiek 
getuige, dat is opgesteld door een officier samenhangende feiten. 
of een politieagent die kracbtens een 2 april 1980 977 
uitdrukkelijke wetsbepaling bevoegd is 
om die overtreding vast te stellen. HOOFDSTUK VI 
(Artt. 21, 22, 23 en 26 wet 17 april 1878.) TUCHTZAKEN 

27 november 1979 389 
HOOFDSTUK VII 

31. - Strafzaken - Strafvordering -
Daad waardoor de verjaring wordt ge- VERKIEZINGSZAKEN 
stuit - Staat van inlichtingen betref-
fende de beklaagde opgemaakt op vorde
ring van het openbaar ministerie -
Daad van onderzoek waardoor de verja
ring wordt gestuit. 

4 december 1979 414 

32. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Voorstel tot 
« minnelijke schikking » aan de be
klaagde door het openbaar ministerie 

VERKEERSBELEMMERING 

Kwaadwillig opzet- Begrip. 
Het bij art. 406, · eerste lid, Sw. 

bedoelde k:waadwillig opzet bestaat in 
bet opzet om bet spoorweg-, weg-, rivier
of zeeverkeer zodanig te belemmeren 
dat bet verkeer gevaarlijk kan worden 
en daardoor de andere deelnemers aan 
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het verkeer beletten normaal hun weg of · temin ten Jaste van de verdachte kan 
koers te vervolgen; niet vereist is dat de worden uitgesproken. 
beklaagde de bedoeling heeft het ver- In de gevallen waarin wordt bevolen 
keer gevaarlijk te maken of een ongeval de uitspraak van de veroordeling op te 
te verwekken. schorten, kan de beklaagde slechts wor-

16 oktober 1979 203 den veroordeeld in de kosten, tot bijzon-

VERLATJ!NG VAN FAMILIE 
Echtgenoot veroordeeld tot betaling 

aan zijn echtgenote van een uitkering 
tot onderhoud van hun gemeenschappe
lijk kind - Vrijwillige niet-uitvoering 
gedurende meer dan twee maanden -
Overtreding van art. 391bis Sw.- Kind 
toevertrouwd aan een tehuis door de 
jeugdrechter die de bijdragen van de 
ouders in de onderhoudskosten van het 
kind had bepaald 

De echtgenoot die door een beslissing 
waartegen geen hoger beroep of verzet 
meer openstaat, veroordeeld is om aan 
zijn echtgenote een uitkering tot on
derhoud te betalen voor hun gemeen
schappelijk kind, en die gedurende meer 
dan twee maanden vrijwillig in gebreke 
blijft de termijnen ervan te kwijten, 
overtreedt art. 391bis Sw.; de omstandig
heid dat een kind aan een tehuis was 
toevertrouwd door de jeugdrechter die · 
de bijdragen van de ouders in de 
onderhoudskosten van het kind had 
bepaald, stelt de vader niet vrij van de 
verplichting verder de beslissing uit te 
voeren die de uitkering heeft toegekend. 

5 september 1979 6 

VEROORDEUNG MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDEU:NG 

HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel 
HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel 

HOOFDSTUK III. - Gewone opschor-
ting 

HOOFDSTUK IV. - Probatieopschor
ting 

dere verbeurdverklaring en, zo daartoe 
aanleiding bestaat, tot teruggave. (Art. 6, 
tweede lid, wet 29 juni 1964.) 

1 april 1980 971 
2. - Middel afgeleid uit schending 

van art. 17 wet van 29 juni 
1984 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, doordat stukken 
van een vroeger proces niet bij het 
dossier van de vervolging zijn gevoegd 
- Veroordeling naar recht verantwoord, 
ook aJ is het middel gegrond - Niet 
ontvankelijk middel. 

25 juni 1980 1343 

HOOFDSTUK IV 
PROBATIEOPSCHORTING 

VER.RIJKING ZONDER OORZAAK 
Verrijking als gevolg van· een contract 

tussen diegene die zich verarmt en een 
derde - Gegronde verrijking. 

De rechter kan wettig beslissen dat 
aan de verweerder geen verrijking zon
der oorzaak kan worden verweten, wan
neer hij vaststelt dat eisers verarming 
het gevolg is van een contract tussen 
deze en een derde waardoor de vermin
dering van bet vermogen van de ver
armde verantwoord wordt. 

25 januari 1980 

VERVOER EN 
EENKOMST 

608 

VERVOEROVER-

1. - Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.), goedge
keurd bij de wet van 4 sept. 1962 -
Schade aan de vervoerde goederen -
Bestemmeling schadeloos gesteld door 

HOOFDSTUK I de vervoerder - Vordering beperkt tot 
de vervoerder door wiens schuld de 

GEWOON UITSTEL schade is veroorzaakt. 
Overeenkomstig art. 37 van het ver-

HOOFDSTUK II drag betreffende de overeenkomst tot 
PROBATIE-UITSTEL internationaal vervoer van goederen 

over de weg (C.M.R.), houdende regeling 
HOOFDSTUK III van de aansprakelijkheid van de opeen-

GEWONE OPSCHORTING volgende vervoerders, kan de vervoerder, 
die de vergoeding heeft betaald, enkel en 

1. - Opschortmg van' de uitspraak van aileen een vordering instellen ten laste 
de veroordeling- Veroordeling die niet-. 'van de vervoerder door wiens toedoen de 
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schade is veroorzaakt; buiten de gevallen kracht van gewijsde is gegaan, niet meer 
van de artikelen 37, c, en 38 kan die opnieuw voor de rechter naar wie de 
vervoerder geen rechtsvordering instel- zaak is verwezen, besproken worden. 
len tegen de andere vervoerders, die 25 januari 1980 608 
geen fout hebben begaan. 

30 mei 1980 1219 2. - Burgerlijke zaken - Vernietiging 
'van een vonnis van de arrondisse-

2. - Verdrag betreffende de overeen- mentsrechtbank wegens schending van 
komst tot internationaal veJVoer van een regel inzake bevoegdheid - Verwij
goederen over de weg {C.M.R.) - Rech- zing naar het door het Hoi bevoegd 
ten van de geadresseerde. verklaarde gerecht. 

Art. 13.1 verdrag betreffende de over- 14 maart 1980 874 
eenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.), te 
Geneve op 19 mei 1956 ondertekend en 
goedgekeurd bij de wet van 4 sept. 1962; 
kent aan de geadresseerde het recht toe, 
wanneer het verlies van de goederen is 
vastgesteld of de goederen aan het einde 
van de termijn, bedoeld in artikel 19, 
niet zijn aangekomen, in eigen naam 
tegenover de vervoerder gebruik te 
maken van de rechten die uit de ver
voerovereenkomst voortspruiten, nu de 
uitoefening van dat recht niet afhangt 
van de overlegging van de vrachtbrief. 

13 juni 1980 1273 

VERWIJZING NA CASSATIE 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERL1JKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Gedeelte
lijke vernietiging - Gevolg t.a. v. een 
beschikkend gedeelte dat niet bestreden 
of vernietigd is en dat onderscheiden is 
zelfs wat de omvang van de vernietiging 
betreft. 

In geval van gedeeltelijke vernietiging 
en beperkte verwijzing van de zaak kan 
het beschikkende gedeelte dat niet be
streden of niet vernietigd is en dat 
onderl)cheiden is, zelfs wat de omvang 
van de vernietiging betreft, en aldus J.D. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

3. - Strafzaken - Vonnis vernietigd 
in zoverre het de beklaagde onwettig 
veroordeelt in kosten van hager beroep 
van de strafvordering - Kosten die ten 
Jaste van de Staat moesten blijven -
Vernietiging zonder verwijzing. 

9 oktober 1979 163 

4. - Strafzaken - Cassatie van de 
beslissing op de strafvordering wegens 
verval van die vordering - Kosten van 
die rechtsvordering moeten ten Jaste 
blijven van de Staat - Cassatie zonder 
verwijzing. 

Wanneer de beslissing op de straf
vordering vernietigd wordt, omdat de 
rechtsvordering vervallen is, en de 
kosten van de rechtsvordering ten laste 
van de Staat moeten blijven, geschiedt 
de cassatie zonder verwijzing. 

10 oktober 1979 169 

5. - Strafzaken - Strafvordering -
Vernietiging omdat de rechter op eigen 

. initiatief heeft beslist op de strafvorde
ring die niet bij hem aanhangig gemaakt 
en definitief beslecht was - Vernieti
ging zonder verwijzing. 

10 oktober 1979 171 

6. - Strafzaken - Voorziening van de 
procureur-generaal - Vernietiging van 
een vonnis van de politierechtbank tot 
veroordeling van een minderjarige van 
minder dan 18 jaar op de dag van het 
feit - Verwijzing naar de procureur des 
Konings. 

Wanneer het Hof, op de voorziening 
van de procureur-generaal, ingesteld met 
toepassing van art. 411 Sv., een vonnis 
van een politierechtbank vernietigt tot 
veroordeling van een beklaagde die, op 
de. dag van het feit waarop de veroorde
,ling was gegrond, de leeftijd van 
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18 jaar niet had bereikt, verwijst het de 
zaak naar de procureur des Konings van 
de verblijfplaats der ouders, voogd of 
degene die de bewaring over de minder
jarige heeft. (Art. 441 Sv.; artt. 36, 4•, en 
44 Jeugdbeschermingswet.) 

10 oktober 1979 173 

'1. - Strafzaken - Cassatie van de 
beslissing op de strafvordering wegens 
verval - De kosten van die rechtsvorde
ring moeten ten laste van de Staat 
blijven - Cassatie zonder verwijzing. 

16 oktober 1979 · 201 

8. - Strafzaken - Cassatie beperkt 
tot de beschikking tot verbeurdverkla
ring - Verbeurdverklaring onwettig -
Vernietiging zonder verwijzing. 

31 oktober 1979 280 

9. - Strafzaken - Cassatieberoep van 
de procureur-generaal, ingesteld met 
toepassing van art. 441 Sv. - Vernieti
ging van een vo:anis van de politierecht
bank tot veroordeling van een minderja
rige beneden de lee:ftijd van achttieil 
jaar op de datum van het feit -
Verwijzing naar de procureur des 
Konings van de verblijfplaats van de 
ouders, voogden of anderen die de 
bewaring van de minderjarige hebben. 

Wanneer het Hof op het cassatiebe
roep van de procureur-generaal, inge
steld met toepassing van art. 441 Sv., een 
vonnis vernietigt van de politierechtbank 
waarbij een minderjarige beneden de 
leeftijd van achitien jaar wordt veroor
deeld, verwijst het de zaak naar de 
procureur des Konings van de verblijf
plaats van de ouders, voogden of ande
ren die de bewaring hebben van de 
mil!derjarige. (Artt. 441 Sv.; artt. 36, 4•, 
36bis en 44 Jeugdbeschermingswet.) 

14 november 1979 345 

10. - Strafzaken - Cassatie van de 
beslissing op de strafvordering wegens 
verval - Kosten van die rechtsvordering 
blijven ten laste van de Staat - Cassatie 
zonder verwijzing. 

Wanneer de beslissing op de straf
vordering vernietigd wordt, omdat die 
rechtsvordering vervallen is, en de 
kosten van die rechtsvordering ten laste 
van de Staat moeten blijven, geschiedt 
de cassatie zonder verwijzing. 

20 november 1979 359 

11. - Strafzaken - Vern;etiging 
beperkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij verbeurdverklaring wordt bevo
len, omdat in de beslissing niet is 

vastgesteld dat de wettelijke vereisten 
waren vervuld - Gedeeltelijke vernieti
ging met verwijzing. 

28 november 1979 391 

12. - Strafzaken Vernietiging 
beperkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij de bekendmaking van de ver
oordeling wordt bevolen, aangezien die 
bekendmaking bij de wet niet is voorge
schreven - Vernietiging zonder verwij
zing. 

28 november 1979 391 

13. - Strafzaken Vel"Jlietiging 
beperkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij de bijzondere geldboete van 
art. 20 Jachtwet wordt opgelegd bij 
niet-afgifte van het wapen, en vervan
gende gevangenisstJ"af, aangezien die 
straffen voor het bewezen verklaarde 
misdrijf bij de wet niet zijn vastgesteld 
- Vernietiging zonder verwijzing. 

28 november 1979 397 

14.- Strafzaken - Een enkele strat 
uitgesproken wegens een feit dat na een 
jaar verjaart en wegens een ander felt 
dat na dl'ie jaar verjaart - Straf uitge
sproken m.b.t. het felt dat na een jaar 
vezjaart - Vaststelling van het Hof dat 
dit feit na een jaar verjaart - Volledige 
vernietiging en verwijzing enkel voor 
wat betreft het niet verjaarde misdrijf. 

19 december 1979 488 

15. - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Strafzaken - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vernieti
ging van een vonnis van de politieJ"echt
bank - Vaststelling door het Hof dat de 
strafvordering door verjaring is verval
len Cassatieberoep zonder ver-
wijzing. 

20 februari 1980 741 

16. - Strafzaken - Vernietiging van 
de beslissing van veroordeling in de 
kosten en tot Jijfsdwang - Opheffing 
van de lijfsdwang bij de wet die na de 
bestreden beslissing is in werking getre
den - Verwijzing beperkt tot de kosten. 

Wanneer de vernietiging van de ver
oordeling in de kosten van de straf
vordering vernietiging medebrengt van 
de veroordeling tot lijfsdwang die er het 
gevolg van is, dan is de verwijzing 
beperkt tot de kosten wanneer een 
nieuwe, na de veroordelende beslissing 
in werking getreden wet de lijfsdwang 
heeft opgeheven. 

6 mei 1980 1110 
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HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Vordering 
tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter wegens wettige verdenking -
Verplichting zich te wenden tot een 
advocaat bij het Hot van Cassatie. 

31 januari 1980 645 

2. - Onttrekking wegens wettige ver
denking - Burgerlijke zaken - Vraag 
van een partij tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter wegens wettige 
verdenking - Andere partij in het 
bodemgeschil dient een verzoekschzift 
tot tussenkomst in - Verzoek tot tus
senkomst ontvankelijk. 

Wanneer in burgerlijke zaken bij het 
Hof het verzoek van een partij tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter 
wegens wettige verdenking aanhangig is, 
kan een verzoek tot tussenkomst ont
vankelijk zijn dat wordt ingediend door 
een andere in het bodemgeschil betrok
ken partij. (Artt. 15, 16, 648, 650, 653, 655 
tot 657 en 812 Ger.W.) 

22 februari 1980 756 

3. - Onttrekking wegens wettige ver
denking - Burgerlijke zaken - Ver
zoekschrift waarin gegevens worden 
aangevoerd die louter op een veronder
stelling zijn gegrond - Vezwerping van 
het verzoekschrift. 

22 februari 1980 756 

4. - Onttrekking wegens wettige ver
denking - Burgerlijke zaken - Ver
zoekschrift waazin grieven worden aan
gevoerd die niet aantonen dat de rechter 
de zaak niet met de nodige sereniteit en 
onpartijdigheid kan beoordelen Ver-
werping van het verzoekschrift. 

22 februari 1980 756 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

5. - Strafzaken - Correctionele 
rechtbank - Onthouding van een aantal 
rechters zodat het onmogelijk is een 
rechtscollege samen te stellen om de 
zaak te berechten zonder gewettigde 
verdenking te doen ontstaan - Verzoek
schrift van de procureur des Konings tot 
ve11vijzing naar een andere rechtbank -
Vaststelling van deze onmogelijkheid 
door het Hot van Cassatie - Verwijzing 
naar een andere correctionele rechtbank. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op het 
verzoek van de procureur des Konings 
tot verwijzing van een zaak die aanhan
gig is bij de correctionele rechtbank 
naar een andere rechtbank, vaststelt dat 
de voorzitter, de ondervoorzitters en de 
rechters van de rechtbank van eerste 
aanleg hebben verklaard dat er voor hen 
een grond van verschoning bestaat of 
dat zij de zaak niet met de vereiste 
gemoedsvrijheid kunnen berechten 
zodat het onmogelijk blijkt uit de 
betrokken rechtbank een college te vor
men dat in de zaak uitspraak kan doen 
zonder bij partijen en derden m.b.t. de 
onpartijdigheid en de objectiviteit van 
de beslissing gewettigde verdenking te 
doen ontstaan, verwijst het Hof de zaak 
naar een andere correctionele rechtbank. 
(Artt. 542, 544 en 545 Sv.) 

9 januari 1980 539 

6. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Vordering van de beklaagde 
tegen een rechter van de rechtbank van 
eerste aanleg, waarbij vervolgingen te 
zijnen Jaste aanhangig zijn - Vordering 
enkel tegen die magistraat gericht -
Niet ontvankelijke vordering. 

2 april 1980 982 

7. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Niet ontvankelijk verzoek -
Begrip. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar ~en 
andere wegens gewettigde verdenkmg, 
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dat gegrond is op feiten die niet aan een 
recht.scollege worden verweten, maar wei 
aan iemand die niet tot die rechtbank 
behoort. (Art. 542 Sv.) 

20 mei 1980 1167 

8.- Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoekschrift waarin grieven 
worden aangevoerd waaruit niet valt af 
te Jeiden dat de rechter de zaak niet met 
de nodige gemoedsrust en onpartijdig
heid kan beoordelen - Verwerping van 
het verzoek. 

20 mei 1980 1167 

9. - Strafzaken Gewettigde ver-
denking - Verzoek tot verwijzing van 
een commissie tot bescherming van de 
maatscbappij naar een andere - Ver
zoek gericht tegen een commissie bij wie 
de zaak niet meer aanhangig is - Niet 
ontvankelijk verzoek. (Art. 542 Sv.} 

18 juli 1980 1386 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERZEKERING 
HOOFDSTUK I. - Algemene regels 

HOOFDSTUK II.- Landverzekering 

HOOFDSTUK III. - Zeeverzekering 
HOOFDSTUK IV.- WA.M.-verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE REGEI.S 

HOOFDSTUK II 
LANDVERZEKERING 

uitsluitend tot doel, binnen bepaalde 
perken en uitzonderlijk, het nadeel van 
de verzekerde en derden te vermijden of 
te verminderen dat zij ondergaan ten 
gevolge van het faillissement van de 
verzekeringsmaatschappij die de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen dekt; de koninklijke be
sluiten van 20 jan. 1969 en 8 dec. 1970, 
ter uitvoering van die wetten, maken 
een vergoeding door het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds van die scha
degevallen enkel mogelijk als de verze
kerden of de benadeelden het schadege
val hebben aangegeven binnen een jaar 
na de inwerkingtreding van de ko
ninklijke besluiten; die termijn is voor
geschreven op straffe van verval. 

8 februari 1980 677 
2. - Landverzekering - Verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Houder van het verze
kerde voertuig- Begrip. 

In de zin van art. 3 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen is houder van het verze
kerde voertuig, met uitzondering van het 
geval dat hij zich door diefstal of 
geweldpleging de macht over het motor
rijtuig zou hebben verschaft, hij die, 
zonder eigenaar of noodzakelijk bestuur
,der te zijn van het verzekerde voertuig, 
daarover materieel beschikt. 

23 april 1980 1058 

HOOFDSTUK III 
ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 
W .A.M.-VERZEKERING 

3. - WA.M.-verzekering - Burger
Jijke rechtsvordering van de getroffene 
voor de strafrechter gebracht en gericht 
tegen de verzekeraar van de beklaagde 

1. - Verplichte aansprakelijkheidsver- - Voorwerp. 
zekering inzake motf?rrijtuigen - Fail- Wanneer de getroffene van een weg
Jissement van de verzekeraar - Wetten verkeersongeval een burgerlijke rechts
van 24 dec. 1968 en 6 nov. 1970 tot vordering tegen de verzekeraar van de 
voorlopige uitbz·eiding van de bevoegd- beklaagde voor het strafgerecht brengt, 
heden van het Gemeenschappelijk beoogt hij daarbij vergoeding van de 
Motorwaarborgfonds en koninklijke be- schade die hij ten gevolge van het 
sluiten van 20 jan. 1969 en 8 dec. misdrijf van de beklaagde heeft opgelo-
1970 ter uitvoering van die wetten - pen. (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet 
Draagwijdte. 17 april 1878; artt. 6 en 9 W A.M.-wet.) 

De wet van 24 dec. 1968 tot voorlopige (Impliciet.) · 
uitbreiding van de bevoegdheid van het 18 september 1979 54 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
en de wet van 6 nov. 1970 houdende uit
breiding van het stelsel dat door de 
eerstgenoemde wet is ingevoerd, hebben 

4. - WA.M.-verzekering Voor-
waarde - Ontbinding of schorsing van 
de verzekeringsovereenkomst voor het 
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schadegeval - Gevolg m.b.t. de recht
streekse vordering van de benadeelde. 

Het eigen recht tegen de verzekeraar, 
dat door art. 6 W A.M.-wet ten gunste 
van de benadeelde is ingevoerd, is 
afhankelijk van het bestaan van een 
verzekering ten tijde van het ongeval, 
doch de verzekeraar kan, zolang 
art. 13 van die wet niet van kracht is, 
aan de benadeelde die een rechtstreekse 
vordering instelt, de ontbinding of de 
schorsing van de overeenkomst van voor 
het ongeval enkel tegenwerpen wanneer 
die ontbinding of schorsing volgt, hetzij 
uit een overeenkomst met de verzekerde, 
hetzij uit een rechterlijke beslissing. 

4 oktober 1979 144 

5.- W.A.M.-verzekering- Benelux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Bijlage bij die over
eenkomst - Voor de toepassing van 
hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof zijn of 
kunnen de bepalingen van die akte voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregels zijn. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, van de bijlage bij die Over
eenkomst en het Protocol van onderte
kening, welke akten te Luxemburg zijn 
ondertekend op 24 mei 1966, zijn goedge
keurd bij de wet van 19 feb. 1968 en in 
werking getreden op 1 juni 1976, zijn 
ingevolge art. 1 van het Protocol bij die 
Overeenkomst, dat te Brussel op 
26 sept. 1968 ondertekend, bij de wet van 
2 feb. 1971 goedgekeurd, en op 
1 juli 1976 in werking getreden is, voor 
de toepassing van hoofdstukken III, IV 
en V Verdrag Benelux-Gerechtshof aan
gewezen als voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregels, voor zover, wat betreft de 
bepalingen van de bijlage, de inhoud 
ervan is opgenomen in de wetgeving van 
de Staat, waar de vraag om uitlegging is 
gesteld. 

24 januari 1980 601 

6. - W.A.M.-verzekering ·- Wei 
van 1 juli 1956, art. 2, § 1 - De regel van 
die bepaling is een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. . 

De regel van art. 2, § 1, W A.M.-wet 
volgens welke tot het verkeer . op de 
openbare weg en op terreinen, die toe-. 

gankelijk zijn voor het publiek of voor 
een zeker aantal personen die het recht 
hebben om er te komen, motorrijtuigen 
slechts worden toegelaten, indien 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
waartoe zij aanleiding kunnen geven, 
gedekt is door een verzekering, welke 
aan de bepalingen van deze wet beant
woordt, is sinds 1 juli 1976 een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

7. - WA.M.-verzekering Wet 
van 1 juli 1956, art. 3 - De regel van die 
bepalingen is een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig wordt aan
gewezen krachtens art. 1 Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

De regel van art. 3 W A.M.-wet volgens 
welke de verzekering de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid moet dekken van 
de eigenaar, van iedere houder en van 
iedere bestuurder van het verzekerde 
motorrijtuig, zulks met uitzondering van 
de burgerlijke aansprakelijkheid van 
hen die zich door diefstal of geweldple
ging de macht over het motorrijtuig 
hebben verschaft, is sinds 1 juli 1976 een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

8. - W .A.M.-verzekering Wet 
van 1 juli 1956, art. 6 - De regel van die 
bepaling is een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig wordt aan
gewezen krachtens art. 1 Verdrag Bene
Jux-Gerechtshof. 

De regel van art. 6 W A.M.-wet volgens 
welke de verzekering aan de benadeelde 
een eigen recht tegen de verzekeraar 
geeft, is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

9. - W.A.M.-verzekering- Wet van 
1 juli 1956, art. 9 - De regel van die 
bepaling is een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 
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De regel van art. 9 W .A.M.-wet volgens 
welke een vor>..nis gewezen in een geschil 
ter zake van door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, kan aan de verze
keraar, aan de verzekerde of aan de 
benadeelde slechts worden tegengewor
pen, indien zij in het geding partij zijn 
geweest dan wel daarin zijn geroepen, 
met dien verstande evenwel dat het 
vonnis, dat in een geschil tussen de 
benadeelde en de verzekerde is gewezen, 
kan worden tegengeworpen aan de ver
zekeraar, indien is komen vast te staan 
dat de laatste in feite de leiding van het 
geding op zich heeft genomen, is sinds 
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux
Ckrechtshof. 

24 januari 1980 601 

10.- WA.M.-verzekering- Wet van 
1 juli 1956, azi:. 11, lid 2 - De regel van 
die bepalingen is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel die als dusdanig 
wordt aangewezen krachtens art. 1 Ver
drag Benelux-Gerechtshof. 

De regel van art. 11, tweede lid, 
W .A.M.-wet volgens welke een verzeke
raar zich een recht van verhaal kan 
voorbehouden tegen de verzekeringne
mer en, indien daartoe grond bestaat, 
tegen een verzekerde die niet de ver
zekeringnemer is, voor zover de verzeke
raar volgens de wet of de verzekerings
overeenkomst gerechtigd mocht zijn de 
uitkering te weigeren of te verminderen,. 
is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die is aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

24 januari 1980 601 

VERZET 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

2. - Burgerlijke zaken - Vonnis op 
verzet dat het verstekvonnis bevestigt -
Gevolg. 

In burgerlijke zaken blijft het verstek
vonnis uitvoerbaar in geval van bevesti
ging door de rechter die kennis heeft 
genomen van het verzet. 

8 november 1979 305 

3. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Arrest van het hof 
van assisen bij vez-stek gewezen ten 
aanzien van de beschuldigde - Ontvan
kelijk verzet. 

AI is de beslissing op de strafvorde
ring ten laste van een beschuldigde op 
tegenspraak gewezen, toch staat de be
slissing die het hof van assisen bij 
verstek heeft uitgesproken op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring open voor verzet. (Impliciet.) 

11 december 1979 457 

4. - Strafzaken - Verstekvonnis 
waartegen het openbaar ministerie geen 
hoger beroep heeft ingesteld - Beslis
sing op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen het vonnis op 
verzet - Verzwaring van de bij verstek 
uitgesproken straf - Onwettige verzwa
ring. 

30 april 1980 1088 

5. - Strafzaken - Verzet te laat 
gedaan -Hoger beroep- Geen kennis
geving van de gronden van het verzet. 

De rechter in hoger beroep die het 
beroepen vonnis bevestigt, waarbij een 
gedaan verzet niet ontvankelijk is ver
klaard, kan geen kennis nemen van de 
gronden van het verzet en derhalve ook 
niet van de wettigheid van het bij 
verstek gewezen vonnis. (Artt. 188 en 
199 Sv.) 

24 juni 1980 1334 

6. - Strafzaken - Verzet na verzet is 
uitgesloten - Ook ingeval de beslissing 
over het verzet bij verstek is gewezen, 
na een contradictoire beslissing alvorens 
recht te doen. 

13 augustus 1980 1398 
1. - Burgerlijke zaken - Vonnis op 

verzet dat verstekvonnis met een niet te 
dekken nietigheid bevestigt - Nietig- VONNISSEN EN ARRESTEN 
heid . overgenomen in het bevestigend HOOFDSTUK I. - AlPemene becrrinn vonms. · .,.. t:>•·,yren 

Wanneer in burgerlijke zaken een • HOOfDSTUK II. - Belastingzaken 
vonnis op verzet het verstekvonnis, HOOFDSTUK III. _ BurPerli'].'ke zake 
behept met een volgens art. 865 Ger.W. .,.. '11 
niet te dekken nietigheid bevestigt, Afdel~ng 1. - Algemeen. 
neemt dat vonnis die nietigheid over. Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

8 november 1979 305 HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
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HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

Mdeling 1. - Strafvordering. 
Mdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI.- Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Strafzaken - Beschikkende 
gedeelte - Begrip. 

Elke beslissing van de rechter betref
fende een betwisting is een beschikkend 
gedeelte, ongeacht de plaats van die 
beslissing in het vonnis of het arrest en 
de vorm ervan. 

25 maart 1980 922 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. - Algemeen. 

2. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 774, tweede lid - Ver
plichting voor de rechter heropening van 
de debatten te bevelen alvorens een 
-vordering af te wijzen op grand van et;n 
exceptie die de partijen voor hem met 
hadden ingeroepen - Begrip. 
' Krachtens art. 774, tweede lid, Ger. W., 
dat overeenkomstig art. 1042 van dat 
wetboek toepasselijk is op de rechts
middelen, moet de rechter de herope
ning van de debatten bevelen alvorens 
de vordering geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroe
pen· die wetsbepaling tot vrijwaring van 
de ;echten van de verdediging is even
wei niet toepasselijk wanneer de rechter, 
v66r de sluiting van de debatten, de 
partijen de gelegenheid heeft gegeven 
hun opmerkingen te maken over de 
exceptie die tot afwijzing van de vorde
ring leidt. 

schillen zij van de zittingsbladen, waar
van de vorm en inhoud o.m. worden 
geregeld bij art. 783 Ger.W. 

14 november 1979 347 

4. - Burgerlijke zaken - Partij die 
over de grand van het geschil conclu
deert, doch zich het recht voorbehoudt 
later te concluderen over een punt van 
het geschil - Bevoegdheid van de 
rechter over de grand van de zaak te 
beslissen - Begrip. 

Een zaak is in staat .van wijzen en de 
rechter kan over de grond van het 
geschil beslissen wanneer iedere partij 
over de grond van de zaak geconclu
deerd heeft of in gebreke is gesteld 
zulks te doen, ook al heeft een der 
partijen zich het recht voorbehouden 
later te concluderen over een punt van 
het geschil. 

3 januari 1980 510 

5. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
van de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij waarbij een beslis
sing tot invrijheidstelling op proef van 
een gei"nterneerde wordt gewijzigd 
Arrest van een hof van beroep waarbij, 
op grand van een omstandigheid van I!a 
de beslissing van de Hoge Commiss1e, 
wo"rdt beslist dat die gewijzigde beslis
sing volledige uitwerking moet krijgen 
- Miskenning van de kracht en het 
gezag van gewijsde - Machtsoverschrij
ding. 

6 september 1979 

Een hof van beroep eigent zich een 
macht {m een bevoegdheid toe die geen 
enkele wetsbepaling toekent en miskent 
het gezag en de kracht van gewijsde 
zowel van het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij met toe
passing van de Wet Bescherming ~aat
schappij de internering van een ver
dachte wordt gelast, als van de beslis
sing van de Hoge Commissie tot Be
scherming. van de Maatschappij, waarbij 
een beslissing tot invrijheidstelling 
wordt gewijzigd, wanneer het op grond 
o.m. van een omstandigheid van na de 
uitspraak van die Hoge Commissie be-

15 slist dat deze uitspraak onwettig is vanaf 
die omstandigheid en dat de gewijzigde 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij volledige 

3. - Burgerlijke zaken - Proces-ver
baal van de terechtzitting - Bewijs
waarde. 

De processen-verbaal van de terecht
zittingen die, krachtens art. 721 Ger.W., 
bij het dossier van de rechtspleging 
moeten worden gevoegd, hebben enkel 
tot doel inlichtingen te verstrekken over 
het verloop van de debatten, maar zijn 
geen authentieke akten en i.d.o. ver-

uitwerking moet krijgen. 
14 februari 1980 709 

6. - Burgerlijke zaken Beschik-
kend gedeelte - Begrip. 

Elke beslissing van de rechter betref
fende een _betwisting vormt een beschik-
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kend gedeelte, onverschillig de plaats 
waar deze beslissing in de tekst van het 
vonnis voorkomt. 

10 maart 1980 850 

7. - Burgerlijke zaken - Heropening 
van de debatten - Voorwaarden waar
onder die heropening door een verschij
nende partij kan worden gevraagd. 

Een verschijnende partij kan de her
opening van de debatten slechts vragen 
indien zij gedurende het beraad een 
nieuw stuk of feit van overwegend 
belang ontdekt. (Art. 772 Ger.W.) 

12 juni 1980 1267 

8. - Burgerlijke zaken - Heropening 
van de debatten - AaJ1vraag van een 
verschijnende partij - Voorwaarden. 

De aanvraag om heropening van de 
debatten vanwege een verschijnende 
partij die gedurende het beraad een 
nieuw stuk of feit van overwegend 
bela.Tlg ontdekt heeft, moet worden 
gedaan bij verzoekschrift waarin het 
nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt 
aangegeven zonder nadere toelichting. 
(Art. 773 Ger.W.) 

12 juni 1980 1267 

9. ~ Burgerlijke zaken - Heropening 
van de debatten gevraagd door een 
verschijnende partij- Verweiping van 
de aanvraag- Motivering. 

Regelmatig met redenen on>..kleed is 
de verwerping van de aanvraag om 
heropening van de debatten vanwege 
een verschijnende partij, wanneer de 
rechter erop wijst dat de door die partij 
aangevoerde omstandigheid geen nieuw 
feit van overwegend belang is; hij 
behoeft bovendien niet te antwoorden op 
de middelen tot staving van die aanv
raag, aangezien deze moet beperkt zijn 
tot de nauwkeurige opgave, zonder meer, 
van het nieuw stuk of feit. 

12 juni 1980 1267 

10. - Burgerlijke zaken - Aan het 
openbaar ministerie mededeelbare zaken 
- Advies- Vorm. 

Luidens art. 766 Ger.W. moet het 
advies van het openbaar ministerie 
schriftelijk worden gegeven, tenzij het 
wegens de omstandigheden van de zaak 
terstond op de zitting mondeling wordt 
uitgebracht; volgens dat artikel moet 
noch in het proces-verbaal van de 
terechtzitting, noch in het vonnis of het 
arrest worden vastgesteld dat het open
baar ministerie van de dossiers heeft 
kennis genomen; het is voldoende dat 
uit het ,proces-verbaal en/of ui,t het 
vonnis of het arrest blijkt dat de ma-

gistraat van het openbaar ministerie zijn 
advies heeft uitgebracht; op het ogenblik 
dat hij advies uitbrengt, oordeelt de 
magistraat van het openbaar ministerie 
vrij of hij genoeg of volledig is ingelicht. 

13 juni 1980 1269 

Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZ.AKEN 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

11. - Strafzaken - Openbaarheid van 
de terechtzitting- Vervolgingen wegens 
overtredingen Wegverkeersregl. ten laste 
van minderjarigen van meer dan zestien 
jaar en minder dan voile achttien jaar 
en van meerderjarigen. 

Het onderzoek van de vervolgingen 
ten laste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan voile 
achttien jaar oud die voor de gemeen
rechtelijke gerechten zijn ingesteld, 
heeft in de gevallen van art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet, nl. wegens over
treding van wetten en verordeningen 
inzake het wegverkeer, in raadkamer 
plaats; die procedure kan niet gelden 
voor andere personen die terzelfder tijd 
voor die gerechten worden vervolgd, 
zelfs indien die personen en de minder
jarigen bij een zelfde exploot worden 
gedagvaard. (Art, 96 Gw.~ art. 36bis 
Jeugdbeschenningswet.) 

5 september 1979 4 

12. - Strafzaken - Verhoor van 
verschillende getuigen tijdens de 
terechtzitting - Proces-verbaal waarin 
wordt ver.meld dat de getuigen na elkaar 
zijn binnengekoznen en verhoord na 
aDegging van de bij de wet voorgeschre
ven eed waarvan de bewoordingen weer
gegeven zijn - Verwijzing naar een 
bijvoegsel van de verklaringen van 
bepaalde getuigen - EedaDegging door 
de getuigen regelmatig vastgesteld. 

31 oktober 1979 282 

13. - Strafzaken - Jeugdbescher
mingswet, art. 36bis - Feiten door de 
beklaagde gepleegd toen hij nog geen 
voile achttien jaar oud was - Behande
ling van de zaak ter openbare terechtzit
ting voor de eerste rechter- Beslissing 
in hoger beroep dat de procedure voor 
de eerste rechter nietig is - Tijdens de 
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bovenvermelde behandeling bekomen 
gegevens wettig buiten beschouwing 
gelaten. 

27 november 1979 381 

14. - Strafzaken - Vormen van het 
onderzoek voor de rechter in hager 
beroep - Bewijs. 

Aan de hand zowel van de vaststellin
gen van de beslissing als van de niet 
tegenstrijdige vermeldingen van de pro
cessen-verbaal van de terechtzitting kan 
worden bewezen dat de wettelijke bepa
lingen betreffende de vormen van het 
strafrechtelijk onderzoek voor de rechter 
in hoger beroep zi~n in acht genomen. 
(Artt. 190 en 211 Sv.) . 

12 december 1979 460 

15. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Doorhaling van 
een bepaald aantal regels van het pl·o
ces-verbaal - Vermelding tot goedkeu
.ring van de doorhaling waarin het aantal 
doorgehaalde regels wordt gewijzigd met 
een overschrijving - Nietigheid van de 
door haling. 

Wanneer in het proces-verbaal van 
een terechtzitting in strafzaken een 
bepaald aantal regels zijn doorgehaald 
en de vermelding tot goedkeuring van 
de doorhaling het aantal doorgehaalde 
regels wijzigt door een niet goedge
keurde overschrijving, moet de doorha
ling als nietig worden beschouwd. 

12 december 1979 460 

16. - Strafzaken - Correctionele 
rechtbank - Ondertekening van het 
vonnis binnen achtenveertig uur - Niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
termijn. 

13 december 1979 483 

17. - Strafzaken Jeugdbescher-
ming - Minderjarige van meer dan 
zestien jaar en minder dan valle achttien 
jaar oud op het ogenblik van de feiten -
Minderjarige van vreemde nationaliteit 
- Minderjarige verdacht van overtre
ding van de bepalingen van de wetten 
en verordeningen betreHende het weg
verkeer - Strafvordering aanhangig bij 
het gemeenrechtelijk gerecht - Minder
jarige meer dan valle achttien jaar oud 
en volgens zijn nationale wet meerderja
rig op het tijdstip van de debatten -
Toepasselijke regels. 

Het onderzoek van de vervolgingen 
welke ten laste van een beklaagde van 
vreemde nationaliteit, die meer dan 
zestien jaar en minder dan volle achttien 
jaar oud was op het ogenblik van de 
feiten, voor de gemeenrechtelijke 

gerechten worden ingesteld in de bij 
artikel 36bis Jeugdbeschermingswet 
bepaalde gevallen, o.a. in geval van 
overtreding van de wetten en verorde
ningen betreffende het wegverkeer, 
heeft plaats in raadkamer, zelfs indien 
de beklaagde op het tijdstip van de 
debatten meer dan voile achttien jaar 
oud en volgens zijn nationale wet meer
derjarig is. (Art. 36bis Jeugdbescher
mingswet.) 

12 februari 1980 697 

18. - Strafzaken - Plaatsopneming 
door de ee1-ste rechter - Inachtneming 
van de regels inzake openbaarheid van 
de terechtzittingen niet vastgesteld -
Beslissing van de rechter in hager 
beroep gegrond op de vaststellingen bij 
de plaatsopneming- Nietigheid. 

Wanneer in strafzaken, nadat de eer
ste rechter zich ter plaatse heeft bege
ven, noch het proces-verbaal nopens die 
onderzoeksmaatregel, noch het vonnis 
vaststellen dat de regels inzake open
baarheid van de terechtzittingen zijn in 
acht genomen, lijdt het vonnis in hoger 
beroep, dat zijn beschikkende gedeelte 
onder meer grondt op de vaststellingen 
tijdens de plaatsopneming, zelf aan nie
tigheid. 

25 maart 1980 925 

19. - Aard - Strafzaken - Be
klaagde aanwezig op een eerste te
rechtzitting van het hot van beroep, 
tijdens welke de zaak werd behandeld -
Zaak in voortzetting uitgesteld op een 
bepaalde datum - Beklaagde niet aan
wezig noch vertegenwoordigd op die 
latere terechtzitting, tijdens welke. 
opnieuw verslag werd uitgebracht door 
de raadsheer-verslaggever en opnieuw 
werd gevorderd door het openbaar mi
nisterie - Zaak in beraad gesteld en 
voor uitspraak uitgesteld op een 
bepaalde datum waarop het bestreden 
arrest werd uitgespmken - Ar.rest bij 
verstek t.a. v. de beklaagde. 

13 mei 1980 1147 
20.- Strafzaken- Kwalificatie door 

de rechter aan zijn beslissing gegeven -
Zander invloed op de aard erv,an. 

Het feit dat de rechter,zijn beslissing 
als een op tegenspraak gewezen beslis
sing of als een verstekbeslissing kwalifi
ceert, wijzigt de aard ervan niet. 

13 mei 1980 1147 
21. - Strafzaken - Correctionele 

rechtbank - Proces-verbaal van een 
terechtzitting tijdens welke de zaak 
werd behandeld, niet voorzien van de 
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handtekening van de voorzitter - Von
nis waarin niet aile vereiste vaststellin
gen voorkomen om de regelmatigheid 
van de rechtspleging te bewijzen -
NietiB:heid van bet vonnis. 

14 mei 1980 1153 

22. - Correctionele en politiezaken -
Mondeling karakter van het onderzoek 
en voeren van debatten op tegensp1·aak 
- Stukken van een "' persoonlijk
heidsdossier » bij het dossier van de 
rechtspleging gevoegd - Geen bewijs 
dat die stukken aan de beklaagde zijn 
voorgelegd - Stukken niet uit de debat
ten geweerd - Miskenning van de regel 
dat de debatten op tegensp1·aak worden 
gesteld. 

De regel dat de debatten op tegen
spraak worden gevoerd, wordt geschon
den en het recht van verdediging van de 
beklaagde wordt miskend door de rech
ter die deze veroordeelt o.g.v. een hem 
betreffend « persoonlijkheidsdossier "• 
als noch uit de gedingstukken noch uit 
de bestreden beslissing kan worden, 
opgemaakt wanneer en hoe die stukken 
bij het dossier van de rechtspleging zijn 
gevoegd en of zij al dan niet uit de 
debatten zijn geweerd. 

14 mei 1980 1154 

23. - Strafzaken - Beroepen von1lis 
nietig - Beslissing van de rechter in 
hoger beroep waarin die nietigheid 
wordt overgenomen - Nietigheid van de 
beslissing in hoger beroep. 

11 juni 1980 1252 

24. - Strafzaken - Correctionele 
rechtbank - Proces-verbaal van een 
terechtzitting tijdens welke de zaak ·is 
behandeld, niet voorzien van de handte
kening van de voorzitter of van de 
griffier - Vonnis waarin niet alle ver
eiste vaststellingen voorkomen om de 
regelmatigheid van de rechtspleging te 
bewijzen - Nietigheid van het vonnis. 

24 juni 1980 1336 

Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde
ring. 

25. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Verstekbeslissing die 
enkel nog op de burgerlijke rechtsvorde
ring uitspraak doet - Openbaar mi
nisterie bevoegd om die beslissing te 
doen betekenen. 

Het openbaar ministerie is bevoegd 
om een .door het strafgerecht gewezen 
verstekbeslissing te doen betekenen, ook 

al doet die beslissing enkel uitspraak op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

16 januari 1980 571 

26. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Proces-verbaal van 
de terechtzitting dat vermeldt dat de 
raadsman van een partij, namens deze 
Jaatste, een nota heeft neergelegd die 
een vordering bevat en met het visum 
van de voorzitter en de griffier is 
bekleed- Regelmatige coJJclusie. 

Een nota, ook al is zij niet onderte
kend, die een vordering bevat en met 
het visum van de voorzitter en de 
griffier is bekleed en dat, zoals blijkt uit 
de vermeldingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting, door de raadsman 
van een partij namens deze laatste is 
neergelegd, maakt een conclusie uit. 

3 juni 1980 1230 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

27. - Tuchtzaken - Openbaarheid 
van de zittingen en van de uitspraak 
voorgeschreven bij de artt. 96 en 97 Gw. 
- Bepalingen in de regel niet toepasse
lijk op de tuchtrechtelijke beslissingen. 

De openbaarheid van de zittingen en 
de uitspraak van de vonnissen in open
bare terechtzitting ingevolge de artt. 
96 en 97 Gw. zijn slechts toepasselijk op 
de rechtbanken van de Rechterlijke 
Orde; zij geldt in de regel niet: voor de 
tuchtrechtelijke gerechten en o.m. voor 
de raden van de Orde van Geneesheren. 
(Art. 19 K.B. 6 feb. 1970 tot regeling van 
de organisatie en de werking der raden 
van de Orde der Geneesheren.) 

6 december 1979 435 

28. - Tuchtzaken - Raad van beroep 
van de orde van architecten - De 
wettigheid van de beslissing van de raad 
kan blijken zowel uit de vermeldingen 
daarvan als uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting. 

Niet wettig is de beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van 
Architecten, die aan een architect schor
sing als tuchtsanctie oplegt, zonder dat 
uit de vaststellingen van de beslissing of 
uit het proces-verbaal van de terechtzit
ting blijkt dat die sanctie is uitgespro
ken met tweederdemeerderheid van de 
aanwezige !eden van de raad van beroep. 
(Art. 4, § 1, eerste lid, d, en 2 wet van 
26 juni 1963.) 

7 december 1979 445 
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HOOFDSTUK VII 
"t.lERKIEZINGSZAKEN 

VOORLOPIGE HECHTENIS 
HOOFDSTUK I. - Aanhouding 

HOOFDSTUK II. - Bevestiging 

HOOFDSTUK III. - Handhaving 

HOOFDSTUK IV. - Uitlevering 

HOOFDSTUK V. - Borgstelling 

HOOFDSTUK VI. - Douane en accijn-
zen 

HOOFDSTUK VII. - Onwettige hechte
nis 

HOOFDSTUKI 
AANHOUDING 

1. - Bevel tot aanhouding - Uitrei
king van het beval - Toe te passen 
wettelijke bepalingen. 

De uitreiking van een bevel tot aan
houding is onderworpen aan de bepalin
gen van de artt. 7 Gw., 1 en 2 wet van 
20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, als gewijzigd bij de wet 
van 13 maart 1973, 94, 95 en 96 Sv., en 
niet aan die van art. 5 wet van 
20 april 1874; dat artikel heeft immers 
aileen betrekking op de beslissing 
inzake handhaving van de voorlopige 
hechtenis na een maand. 

10 oktober 1979 176 

2. - Bevel tot medebrenging - Bevel 
door de onderzoeksrechter uitgevaar
digd, binnen vierentwintig uren. na de 
aanhouding betekend en met redenen 
omkleed - Bevel dat aan de vereisten 
van art. 7 Gw. voldoet. 

Het door de onderzoeksrechter uitge
va!!Idigd bevel tot medebrenging, dat 
binnen vierentwintig uren na de aan
houding is betekend en met redenen is 
omkleed, voldoet aan de vereisten van 
art. 7 Gw. 

5 februari 1980 659 

3. - Bevel tot medebrenging door de 
onderzoeksrechter uitgevaardigd - Ter
mijn van vierentwintig uren, bij 
art. 93 Sv. gesteld voor de ondervraging 
van de verdachte - Termijn (lie pas 
ingaat vanaf het ogenblik dat de ver
dachte ter beschikking van de onder
zoeksrechter is gesteld. 

Wanneer de onderzoeksrechter over
eenkomstig art. 93 Sv. een bevel tot 
medebrenging uitvaardigt, gaat de ter
mijn van vierentwintig uren voor de 

ondervraging van de verdachte, gesteld 
bij art. 93 van hetzelfde wetboek, pas in 
vanaf de tenuitvoerlegging van dat bevel, 
d.w.z. vanaf het ogenblik dat de ver
dachte ter beschikking van de onder
zoeksrechter is gesteld. 

5 februari 1980 659 

4. - Vrijhefdsberoving onder omstan
dfgheden die onverenfgbaar zijn met de 
bepalingen van art. 5 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens - Recht op 
vergoedfng - Vaststelling van de onwet-
tigheid van de hechtenis voor het instel
len van de rechtsvordering niet vereist. 

Het recht op vergoeding van hem die 
van zijn vrijheid is beroofd onder om
standigheden die onverenigbaar zijn met 
de bepalingen van art. 5 Europees Ver
drag Rechten van de Mens vereist niet 
dat v66r het instellen van die rechts-
vordering een rechterlijke beslissing de 
onwettigheid van die vrijheidsberoving 
heeft vastgesteld. (Art. 27 wet van 
20 april 1874, ingevoegd bij art. 5 wet 
van 13 maart 1973.) 

5 maart 1980 836 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

5. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.1.c, 3 en 4 - Onder
zoeksgerechten - Bevestiging van de 
voorlopige hechtenis. 

Art. 5.1.c, 3 en 4, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens,· dat o.a. toepasse
lijk is op de voorlopige hechtenis, moet 
door de onderzoeksgerechten in acht 
worden genomen bij de beslissing over 
de bevestiging van bet aanhoudings
·bevel. 

4 september 1979 3 

6. - Bevel tot aanhouding - Bevesti
ging - Verdachte die zijn verblijf in 
Belgie heeft- Motivering- Begrip. 

Door, buiten het geval dat het feit 
vijftien tot twintig jaar dwangarbeid of 
een zwaardere straf ten gevolge kan 
.hebben, enkel te vermelden dat de 
verdachte zijn verblijf in Belgie heeft 
maar dat hij, niettegenstaande de for
mele verklaringen van een derde, de 
feiten blijft loochenen, dat hij blijk geeft 
van halsstarrigheid ten aanzien van het 
feitenmateriaal, dat de feiten ter zake 
van de wapens emstig zijn en dat, 
indien hij in vrijheid zou worden ge
steld, de verdachte het onderzoek zou 
kunnen belemmeren, omschrijven het 
bevel tot aanhouding en de beslissing 
van het onderzoeksgerecht waarbij het 
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bevel tot aanhouding binnen vijf dagen 
wordt bevestigd, geen ernstige en uit
zonderlijke omstandigbeden, eigen aan 
de zaak of aan de persoonlijkheid van de 
verdacbte, die de openbare veiligbeid 
dermate raken dat de voorlopige becbte
nis is vereist. (Artt. 2 . en 4 wet 
20 april 1874, eerstgenoemd art. vervan
gen bij art. 2 wet 13 maart 1973.) 

buiten dat geval van enige mededeling 
van bet dossier sprake is. 

10 oktober 1979 176 

9. - Bevel tot aanhouding - Bevesti
ging binnen vijf dagen - Verdachte 
wiens verblijf in Belgie is gevestigd -
Redengeving- Begrip. 

11 september 1979 De beschikking of bet arrest waarin 37 ter bevestiging na vijf dagen van een 
bevel tot aanhouding dat buiten bet 
geval van art. 1, derde lid, wet 
van 20 april 1874, ten laste van een in 
Belgie verblijvende verdacbte is ver
leend, wordt vastgesteld dat de ontvlucb
ting van een gevaarlijk individu door 
zijn raadsman is vergemakkelijkt en dat 
zijn deelneming aan de feiten de open
bare veiligbeid in bet gedrang beeft 
gebracbt, geeft een nadere omschrijving 
van de ernstige en uitzonderlijke om
standigbeden, die de openbare veiligheid 
raken en waarop de aanbouding is 
gegrond, onder vermelding van de gege
vens eigen aan de zaak of de persoon

olijkbeid van de verdachte, waarmee die 
omstandigbeden verband bouden. (Art. 

7. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Handhaving van de voor
Jopige hechtenis - Verdachte in de 
onmogelijkheid zijn verdediging in per
soon voor te dragen, hoewel hij zulks wil 
doen - Onderzoeksgerecht dat zich 
·~oet begeven naar de plaats waar de 
betrokkene zich bevindt - Onmogelijk
heid - Onaantastbare beoordeling -
Noodzakelijke vaststelling. 

Zo de recbtspleging inzake de bevesti
ging van bet bevel tot aanhouding en de 
handhaving van de voorlopige becbtenis 
in beginsel vereist dat de verdacbte voor 
bet onderzoeksgerecbt in persoon ver
scbijnt, kan bet onderzoeksgerecbt even
wei wettig verplicbt zijn uitspraak te 
doen buiten de aanwezigbeid van de 
verdacbte, wanneer deze weigert' te ver
schijnen of in de onmogelijkheid ver
keert zicb te verplaatsen en niet ge
vraagd heeft zicb door zijn raadsman te 
laten vertegenwoordigen; boewel bet 
onderzoeksgerecbt zicb in beginsel, in 
dat laatste geval, naar de plaats moet. 
begeven waar de verdacbte zicb bevindt, 
oordeelt bet niettemin in feite, rekening 
houdende met bet vereiste van een 
goede recbtsbedeling, of bet niet moge
lijk is ter plaatse te gaan, maar bet moet 
die onmogelijkheid vaststellen. (Artt. 
4 en 5 wet van 20 april 1874.) 

26 september 1979 113 

8. - Bevel tot aanhouding - Bevesti- · 
ging binnen vijf dagen Wet 
van 20 april 1874, artt. 2 (gew. bij 
art. 2 wet van 13 maart 1973) en 4-
Mededeling van het dossier aan de 
verdachte of zijn raadsman - Medede-. 
ling bij de wet niet toegelaten. 

Volgens de wet kan inzake voorlopige 
hecbtenis de raadsman van de ver
dacbte, en niet de verdacbte zelf, van 
het dossier enkel inzage nemen in bet 
geval van art. 5 wet van 20 april 1874; 
noch uit de wet van 13 maart 1973 tot 
wijziging van de wet betreffende de 
voo:rlopige becbtenis, nocb uit enige 
andere wettelijke bepaling blijkt dat er 

2 wet van 20 april 1874, vervangen bij 
art. 2 wet van 13 maart 1973.) 

10 oktober 1979 176 

10. - Hoger beroep tegen een be
schikking tot bevestiging van een bevel 
tot aanhouding - Verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling -
Door de griffier aan de raadsman van de 
verdachte te geven bericht - Geen 
bericht of onregelmatig bericht- Gevol
gen. 

In geval van boger beroep tegen een 
beschikking tot bevestiging van een 
bevel tot aanhouding is bet door de 
griffier te geven bericbt van plaats, dag 
en uur van verschijning voor de kamer 
van inbescbuldigingstelling niet voorge
schreven op straffe van nietigbeid; een 
bericbt of een onregelmatig bericbt kan 
slecbts tot vernietiging van de recbtsple
ging leiden, indien daardoor bet recbt 
van de verdediging is gescbonden. 
(Artt. 4 en 20 wet van 20 april 1874.) 

23 januari 1980 587 

11. - Hoger beroep tegen een be
schikking tot bevestiglng van een bevel 
tot aanhouding - Verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling -
Door de griffier aan de raadsman van de 
verdachte te geven bericht - Geen 
bericht of onregelmatig bericht - Ver
dachte bere1d om te verschijnen zonde.r: 
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bijstand van zijn raadsman - Geen 
schending van het recht van verdedi
ging. 

Niettegenstaande het verzuim of de 
onregelmatigheid van het door de grif
fier aan de raadsman van de verdachte 
te geven bericht van plaats, dag en uur 
van de verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van 
beroep wordt' het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging niet 
geschonden door die kamer die, buiten 
aanwezigheid van de raadsman, uit
spraak doet op het hoger beroep tegen 
een beschikking van de raadkamer tot 
bevestiging van een ten laste van de 
verdachte verleend bevel tot aanhouding, 
wanneer deze zich bereid heeft ver
klaard te verschijnen zonder bijstand 
van zijn raadsman en zich verdedigd 
heeft zonder te vragen dat de zaak zou 
worden verdaagd om zijn recht van 
verdediging te beschermen en met name 
om de bijstand van zijn raadsman te 
kunnen krijgen. 

23 januari 1980 587 · 

HOOFDSTUKIII 
HANDHAVING 

12. - Rechtspleging voor het onder
zoeksgerecht - Verdachte weigert te 
verschijnen zonder bijstand van een 
raadsman - Onderzoeksgerecht niet 
bevoegd om aan de verdachte een raads
man toe te voegen. 

Geen enkele wettelijke bepaling laat 
toe dat de onderzoeksgerechten, zitting 
houdend inzake voorlopige hechtenis, 
wanneer de verdachte niet zelf een 
raadsman heeft gekozen, hem een raads
man voor zijn verdediging toevoegen. 

25 september 1979 104 

13. - Rechten van de verdediging -
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
- Verdachte weigert te verschijnen 
zonder de bijstand van f]en raadsman -
Door verdachte gekozen raadsman regel
matig verwittigd door dtJ griffier - Geen 
miskenning van de rechten van de 
verdediging. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging wordt niet geschonden door 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat bij verstek de beschik
king van de raadkamer bevestigt, dat de 
voorlopige hechtenis van de verdachte 
handhaaft, terwijl de griffier aan de doo.r 
laatstgenoemde gekozen raadsman 
regelmatig bericht heeft gegeven van de 
plaats, de dag en het uur van de. 

verschijning, en de verdachte zelf, nu hij 
tweemaal zonder bijstand van een advo
caat is verschenen, telkens uitstel heeft 
verkregen ten einde hem de gelegenheid 
te geven een raadsman te contacteren; 
de omstandigheid dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling geen derde uit
stel heeft verleend en nu de verdachte 
weigerde zonder bijstand van een advo
caat te verschijnen, bij verstek uitspraak 
heeft gedaan over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, tast de regelmatig
heid van het arrest niet aan. 

25 september 1979 104 

14. - Handhaving van de hechtenis 
na een maand - Verschijning voor bet. 
onderzoeksgerecht - Door de griffier 
aan de raadsman van de verdachte te 
geven bericht - Geen bericht of onre
gelmatig bericht- Gevolgen. 

Wanneer een verdachte voor het 
onderzoeksgerecht moet verschijnen om 
te horen beslissen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, is het door 
de griffier te geven bericht van de 
plaats, de dag en het uur van verschij
ning niet voorgeschreven op straffe eri 
nietigheid en vormt geen substantieel 
vormvereiste; geen of te late berichtge
ving kunnen dus niet leiden tot nietig
verklaring van die procedure, tenzij 
daardoor de rechten van de verdedi
ging zijn geschaad. (Art. 5 wet 
van 20 april 1874, gew. bij art. 3 wet van 
13 maart 1973.) 

26 september 1979 111 

15. - Handhaving van de hechtenis -
Geldigheid van het bevel tot aanhouding 
niet meer te betwisten. 

5 februari 1980 664 

16. - Handhaving van de hechtenis -
Wet van 20 april 1874, art. 5, gew. bij 
art. 3 wet van 13 maart 1973 - Motive
ring. 

De emstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, worden 
onder vermelding van gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, nauwkeurig omschreven door 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarin wordt gewezen op 
de ernst van de feiten eh op de gevaar
lijke geestesgesteldheid van de ver
dachte, alsmede op het gevaar dat de 
verdachte, die reeds vroeger wegens 
diefstal is veroordeeld, andere gelijkaar
dige feiten zou begaan. 

5 februari 1980 664 
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17. - Handhaving van de hechtenis- onder vermelding van de gegevens eigen 

Arrest waarin de redenen worden over- aan de zaak ·of aan de persoonlijkheid 
genomen die het openbaar ministerie in van de verdachte, nauwkeurig omschre
zijn schriftelijke vordering heeft aange- ven door het arrest van de kamer van 
voerd - Vorderingen waarin wordt ver- inbeschuldigingstelling dat releveert dat 
wezen naar vroegere in dezelfde zaak er tegen de verdachte ernstige aanwij
genomen schriftelijke vorderingen - zingen van schuld bestaan wegens deel
Regelmatig met redenen omkleed arrest neming aan de gijzeling van een man 
- Begrip. die slechts na verloop van 40 dagen in 

Regelmatig met redenen omkleed is vrijheid werd gesteld nadat een losprijs 
het arrest van de kamer van inbeschul- was betaald, dat de feiten een uitzonder
digingstelling dat, rechtdoende over de lijk emstig karakter hebben gelet op de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, langdurige vrijheidsberoving van het 
zegt dat het de redenen ovemeemt die slachtoffer en de omvang van de Iosprijs 
de procureur-generaal aanvoert in zijn · die voor de vrijlating diende betaald te 
schriftelijke vorderingen waarin zelf worden, dat dient gevreesd te worden 
wordt verwezen naar vroegere in dat de verdachte, na een eventuele 
dezelfde zaak genomen vorderingen, invrijheidstelling, het gerechtelijk onder
wanneer die redenen van die aard zijn zoek en de opsporing van het losgeld en 
dat zij dat arrest regelmatig met rede- van de voortvluchtige daders zal dwars
nen kunnen omkleden. (Art. 5 wet bomen, en dat er gevaar bestaat dat de 
van 20 april1874, gew. bij art. 3 wet van verdachte zich door vlucht aan het 
13 maart 1973.) onderzoek en de vervolging zal onttrek-

5 februari 1980 664 ken. (Art. 5 wet 20 april 1874, gew. bij 
art. 3 wet 13 maart 1973; art. 5, lid 1, c, 

18.- Art. 5, lid 3, Europees Verdrag Europees Verdrag Rechten van de 
Rechten van de Mens - Bepaling die Mens.) 
door het onderzoeksgerecht moet wor- 15 april 1980 1018 
den in acht genomen bij de uitspraak 
over de voorlopige hechtenis. (Impliciet.) 21. - Hechtenis onder de voorwaar-

27 februari 1980 794 den van art. 5, lid 1, c, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens -Art. 5, lid 3, van 

19. - Handhaving van de hechtenis - het Verdrag - Recht om binnen een 
Art. 5 wet van 20 april 1874, gew. bij redelijke termijn te worden berecht -
art. 3 wet van 13 maart 1973 - Redenge- tt Redelijke termijn " - Begrip. 
ving. De « redelijke termijn " waarbinnen, 

De emstige en uitzonderlijke omstan- luidens art. 5, lid 3, van het Verdrag tot 
digheden die dermate de openbare vei- Bescherming van de Rechten van de 
ligheid raken dat de voorlopige hechte- Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
nis moet worden gehandhaafd, worden een ieder die gevangen wordt gehouden 
onder vermelding van gegevens eigen overeenkomstig lid 1, c, van hetzelfde 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de artikel, het recht heeft te worden 
verdachte nauwkeurig omschreven door· berecht of te worden vrijgelaten tijdens 
het arrest van de kamer van inbeschul- de procedure, moet, in de betekenis van 
digingstelling waarin wordt gewezen op die bepaling, niet in abstracto maar wei 
de ernst van de feiten, rekening ermee in het Iicht van de gegevens van iedere 
houdende dat zij zich herhaaldelijk zaak worden beoordeeld. 
voordeden en een dodelijke afloop had- 15 april 1980 1018 
den, op de gevaarlijke persoonlijkheid 
van de verdachte wegens haar aanhou
dende neiging tot overtreding van welbe
paalde wetten en haar gedrag waarvan 
de invloed zeer schadelijk is voor de 
lichamelijke gezondheid en zedelijkheid 
van de jeugd. 

26 maart 1980 942 

20. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan-, 
digheden die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, worden, 

22. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5, lid 3 - Recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht - Verantwoording - Redenge
ving. 

Wettelijk verantwoord en regelmatig 
gemotiveerd is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, beslis
sende over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, met betrekking tot het 
bij art. 5, lid 3, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bepaalde recht 
van de verdachte om binnen een rede-
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lijke termijn te worden berecht, vaststelt 
dat de daden van onderzoek die nodig 
zijn om de waarheid te ontdekken, nog 
gaande zijn en zonder onverantwoorde 
vertraging worden verricht. 

15 april 1980 1018 

23.- Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 2 - Bepaling zonder 
verband met de handhaving van de 
voorlopige hechtenis. 

De handhaving van de voorlopige 
hechtenis, onder de door de rechter 
overeenkomstig de wet bepaalde voor
waarden, doet geen afbreuk aan het 
vermoeden van onschuld waarop de 
verdachte, luidens art. 6, lid 2, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, aan
spraak kan maken voor het vonnisge
recht. 

15 april 1980 1018 

24. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5, lid 3 - Recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht of vrijgelaten tijdens het proces 
- Bepaling die door de onderzoeksge
rechten in acht moeten worden genomen 
wanneer zij over de voorlopige hechtenis 
beslissen. 

Art. 5, lid 3, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens dat een ieder die 
gevangen wordt gehouden, overeenkom
stig § 1, c, van hetzelfde artikel, het 
recht toekent om binnen een redelijke 
termijn te worden berecht, moet door de 
onderzoeksgerechten in acht worden 
genomen wanneer zij over de voorlopige 
hechtenis beslissen. 

15 april 1980 1022 

25. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 - Draagwijdte. 

Art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, in zoverre het een 
ieder het recht toekent, bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde strafvordering, op een open
bare behandeling van zijn zaak binnen 
een redelijke termijn, heeft betrekking 
op de rechten van de verdediging voor 
het vonnisgerecht en niet voor de onder
zoeksgerechten die beslissen over de 
voorlopige hechtenis. 

15 april 1980 1022 

26. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5, lid 3 - Recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht of vrijgelaten tijdens het proces 
- Verantwoording- Redengeving. 

Wettelijk verantwoord en regelmatig 
gemotiveerd is het arrest van de kamer 

van inbeschuldigingstelling dat, beslis
sende over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, met betrekking tot het 
bij art. 5, lid 3, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bepaalde recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
. berecht, vaststelt dat de daden van 
onderzoek die nodig zijn om de waar
heid te ontdekken, nog gaande zijn en 
zonder onverantwoorde vertraging wor
den verricht. 

15 april 1980 1022 

27. - Handhaving van de hechtenis 
na een maand - Betwisting van de 
geldigheid van het aanhoudingsbevel 
niet mettr mogelijk. 

16 april 198o 1024 

28. - Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 -
Redengeving. 

Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing tot handhaving van de voorlo
pige hechtenis, wanneer het onderzoeks
gerecht de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden, die de openbare veilig
heid raken en de handhaving van 
de voorlopige hechtenis noodzakelijk 
maken, beoordeelt op een vroegere 
datum dan die waarop het zijn beslissing 
uitspreekt; zulks is o.m. het geval als dat 
gerecht de gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte 
opgeeft met verwijzing naar de redenen 
van een vroeger arrest, zonder enige 
bijkomende beschouwing of verduidelij
king waaruit kan worden afgeleid dat 
die redenen nog bestaan ten tijde van de 
uitspraak van zijn beslissing. 

23 april 1980 1055 

29.- Art 20 Wet Voorlopige Hechte
nis - Termijn waarbinnen het hot van 
beroep uitspraak moet doen - Afstand 
van termijn door de verdachte - At
stand zonder gevolg. 

Nu de bepalingen van art. 20 Wet 
Voorlopige Hechtenis, gew. bij de wet 
van 25 juli 1959, van openbare orde zijn, 
kunnen noch de door de verdachte 
gedane afstand van de termijn van 
vijftien dagen, vastgesteld in die bepa
ling enkel met de bedoeling de uitspraak 
van het arrest te vertragen, noch de 
vermelding in het arrest dat het op 
verzoek van verdachte is dat de uit
spraak na het verstrijken van de termijn 
van vijftien dagen zal volgen, het verlen
gen van de genoemde termijn naar recht 
verantwoorden. 

27 mei 1980 1187 
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30. - Handhaving van de hechtenis -

Wet van 20 april 1874, art. 5, gew. bij 
art. 3 wet van 13 maart 1973 - Redenge
ving. 

De emstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, worden 
nauwkeurig omschreven door het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat erop wijst dat de feiten emstig 
zijn en voor het hof van assisen kunnen 
worden gebracht en, onder verwijzing 
naar de redenen van vroegere arresten, 
·vaststelt dat de vrijlating van de betichte 
een schandaal en een ernstige oproer 
zou verwekken waardoor de openbare 
veiligheid die de burgers wettig kunnen 
verwachten, in het gedrang zou komen 
en zegt dat die redenen nog bestaan. 

25 juni 1980 1344 

31. - Handhaving van de hechtenis -
Wet van 20 april 1874 - Aanwijzingen 
van schuld- Redengeving- Begrip. 

Hoewel de onderzoeksgerechten, inge
val zij de voorlopige hechtenis handha
ven, hun beslissing met redenen moeten 
omkleden, zoals zulks is voorgeschreven 
bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn 
zij evenwel, bij gebrek aan een conclusie 
dienaangaande, niet verplicht bovendien 
uitdrukkelijk vast te stellen dat er vol
doende · aanwijzingen van schuld be
staan; wanneer in conclusie wordt be
twist dat zodanige aanwijzingen bestaan, 
antwoorden die gerechten regelmatig op 
de conclusie door vast te stellen dat 
zodanige aanwijzingen bestaan. 

25 juni 1980 1344 

32. - Handhaving van de hechtenis -
Wet van 20 april 1874, art. 5 - Conclusie 
van de verdachte - Ernstige en uit
zonderlijke omsta.ndigheid - Redenge-
ving- Begrip. · 

Daar art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 
zoals het is gewijzigd bij art. 3 wet 
13 maart 1973, voorschrijft dat wanneer 
het onderzoeksgerecht beslist dat de 
voorlopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd, dat gerecht de emstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die der
mate de openbare veiligheid raken dat 
ze de handhaving van de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk maken, nauw
keurig moet omschrijven en de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte moet vermelden, moet 
dat gerecht, op straffe van schending 
van genoemd artikel, :antwoorden op de. 

conclusie waarin o.a. wordt betwist dat 
dergelijke emstige en uitzonderlijke 
omstandigheden bestaan. 

25 juni 1980 1344 

33. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Hoger beroep - Bericht 
nopens plaats, dag en uur van verschij
ning van de kamer van inbeschuldi
gingstelling - Bericht moet enkel aan 
·de raadsman en niet aan de verdachte 
worden gegeven. 

18 juli 1980 1385 

34. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Hoger beroep tegen de 
beslissing waarbij de voorlopige hechte
nis wordt gehandhaafd - Raadsman 
van de verdachte, die deze niet heeft 
bijgestaan voor de kamer van inbeschul
digingstelling - Raadsman aan wie 
regelmatig bericht werd gegeven van 
plaats, dag en uur van verschijning voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling -
Verdachte die zich heeft verdedigd zon
der dat blijkt dat hij een verdaging van 
de zaak heeft gevraagd --- Geen schen
ding van de rechten van de verdediging 
noch van de artikelen 5, derde lid, en 20, 
vijfde lid, van de wet op de voorlopige 
hechtenis. 

18 juli 1980 1385 

35. - Beschikking van de raadkamer 
dat de voorlopige hechtenis niet behoeft 
te worden gehandhaafd - Hoger beroep 
door het openbaar ministerie ingesteld 
binnen de wettelijke termijn - Open
baar ministerie dat vroeger de vermel
ding « zonder verzet " op de beschikking 
heeft geschreven - Niettemin ontvanke
lijk hoger beroep. 

Uit de omstandigheid dat het open
baar ministerie de vermelding c zonder 
verzet » heeft geschreven op een be
schikking van de raadkamer kan niet 
wettig worden afgeleid dat het geen 
recht heeft om binnen de wettelijke 
termijn hoger beroep in te stellen tegen 
de beschikking dat de voorlopige hechte
nis niet behoeft te worden gehandhaafd. 

13 augustus 1980 1395 

36. - Beschikking van de raadkamer 
- . Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Aanzegging van het boger 
beroep aan de verdachte niet voorge
schreven. (Art. 20 wet 20 april 1874.) 

13 augustus 1980 1395 

HOOFDSTUK IV 
UITLEVERING 



-213-
HOOFDSTUKV 

BORGSTELLING 

37. - Invrijheidstelling - Zekerheid 
- Toewijzing aan de Staat - Voorwaar
den. 

De beslissing tot veroordeling waarbij 
aan de Staat de door de verdachte bij 
zijn invrijheidstelling gestelde zekerheid 
wordt toegewezen, is naar recht verant
woord wanneer zij vaststelt dat de 
verdachte zonder wettige reden van 
verschoning niet is verschenen bij enige 
proceshandeling. (Wet van 20 april 1874, 
artt. 10, 14 en 15.) (Impliciet.) 

5 februari 1980 671 

HOOFDSTUK VI 
DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 
ONWE'ITIGE HECHTENIS 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvanke
lijkheid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
. .cassatieberoep is ingesteld. 

· § 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Mdeling 5. - Mstand. 
Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

VOORRECHTEN 
KEN 

EN 
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HYPOTHE-

Opzeggingsvergoeding verschuldigd aan 
een werknemer als bedoeld in art. 1 wet 
12 april 1965 - Schuldvordering tot 
vergoeding gewaarborgd door een alge
meen voorrecht op aile roerende goede
ren van de werkgever. 

17 april 1980 1035 

VOORZIENING IN CASSATIE 

HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Algemene 
begrippen. Voorziening in het belang 
van de wet - zie : Cassatie, hoofd
stuk III 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Mdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvanke

lijkheid t.a.v. een partij. 
Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

Mdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvanke

lijkheid t.a.v. een partij. 
Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 
·Mdeling 3.- Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvanke
lijkheid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§. 9. Allerlei. 

Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat- · 
baar voor cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep .. 

§ 2. Beslissingen in feite ~n in 
rechte. Mdeling 3.- Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van beteke
ning en/of neerlegging. 

§ 3. Beslissingen .. waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 
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Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3.- Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

Mdeling 1. - Eisers en verweerders. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Beklaagde en verdachte. 
§ 2. Openbaar ministerie en vervol-

gende partij. 
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
§ 4. Burgerlijke partij. 
§ 5. Tussenkomende partij. 
§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. Burgerlijke 
rechtsvordering. 

§ 11. Beklaagde. 
§ 12. Openbaar ministerie. 
§ 13. Burgerrechtelijk aansprake-

lijke. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 
Onderafdeling 1. - Stafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 

eindbeslissing). 
§ 3. Eindbeslissing. 
§ 4. Geen eindbeslissing,· toch on

middellijk vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 
Onderafdeling 2. Burgerlijke 

rechtsvordering. 
§ 11. Duur, begin en einde. 
§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on

middellijk vatbaar voor cassa
tie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 
Afdeling 3.- Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en! of neerlegging. · 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvanke
lijkheid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Onderafdeling 2. Burgerlijke 
rechtsvordering. 

§ 11. Algemeen. 
§ 12. Beklaagde. 
§ 13. Openbaar ministerie. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 
§ 1. Strafvordering. 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - T.ermijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3.- Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3.- Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatiebroep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK \'!II. - Arresten Raad 
van State 
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HOOFDSTUKI 
(INLEIDING) ALGEMENE BEGRIPPEN. 

VOORZIENING IN HET BELANG VAN DE 
WEI' - ZIE : CASSATIE, HOOFDSTUK III 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Mdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

1. - Directe belastingen - Indiening 
van het cassatieverzoekschrift en de 
erbij gevoegde stukken - Termijn -
Aanvang. 

De termijn van drie maanden die op 
straffe van verval bij art. 289 W.I.B. is 
voorgeschreven voor de indiening van 
het cassatieverzoekschrift en de erbij 
gevoegde stukken gaat pas in vanaf de 
kennisgeving, bij aangetekende brief, 
van het arrest van het hof van beroep 
door de griffie van dat hof. 

30 januari 1980 632 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 

Mdeling 3.- Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 

2. - Vorm - Directe provincie- en 
gemeentebelastingen Voorziening 
ingesteld door een gevolmachtigde, tegen 
een beslissing van de bestendige deputa
tie van een provincieraad - Overlegging 
van de volmacht- Begrip. 

Wanneer de voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen wordt 
ingesteld door een andere gevolmach
tigde dan een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, moet de volmacht worden 
gehecht aan de verklaring van voorzie
ning of ter griffie van het Hof worden. 
neergelegd binnen de termijn bepaald 
bij art. 420bis, tweede lid, Sv. (Art. 4 wet 
22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; 
art. 13 wet 5 juli 1871; art. 16 wet 
22 juni 1877.) 

3. - Directe belastingen - Voorzie
ning waarbij geen middel wordt aange
voerd - Niet ontvankelijke voorziening. 

16 januari 1980 568 

4. - Vorm - Directe gemeentebe
lastingen - Voorziening tegen een be-
slissing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad - Geen middel door 
de eiser voorgedragen tot staving van 
zijn voorziening - Geen ambtshalve op 
te werpen n1iddel dat de ·openbare orde 
raakt- Ver.ve1ping van de voorziening. 

25 april 1980 1067 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

5. - Vorm - Directe gemeentebe
Jastingen - Beslissing van de besten
dige deputatie - Betekening van de 
verklaring van voorziening - Vormver
eiste voor de ontvankelijkheid van de 
voorziening. 

7 november 1979 298 

6. - Vorm - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen Voorziening 
tegen een besluit van de bestendige 
deputatie - Vereiste van een verklaring 
van voorziening ter griffie van de pro
vincieraad en vervolgens van de beteke
ning van die verklaring aan de partij 
tegen rvie de voorziening is gericht. 

De voorziening in cassatie tegen een 
besluit van de bestendige deputatie van 
een provincieraad inzake een bezwaar
schrift tegen een aanslag inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen is 
ontvankelijk op voorwaarde dat binnen 
een maand na de betekening van de 
bestreden beslissing een verklaring van 
voorziening wordt gedaan en dat vervol
gens de voorziening, op straffe van 
verval, binnen tien dagen wordt bete
kend aan de partij tegen wie zij is 
gericht. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; 
art. 2 wet 22 juni 1865; artt. 14 en 16 wet 
22 juni 1877.) 

14 november 1979 347 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

7. - Vorm - Directe gemeentebe
Jastingen - Overlegging van stukken 
door eiser - Voorwaarden. 

De eiser tot cassatie van een besluit 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad inzake directe gemeente
belastingen mag na verloop van twee 
maanden sedert de dag waarop de zaak 
op de algemene rol is ingeschreven geen 
andere stukken meer indienen dan 

17 september 1979 51 akten van afstand of hervatting van het 
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geding of akten waaruit blijkt dat de . 
voorziening doelloos is geworden. (Art. 
420bis Sv.). 

14 december 1979 472 

8. - Vor.m - Burgerlijke zaken -
Cassatieverzoekschrift- Verzoekschrift 
dat zowel op het afschrift als op het 
origineel door een advocaat bij het Hot 
van Cassatie moet ondertekend zijn. · 

31 januari 1980 645 

9. - Vorm - Directe gemeentebe
Jasting - Gemeente, eiseres - Voorzie
ning ingesteld door het college van 
burgemeester en schepenen - Machti
ging van de gemeenteraad niet voorge
Jegd binnen de termijn van art. 420bis 
Sv. - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

20 februari 1980 733 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 

10. - Burgerlijke zaken - Personen 
tegen wie cassatieberoep kan worden 
ingesteld - Door de verweerder in de 
hoofdvordering tot vrijwaring opgeroe
pen partij veroordeeld tot diens vrijwa-. 
ring - Cassatieberoep van die part/j 
tegen de eiser tot vrijwaring en tegen de 
oorspronkelijke eiser - Betwisting van 
de wettigheid van de beslissing waarbij 
d_e hoofdvordering gegrond verklaard 
wordt - Ontvankelijkheid van de aldus 
ingestelde voorzieping. 

De tot vrijwaring opgeroepen partij, 
die is veroordeeld om de verweerder in 
de hoofdvordering te vrijwaren, is ont
vankelijk om zich in cassatie te voorzien 
tegen de partij door wie zij tot vrijwa
ring was opgeroepen en tegen de oor
spronkelijke eiser, als zij de wettigheid · 
betwist van de beslissing waarbij de 
hoofdvordering gegrond wordt verklaard. 

28 september 1979 124 

11. - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Geen geding aanhangig voor de feiten
rechter tussen de eiser en de verweerder 
en geen veroordeling van de eiser ten 
gunste van de verweerder - Niet ont
vankelijke voorziening. 

4 oktober 1979 144 

12. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie een 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Burgerlijke zaken - Voorziening tegen 
beschikldngen van een beslissing die 
geen betrekking hebben op de eiser -
Niet ontvankelijke voorziening. 

5 oktober 1979 155 

13. - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Voorziening door een 
eiser, in persoonlijke naam, ingesteld die 
als zodanig geen partij was in de 
bestreden beslissing - Niet ontvanke
Jijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
de eiser in eigen naam heeft ingesteld, 
indien hij als zodanig geen partij was bij 
de bestreden beslissing. 

25 oktober 1979 264 

14. - Personen tegen wie een voorzie
ning kan worden ingesteld - Burger
Jijke zaken - Voorziening gericht tegen 
een partij ten opzichte van wie het 
hoger beroep van eiser niet toelaatbaar 
is verklaard - Middelen die niet opko
men tegen die beslissing - Niet ontvan
kelijke voorziening. 

25 januari 1980 611 

15. - Personen tegen wie een cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Bur
gerlijke zaken - Voorziening gericht 
tegen alle partijen die in de zaak voor de 
rechter in hoger beroep waren betrok
ken - Middel dat niet strekt tot vernie
tiging van de beslissing betreffende de 
rechtsvordering tegen een van de par
tijen - Voorziening niet ontv;u:zkelijk 
t.a. v. deze partij - Voorwaarden. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is de voorziening tegen een 
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partij, wanneer geen middel wordt aan
gevoerd tegen de beslissing die haar 
betreft, en deze niet wordt belnvloed 
door de vernietiging van de beslissing 
over de rechtsbetrekkingen tussen de 
andere partijen. 

28 februari 1980 801 

16. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Voorziening gericht tegen 
de verweersters die rechtspersoonlijk
heid hebben en tegen de afzonderlijke 
entiteit die zij zouden vormen - Geen 
vermelding in het cassatieberoep van de 
rechtsvorm van die entiteit - Vaststel
Jing door het Hot dat de rechtspersoon
lijkheid van die entiteit uit niets blijkt 
- Cassatieberoep niet ontvankelijk in. 
zoverre het tegen die entiteit is gericht. 

31 maart 1980 962 

17. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken 
- Voorziening van een eiser die geen 
partij is bij de bestreden beslissing -
Niet ontvankelijke voorziening. 

17 april 1980 1035 

18. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Cassatieberoep van een 
burgerlijke partij tegen andere burger
lijke partijen - Geen geding tussen die 
partijen en geen veroordeling van de 
eerste ten gunste van de andere burger
lijke partijen - Cassatieberoep zonder 
bestaansreden. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het cassatieberoep van een 
burgerlijke partij tegen andere burger
lijke partijen, wanneer tussen hen geen 
geding bestaat en de beslissing geen 
veroordeling ten laste van de eerste en 
ten gunste van de andere uitspreekt. 

25 juni 1980 1348 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. elm partij. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatie
beroep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

19. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Arrest dat een onderzoeksmaatregel 
beveelt - Voorziening voor het eind
arrest- Niet ontvankelijke voorziening. 

14 september 1979 50 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 

Mdeling 3.- Vormen. 

§ 1. Vorm van bet cassatieberoep en 
vermeldingen. 

20. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Geen enkel middel voorgedragen - Niet 
ontvankelijke voorziening. 

20 september 1979 73 

21. - Vorm - Burgerlijke zaken 
Verzoekschrift tot cassatie - Verzoek
schrift dat door een advocaat bij het Hot 
van Cassatie moet ondertekend zijn. 

20 september 1979 77 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

22. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Exploot van betekening van de bestre
den beslissing waaruit niet met zeker
heid kan worden opgemaakt of het 
afschrift van de akte aan de eiser is 
afgegeven in zijn hoedanigheid van ge
adresseerde - Betekening waardoor de 
cassatietermijn niet ingaat. 

In burgerlijke zaken kan de beteke
ning van de bestreden beslissing' de 
cassatietermijn niet doen ingaan als uit 
de vermeldingen van het exploot van 
betekening niet met zekerbeid blijkt dat 
bet afscbrift van de akte door de optre
dende gerecbtsdeurwaarder is afgegeven 
aan de eiser in zijn hoedanigheid van 
geadresseerde van de akte en niet als 
familielid van een andere geadresseerde 
die overleden is. (Artt. 1073 en 
1078 Ger.W.) 

4 oktober 1979 148 

23. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Betekening aan de verweerder van het 
verzoekschrift te doeiJ voor de indiening 
ervan ter griHie van het Hof. 

5 oktober 1979 151 

24. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Exploot van betekening aan de verweer
der bij het verzoekschrift te voegen bij 
de indiening ervan ter griffie - Voorge
schreven op straffe van nietigheid van 
het cassatieberoep. 

5 oktober 1979 151 

25. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Exploot van betekening aan de verweer
der bij de indiening van het verzoek
schrift ter griHie niet bij het verzoek
schrift gevoegd - Exploot ter griffie 
afgegeven nadat het verzoekschrift werd 
ingediend - Te Jaat ingediend - Te 
late indiening door de schuld van een 
lasthebber - Voor de eiser geen over
maclJt, daar deze een onoverkomelijk 
beletsel onderstelt. 

5 oktober 1979 151 
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§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 

26. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Neerlegging van mem01ies - Burger
lijke zaken - Memorie door de verweer
der aan de griffie gezonden zonder de 
medewerking van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie - Memorie waarop het 
hof geen acht slaat. 

7 januari 1980 529 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie ). 

2'7. - Neerlegging van stukken -
Burgerlijke zaken - Stukken door de 
verweerder aan de griffie gezonden zon
der de tussenkomst van een advocaat bij 
het Hof van Cassatie - Stukken waarop 
het Hof geen acht slaat. 

In burgerlijke zaken kan het Hof geen 
acht slaan op stukken die door de 
verweerder of in zijn naam aan de 
griffie zijn gezonden zonder de tussen
komst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie. (Art. 1098 Ger.W.) 

26 november 1979 379 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
28. - Middel van niet-ontvankelijk

heid - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid ambtshalve onder
zocht door het Hot. 

ontvankelijkheid opwerpt en de eiser 
stukken indient waaruit blijkt dat de 
voorziening ontvankelijk is, verwerpt het 
Hof het middel van niet-ontvankelijk
heid. 

25 oktober 1979 258 

32. - Middel van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid opgeworpen door 
het openbaar ministerie - Betekening 
vereist - Ambtelijke tussenkomst van 
de advocaten van de partijen vereist. 

17 april 1980 1035 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

33. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Beslissing gewezen in 
eerste aanleg - Voorziening niet ont
vankelijk. 

5 oktober 1979 154 

34. - Burgerlijke zaken - Rechtbank 
in eerste aanleg waarbij het hoger 
beroep tegen een vonnis van de vrede
rechter aanhangig is - Beslissing van 
de vrederechter, na echtscheiding, op de 
hoofdvordering tot herziening van. de 
uitkering tot onderhoud van de kinderen 

Het Hof beveelt verdaging van de zaak 
indien het een middel van niet-ontvan
kelijkheid ambtshalve wenst te onder
zoeken. (Art. 1093, derde lid, Ger.W.). 

50 en op de tegenvordering tot regeling van 
het bezoekrecht van een der ouders -
Beslissing van de rechtbank van eerste 
aanleg dat de vrederechter niet bevoegd 
was om uitspraak te doen over het 
bezoekrecht - Beslissing ten grande en 
in eerste aanleg over het bezoekrecht en 
in hoger beroep over de herziening van 
de uitkering tot onderhoud - Cassatie
beroep tegen het vonnis van de recht
bank als appelrechter - Ontvankelijk 
cassatieberoep. 

14 september 1979 

29. - Middel van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid opgeworpen door 
het openbaar ministerie Kennisge
ving. 

4 oktober 1979 144 
30. - Middel van niet-ontvankelijk

heid - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid opgeworpen door 
het openbaar ministerie Kennisge
ving. 

5 oktober 1979 155 
31. - Burgerlijke zaken - Middel van 

niet-ontvankelijkheid door het openbaar 
ministerie of door de verweerder opge
worpen - Indiening door de eiser van 
stukken ter vez·antwooJ'(ling van de ont
vankelijkheid van de voorziening -
Verwerping van het middel van niet-ont
vankelijkheid. 

Wanneer het openbaar ministerie of 
de verweerder tegen een voorziening in 
burgerlijke zaken een middel van niet-

Wanneer de rechtbank van eerste 
aanleg, waarbij het boger beroep aan
hangig is tegen het vonnis van de 
vrederechter, waarin na echtscheiding 
ten gronde uitspraak gedaan wordt op 
een hoofdvordering tot herziening van 
een uitkering tot onderhoud voor de 
kinderen en op een tegenvordering tot 
regeling van het bezoekrecht van een 
der ouders, beslist dat de vrederechter 
niet bevoegd was om kennis te nemen 
van die tegenvordering en, ten gronde 
uitspraak doende, enerzijds, zich 
bevoegd verklaart en in eerste aanleg 
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beslist op de tegenvordering en, ander
zijds, als appelrechter op de hoofdvorde
ring beslist, is de voorziening ontvanke
lijk in zoverre zij gericht is tegen die 
laatste beslissing. (Impliciet.) 

14 november 1979 347 

35. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
Jijke zaken - Vonnis van de arbeids
rechtbank in eerste aanleg gewezen 
Niet ontvankelijke voorziening. 

24 december 1979 505 

36. _,... Beslissing waartegen cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Partij die belang heeft bij 
het cassatieberoep - Belang - Begrip. 

Wanneer een arrest een partij in de 
kosten van het hoger beroep jegens 
zekere verweerders veroordeelt en aldus 
niet kan worden uitgemaakt of daarin de 
kosten begrepen zijn van het principaal 
en het incidenteel hoger beroep van die 
verweerders tegen andere verweerders 
die in de zaak zijn betrokken en waar

sing, ook al is het tweede cassatieberoep 
ingesteld voordat het eerste was verwor
pen. 

16 mei 1980 1155 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 
Mdeling 5. - Afstand. 

39. - Atstand - Burgerlijke zaken -
Eiser namens wie cassatieberoep is 
ingesteld, overleden v66r de betekening 
van het verzoekschrift aan de verweer
der - Atstand namens de erfgenaam en 
rechthebbende door toedoen van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie. 

Wanneer iii burgerlijke zaken, degene 
namens wie cassatieberoep is ingesteld, 
overlijdt voordat het verzoekschrift aan 
de verweerder wordt betekend, verleent 
het Hof akte van de afstand van het 
cassatieberoep door een advocaat bij het 
Hof namens de erfgenaam en rechtheb
bende van de overledene. (Artt. 824 en 
1112 Ger.W.) 

4 oktober 1979 148 
mee de partij die in de kosten is 40. - Burgerlijke zaken - Afstand 
veroordeeld geen geding had aangespan- gegrond op een onjuiste reden - At
nen, heeft die partij er belang bij zich in stand niet uit te Jeggen als een berusting 
cassatie te voorzien tegen alle in de zaak - Gevolg. 
betrokken verweerders, daar de vernieti- Wa,nneer in burgerlijke zaken de eiser 
ging van de beslissing over de kosten, in in cassatie afstand doet van zijn cassa
dat geval, voor alle verweerders geldt. tieberoep op grond dat het niet ontvan-

20 maart 1980 907 kelijk is, wegens een door hem nader 
§ 2. Beslissingen 

rechte. 
in feite en in bepaalde onregelmatigheid, hoewel hij 

zich het recht voorbehoudt opnieuw in 
cassatie te komen, kan die afstand niet 
worden uitgelegd als een berusting en 
verleent het Hof daarvan geen akte als 
het vaststelt dat de ter verantwoording 
van de afstand aangevoerde reden 

37.- Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
Jijke zaken - Beslissing in laatste 
aanleg waarin verzuimd is uitspraak te 
doen over een punt van de vordering -
Ontvankelijke voorziening. 

Cassatieberoep staat open tegen de 
beslissing in laatste aanleg waarin ver
zuimd is uitspraak te doen over een 
punt van de vordering. (Art. 1138, 3", 
Ger.W.) 

6 december 1979 429 

onjuist is. 
16 mei 1980 

Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

1155 

Mdeling 1. - Personen door of tegen 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds wie cassatieberoep kan worden inge-

cassatieberoep is ingesteld. steld. 
38. - Burgerlijke zaken - Beslissin

gen waartegen cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Cassatieberoep na cas
satieberoep uitgesloten - Uitzonderin
gen. 

Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtsza
ken en het geval van regelmatige af
stand kan, in burgerlijke zaken, een 
partij zich geen tweede maal in cassatie 
voorzien tegen een en dezelfde beslis-

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Mdeling 3.- Vormen. 

41. - Vorm - Dienstplicht - Geen 
middel voorgedragen Niet-ontvanke-
Jijkheid. 

5 november 1979 287 
Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
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Mdeling 5. - Mstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUKV 
STRAFZAKEN 

Mdeling 1. - Eisers en verweerders. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Beklaagde en verdachte. 

42. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van een beklaagde tegen de 
beslissing op de rechtsvorderingen van 
het openbaar ministerie tegen een 
medebeklaagde en tegen de voor deze 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Voorziening namens een overledene -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

3 juni 1980 1230 

§ 2. Openbaar ministerie en vervol
gende partij. 

§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

49. - Strafzaken - Partij burgerrech
telijk aansprakelijk verklaard voor de 
kosten van de strarvordering - Cassa
tieberoep tegen het openbaar ministerie 
- Ontvankelijk cassatieberoep. 

De partij die burgerrechtelijk aanspra
kelijk is verklaard voor de kosten van de 
strafvordering is ontvankelijk om zich in 
cassatie te voorzien tegen het openbaar 
ministerie met betrekking tot dat be-

25 september 1979 96 schikkende gedeelte. 
43. - Personen bevoegd om zich in 

cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van de beklaagde - Voor
ziening tegen de beslissing op de 
rechtsvordering l'an het openbaar mi
nisterie tegen een medebeklaagde -
Niet ontvankelijke voorziening. 

14 november 1979 341 

44. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Strarvordering - Beslissing van onbe
voegdheid - Voorziening van beklaagde 
niet ontvankelijk - Gebrek aan belang. 

11 december 1979 451 

27 februari. 1980 795 

50. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Strarvordering - Voorziening · van de 
voor een beklaagde burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij tegen de beslissing 
op de door het openbaar ministerie 
ingestelde strarvordering tegen een 
medebeklaagde - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

27 februari 1980 795 

§ 4. Burgerlijke partij. 

51. - Personen bevoegd om zich in 
45. - Personen bevoegd om zich 

cassatie te voorzien - Strafzaken 
Voorziening namens een overledene 
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

in cassatie te voorzien - Strafzaken -
VoorziezPng van de burgerlijke partij 
tegen de beslissing op de strarvordering 
- Burgerlijke partij niet veroordeeld in 

27 februari 1980 792 

46. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Cassatieberoep van een beklaagde -
Cassatieberoep gericht tegen de beslis
sing op de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie ten laste van een 
medebeklaagde - Niet ontvankelijk cas
satieb'eroep. 

27 februari 1980 795 
47. - Personen bevoegd om zich in 

cassatie te voorzien - Strafzaken -
Strarv&oori~-B~Mm~&eoostr~ 
vordering verjaard verklaart en die de 
beklaagde niet veroordeelt in de kosten 
van die rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 

27 februari 1980 797 

48. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -

kosten van deze rechtsvordering - Niet 
ontvankelijke voorziening. 

25 september 1979 96 

52. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Arrest van buitenvervolgingstelling -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij. 

De burgerlijke partij is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling, niet 
enkel in zoverre zij bij dat arrest wordt 
veroordeeld tot schadevergoeding jegens 
de verdachte, in de kosten van de 
strafvordering of van de burgerlijke 
rechtsvordering, of dat arrest een andere 
beschikking bevat ove~ de burgerlijke 
rechtsvordering, maar ook in zoverre het 
cassatieberoep gericht is tegen de beslis
sing van buitenvervolgingstelling zelf, 
die op het verzet van de burgerlijke 
partij is gewezen. 

7 november 1979 298 
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53. - Personen bevoegd om zich in 

cassatie te voorzien - Cassatieberoep 
van de burgerlijke partij tegen de ~slis
sing op de strafvordering - Burgerlijke 
partij als dusdanig niet veroordeeld in 
kosten van die strafvordering Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

27 februari 1980 795 

54. - Personen bevoegd om cassatie
beroep in te stellen - Strafzaken -
Arrest van buitenvervolgingstelling -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
- Draagwijdte. 

De burgerlijke partij is bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling vap 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van een hof van beroep, niet enkel in 
zoverre het die partij tot schadevergoe
ding jegens de verdachte en in de kosten 
van de strafvordering of in die van de 
burgerlijke rechtsvordering veroordeelt 
doch ook, onder meer, in zoverre het 
arrest een ander dispositief aangaande 
de burgerlijke rechtsvordering bevat. 
(Art. 135 Sv.) (Impliciet.) 

12 maart 1980 865 
§ 5. Tussenkomende partij. 

55. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, 
vrijwillig tussengekomen partij - Voor
ziening tegen het openbaar ministerie -
Geen veroordeling in de kosten van de 
strafvordering - Niet ontvankelijke 
voorziening. 

23 oktober 1979 
§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. 
rechtsvordering. 

§ 11. Beklaagde. 

236 

Burgerlijke 

56. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie
beroep van de beklaagde tegen de beslis
sing tot veroordeling van de verzekeraar 
van zijn burgerrechtelijke aansprakelijk
heid, vrijwillig tussengekomen partij, tot 
betaling van een vergoeding ten gunste 
van de burgerlijke partij - Niet ontvan

Voorzienlng van beklaagde niet ontvan
kelijk. 

11 december 1979 451 

58. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering - Geen 
geding voor de feitenrechter tussen de 
eiser en de verweerder - Geen veroor
deling van de eiser ten gunste van de 
verweerder - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

19 december 1979 488 

59. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Voorzie
ning van de beklaagde tegen de burger
lijke partij - Beslissing waarbij aan de 
burgerlijke partij haar vordering wordt 
ontzegd - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

15 april 1980 1012 

60. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Beslis
sing waarbij het strafgerecht zich onbe
voegd verklaart en geen veroordeling 
van de beklaagde met betrekking tot die 
rechtsvordering uitspreekt - Voorzie
ning van de beklaagde - Niet ontvanke
Jijke voorziening. 

15 april 1980 1012 
§ 12. Openbaar ministerie. 

61. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van het openbaar ministerie 
tegen een beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

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.) 

19 december 1979 492 
§ 13. Burgerrechtelijk 

lijke. 
§ 14. Burgerlijke partij. 

aansprake-

62. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van de burgerlijke partij 
tegen de beslissing op de strafvordering kelijk cassatieberoep. 

19 september 1979 66 - Burgerlijke partij niet in kosten van 
deze rechtsvordering veroordeeld - Niet 

57. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Beslis
sing van onbevoegdheid die geen veroor
deling van de beklaagde uitspreekt ten 
aanzien van deze rechtsvordering -

ontvankelijk cassatieberoep. 
14 november 1979 338 

63. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering - Get!n 
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geding voor de feitenrechter tussen de 
eiser en de veJWeerder - Geen veroor
deling van de eiser ten gunste van de 
verweerder - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

24 juni 1980 1332 
§ 15. Tussenkomende partij. 

64. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing waarbij het Gemeenschappe
lijk MotoiWaarborgfonds, vrijwillig tus
sengekomen partij, jegens de burgerlijke 
partij wordt veroordeeld en de verzeke
raar van de beklaagde, tot tussenkomst 
opgeroepen, buiten de zaak wordt ge
steld - Beslissing waarbij aldus uit
spraak wordt gedaan over het geschil 
tussen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds en de verzekeraar -
Cassatieberoep van het Fonds tegen de 
verzekeraar - Ontvankelijk cassatiebe
roep. 

De regel dat het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dat voor het 
strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, 
zich niet in cassatie kan voorzien tegen 
de verzekeraar van de beklaagde wan
neer tegen hem ten gunste van de 
verzekeraar geen veroordeling is uitge
sproken, is niet toepasselijk als de 
beslissing, waarbij het Fonds jegens de 
burgerlijke partij wordt veroordeeld en 
de verzekeraar buiten de zaak wordt 
gesteld, aldus uitspraak doet over het 
geschil dat het Fonds en de verzekeraar 
in hun wederzijdse conclusie aan de 
rechter hadden voorgelegd. (Impliciet.) 

18 september 1979 54 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 
Ondcrafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

65. - Termijn - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde tegen een 
verstekarrest en tegen een arrest waar
bij het verzet ongedaan wordt verklaard 
- Cassatieberoep ingesteld na het ver
strijken van de termijn van art. 373 Sv. 
die ingaat de dag na de betekening van 
het tweede arrest - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde tegen een verstekar
rest en tegen het arrest waarbij het 
verzet tegen het verstekarrest, wegens 
niet-verschijning, niet ontvankelijk 
wordt verklaard als dat cassatieberoep is 

ingesteld na het verstrijken van de 
termijn van art. 373 Sv., die ingaat de 
dag na de betekening van het arrest dat 
het verzet ongedaan verklaart, ook al is 
de betekening niet aan de beklaagde in 
persoon gedaan. (Artt. 187, 373 en 413, 
derde lid, Sv.) 

16 januari 1980 571 

66. - Termijn - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde tegen een 
arrest waarbij zijn veriet ongedaan 
wordt verklaard - Aanvang van de 
termijn. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde tegen een verstekar
rest en tegen bet arrest waarbij het 
verzet tegen het verstekarrest, wegens 
niet-verschijning, met ontvankelijk 
wordt verkla,ard als dat cassatieberoep is 
ingesteld na. het verstrijken van de 
termijn van art. 373 Sv., die ingaat de 
dag na de betekening van het arrest dat 
het verzet ongedaan verklaart, ook al is 
de betekening niet aan de beklaagde in 
persoon gedaan. (Artt. 187, 373 en 413, 
derde lid, Sv. 

16 januari 1980 571 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). 

67. - Termijn - Strafzaken -An-est 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing tot niet-ontvankelijkverklaring van 
het verzet van de beklaagde tegen . de 
verwijzingsbeschikking - Verzet ge
grond. op de niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering - Voorziening voor de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijke 
voorziening. 

23 oktober 1979 242 

68. - Termijn - Strafzaken -Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing dat het verzet van de verdachte 
tegen een beschikking tot verwijziging 
naar de correctionele rechtbank niet 
ontvankelijk verklaart - Geen uitspraak 
over een geschil inzake bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten - Voorziening 
van de verdachten voor de eindbeslissing 
- Niet ontvankelijke voorziening. 

Wanneer de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten noch voor de raad
kamer noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling werd betwist, is niet 
ontvankelijk de voorziening voor de 
eindbeslissing tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, het verzet van 
de verdachte tegen de beschikking van 
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de raadkamer tot velWlJzmg naar de overeenkomstig art. 143 Boswetboek, 
correctionele rechtbank niet ontvanke- naar de bevoegde burgerlijke rechter 
lijk verklaart. (Art. 416 Sv.) wordt verwezen, een termijn van twee 

30 oktober 1979 275 maanden wordt vastgesteld waarbinnen 
de partij die het prejudicieel geschil 

69. - Termijn - Strafzaken - Be- heeft opgeworpen de zaak bij de 
schikking van de raadkamer, in laatste bevoegde rechter moet aanhangig maken 
aanleg gewezen, waarbij de beklaagde en moet bewijzen dat zij het nodige 
naar de correctionele rechtbank wordt heeft gedaan, en de kosten worden 
verwezen - Voorziening vo6r de eind- (Art 416 s ) 
beslissing - Niet ontvankelijke voorzie- aangehouden. · v. 
ning (art. 416 Sv.). 27 februari 1980 797 

6 november 1979 287 · 73. - Termijn - Strafzaken - Bur-
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 

70. - Termijn - Strafzaken - Arrest waarbij geen uitspraak wordt gedaan 
van een hot van beroep waarbij een inzake bevoegdheid maar enkel een 
verzoek tot verwijzing naar een rechts- voorlopige vergoeding wordt toegekend 
college met een andere voertaal wordt en de zaak naar de eerste rechter wordt 
afgewezen - Cassatieberoep voor de verwezen - Voorziening v66r de eind
eindbeslissing - Niet ontvankelijke beslissing - Niet ontvankelijke voorzie-
voorziening. ning. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat voor de eindbeslissing is ingesteld 1 april 1980 969 
tegen een arrest dat zich ertoe beperkt 74. - Termijn - Strafzaken - Bur-
bet hoger beroep van eiser tegen een gerlijke rechtsvordering - Arrest dat 
vonnis van de correctionele rechtbank, geen uitspraak doet over een geschil 
waarbij zijn verzoek tot verwijzing naar inzake bevoegdheid, enkel een voorschot 
een rechtscollege met een andere voer- toekent en de zC~ak terugwijst naar de 
taal werd verworpen, ontvankelijk te eerste rechter - Voorziening v6or de 
verklaren, het beroepen vonnis, alsmede eindbeslissing - Niet ontvankelijke 
de daaropvolgende procedure te niet te voorziening. {Art. 416 Sv.} 
doen, de zaak aan zich te trekken, het 15 april 1980 1012 
verzoek tot verwijzing naar een rechts-
college met een andere voertaal te 75. - Termijn - Stra.fzaken - Bur
verwerpen, de heropening van de debat- gerlijke rechtsvordering - Arrest dat 
ten te bevelen, een datum vast te stellen geen uitspraak doet over een geschil 
voor de behandeling van de grond van inzake bevoegdheid, de burgerlijke par
de zaak, de beslissing over de kosten tijen uitnodigt nader te concluderen en 
aan te houden en het arrest uitvoerbaar de bewijsstukken voor te dragen, een 
te verklaren niettegenstaande cassatie- voorschot toekent en de zaak terugwijst 
beroep. (Artt. 416 Sv. en 23 wet naar de eerste rechter - Voorziening 
15 juni 1935.) v66r de eindbeslissing - Niet ontvanke-

12 februari 1980 696 Jijke voorziening. (Art. 416 Sv.) 

71. - Termijn - Strafzaken - Ver-
15 april 1980 1012 

oordeling bij verstek - Veroordeling 76. - Termijn - Strafzaken - Ver
van de beklaagde tijdens de gewone oordeling bij verstek - Voorziening 
verzettermijn Niet ontvankelijk door de beklaagde ingesteld tijdens de 
cassatieberoep. (Art. 413 Sv.) gewone verzettermijn - Niet ontvanke-

21 februari 1980 795 Jijk cassatieberoep. 
72.- Termijn- Strafzaken- Preju- 13 mei 1980 1147 

dicieel geschil - Vonnis van de correc- 77. - Termijn - Strafzaken -Arrest 
tionele rechtbank waarbij de zaak naar van het hot van beroep - Beslissing 
de burgerlijke rechter wordt verwezen inzake een bevoegdheidsgeschil - Voor
- Cassatieberoep v66r de eindbeslissing ziening v66r de eindbeslissing - Ont-
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. vankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk, voor de eindbeslis- 25 juni 1980 1352 
sing, is het cassatieberoep tegen een 
vonnis van de correctionele rechtbank, 78.- Termijn - Strafzaken Wet
in hoger beroep rechtdoende waarbij, boek van Strafvordering, art. 416 -
zonder uitspraak te doen over een Geen eindbeslissing en geen beslissing 
bevoegdheidsgeschil en alvorens te be- inzake een bevoegdheidsgeschil 
slissen over de zaak zelf, de zaak, Begrip. 
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Geen eindbeslissing in de zin van 

art. 416 Sv. en geen beslissing inzake 
een bevoegdheidsgeschil is het arrest dat 
vaststelt dat de burgerlijke partijen in 
hoger beroep niet meer in de zaak zijn 
betrokken, voortzetting van de debatten 
beveelt om uitspraak te doen over de 
zaak zelf, zowel wat betreft de burger
lijke rechtsvorderingen, zulks niettegen
staande die vaststelling, als over de 
strafvordering, hiervoor een dag bepaalt 
en zegt dat de burgerlijke partijen 
ontvankelijk zullen zijn om hun rechts
vorderingen verder door het appelge
recht te Iaten behandelen, wanneer het 
die verscheidene rechtsvorderingen zal 
behandelen; niet ontvankelijk is dan ook 
het cassatieberoep tegen die beslissing 
voordat de eindbeslissing is gewezen. 

25 juni 1980 1352 

79. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing dat het verzet van de verdachte 
tegen een beschikking van de raadka
mer tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank wegens hetzelfde teit, waar
varJ het hot van assisen hem onder een 
ande1·e kwaliticatie had vrijgesproken, 
niet ontvankelijk en alleszins niet 
gegrond verklaart - Geen · geschil 
inzake bevoegdheid - Voorziening van 
de beklaagde v6or de eindbeslissing -
Niet ontvankelijke voorziening. 

13 augustus 1980 1394 

§ 3. Eindbeslissing. 

80. --.. Termijn - Strafzaken - Be
klaagde bij verstek veroordeeld - Bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij op 
tegenspraak veroordeeld - Voorziening 
van deze partij tijdens de gewone ver
zettermijn voor de beklaagde - Ontvan
kelijk cassatieberoep. (Impliciet) 

27 februari 1980 795 

§ 4. Geen eindbeslissing, toch 
onmiddellijk vatbaar voor cassa
tieberoep. 

81. - Termijn - Strafzaken -Arrest 
van het hot van beroep - Beslissing 
inzake een bevoegdheidsgeschil - Voor- · 
ziening voor de eindbeslissing - Ont
vankelijke voorziening. 

Ook al is de voorziening v66r de 
eindbeslissing ingesteld, toch is zij ont
vankelijk, wanneer zij is ingesteld tegen 
een arrest dat het hof van beroep in 
strafzaken heeft gewezen over een ge
schil inzake bevoegdheid. (Art. 416, 
tweede lid, Sv.) 

20 november 1979 358 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 

Onderafdeling 2. 
rechtsvordering. 

§ 11. Duur, begin en einde. 

Burgerlijke 

§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 

82. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke zaken - Cassatieberoep van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
- Cassatieberoep tegen de beslissing 
waarbij de beklaagde jegens de burger
lijke partij bij verstek wordt veroordeeld 
- Cassatieberoep voor het verstrijken 
van de gewone termijn van verzet van 
de beklaagde - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

Niet ontvankelijk v66r het verstrijken 
van de gewone termijn van verzet van 
de beklaagde is het cassatieberoep van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds tegen de beslissing waarbij de 
beklaagde jegens de burgerlijke partij 
bij verstek wordt veroordeeld. 

18 september 1979 54 

83. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
die geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid, maar enkel een 
provisionele vergoeding toekent, de 
kosten aanhoudt en zorgt dat de verdere 
behandeli1Ig van de zaak ten verzoeke 
van de meest gerede partij zal gebeuren 
- Voorziening voor de eindbeslissing -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

18 september 1979 62 

84. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Arrest waar
bij de beklaagde en zijn verzekeraar 
worden veroordeeld om aan de getrot
tene een voorlopige vergoeding te beta:. 
len en om aan de arbeidsongevallenver, 
zekeraar de door hem gevorderde voor
lopige vergoeding te betalen - Voorzie
ning v60r de eindbeslissing - Voorzie
ning in haar geheel niet ontvankelijk. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
haar geheel, wanneer zij v66r de eind
beslissing is ingesteld tegen een arrest 
dat, zonder te beslissen over een geschif 
inzake bevoegdheid, de beklaagden en 
zijn verzekeraar veroordeelt om aan de 
getroffene een voorlopige vergoeding te 
betalen, en een deskundigenonderzoek 
beveelt, eensdeels, en diezelfde partijen 
veroordeelt om aan de arbeidsongeval
lenverzekeraar van de getroffene de 
door hem gevorderde voorlopige vergoe
ding te betalen, anderdeels, en dat de 
vordering van de arbeidsongevallenver-
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zekeraar voor bet overige aanhoudt en 
de zaak voor bet overige naar de eerste 
rechter verwijst. (Art. 416 Sv.) 

10 oktober 1979 171 

85. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek - Veroordeling van de 
beklaagde tijdens de gewone verzetter
mijn - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Niet ontvankelijk is bet cassatieberoep 
dat de beklaagde tijdens de gewone 
verzettermijn heeft ingesteld tegen een 
arrest waarbij hij bij verstek is veroor
deeld op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen. 

11 december 1979 457 

86. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Schade be
staande uit verscheidene elementen -
Arrest dat definitief uitspraak doet .over 
een van die elementen, voor het overige 
een voorlopige vergoeding toekent en 
een onderzoeksmaatregel beveelt -
Geen bevoegdheidsgeschil - Voorzie
ning voor de eindbeslissing Niet 
ontvankelijke voorziening. 

20 mei 1980 1166 

87.- Termijn- Strafzaken -Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarbij geen uitspraak wordt gedaan 
over een geschil inzake bevoegdheid, 
maar waarbij enkel een voorlopige ver
goeding wordt toegekend en een deskun
digenonderzoek wordt bevolen alvorens 
verder uitspraak te doen - Cassatiebe
roep tegen die beslissing - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

3 juni 1980 1227 
§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar 

onmiddellijk vatbaar voor cas
satie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 
Afdeling 3. - Vormen. · 

§ 1. Vorm van bet cassatieberoep en 
vermeldingen. 

88. - Vorm - Strafzaken - Onduide
Jijk cassatieberoep - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid, is bet cassatieberoep 
tegen niet nader aangeduide arresten, 
vonnissen, beslissingen, beschilddngen 
en procedureakten. 

11 december 1979 457 

89. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep gericht tegen een beschikking 

van de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg - Verklaring van beroep 
in cassatie ter griHie van het hot van 
beroep - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

2 april 1980 977 

90. - Strafzaken - Akte van voorzie
ning gesteld in een andere taal dan die 
van de bestreden beslissing - Nietig
heid. 

16 april1980 1028 

91. - Vor.m - StJ"afzaken - Voorzie
ning in cassatie bij brief ingesteld -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

22 april 1980 1053 

92.- Vorm- Strafzaken- Vorde
ring zonder meer ingesteld tegen de 
eindbeschikkingen van een arrest -
Niet ontvankelijke vordering. 

25 juni 1980 1344 

93. - Vorm - Strafzaken - Vermel
ding door de verdachte dat hij cassatie
beroep instelt, aangebracht op de akte 
van kennisgeving van bet arrest, waarbij. 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis wordt bevolen - Geen voorziening 
in cassatie. 

13 augustus 1980 1395 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

94. - Vor.m - Strafzaken - Burger
rechtelijk aansprakelijke partij, eiseres 
- Voorziening tegen de be.slissing op de 
strafvordering - Niet betekend aan het 
openbaar ministerie - Niet ontvanke
Jijke voorziening. 

25 september 1979 96 

95. - Vor.m - Strafzaken - Burger
lijke partij, eiseres - Voorziening in 
cassatie tegen een partij wier verblijf op 
het grondgebied van de Bondsrepu/;Jliek 
Duitsland is gevestigd - Ter griffie van· 
het Hot neergelegde stukken waaruit 
niet blijkt dat de bevoegde Duitse ma
gistraat de akte van betekening heeft 
ontvangen - Burgerlijke partij die zich 
niet op overmacht beroept - Niet ont
vankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie van een burgerlijke partij tegen 
een partij wier verblijf op het grondge
bied van de Bondsrepubliek Duitsland is 
gevestigd, wanneer de burgerlijke partij 
ter griffie van het Hof stukken heeft 
neergelegd waaruit niet blijkt dat de 
Duitse magistraat, die volgens de Over
eenkomst van 25 april 1959 tussen de 
Belgische Regering en de Regering van 
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de Bondsrepubliek Duitsland bevoegd is 
om ze aan de geadresseerde te overhan
digen, de akte van betekening van de 
voorziening heeft ontvangen en zij niet 
door overmacht verhinderd werd het 
bewijs van een regelmatige betekening 
te leveren. 

3 oktober 1979 138 

96. - Vo1711 - Strafzaken - Voorzie
ning van het Bestuur van financien, 
vervolgende partij - Geen betekening 
- Niet ontvankelijke voorziening. 

16 oktober 1979 202 

97.- Vo1711- Strafzaken- Burger
Jijke partij, eiseres - Betekening van de 
voorziening - Betekening van het vol
Jedig afschrift van de verklaring van 
voorziening - Bewijs van die beteke
ning - Authentieke vaststelling in het 
exploot van de gerechtsdeurwaarder. 

Hoewel, overeenkomstig het vereiste 
van art. 418, eerste lid, Sv., een volledig 
afschrift van de verklaring van voorzie
ning moet worden betekend aan de 
partij tegen wie de voorziening is 
gericht, moet het bewijs van die beteke
ning niet noodzakelijk worden geleverd 
door overlegging van het betekende 
afschrift; het bewijs ervan kan· blijken 
uit de vaststellingen van het exploot zelf. 

26 februari 1980 775 

98.- Vo1711 - Strafzaken - Voorzie
ning van de burgerlijke partij - Exploot 
van betekening ter griffie van het Hot 
neergelegd na het verstrijken van de 
termijn gesteld bij art. 420bis, tweede 
lid, Sv. - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

5 maart 1980 835 

00. - Vo1711 - Strafzaken - Jeugdbe-. 
scherming - Voorziening van een van 
de ouders van de minderjarige- Voor
ziening niet betekend aan de partijen 
tegen wie zij is gericht - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

5 maart 1980 837 

100.- Vo1711- Strafzaken- Cassa-· 
tieberoep van de burgerlijke partij -
Geen betekening van het cassatieberoep 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

3 juni 1980 1227 

101. - Vo1711 - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de burgerrechtelijke aan
sprakelijke - Cassatieberoep niet · bete.: 
kend - Niet ontvankelijk cassatiebe-
roep. 

3 juni 1980 1230 

102. - Vo1711 - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de vrijwillig tussengeko
men partij - Geen betekening van het 
cassatieberoep - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

3 juni 1980 1230 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 

103. - Vorm - Strafzaken - Memo
rie van de eiser - Memorie ingediend 
minder dan acht dagen voor de terecht
zitting- Niet ontvankelijke memorie. 

28 november 1979 398 

104. - Vorm - Strafzaken - Memo
rie van de eiser - Memorie ingediend 
minder dan acht dagen voor de terecht
zitting- Niet ontvankelijke memorie. 

5 februari 1980 671 

105. - Strafzaken - Vorm - Voorzie
ning van de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij - Memorie neergelegd ter 
griffie van het Hot van Cassatie -
Noodzakelijke medewerking van een 
advocaat bij dit Hof. 

20 mei 1980 1165 

106. - Vorm - Strafzaken - Memo
rie van de eiser - Memorie ingediend 
minder dan acht dagen voor de terecht
zitting - Niet ontvankelijke memorie -
Niet-ontvankelijkheid niet te verhelpen 
door het uitstellen van de zaak. 

Niet ontvankelijk is de memorie die 
de eiser tot staving van een cassatiebe
roep in strafzaken heeft ingediend min
der dan acht dagen v66r de terechtzit
ting; deze niet-ontvankelijkheid kan niet 
verholpen worden door het uitstellen 
van de zaak. (Art. 420bis, eerste lid, Sv.) 

20 mei 1980 1166 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

107. - Strafzaken - Voorziening 
tegen een arrest dat het verzet ongedaan 
verklaart wegens niet-verschijning -
Draagwijdte van de voorziening. · 

De voorziening, ingesteld tegen een 
arrest dat een verzet ongedaan verklaart 
wegens niet-verschijning, werpt geen 
andere kwestie op dan die van de 
wettigheid van die beslissing. 

10 juni 1980 1249 
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Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

108. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Strafzaken - Bescherming van de 
maatschappij - Beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij waarbij aan de gei'nterneerde 
verlof wordt geweigerd - Cassatiebe
roep - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

19 september 1979 70 

109. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden inge:Steld - Straf
zaken - Geen beslissing in de zin van 
de artt. 608 en 609 Ger. W. - Geen 
voorziening mogelijk. 

17 oktober 1979 210 

110. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Straf
zaken - Vonnis van de correctionele 
rechtbank in eerste aanleg gewezen -
Niet ontvankelijke voorziening. 

14 november 1979 341 

111. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Strafzaken - Bescherming van de· 
maatschappij - Beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij waarbij aan de gei'nterneerde 
verlof wordt geweigerd- Voorziening in 
cassatie - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

15 januari 1980 563 

112. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Strafzaken - Bescherming van de 
maatschappij - Beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij waarbij aan de gei'nterneerde 
verlof wordt geweigerd - Niet ontvan
kelijke voorziening. 

15 januari 1980 566 

113. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Be
scherming van de maatschappij -
Vordering van de procureur des Konings 
tot wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde gei'nterneerde - Voor
ziening in cassatie - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

6 februari 1980 672 

114. - Strafzaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep kan worden 

ingesteld - Arresten van het Hof van 
Cassatie - Rechtsmiddelen - Beper
king. 

Tenzij er grond bestaat voor een 
verzoek tot intrekking of verzet staat 
tegen arresten van het Hof van Cassatie 
bij dat Hof geen rechtsmiddel open. 

23 april 1980 1060 

115. - Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Strafzaken - Kamer van inbeschuldi
gingstelling van een hof van beroep -
Advies aan de regering inzake uitleve
ring - Cassatieberoep - Niet ontvanke
Jijk cassatieberoep. 

4 juni 1980 1231 

116. - Beslissing waartegen cassatie
beroep openstaat - Strafzaken -
Vordering van de procurew· des Konings 
tot wederopneming in de psychiatrische 
afdeling van een strafinrichting van een 
op proef vrijgelaten gei"nterneerde -
Wet Bescherming Maatschappij, art. 20, 
tweede lid - Cassatieberoep - Niet 
ontvankelijk. 

18 juni 1980 1305 

117. - Strafzaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Arrest van het Hot van Cassatie -
Cassatieberoep - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

13 augustus 1980 1390 

118. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep openstaat - Strafzaken -
Sociale zaken - Bescherming van de 

· maatschappij - Beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij inzake beperkte vrijheid voor 
de gei'nterneerde - Cassatieberoep -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

13 augustus 1980 1391 

§ 2. Beslissingen in feite en in 
rechte. 

119. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep openstaat - Strafzaken -
Proces-verbaal van verschijning van de 
beschuldigde voor de voorzitter van het 
hof van assisen - Voorziening niet 
ontvankelijk. 

Geen beslissing waartegen cassatiebe
roep kan worden ingesteld, in de zin van 
de artt. 407 Sv. en 608 Ger.W., is het 
proces-verbaal van verschijning voor de 
voorzitter van het hof van assisen. 

18 juni 1980 1308 
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§ 3. Beslissingen waartegen reeds 

cassatieberoep is ingesteld. 

120. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Straf
zaken - Na een eerste voorziening 
wordt geen tweede voorziening toegela
ten - Uitzonderingen. 
· Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtsza
ken (15 juni 1935), het geval van regel
matige afstand of dat waarin tegen een 
arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen nog cassatieberoep openstaat na 
het veroordelend arrest, kan in strafza
ken een partij zich geen tweede maal in 
cassatie voorzien tegen een en dezelfde 
beslissing. (Art. 438 Sv.) 

17 oktober 1979 210 

121. - Strafzaken - Cassatieberoep 
tegen een arrest tot verwijzing naar het 
hot van assisen - Cassatieberoep dat de 
procedure voor de feitenrechter niet 
schorst - Begrip. 

Het cassatieberoep van de beschul
digde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen schorst de 
procedure voor dat hof niet en het is 
niet ontvankelijk wanneer de eiser voor 
de derde maal in cassatie komt tegen 
dat arrest. (Artt. 301 en 438 Sv.) 

28 november 1979 398 

122. ~ Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Straf
zaken - Cassatieberoep is maar een 
keer toegelaten - Uitzonderingen. 

Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, wet van 
15 juni 1935 Taalwet Gerechtszaken, het 
geval van regelmatige afstand en dat 
waarin tegen een arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassatiebe
roep openstaat na het veroordelend 
arrest, kan, in strafzaken, een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing. (Art. 
438 Sv.) 

19 december 1979 492 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 

123. - Strafzaken - Overspel -
Voorziening tegen het veroordelend 
arrest binnen de wettelijke termijn -
Overschrijving, tijdens het cassatiege
ding, van het beschikkende gedeelte van 
het vonnis waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan - Veroordeling zonder 
gevolg- Beslissing van het Hol 

Wanneer, inzake overspel, het be
schikkende gedeelte van het vonnis 
waarbij de echtscheidihg tussen de bele-

digde echtgenoot en de veroordeelde 
echtgenoot wordt toegestaan, tijdens het 
cassatiegeding in de registers van de 
burgerlijke stand is overgeschreven, zegt 
het Hof, zonder over de tegen het 
veroordelend arrest binnen de wettelijke 
termijn ingestelde voorziening te beslis
sen, voor recht dat dit arrest zonder 
gevolg blijft en beveelt het dat van zijn 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de bestreden beslissing. (Art. 
390 Sw.; art. 2 wet 17 april 1878.) 

16 oktober 1979 202 

124. - Strafzaken - Jeugdbescher
ming - Beslissing in hoger beroep van 
de jeugdrechter waarbij de voorlopige 
plaatsing van de minderjarige in een 
huis van arrest wordt gelast - Latere 
beslissing waarbij een andere plaatsing 
wordt gelast en die voorlopig ten uitvoer 
is gelegd - Cassatieberoep doelloos. 

De voorziening van de minderjarige 
tegen de beslissing in h~ger beroep ':an 
de jeugdrechter, waarbiJ de voorlop1ge 
plaatsing wordt gelast in een huis van 
arrest, wordt doelloos wanneer de eiser, 
op het ogenblik waarop het Hof over de 
voorziening uitspraak moet doen, van 
zijn vrijheid is beroofd krachtens een 
latere beslissing waarbij een andere 
plaatsing wordt gelast en die voorlopig 
ten uitvoer is gelegd. 

5 maart 1980 836 

125. - Strafzaken Veroordelend 
arrest - Bevel tot onmiddellijke aan
houding - Voorziening tegen de veroor
deling tot hoofdgevangenisstraffen ver
worpen - Voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding zonder 
be lang. 

15 april 1980 1012 

126. - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij wordt beslist dat de voorlopige he_ch
tenis wordt gehandhaafd - Latere wv
rijheidstelling Voorziening zonder 
bestaansreden. 

15 april 1980 1018 

127. - Strafzaken Veroordelend 
arrest - Bevel tot onmiddellijke aan
houding - Voorziening tegen de veroor
deling verworpen - Voorziening teg_en 
het bevel tot onmiddellijke aanhoudwg 
zonder belang. 

13 mei 1980 1150 

128. - .Beslissingen waartegen cassa
tieberoep; o/lenstaat - Cassatieberoep 
tegen een beslissing, hoewel op de 
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opgegeven datum in zake de eiser geen 
beslissing is gewezen - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 

1391 13 augustus 1980 
Onderafdeling 2. Burgerlijke 

rechtsvordering. 
§ 11. Algemeen. 
§ 12. Beklaagde. 
§ 13. Openbaar ministerie. 
§ 14. Burgerlijke parti]. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Mdeling 5. - Mstand. 
§ 1. Strafvordering. 

129. - Afstand - Strafzaken -
Voorziening van de beklaagde en van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring - A/stand van de voorziening -
Afstand gegrond op de enkele reden dat 
die beslissing geen eindbeslissing is, in 
de zin van art. 416 Sv. - Afstand die 
niet als een berusting kan worden be
schouwd- Gevolg. 

Wanneer de beklaagde en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
zich in cassatie hebben voorzien tegen 
de beslissing op de tegen hen ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering en zij ver
volgens van hun voorziening afstand 
hebben gedaan om de enkele reden dat 
'die beslissing geen eindbeslissing is, in 
de zin van art. 416 Sv., kan die afstand 
niet als een berusting worden uitgelegd 
en wordt hij door het Hof niet vastge
steld indien het constateert dat die 
beslissing een eindbeslissing is. 

132. - Afstand - Strafzaken -.,. 
Intrekking van de afstand- Vorm. 

Een beklaagde of een beschuldigde 
kan als eiser in cassatie van zijn cassa
tieberoep afstand doen en naderhand die 
afstand intrekken; geen intrekking van 
afstand is evenwel het feit dat de 
beklaagde van beschuldigde, nadat hij 
.zich een eerste maal in cassatie heeft 
voorzien en van zijn cassatieberoep af
stand heeft gedaan, voor de tweede maal 
in cassatie komt buiten de wettelijke 
termijn; in dat geval verleent het Hof 
akte van de afstand. (Impliciet.) 

11 december 1979 457 

§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

133.' ~ Afstand - Strafzaken -
Voorziening van de burgerlijke partij 
tegen een beslissing die haar eis afwijst 
- Afstand door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hof en geen houder van 
een bijzondere volmacht is - Afstand 
zonder gevolg. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hof en geen houder van 
een bijzondere volmacht is, van de 
voorziening van de burgerlijke partij, 
ingesteld tegen een beslissing waarbij 
haar eis wordt afgewezen, daar in zoda
nig geval de afstand van de voorziening 
gelijkstaat met een afstand van de 
rechtsvordering. (Art. 6 wet 16 feb. 1961, 
gew. bij art. 1 wet 20 dec. 1974.) 

9 oktober 1979 164 

19 september 1979 

130. - Afstand - Strafzaken 
Douane en accijnzen - Voorziening van 
het Bestuur van financien, vervolgende 
partij, tegen een veroordelende beslis
sing - Afstand van deze voorziening 
niet gelijk aan de afstand van rechts
vordering -A/stand zonder gevolg. 

134. - Afstand - Strafzaken -
Voorziening van de burgerlijke pa.r:tij 
tegen de beslissing op haar vordering -
Afstand gegrond op de enkele reden dat 66 deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van art. 416 Sv. - Afstand die 
:niet als een berusting kan worden uitge
legd- Gevolg. 

16 oktober 1979 202 

131. - Afstand - Strafzaken -
Voorziening van de burgerlijke partijen 
tegen de beslissing op hun vordering -
Afstand gegrond op de enkele reden dat 
die beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van art. 416 Sv. - Afstand die 
niet als een berusting kan worden uitge
Jegd - Geen akteverlening van de 
afstand als het Hof vaststelt dat de 
beslissing een eindbeslissing is. 

13 november 1979 332 

14 november 1979 338 

135. - Afstand Strafzaken -
Voorziening van de beklaagde tegen de 
beslissingen op de strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering - Afstand 
van de voorziening tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering -
Afstand die niet als een berusting kan 
worden uitgelegd- Gevolg. 

Wanneer een beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen de beslissingen 
op de tegen hem ingestelde strafvorde
ring en burgeriijke rechtsvordering en 
hij vervolgens van zijn voorziening af
stand heeft gedaan in zoverre deze 
gericht was tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering, om de 
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enkele reden dat die beslissing geen Afdeling 3.- Vonnen. 
eindbeslissing is in de zin van 
art. 416 Sv., kan die afstand niet als een 
berusting worden uitgelegd en verleent 
het Hof daarvan geen afstand indien het 
vaststelt dat die beslissing een eindbe
slissing is. 

13 februari 1980 700 

136. - Afstand Strafzaken -

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

139. - Tuchtzaken - Advocaat -
Cassatiebe1·oep tegen een beslissing van 
de tuchtraad van beroep - Beslissing 
dat het cassatieberoep geen schorsende 
kracht heeft- Redenen. 

Bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande dient de tuchtraad van 
beroep van de Orde van Advocaten de 
redenen niet op te geven waarom hij 
ingevolge art. 477, vierde lid, Ger.W. zegt 
dat zijn beslissing uitvoerbaar is niette
genstaande cassatieberoep. 

31 januari 1980 639 

Burgerlijke rechtsvorderingen - Voor
ziening van de beklaagde gericht tegen 
verscheidene verweerders - Afstand 
van de voorziening "' in zoverre zou 
worden geoordeeld dat de beslissing over 
een van de burgerlijke rechtsvorderin
gen geen eindbeslissing is » - Vaagheid 
- Afstand waarop het Hot geen acht 
vermag te slaan. Afdeling 5. - Afstand. 

26 maart 1980 939 Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

137. - Afstand Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvorderingen - Voor
ziening van de burgerlijke partij gericht 
tegen verscheidene verweerders - At
stand van de voorziening " in zoverre 
zou worden geoordeeld dat die te vroeg 
werd ingesteld en voorshands niet ont
vankelijk is » - Niet ontvankelijke 
at stand. 

Het Hof kan, wegens onduidelijkheid, 
geen acht slaan op de afstand van 
cassatieberoep van een burgerlijke partij 
tegen verscheidene verweerders, waarin 
enkel wordt gevraagd dat hij gedaan is 
in zoverre wordt geoordeeld dat de 
beslissingen waartegen zij gericht zijn, 
geen eindbeslissingen zijn in de zin van 
art. 416 Sv. 

25 juni 1980 1348 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Tennijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3.- Vonnen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

Afdeling 6.- Registratie en zegel. VORDERING IN RECHTE 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

138. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Tuchtzaken -
Orde van Geneeshe1·en - Koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 nov. 1967, art. 3, 
eerste lid - Recht om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissingen in laatste 
aanleg, persoonlijk toegekend aan de 
voorzitter van de nationale raad van de 
Orde van Geneesheren, die samen met 
een ondervoorzitter optreedt.. en niet aan 
die nationale raad. 

13 juni 1980 1276 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe

roep en betekening. 

1. - Burgerlijke zaken - Wijzigiz1g 
van de oorzaak van de vordering -
Be grip. 

Wanneer de rechter beslist dat de 
pachtovereenkomst ten nadele van de 
verhuurders wordt ontbonden omdat bij 
het sluiten van de overeenkomst het 
verpachte door een niet zichtbaar gebrek 
was aangetast, terwijl de pachters enkel 
gevorderd hebben dat de pacht zou 
worden ontbonden wegens niet-nako
ming van de onderhoudsverplichting, 
wijzigt hij de oorzaak van de vordering. 
(Artt. 702 en 807 Ger.W.) 

10 januari 1980 547 

2. - Burgerlijke zaken - Doorhaling 
van de zaak zodat het geding vervalt -
Oorspronkelijke dagvaarding als onge
daan beschouwd. 

2 mei 1980 1096 
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3. - Burgerlijke zaken - Faillisse

ment - Rechtsvordering ingesteld door 
de curator - Draagwijdte. 

De curator van een gefailleerde. van 
wie een schuld gewaarborgd is door een 
borg, is niet bevoegd om in rechte de 
betaling te vorderen van een geldsom 
die de borg van de gefailleerde verschul
digd is aan de schuldeiser wiens schuld
vordering gewaarborgd is. 

7 mei 1980 1114 

VREEMDELINGEN 
KB. van 21 dec. 1965 betreffende de 

voorwaarden waaronder de vreemdelin
gen Belgie mogen binnenkomen, er ver
blijven en er zich vestigen, art. 26 -
Overtreding van dit artikel - Toe te 
passen straf. 

Overtredingen van art. 26 K.B. 21 dec. 
1965 betreffende de voorwaarden waar
onder de vreemdelingen in Belgie mogen 
binnenkomen, er verblijven en er zich 
vestigen, kunnen niet gestraft worden 
met een geldboete van meer dan 
25 frank. (Art. 6 wet van 2 juni 
1856 betreffende de algemene volkstel
lingen en de bevolkingsregisters.) 

20 februari 1980 741 

VRUCHTGEBRUIK 
1. - Rechten en verplichtingen van de 

vruchtgebruiker - Burgerlijk Wetboek, 
art. 578. 

Vruchtgebruik is het recht om van een 
zaak, waarvan een ander de eigendom 
heeft, het genot te hebben, zoals de 
eigenaar zelf, maar onder verplichting 
om de zaak zelf in stand te houden. (Art. 
578 B.W.) 

18 oktober 1979 218 

2. - Doel- Schuldvordering. 
Vruchtgebruik kan op een schuldvor-

dering worden uitgeoefend. 
18 oktober 1979 218 

w 

prijzenreglementering Ministerieel 
besluit van 22 dec. 1971 houdende ver
plichting tot aangifte van de prijsverho
gingen - Maatregel die kan worden 
beschouwd als een maatregel van gelijke 
werking als een kwantitatieve invoer
beperking, in de zin van art. 30 van het 
E.E.G.-Verdrag. 

Art. 30 E.E.G.-Verdrag wordt geschon
den door de beslissing waarin, enerzijds, 
wordt aangenomen dat veevoeders ten 
dele uit ingevoerde produkten kunnen 
bestaan en dat de fabrikant rerlies leed 
ten gevolge van het verbod van doorbe
rekening of van onmiddellijke doorbere
kening van de prijzen van die inge
voerde produkten in zijn verkoopprijzen, 
hetgeen benadeling van de invoer van 
produkten uit Lid-Staten van de Euro
pese Economische Gemeenschap kan 
insluiten, en, anderzijds, wordt geoor
deeld dat de ingevoerde produkten als 
c nationale produkten » moeten worden 
beschouwd, nadat zij in de samenstelling 
van veevoeders c verbruikt » zijn en dat 
de enkele verplichting tot prijsverho
gingsaangifte vooraf, in geen geval 
beschouwd kan worden als een maatre
gel van gelijke werking als een kwanti
tatieve invoerbeperking, in de zin van 
art. 30 E.E.G.-Verdrag. (Art. 30 E.E.G.
Verdrag en 1 M.B. houdende verplich
ting tot aangifte van de prijsverhogin
gen.) 

26 februari 1980 773 

WATERLOPEN 
Bevaarbare en vlotbare waterlopen -

Bijzonder reglement waarbij dat ken
merk aan een waterloop wordt toege
kend - Invloed op de burgerlijke rech
ten van de oevereigenaars en andere 
belanghebbenden. 

De administratieve rangschikking van 
een waterloop in de categorie der 
bevaarbare of vlotbare waterwegen ver
leent aan die waterloop niet op wettige 
wijze, ten nadele van de burgerlijke 
rechten van de oevereigenaars en andere 
belanghebbenden, het kenmerk van 
bevaarbaarheid of vlotbaarheid, indien 
deze in werkelijkheid niet bestaat. (Art. 
1 Deer. 22 jan. 1808; art. 92 Gw.) 

26 februari 1980 775 

WAREN EN GOEDEREN (MIS- WATERS 
BRUIK IN DE HANDEL VAN) 

Misbruik in de handel van veevoeder 
- Veevoeder ten dele bestaande uit 
ingevoerde produkten - Economische 

Wet van 26 maart 1971 op de bescher
ming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging - Verontreiniging -
Begrip. 
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De wet heeft, door het lozen van 

afvalwater in oppervlaktewateren of in 
openbare riolen, zonder naleving van 
de opgelegde vergunningsvoorwaarden 
strafbaar te stellen, niet aileen de 
onmiddellijke verontreiniging ervan wil
len beteugelen maar ook de verontreini
ging ervan die bet gevolg is van bet feit 
dat de stoffen of vloeistoffen, waar ook 
gedeponeerd, in de bedoelde wateren 
terecbtkomen door een natuurlijk ver
schijnsel, zoals de afvoer door vermen
ging met andere wateren. (Artt. 1, 2, 5 en 
41 wet 26 maart 1971 op de bescberming 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging.) 

29 januari 1980 618 

WEGEN 

Nieuwe, aan te Jeggen rijksweg die een 
gemeenteweg kruist - Inlijving van het 
betrokken gedeelte van de gemeenteweg 
in de rijksweg - Inlijving tot stand 
komend wanneer de nieuwe bestemming 
gegeven wordt. 

Wanneer een nieuwe, aan te leggen 
rijksweg een gemeenteweg kruist, wordt 
de gemeenteweg, op de plaats waar bij 
gekruist wordt, reeds ingelijfd in de 
rijksweg vanaf het ogenblik dat dit 
gedeelte van de weg zijn nieuwe bestem
ming krijgt en niet pas vanaf bet 
ogenblik dat de rijksweg voor het ver
keer zal opengesteld zijn. 

10 oktober 1979 183 

WEGVERKEER 
HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2.- Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersregle
ment 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III. - Wegverkeersregle
ment 1968 

HOOFDSTUK IV. - Inschrijving van 
voertuigen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei voorschrif
ten 

HOOFDSTUK I 
WEGVERKEERSWET 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2.- Wetsbepalingen. 

§ 1. art. 1 

1. - Wet betretfende het wegverkeer 
- Politie over het wegverkeer - Voor
werp. 

De politie over bet wegverkeer beeft 
onder meer tot doel de verkeersveilig
beid te verzekeren. (Art. 1 Wegverkeers
wet.) 

18 september 1979 57 

2. - Wegverkee1"SWet - Politie over 
het wegverkeer - Doel. 

De politie over bet verkeer op de 
wegen beeft o.m. tot doel de veiligbeid 
van bet verkeer te verzekeren; hierin is 
begrepen de veiligbeid van de bestuur
ders van de autovoertuigen en van de 
vervoerde personen. (Art. 1 Wegver
keerswet 16 maart 1968.) 

17 juni 1980 1299 
§ 2. Art. 2 

§ 21. Art. 21. 

3. - Wegverkeerswet, artt. 21 tot 27 
en 30, eerste lid, aanhef en 1• - KB. 
van 1 feb. 1977 betreffende het rijbewijs 
- KB. dat tot doel heeft toezicht uit te 
oefenen op de bekwaamheid tot het 
besturen van een motorvoertuig, van de 
personen, ingezetenen of buitenlanders, 
die metterwoon in Belgie zijn gevestigd 
en er op de openbare weg een motor
voertuig besturen - Bepalingen die 
geen belemmering opleveren van de 
door het E.E.G.-Verdrag gewaarborgde 
uitoefening van het recht van vrij ver
keer, van het recht van vrije vestiging 
en van de vrijheid van dienstverrichting. 

De bepalingen van de artt. 21 
tot 27 en 30, aanhef en 1", Wegverkeers
wet en 2, § 1, K.B. 1 feb. 1977 betref
fende het rijbewijs welke aan de 
bestuurders van motorvoertuigen, die 
ingeschreven zijn in bet bevolkingsre
gister of in bet vreemdelingenregister 
van een Belgiscbe gemeente en die 
bouder zijn van een van de in art. 2, § 1, 
van genoemd K.B. bepaalde documenten, 
opleggen houder en drager te zijn van 
een rijbewijs afgegeven overeenkomstig 
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de bepalingen van het genoemd K.B., 
zijn verenigbaar met de artt. 48, 52 en 
59 E.E.G.-Verdrag. 

9 oktober 1979 164 

4. - Wegverkeerswet, art. 21 - Open
bare weg- Begrip. 

Een openbare weg in de zin van 
art. 21 Wegverkeerswet is elke weg die 
openstaat voor het openbaar verkeer te 
Iande; wanneer de rechter vaststelt dat 
een parkeerplaats bestaat uit wegen die 
voor alle weggebruikers toegankelijk 
zijn en dat zij voor een ieder toeganke
lijk is en met name om er een wagen te 
parkeren, verantwoordt hij wettig zijn 
beslissing dat die parking een openbare 
weg is. 

5 maart 1980 838 

§ 22. Art. 22. 

§ 29. Art. 29 

5. - Grondgebied van de gemeenten 
Antwerpen en Burcht - Tweede Schel
deoeververbinding te Antwerpen en haar 
toegangscomplexen, vak van de auto
weg E3 - Ministerieel besluit van 
27 mei 1969, art. 1, § 1, b - Tankwagens. 
of slepen gebruikt voor het vervoer van 
L.P.G., geladen of Jedig- Begrip. 

De woorden « tankwagens of slepen », 
die voorkomen in artikel 1, § 1, b, 
van het ministerieel besluit van 
27 mei 1969 houdende reglement op de 
politie van het wegverkeer - grondge
bied van de gemeenten Antwerpen en 
Burcht - tweede Scheldeoeververbin
ding te Antwerpen en haar toegangs
complexen, vak van de autoweg E3, 
betekenen « tankwagens of slepen die 
een tank omvatten "• en niet o.m. tractor 
met oplegger, geladen met gas inhou
dende flessen. 

13 mei 1980 1148 

§ 30. Art. 30. 

§ 33. Art. 33. 

6. - Vluchtmisdrijf - Beslissing dat 
de beklaagde na het ongeval niet onmid
dellijk is weggereden - Geen beletsel 
voor de rechter om uit andere omstan
digheden vluchtmisdrijf af te leiden. 

De omstandigheid dat een beklaagde 
na een ongeval niet onmiddellijk is 
weggereden en zijn wagen eerst gepar
keerd had in de nabijheid van de plaats 
van het ongeval, belet niet dat de 
rechter uit andere omstandigheden kan 

afleiden dat hij de vlucht heeft genomen 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken. 

25 maart 1980 921 

7.- Vluchtmisdrijf- Bestuurder die 
de vlucht neemt om zich aan de dien
stige vaststellingen te onttrekken -
Begrip. 

Uit het feit dat een bestuurder van 
een voertuig niet enkel bij de rijkswacht 
bleef aandringen om de zaak te regelen 
zonder een bloedstaal te nemen, maar 
ook dat hij bij de gelaedeerde erop 
aangedrongen heeft dat rijkswacht noch 
politie zouden worden verwittigd, dat hij 
de plaats van het ongeval heeft verlaten 
en dat de gelaedeerde, enkel door de 
nummerplaat van de beklaagde te note
ren, diens identiteit kon achterhalen, 
kan de rechter wettig afleiden dat die 
bestuurder de vlucht heeft genomen met 
de bedoeling zich te onttrekken aan de 
dienstige vaststellingen van lichaams
gesteldheid ten gevolge van alcoholver
bruik. 

25 maart 1980 921 

§ 34. Art. 34. 

§ 40. Art. 40. 

8. - Besturen van een voertuig op de 
openbare weg niettegenstaande verval
Jenverklaring van het recht tot sturen -
Veroordeling- Redengeving. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
het vonnis, waarbij de bestuurder van 
een voertuig wordt veroordeeld omdat 
hij een voertuig op de openbare weg 
bestuurd heeft niettegenstaande verval
lenverklaring van het recht tot sturen, 
wanneer daarin wordt vastgesteld dat 
een rechterlijke beslissing tot vervallen
verklaring kracht van gewijsde heeft 
verkregen en melding wordt gemaakt 
van de duur van de vervallenverklaring 
en van de datum van de kennisgeving, 
voorgeschreven bij art. 40 Wegverkeers
wet. (Art. 97 Gw.; art. 48 Wegverkeers
wet.) 

13 augustus 1980 1390 

§ 41. Art. 41. 

§ 46. Art. 46. 

9. - Bestuw·der die vervallen ver
klaard is van het recht tot st-aren en die 
bij de griffier van het gerecht, dat de 
beslissing heeft uitgesproken, de vereiste 
stukken niet binnen de gepaste tijd 
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inlevert of doet toekomen - Overtreding 
van a11:. 46, § 1, Wegverkeerswet - Toe 
te passen straf. 

Wanneer een bestuurder die vervallen 
verklaard is van het recht tot sturen zijn 
rijbewijs, leervergunning en zijn identi
teitskaart of het als zodanig geldend 
bewijs niet binnen de gepaste tijd bij de 
griffier van het gerecht, dat de beslissing 
heeft uitgesproken, inlevert of doet toe
komen, wordt hij gestraft met een 
gevangenisstraf van een dag tot een 
maand en met een geldboete van 10 tot 
500 frank of met een van deze straffen 
aileen; de wet stelt op dit misdrijf geen 
vervallenverklaring van het recht tot 
sturen. (Art. 46, §§ 1 en 8, Wegverkeers
wet.) 

14 november 1979 343 
§ 47. Art. 47. 

10. - Besturen van een motorvoertuig 
van een der categorieen waarop de 
beslissing van vervallenverklaring slaat 
zonder het opgelegd onderzoek met goed 
gevolg te hebben ondergaan - Voor
waarde. 

Niet wettelijk verantwoord is de ver
oordeling van de beklaagde ter zake dat 
hij zonder het opgelegd onderzoek met 
goed gevolg te hebben ondergaan, een 
motorvoertuig heeft bestuurd van een 
der categorieen waarop de beslissing van 
vervallenverklaring slaat, wanneer het 
vonnis tot vervallenverklaring het her
stel in het recht een voertuig te besturen 
niet afhankelijk heeft gemaakt van het 
slagen voor dat onderzoek. (Artt. 
47 en 48 Wegverkeerswet, gew. bij de 

gewijsde gegane rechterlijke beslissing, 
zonder bepaling van de duur van het 
verval en zonder vermelding van de 
datum waarop de kennisgeving, voorge
schre;ren bi} art. 40 Wegverkeerswet, was 
gesch1ed. (Art. 97 Gw.; artt. 47 en 
48 Wegverkeerswet.) 

6 november 1979 290 

12. - Besturen van een voertuig op de 
openbare weg in weerwil van een verval
lenverklaring van het recht tot sturen -
Beklaagde die de opgelegde geschikt
heidsonderzoeken niet met goed gevolg 
heeft ondergaan - Motivering. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest waarbij een beklaagde 
veroordeeld wordt ter zake van, na het 
verstrijken van de termijn van verval 
van het recht tot sturen, een motorvoer
tuig te hebben bestuurd op de openbare 
weg terwijl hij het bij art. 47 van de 
Wegverkeerswet bepaald onderzoek dat 
hem was opgelegd, niet met goed gevolg 
had ondergaan, maar waarbij niet tevens 
wordt vastgesteld dat de vervallenverkla
ring uitgesproken werd bij een in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke beslis
sing noch precies vermeld wordt welke 
de duur van het verval was en op welke 
datum de bij art. 40 van de Wegver
keerswet voorgeschreven kennisgeving 
werd gedaan. (Art. 97 Gw.; artt. 28, 
47 en 48, 2", Wegverkeerswet.) 

12 februari 1980 699 
§ 48. Art. 48. 

§ 62. Art. 62. 
wet 9 juli 1976.) 

12 september 1979 
13. - Overtreding - Processen-ver-

39 baal met bewijswaarde tot op bewijs van 
het tegendeel - Grenzen van die 
bewijswaarde. 11. - Besturen van een voertuig op de 

openbare weg niettegenstaande verval 
van het recht tot sturen - Beklaagde 
die het voorgeschreven bekwaamheids
onderzoek niet met goed gevolg heeft 
ondergaan - Motivering. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest waarbij een beklaagde 
veroordeeld wordt ter zake dat hij, na 
het verstrijken van de termijn van 
verval van het recht tot sturen, op de 
openbare weg een voertuig heeft be
stuurd van een van de in de beslissing 
van vervallenverklaring genoemde cate
gorieen terwijl hij niet met goed gevolg 
had ondergaan het bij art. 47 van de 
Wegverkeerswet bepaalde theoretisch, 
praktisch, geneeskundig en psycholo
gisch onderzoek, dat hem was opgelegd 
zonder de vaststelling dat het verval 
werd uitgesproken bij een in kracht van 

De processen-verbaal die overeenkom
stig art. 62 van de Wegverkeerswet zijn 
opgesteld en verzonden, leveren, behou
dens bewijs van het tegendeel, bewijs op 
van de materiele vaststellingen die de 
verbalisanten binnen de perken van hun 
bevoegdheid hebben gedaan; die bewijs
waarde hebben evenwel niet de gevolg
trekkingen die de verbalisanten uit die 
vaststellingen afleiden en evenmin de 
juridische beschouwingen die zij eraan 
vastknopen. 

27 mei 1980 1188 

14. - Overtreding Processen-ver-
baal met bewijskracht tot op bewijs van 
het tegendeel - Grenzen van die wette
lijke bewijswaarde. 

Hoewel zekere processen-verbaal tot 
vaststelling van een overtreding van de 
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wetten en reglementen betreffende de 
politie over het wegverkeer bewijskracbt 
bebben tot op bewijs van bet tegendeel, 
geldt die wettelijke bewijswaarde enkel 
voor de materiEHe vaststellingen van de 
verbalisanten en niet voor de juridiscbe 
gevolgen die daaruit moeten worden 
afgeleid. (Art. 62 Wegverkeerswet.) 
(Impliciet.) 

3 juni 1980 1227 
§ 63. Art. 63. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 

15. - Gemeenteverordening - Rech
ter die weigert een gemeenteverordening 
toe te passen waarbij het gebruik van 
parkeerautomaten op sommige plaatsen 
van de openbare weg verplicht wordt 
gesteld- Toezicht op de gepastheid van 
die gemeenteverordening - Machts
overschrijding van de rechter. 

De rechter beperkt zicb niet tot bet 
toezicbt op de overeenstemming met de 
wet van een gemeenteverordening waar
bij voor motorrijtuigen bet gebruik van 
parkeerautomaten op sommige plaatsen 
van de openbare weg verplicbt is gesteld, 
docb beoordeelt of zij opportuun is en 
overschrijdt dus zijn bevoegdheid, wan
neer bij de toepassing van een derge
lijke verordening weigert op grond dat 
bet invoeren van de genoemde par
keerautomaten nadelige gevolgen heeft 
voor bet verkeer in plaatsen buiten de 
betrokken parkeerplaatsen. 

11 september 1979 31 

16. Wegverkeersreglement, 
ai"tikel 2.1 - Rijbaan - Beoordeling 
door de feitenrechter - Onaantastbare 
beoordeling. 

De rechter beoordeelt in feite en 
derbalve op onaantastbare wijze of een 
deel van de openbare weg voor bet 
verkeer van voertuigen in bet algemeen 
is ingericbt en aldus een rijbaan is. 
(Art. 2.1 Wegverkeersreglement.) 

26 september 1979 108 

17.- Misdl'ijf- Bestuurder van een 
niet gefdentificeerd voertuig - Houder 
van de nummerplaat - Misdl'ijf dat 

vel'Jnoedelijk kan ten Jaste worden 
gelegd van de houder van die nummer
plaat- Begrip. 

Wanneer een overtreding van het 
Wegverkeersreglement is vastgesteld 
zonder dat de bestuurder van het voer
tuig ge1dentificeerd is, wordt wettig ver
moed dat zij is toe te scbrijven aan de 
bouder van de nummerplaat van het 
voertuig waarvan bet nummer is opge
nomen, tenzij deze kan aantonen dat hij 
die overtreding niet beeft gepleegd. 

5 december 1979 422 

18. - Wegverkeersreglement 1975, 
artt. 2.6 en 12.3.1 - Aardeweg- Begrip. 

Uit de vaststelling dat een weg een 
verbindingsweg is tussen twee straten 
volgt niet noodzakelijk dat die weg voor 
bet verkeer in die straten en dus voor 
bet voertuigenverkeer in bet algemeen is 
ingericht; zodanige vaststelling sluit der
halve niet uit dat de weg een aardeweg 
is. (Art. 2.6 Wegverkeersreglement.) 

27 mei 1980 1188 

19. - Wegverkeersreglement 1975, 
art. 2.6 - Aardeweg die voor het open
baar verkeer openstaat.- Openbare weg 
-Begrip. 

De in art. 12.3.1, tweede lid, b, van bet 
Wegverkeersreglement 1975 bedoelde 
aardeweg is een aardeweg als omschre
ven in art. 2.6 van betzelfde reglement 
en is derbalve een openbare weg; daar
uit volgt dat de verbinding van die 
aardeweg met een andere openbare weg 
een kruispunt is, in de zin van 
art. 2.8 van genoemd reglement. 

27 mei 1980 1188 

20. - Wegverkeersreglement 1975, 
art. 2.8 - Kruispunt - Begrip. 

De in art. 12.3.1, tweede lid, b, van het 
Wegverkeersreglement 1975 bedoelde 
aardeweg is een aardeweg als omscbre
ven in art. 2.6 van betzelfde reglement 
en is derbalve een openbare weg; daar
uit volgt dat de verbinding van die 
aardeweg met een andere openbare weg 
een kruispunt is, in de zin van art. 2.8 
van bet genoemd reglement. 

27 mei 1980 1188 
§ 3. Art. 3. 

§ 10. Art. 10. 

21. - Wegverkeersreglementen van 
14 maart 1968 en 1 dec. 1975 - AI dan 
niet te voorziene hindernis - Beoorde
Jing door de feitenrechter en toezicht 
van het Hof- Begrip. 
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Al staat het aan het Hof na te gaan of 

de rechter uit de op onaantastbare wijze 
vastgestelde feiten al dan niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat er een niet te 
voorziene hindernis was, toch is het niet 
bevoegd om te beoordelen of een feit of 
een gedraging en o.m. een maneuver al 
dan niet te voorzien was, d.i. als de 
beoordeling van feitelijke aard en dus 
onaantastbaar is. 

9 november 1979 313 

22. - Wegverkeersreglement 
1. dec. 1!J75, art. 10.1, 1" en 2" - Verplich
ting voor de bestuurde1· zijn snelheid te 
regelen, rekening lwudende met de staat 
v~ de weg, en een voldoende veilig
heJdsafstand te houden tussen zijn voer
tuig en dat van de voorligger - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat een bestuur
der, om een botsing met een voorligger 
te vermijden, althans op de gladde 
rijbaan niet te gaan slippen, in botsing 
is gekomen met een tegenligger, valt 
niet noodzakelijk af te leiden dat de 
snelheid van die bestuurder niet aange
past was aa."l de staat van de weg en dat 
hij geen voldoende veiligheidsafstand 
hield tussen zijn voertuig en dat van de 
voorligger; naar recht verantwoord en 
niet tegenstrijdig of niet dubbelzinnig is 
de beslissing van de rechter dat die 
bestuurder geen fout heeft begaan wan
neer de rechter zegt dat de bestuurder 
met een matige snelheid reed, verrast is 
door het onverwachte remmen van zijn 
voorligger, reden had om te vrezen dat, 
indien hij remde, hij ofwel dat voertuig 
zou aanrijden ofwel zou gaan slippen op 
de gladde rijbaan, en dat de uitwijkma
neuver die hij poogde te doen, zou 
geslaagd zijn indien de tegenligger 
rechts van de rijbaan was gebleven. 

30 april 1980 1089 

23.- Wegverkeersreglement 14 maart 
1968, art. 27, eerste lid - Verplichting 
voor elke bestuurder zijn snelheid te 
regelen, zoals vereist wegens het zicht. 

Een rechterlijke beslissing dat een 
bestuurder een overtreding heeft begaan · 
van art. 27, eerste lid, Wegverkeersregle
ment 14 maart 1968, waarbij wordt 
voor_ge~chreven dat elke bestuurder zijn 
snelhe1d moet regelen, zoals vereist 
wegens o.m. het zicht, is niet naar recht · 
verantwoord als daarin niet is vastge
steld dat de bestuurder, aan wie zoda
nige overtreding was telastgelegd, zijn 
snelheid had aangepast aan het zicht, 
maar enkel dat hij tekens heeft gegeven 

opdat de tegenligger de grootlichten van 
zijn wagen zou dimmen. 

17 juni 1980 1296 

24. - Overtreding door een wegge
bruiker van een bepaling van het Weg
verkeersreglement - Kan wegens de 
omstandigheden een onvoorziene hin
dernis zijn voor een bestuurder. 

17 juni 1980 1297 

25. - Wegverkeersregleglement 1 dec. 
1975 - AI dan niet te voorziene hinder
Dis - Toezicht van het Hot. 

Het Hof van Cassatie gaat na of de 
rechter, uit zijn onaantastbare vaststel
ling van de feiten, al dan niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat zich een niet 
te voorziene· gebeurtenis heeft voorge
daan. 

17 juni 1980 1297 
§ 11. Art. 11. 
§ 12. Art. 12. 

26. - Uitvoering van een maneuver 
door een bestuurder - Verplichting 
vooiTang te verlenen aan de andere 
weggebruikers - Begrip. 

De bestuurder die een maneuver uit
voert, in de zin van art. 12.4 Wegver
keersreglement, moet voorrang verlenen 
aan de andere bestuurders, zelfs op een 
plaats waar hij voorrang zou gehad 
hebben, indien hij dat maneuver niet 
had uitgevoerd. 

13 november 1979 335 

27. _;_ Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.4 - Verplichting voor de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoe
ren, vooiTang te verlenen aan de andere 
weggebruikers - Omvang. 

De verplichting de andere bestuurders 
te laten voorgaan, bepaald bij 
art. 12.4 Wegverkeersreglement, is niet 
beperkt tot het ogenblik aileen waarop 
het maneuver begonnen is; die regel 
vertoont een algemeen karakter en 
houdt geen verband met het in acht 
nemen van de voorschriften van het 
Wegverkeersreglement door de andere 
bestuurders, o.m. de snelheidsbeperking, 
voor zover het plotseling opdagen van 
die bestuurders niet onvoorzienbaar is. 

29 januari 1980 620 

28.- Voorrang- Voorranghebbende 
bestuurder - Plotseling opdagen -
Begrip. 

Het plotseling opdagen van een voor
ranghebbende bestuurder kan onvoor
zienbaar zijn als die bestuurder een fout 
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begaat die van die aard is dat de 
voorrangsplichtige in zijn normale ver
wachtingen bedrogen wordt. 

29 januari 1980 620 

29.- Voorrang- Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975, art. 12.3.2 - Voorrang
hebbende bestuurder die stopt en zijn 
voertuig opnieuw in beweging brengt -
Verlies van voorrang- Voorwaarde. 

De bestuurder die voorrang geniet, 
verliest deze niet wanneer hij stopt en 
zich vervolgens opnieuw in beweging 
brengt, indien dit maneuver door de 
andere bestuurder niet kon worden 
waargEmomen. (Art. 12.3.2 Wegverkeers-
reglement 1 dec. 1975.) . 

19 maart 1980 892 

30. - Voorrang - Voorrang rechts -
Overtreding van art. 12.3.1 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975 niet bewezen 
verklaard - Beslissing gegrond op de 
vaststelling dat het voertuig van de 
beklaagde die een kruispunt kwam 
opgereden, stilstond op het ogenblik van 
de botsing - Niet naar recht verant
woorde beslissing. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarin uit de enkele vaststelling 
dat het voertuig van de beklaagde die 
een kruispunt kwam opgereden, stil
stond op het ogenblik van de botsing 
met het voertuig van de voorrangheb
bende bestuurder, wordt afgeleid dat de 
beklaagde bij het oprijden van dat 
kruispunt zich heeft gedragen naar de 
bepalingen van artt. 12.3.1 en 12.5 Weg
verkeersreglement. 

26 maart 1980 939 

31. - Voorrang - Voorrang rechts -
Voorrang onafhankelijk van de manie1· 
waarop de voorranghebbende bestuurder 
rijdt. 

De voorrang welke art. 12.3.1 Wegver
keersreglement aan de van rechts 
komende bestuurder toekent, hangt niet 
af van de manier waarop hij rijdt en 
geldt over de hele breedte van de door 
hem gevolgde weg. 

26 maart 1980 939 
§ 13. Art. 13. 

§ 16. Art. 16. 

32. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975 - Art. 16.3, tweede lid - Inhalen 
- Rechts inhalen - Voorwaarden. 

Daar luidens art. 16.3, tweede lid, 
Wegverkeersreglement het inhalen enkel 
dan rechts moet geschieden wanneer de 
in te halen bestuurder, enerzijds, te 

kennen heeft gegeven dat hij voorne
mens is links af te slaan, anderzijds, 
zich naar links heeft begeven om die 
beweging uit te voeren, beslist de rech
ter, die vaststelt dat de ingehaalde 
bestuurder zich niet naar links had 
begeven, wettig dat het inhalen van die 
bestuurder links moest geschieden, ook 
al had deze zijn voornemen te kennen 
gegeven links af te slaan. 

18 juni 1980 1306 

§ 17. Art. 17. 

§ 18. Art. 18. 

§ 19. Art. 19. 

33. - Wegverkeersreglement 1975, 
art. 19.3.3" - Tegenligger- Begrip. 

Geen tegenligger in de zin van 
art. 19.3.3" Wegverkeersreglement 1975 is 
de weggebruiker die van op een prive
terrein de openbare weg is opgereden en 
dus een maneuver uitvoert, zelfs indien 
hij rijdt in de richting waaruit de andere 
weggebruiker komt gereden. 

23 oktober 1979 239 

34. - Richtingsverandering Be-
stuurder die links wil afslaan op een 
lauispunt- Toepasselijke regel. 

De beweging om links af te slaan ten 
einde de rijbaan te verlaten, valt onder 
art. 19 Wegverkeersreglement 1975 en 
niet onder art. 12.4 van dat reglement, 
zelfs indien de bestuurder de voorschrif
ten van het eerste artikel niet in acht 
neemt. 

23 oktober 1979 239 

35. - Richtingsverandering Be-
stuurder die Jinks wil afslaan - Ver
plichting zich ervan te vergewissen dat 
dit maneuver kan worden uitgevoerd 
zonder gevaar voor de andere wegge
bruikers - Begrip. 

De bestuurder die links wil afslaan om 
de rijbaan te verlaten, moet zijn voorne
men tijdig genoeg kenbaar maken en 

. zich ervan vergewissen dat hij zijn 
rijbeweging kan uitvoeren zonder gevaar 
voor de andere weggebruikers, vooral 
rekening houdende met de vertragings
mogelijkheden van de achterliggers; 
art. 19.1 Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975 beperkt die verplichting niet tot het 
enkele geval dat de weggebruiker die de 
bestuurder, die naar links wil afslaan, 
volgde, deze wil inhalen. 

25 juni 1980 1348 
§ 20. Art. 20. 
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§ 27. Art. 27. 

36. - Wegverkeersreglement, art. 
27.3.1 - Parkeermeters - Begrip. 

Onder parkeermeter in de zin van 
art. 27.3.1 Wegverkeersreglement moet 
worden verstaan : een toestel waarvan 
de gebruiksmodaliteiten zodanig zijn dat 
daardoor de parkeertijd kan worden 
beperkt op de plaatsen waarop het 
betrekking heeft. Daaronder zijn mede 
begrepen de zogenaamde parkeerauto
maten die het parkeren afhankelijk stel
len van het betalen van een geldsom 
door een of meer geldstukken te steken 
in een automaat die een parkeerbiljet 
aflevert waarop wel de toegestane par
keertijd maar niet de verstreken noch de 
resterende parkeertijd is aangeduid. 

§ 36. Art. 36. 

§ 39. Art. 39. 

40. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 39 - Autobushalte - Beoorde
ling van de feiten door de rechter -
Gevolgtrekking in rechte - Toezicht van 
het Hof. 

11 september 1979 

De rechter moet de feiten vaststellen 
die ten grondslag liggen aan zijn besli~
sing dat een autobusbestuurder de bm
tengewone voorrang geniet die art. 39 
Wegverkeersreglement 1975 hem bij het 
verlaten van de « halteplaats " verleent; 
het Hof van Cassatie gaat evenwel na of 
die feiten een verantwoording vormen 
voor het gevolg ,dat de rechter daaruit in 
rechte afleidt, d.w.z.' of hij bij die 

31 gevolgtrekking het wettelijk begrip 
" halteplaats, " niet heeft miskend. (Art. 
39 K.B. 1 dec. 1975.) 

37. - Wegverkeerswet, art. 17.3.1 -
Parkeermeter - Gebruiksmodaliteiten 
van de parkeermeter, waarin is vermeld 
dat de parkeertijd enkel beperkt is op 
werkdagen - Betekenis van de term 
" werkdagen "· 

Wanneer in de gebruiksmodaliteiten 
van een in art. 27.3.1 bedoelde parkeer
meter is vermeld dat de parkeertijd 
enkel beperkt is op de werkdagen, moet 
de term " werkdagen " in de gewone 
betekenis van het woord worden ver
staan, te weten het tegengestelde van de 
zondagen en de wettelijke feestdagen. 

15 januari 1980 562 
§ 28. Art. 28. 

§ 35. Art. 35. 

38. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 35.1 - Verplichting tot het 
dragen van een veiligheidsgordel 
Wettigheid. 

Wettig is de bepaling van 
art. 35.1 Wegverkeersreglement die de 
bestuurder en de passagier van de aan 
het portier grenzende voorzitplaats van 
de personenauto's verplicht de veilig
heidsgordel te dragen. 

17 oktober 1979 206 

41. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 39- Buitengewone voorrang 
van de autobusbestuurder die de 
" halteplaats " verlaat- Begrip. 

De autobusbestuurder die zijn 
" halteplaats " verlaat als voorgeschre
ven bifart. 39, eerste lid, Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975, geniet de buitenge
wone voorrang die dat artikel hem 
verleent, ook al kan hij die 
" halteplaats " eerst verlaten en normaal 
voortrijden nadat hij omheen een hin
dernis is gereden. (Art. 39 K.B. 1 dec. 
1975.) 

17 oktober 1979 
§ 40. Art. 40. 

206 

42. - Wegverkeersreglement 1975, 
art. 40.2 - Gedrag van de bestuurders 
tegenover voetgangers - Verplichting 
om dubbel voorzichtig te zijn ten aan
zien van kinderen - Begrip. 

De rechter die beslist, enerzijds, dat 
het slachtoffer de zware fout heeft 
begaan plotseling de rijbaan over te 
steken zonder te letten op het naderend 

18 september 1979 

39. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 35.1 - Verplichting ~t bet, 
dragen van een veiligheidsgortft!? 
Wettigheid. 

57 voertuig van een bestuurder dat zicht
baar was, en dat niets die grove onvoor
zichtigheid liet voorzien, anderzijds, dat 
die bestuurder normaal reed en het niet 
bewezen is dat hij overdreven snel reed 
en dat hij, verrast door de aanwezigheid 
van de voetganger op de rijbaan, aileen 
maar kon remmen, stelt vast dat die 
bestuurder de verplichting van art. 40.2 
Wegverkeersreglement 1975 is nageko
men ten aanzien van kinderen dubbel 

De bepaling van art. 35.1 Wegverkeers
reglement 1 dec. 1975 dat aan de 
bestuurders en de passagier van de aan 
het portier grenzende voorzitplaats de 
verplichting oplegt een veiligheidsgordel 
te dragen, is niet in strijd met de wet. voorzichtig te rijden. 

17 juni 1980 1299 24 oktober 1979 255 
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§ 41. Art. 41. 

§ 42. Art. 42. 

43. - Wegverkeersreglement, art. 42 
- Wie moet dezeUde regels naleven als 
de voetgangers ? - Een fiets aan de 
hand Jeiden - Verplichting de begaan
bare trottoirs te volgen - Vereisten. 

De verplichting van de artt. 42.1 en 
42.2.1.1" van het Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975, dat de personen die een fiets 
aan de hand leiden de begaanbare 
trottoirs of verhoogde bermen volgen en, 
zo er geen zijn, de begaanbare gelijk
grondse bermen, is aan een tweevoudige 
voorwaarde onderworpen, nl. dat die 
trottoirs of verhoogde bermen begaan
baar zijn en dat die personen de andere 
voetgangers niet hinderen. (Artt. 42.1, 
42.2.1.1° en 42.2.1.3° Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975.) 

27 februari 1980 · 792 

44. - Voetganger - Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975, art. 42.4.4 - Voet
ganger die zich op de rijbaan begeeft -
Overtreding Omstandigheid 
Begrip. 

De rechter die zich beperkt tot de 
vaststelling dat een voetganger de rij
baan is blijven oversteken en geen 
voorrang heeft verleend aan een voer
tuig dat door zijn lichten van zeer ver 
zichtbaar was, geeft geen verantwoor
ding voor de veroordeling van die voet
ganger wegens overtreding van 
art. 42.4.4 Wegverkeersreglement, omdat 
hij niet vaststelt dat die voetganger zich 
op een plaats, waar het verkeer noch 
door een bevoegd persoon noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, op de 
rijbaan heeft begeven zonder de nodige 

'voorzichtigheid en zonder inachtneming 
van de naderende voertuigen. 

26 maart 1980 936 

§ 43. Art. 43. 

§ 61. Art. 61. 

45. Verkeerslichten Weg-
verkeersreglement 1 dec. 1975, art. 61:1, 
5• - Groene pijl brandend tegelijk met 
een rood Iicht of een orar..jegeel licht -
Draagwijdte. . 

Wanneer een groene pijl tegelijk met 
een rood Iicht of een oranjegeel Iicht 

1brandt, betekent deze pijl dat de be
stuurder alleen in de door de pijl 
aangeduide richting mag doorrijden; 
deze bestuurder moet slechts voorrang 
verlenen aan de bestuurders die op 

regelmatige wijze uit andere richtingen 
komen en aan de voetgangers. (Art. 61.1, 
5°, Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

14 november 1979 339 
§ 62. Art. 62. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

HOOFDSTUK IV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI VOORSCHRIFI'EN 

WERKLOOSHEID 

1. - In het buitenland verrichte 
arbeid - Art. 121, § 1, derde lid, 
KB. 20 dec. 1963 - Draagwijdte. 

Art. 121, § 1, derde lid, K.B. 20 dec. 
1963 betreffende de arbeidsvoorziening 
en werkloosheid bepaalt dat de in het 
buitenland verrichte arbeid in aanmer
king komt wanneer hij verricht is in een 
dienstbetrekking die in Belgie aanlei
ding zou geven tot betaling van sociale 
zekerheidsuitkeringen; die bepaling is 
van algemene aard en maakt geen 
onderscheid naargelang de uitkerings
aanvrager, toen hij in het buitenland 
werkte, al dan niet onderworpen was 
aan een sociaal zekerheidsstelsel met 
werkloosheidsuitkeringen. 

21 januari 1980 577 

2. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid van de werkloze 
vooz· de algemene arbeidsmarkt - Crite
ria van de passende dienstbetrekking 
niet toepasselijk. 

De criteria van de passende dienstbe
trekking, vastgesteld ter uitvoering van 
het derde lid van art. 133 K.B. 
20 dec. 1963, komen niet in aanmerking 
om te oordelen of de werkloze voor de 
hervatting van de arbeid dusdanig voor
behoud heeft gemaakt dat hij onbeschik
baar wordt voor de algemene arbeids
markt in de zin van het vierde lid van 
hetzelfde artikel. 

11 februari 1980 685 

3. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Gepensioneerde - Recht op pensioen 
afhankelijk van de voorwaarde geen 
andere dan toegelaten arbeid te verrich
ten - Geen recht op werkloosheidsuit
kering. 



-240-
De werknemer wiens recht op pen

sioen afhankelijk is van de voorwaarde 
geen andere dan de door de betrokken 
pensioenregeling in beperkte mate toe
gelaten arbeid te verrichten, heeft geen 
recht op de werkloosheidsuitkering, 
bepaald bij art. 146, § 1, K.B. 20 dec.· 
1963. 

11 februari 1980 686 

4. - Recht op werkloosheidsuitkerin
gen - Gerechtigden - Jonge werkne
mers - Aantal dagen arbeid of inschrij
ving als werkzoekende - Ogenblik 
waarl!P de voorwaarde vervuld moet 
zijn. 

Om op werkloosheidsuitkering gerech
tigd te zijn, moeten de jonge werkne
mers, bedoeld in art. 124 K.B. 
20 dec. 1963, krachtens het eerste lid, a·, 
van dit artikel gedurende 75 werkdagen 
v66r - en niet na - hun aanvraag om 
uitkering arbeid in loondienst verricht 
hebben of als werkzoekende ingeschre
ven zijn geweest. 

11 februari 1980 690 

5. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Langdurige of herhaalde werkloos
heid - Uitsluiting of beperking van het 
recht - Bevestigende beslissing na 
raadpleging van de commissie van 
advies - Uitwerking. 

Wanneer de directeur van het ge
westelijk bureau van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening het dossier van de 
werkloze wiens werkloosheid op abnor
male wijze aanhoudt of zich herbaalt, op 
diens verzoek aan de commissie van 
advies heeft voorgelegd, en daama zijn 
oorspronkelijke beslissing tot uitsluiting 
of beperking van bet recbt op werkloos
heidsuitkering bevestigt, heeft die be
vestigende beslissing uitwerking vanaf 
de maandag na de kennisgeving ervan 
aan de werkloze en aan de uitbetalings
instelling, en niet vanaf de maandag na 
de kennisgeving van de oorspronkelijke 
beslissing. (K.B. 20 dec. 1963, art. 143, 
§ 3, gew. bij K.B. 26 april 1976, en § 4.) 

11 februari 1980 691 

6. - Wachttijd - Werknemer die niet 
voldoet aan de wachttijdsvoorwaarden 
van de Jeeftijdsgroep waartoe hij 
belwort - Inaanmerkingneming van het 
beroepsverleden - Rechter die rekening 
houdt met de arbeid van de werknemer 
tijdens de periode van tien jaar die 
voorafgaat aan de referteperiode voor 
een Jeeftijdsgroep van oudere werkne
mers - Onwetticheid. 

Wanneer een werknemer niet voldoet 
aan de wachttijdsvoorwaarden van de 
leeftijdsgroep waartoe hij beboort, kan 
de rechter, bij de beoordeling van bet 
beroepsverleden van die werknemer, 
geen rekening houden met diens arbeid 
tijdens de periode van tien jaar die 
voorafgaat aan de referteperiode voor 
een leeftijdsgroep van oudere werkne
mers. (Artt. 118, eerste lid, en 120 K.B. 
Arbeidsvoorziening en Werkloosheid.) 

3 maart 1980 823 

7. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkering - Art 120 KB. 20 dec. 
1963 - Aantal arbeidsdagen vereist door 
art. 118, eerste lid. van hetzelfde besluit 
- Periode in de loop waarvan de 
arbeidsdagen moeten vallen. 

Om gerechtigd te zijn op werkloos· 
heidsuitkering met toepassing van 
art. 120 K.B. 20 dec. 1963 moet de 
werknemer onder meer ten minste de 
helft of twee derde van bet door art. 118, 
eerste lid, van hetzelfde besluit vereiste 
aantal arbeidsdagen in aanmerking kun
nen doen nemen; voor de toepassing van 
deze bepaling komen de arbeidsdagen in 
aanmerking die vallen tijdens de in 
art. 118, eerste lid, bedoelde referte
periode, verlengd overeenkomstig bet 
vierde lid van hetzelfde artikel 

12 mei 1980 1145 

8. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Werkloosheid te wijten aan eigen 
toedoen - Werkverlating - Arbeidson
geschiktheid - Slechts wettige reden 
wanneer de ongeschiktheid vastgesteld 
is overeenkomstig art. 38 M.B. 
4juni 1964. 

23 juni 1980 1323 

9. - Recht op uitkering - Beoorde
ling van de arbeidsongeschiktheid niet 
overgelaten aan de behandelende arts 
van de werkloze, maar opgedragen aan 

· artsen aangewezen door de overheid -
Met het recht op eerbiediging van het 
prive-Jeven niet strijdige regeling. 

Een regeling waarbij, voor de vaststel
ling van het recbt op werkloosheidsuit
li:ering, de beoordeling van de arbeidson-· 
geschiktheid van de werkloze niet aan 
diens behandelende arts wordt overgela
ten, maar wordt opgedragen aan artsen 
die door de overbeid zijn aangewezen en 
die daarover volgens een vastgestelde 
procedure beslissen, is niet strijdig met 
het recht op eerbiediging van het prive
leven, gewaarborgd door art. 8 Europees 
Verdrag Recbten van de Mens. 

23 juni 1980 1323 
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10. - Bedrag van de werkloosheids

uitkering - Werknemer-gezinshoofd -
Echtgenoot die zich uitsluitend met het 
huishouden bezighoudt- Begrip. 

Voor de vaststelling van het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering wordt als 
werknemer-gezinshoofd beschouwd de 
werknemer wiens echtgenote of de 
werkneemster wier echtgenoot, buiten 
huishoudelijke werkzaamheden, bezig
heden verricht waarvoor hij of zij geen 
enkel materieel voordeel ontvangt dat 
tot hun levensonderhoud en dat van hun 
gezin kan bijdragen. (Art. 160 K.B. 
20 dec. 1963; art. 83ter, eerste lid, 1•, M.B. 
4 juni 1964.) 

23 juni 1980 1325 

WETTEN, DECRETEN EN BESLUI-
TEN 

HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten 

HOOFDSTUK II. - Uitlegging 

HOOFDSTUK III. - Werking in de tijd 

HOOFDSTUK IV. - Wettigheid van 
decreten, besluiten en verordeningen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUKI 
BEGRIPPEN, VEREISTEN 

1.- Burgerlijk Wetboek, art. 1162-
Wet in de zin van art. 608 Gerechtelijk 
Wetboek. 

Ontvankelijkis het middel dat de 
schending aanvoert van art. 1162 B.W., 
nu die bepaling een wet oplevert in de 
zin van art. 608 Ger.W. (Impliciet.) 

7 september 1979 23 

2. - Wet van 26 jan. 1951 betreHende 
de vereenvoudiging van de documenten 
waarvan het bijhouden door de sociale 
wetgeving is opgelegd - Politie- en 
veiligheidswet. 

De bepalingen van de wet van 26 jan. 
1951 betreffende de ver~nvoudiging van 
de documenten waarvan het bijhouden 
door de sociale wetgeving is opgelegd, 
zijn wetten van politie en veiligheid in 
de zin van art. 3 B.W. 

13 november 1979 329 

3. - Wet van 12 april 1965 betreHende 
de bescherming van het loon der werk
nemers - Art. 23 - Dwingende wetsbe
paling. 

De bepalingen van art. 23 van de wet 
van 12 april1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers 

raken de openbare orde niet, doch zijn 
dwingende bepalingen. 

10 maart 1980 852 

4. - Bepalingen van een code van de 
medische plichtenleer opgesteld door de 
nationale raad van de Orde van Genees
heren die niet bij een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit verbindend is 
verklaard - Bepalingen die geen wetten 
zijn in de zin van de artt. 608 
en 1080 Ger. W. 

26 maart 1980 930 · 

5. - Algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst - Nor
matieve bepalingen - Wet in de zin van 
art. 608 Ger. W. 

De normatieve bepalingen van een bij 
koninklijk besluit verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst zijn een 
wet in de zin van art. 608 Ger .W. 

14 april1980 998 

6. - Circulaire van de bestuursover
heid - Circulaire, geen wet in de zin 
van art. 608 Ger. W. - Begrip. 

Een circulaire van een minister aan· 
.een diensthoofd van zijn departement 
om hem richtlijnen te verstrekken, met 
het oog op het opstellen en het laten 
goedkeuren van bijakten bij reeds geslo
ten aannemingscontracten, is geen wet 
in de zin van art. 608 Ger.W., waarvan de 
schending voor cassatieberoep openstaat. 

9 mei 1980 1132 

7. - Algemene voorwaarden van de 
overheidsopdrachten (min. besl. 14 okt. 
1964} - Die bepalingen zijn een wet in 
de zin van art. 608 Ger. W. 

9 mei 1980 1132 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 

8. - Uitlegging - Wetsbepaling door 
de partijen duidelijk en ondubbelzinnig 
ifeacht - Rechter die deze wetsbepaling 
wterpreteert - Geen schending van die 
wetsbepaling- Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter een wetsbepaling interpreteert, 
m.a.w. haar zin en haar draagwijdte 
bepaalt, rekening houdende o.m. met de 
context van het geheel van de wet 
waarin zij staat, valt niet af te leiden dat 
die wetsbepaling is geschonden, ook al 
zou zij volgens een partij of zelfs volgens 
d~ rechter « duidelijk en ondubbelzinnig 
ZlJn ». 

4 januari 1980 514 
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9. - Wet van 9 juli 1971 tot regeling 

van de woningbouw en de verkoop van 
te bouwen of in aanbouw zijnde wonin
gen - Dwingende wetsbepalingen, o.a. 
in de artt. 3 tot 11. 

27 februari 1980 784 
10. Gemeenteverordening 

Gemeenteverordening van de stad Ant
werpen van 13 september 1954 op de 
politie van de haven, art. 32 - Draag
wijdte. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat, bij de vaststelling van de betekenis 
en de draagwijdte van het woord 
" nering " in de gemeenteverordening 
van de stad Antwerpen van 13 sept. 
1954 op de politie van de haven, beslist 
dat het woord in de context van die 
verordening de betekenis heeft van 
« handel » en dus niet uitsluitend 
beperkt is tot een detailhandel of tot 
leurhandel . 

30 mei 1980 

HOOFDSTUK III 
WERKING IN DE TIJD 

1215 

11. - Toepassing in de tijd - Stede
bouw - Wet van 29 maart 1962, art. 37; 
eerste lid, gewijzigd bij art. 177 wet van 
22 dec. 1977 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1977-1978- Art. 180 van de. 
genoemde wet van 22 dec. 1977 -
Rechter bij wie een vordering tot scha
devergoeding aanhangig was gemaakt · 
v66r de wijziging van genoemd art. 37, 
eerste lid, bij art 177 van genoemde wet 
van 22 dec. 1977, doch die over die 
vordering uitspraak doet na de inwer- · 
kingtreding van Jaatstgenoemde bepaling 
- Rechter kan niet beslissen dat het 
gebruik waarvoor het goed dient of: 
normaal bestemd is, moet worden beoor
deeld op de dag van de aanwijzing van 
de ontwerper van het plan waaruit het 
bouw- of verkavelingsverbod volgt. · 

goed dient of normaal bestemd is, moet 
worden beoordeeld op de dag van de 
aanwijzing van de ontwerper van bet 
plan waaruit bet bouw- of verkavelings
verbod volgt, ook al werd de vordering 
aanhangig gemaakt v66r de inwerking
treding van genoemd art. 177. 

7 september 1979 21 

12. - Werking in de tijd - Wet van 
14 juli 1978 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgeno
ten en de huwelijksvermogensstelsels -
Bepalinge11 van de artikelen 1448 en 
1447 ingevoegd in het Burgerlijk Wet
hoek bij art. 2 van die wet - Bepalingen 
niet van toepassing op de wettelijke 
gemeenschappen die v66r het inwer
kingtreden van Jaatstgenoemde wet zijn 
ontbonden. 

De bepalingen van de artt. 1446 en 
1447 B.W., die bij art. 2 van de wet van 
14 juli 1976 in dat wetboek zijn inge
voegd, en waarbij, hetzij ten voordele 
van de overlevende echtgenoot wanneer 
het wettelijk stelsel is geeindigd door 
bet overlijden van de andere echtgenoot, 
hetzij ten voordele van elk der echtgeno
ten wanneer· het wettelijk stelsel is 
geeindigd door echtscheiding, scheiding_ 
van tafel en bed of scheiding van 
goederen, het recht wordt verleend zich 
bij voorrang bepaalde goederen van het 
gemeenschappelijk vermogen te doen 
toewijzen of aan de rechtbank die toe
wijzing te vragen, zijn niet toepasselijk 
op een wettelijke gemeenschap die v66r 
het inwerkingtreden van laatstgenoemde 
wet is ontbonden. 

21 september 1979 87 

13. Gemeenteverordening 
Bekendmaking- Modaliteiten. 

De reglementen en verordeningen van 
de gemeenteraad of van het college van 
burgemeester en schepenen worden door 
toedoen van het college bekendgemaakt 
door omroeping en aanplakking. Geen 
enkele wet schrijft voor dat een gemeen
teverordening, bij uittreksel, in het Bel
gisch Staatsblad zal worden bekendge
maakt. (Art. 129 Gw. en art. 102 
Gemeentewet.) 

1 februari 1980 650 

Nu art. 180 wet 22 dec. 1977 betref- ' 
fende de budgettaire voorstellen 1977- · 
1978 de bepaling van art. 177 van die 
wet, waarbij art. 37, eerste lid, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
wordt gewijzigd, van onmiddellijke toe
passing verklaart, ook op de reeds aan
hangig gemaakte vorderingen tot scha
devergoeding waarover nog geen in 14. - Toepassing in de tijd · - Wet 
kracht van gewijsde gegane uitspraak van 29 nov. 1979, art. 2, ter vervanging 
bestaat, is onwettig het arrest dat, met van art. 590, eerste lid, Ger. w: - Wet tot 
betrekking tot een op grond van vaststelling van de bevoegdheid van de 
genoemd art. 37, eerste lid, ingestelde vrederechter - Wet toepasselijk op de 
vordering tot schadevergoeding, na de hangende gedingen - Begzip. 
inwerkingtreding van genoemd art. 177, Art. 2 wet van 29 nov. 1979 ter 
beslist dat het gebruik waarvoor het 1 vervanging van art. 590, eerste lid, 
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Ger.W. en tot vaststelling van de 
bevoegdheid van de vrederechter is van 
toepassing op de hangende rechtsgedin
gen, zonder dat die worden onttrokken 
aan de instantie van het gerecht waar
voor zij op geldige wijze aanhangig zijn. 
(Art. 3 Ger.W.) 
' 14 maart 1980 874 

15. - Werking in de tijd - Verjaring 
- Strafzaken - Nieuwe wet tot verlen
ging van de verjmingstermijn van de 
strafvordering - Onmiddellijke toepas
sing op de stJ·afvorderingen die op de 
dag van inwerkingtreding nog niet zijn 
verjaard. 

7 mei 1980 1120 

16. - Toepassing in de tijd - Verja
ring - Strafzaken - Nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn van 
de strafvordering - Dadelijke toepas
sing op de stJ·afvorderingen die nog niet 
zijn verjaard op de dag waarop die wet 
is in werking getreden 

28 mei 1980 1198 

17. - Toepassing in de tijd - Ar
beidsongeval - Wet tot wijziging van de 
wetsbepalingen inzake de vaststelling 
van de wijze van betaling van arbeidson
gevallenvergoedingen. 

De wet die een wijziging aanbrengt in 
de wetsbepalingen tot vaststelling van de 
wijze van betaling van de arbeidsonge
vallenvergoedingen is toepasselijk op de 
betalingen die na de inwerkingtreding 
van de wet worden gedaan, ook al 
betreft het vergoedingen wegens de 
gevolgen van een ongeval van v66r de 
inwerkingtreding. (Art. 2 B.W.) 

28 mei 1980 1198 

18. - Toepassing in de tijd - Ar
beidsongeval - Uitbetaling van een 
derde van de waarde van de rente als 
kapitaal - Arbeidsongeval overkomen 
voor de inwerkingtreding van de wet van 
10 april1971 - Vraag tot uitbetaling van 
het kapitaal na de inwerkingtreding van 
de wet- Ontvankelijkheid. 

De getroffene die recht heeft op een 
rente wegens een arbeidsongeval over
komen v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 10 april 1971, kan na de 
inwerkingtreding de uitbetaling van een 
derde van de waarde van de rente als 
kapitaal nog vragen na de vestiging van 
het kapitaal. (Art. 45 wet van 
10 april 1971.) 

28 mei 1980 1198 

19. - Opheffing 
Onbruik - Begrip. 

Opschorting -

Een verbod opgelegd door een regel..: 
matig bekendgemaakt koninklijk besluit 
blijft van toepassing zolang het niet 
uitdrukkelijk of stilzwijgend is opgehe
ven; de minister belast met de uitvoering 
van dat koninklijk besluit is niet 
bevoegd om de toepassing ervan op te 
schorten, aangezienhij die bevoegdheid 
zelf niet heeft en die schorsing evenmin 
kan volgen uit het niet-optreden van het 
openbaar ministerie dat overtreders niet 
zou vervolgen. 

12 juni 1980 1258 

20. - Terugwerkende kracht - Col
lectieve arbeidsovereenkomst - Alge-

. meen verbindendverklaring bij konink
Jijk besluit - Strafbepalingen enkel 
toepasselijk op de misdrijven gepleegd 
na de periode van tien dagen nadat het 
koninklijk besluit is bekendgemaakt. 

Hoewel het koninklijk besluit tot alge
meen verbindendverklaring van de ver
plichtingen, die aan de werkgevers zijn 
opgelegd ingevolge een in de paritaire 
comites gesloten collectieve arbeidsover
eenkomst, uitwerking heeft op de datum 
van de inwerkingtreding van die over
eenkomsten, met het voorbehoud dat dit 
koninklijk besluit niet meer dan een 
jaar v66r de bekendmaking ervan mag 
terugwerken, zijn daarentegen de straf
fen wegens het niet-nakomen van 
bedoelde verplichtingen slechts toepas
selijk op de overtredingen die zijn 
begaan na de periode van tien dagen 

. volgend op de dag van de bekendmaking 
van genoemd koninklijk besluit. 
(Art. 129 Gw.; art. 7 Europees Verdrag; 
art. 2 Sw.; art. 6 wet van 31 mei 1961; 
artt. 32, 56 tot 61 wet van 5 dec. 1968.) 

25 juni 1980 1346 

HOOFDSTUK IV 
WETI'IGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN 

EN VERORDENINGEN 

21. - Orde van Geneesheren -
Raden van beroep - Koninklijk besluit 
van 6 feb. 1970 tot regeling van de 
organisatie en de werking der raden van 
de Orde van Geneesheren - Koninklijk 
besluit wettig genomen op grond van 
art. 28, § 1, KB. nr. 79 van 10 nov. 1967. 

Weliswaar maken, luidens art. 12, § 1, 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betreffende 
de Orde van Geneesheren, benevens een 
griffier, enerzijds, vijf. gewone en vijf 
plaatsvervangende leden, die geneeshe
ren zijn, en, anderzijds, vijf gewone en 
vijf plaatsvervangende !eden, die raads
heren in het hof van beroep zijn, deel 
uit van de raden van beroep, maar 
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art. 12 K.B. van 6 feb. 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking der 
raden van die Orde bepaalt dat de raden 
van beroep wettig beraadslagen en be
slissen wanneer, benevens de griffier, 
minstens drie leden, geneesheren, en 
drie leden, raadsheren in bet hof v,an 
beroep, aanwezig zijn; die regelende 
bepaling is wettig genomen op grond 
van art. 28, § 1, K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967. 

21 december 1979 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

WISSELBRIEF 

494 

1. - Cambiaire vordering - Grand
slag van die vordering. 

De cambiaire vordering heeft een 
eigen grondslag, namelijk de wisselver
bintenis, en stoelt als dusdanig niet op 
de onderliggende verbintenis. 

28 maart 1980 956 

2. - Cambiaire vordering - Onmid
dellijk verbonden wisselpartijen - De 
verweermiddelen uit hun onderliggende· 
verhoudingen kunnen worden tegenge
worpen. 

Hoewel de cambiaire vordering een 
eigen grondslag heeft en als dusdanig 
niet op de onderliggende verbintenis 
stoelt, blijven in die vordering tussen de 
onmiddellijk verbonden wisselpartijen, 
o.a. de betrokkene-acceptant en de trek
ker, de verweermiddelen uit hun onder
linge verhoudingen tegenstelbaar. 

28 maart 1980 956 

WISSELCONTROLE 
Verbeurdverklaring Besluitwet 

van 6 okt. 1944 betreffende de controle 
op de wissel, artt. 5 en 6- Verbeurdver
klaring die enkel het kenmerk heeft van 
een bijkomende stra:f. 

De verbeurdverklaring waarvan 
sprake is in de artt. 5 en 6 K.B. van 
6 okt. 1944 betreffende de controle op de 
wissel, vervangen bij de artt. 2 en 3 K.B. 
van 4 juni 1946, heeft enkel bet kenmerk 
van een bijkomende straf; zij vertoont, 
zelfs niet gedeeltelijk, bet kenmerk van 
een vergoeding. 

20 februari 1980 733 

WOONPLAATS 
1. - Burgerlijke partij die niet woont 

in het gerechtelijk arrondissement waar 

het onderzoek wordt gedaan - Verplich
ting aldaar woonplaats te kiezen. 

De burgerlijke partij die niet woont in 
bet gerechtelijk arrondissement waar 
bet onderzoek gedaan wordt, is gehou
den aldaar woonplaats te kiezen bij een 
ter griffie van de rechtbank verleden 
akte. (Art. 68, eerste lid, Sv.) 

3 oktober 1979 141 

2. - Keuze van woonplaats als 
bedoeld in art. 68, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering '-- Onderzoek begon
nen in een gerechtelijk arrondissement 
en, ten gevolge van een beschikking tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter, 
hervat in een ander gerechtelijk arron
dissement waar de burgerlijke partij 
haar werkelijke woonplaats niet heeft -
Verplichting voor de burgerlijke partij 
opPJeuw woonplaats te kiezen. 

Keuze van woonplaats als bedoeld in 
art. 68, eerste lid, Sv. moet in de loop der 
procedure opnieuw worden gedaan tel
kens als bet in een gerechtelijk arron
dissement begonnen onderzoek, ten 
gevolge van een beschikking tot onttrek
king van de zaak aan de rechter, wordt 
hervat in een ander gerechtelijk arron
dissement waar de burgerlijke partij 
haar werkelijke woonplaats niet heeft. 

3 oktober 1979 141 

WRAKING 

1. Gerechtelijk Wetboek, 
artt. 828 e. v. - Bepalingen onder meer 
toepasselijk op de Jeden van de tuchtra
den van beroep van de Orde van Advo
caten. 

De regels van de artt. 828 e.v. Ger.W. 
inzake wraking zijn van toepassing op 
de leden van de raden van beroep van 
de Orde van Advocaten in zoverre zij 
verenigbaar zijn met de bepalingen om
trent de organisatie van die raden. 

20 september 1979 77 

2. - Strafzaken - Procedure. 
Wraking wordt voorgedragen bij een 

ter griffie van bet betrokken gerecht 
ingediende akte. (Impliciet.) (Art. 835 
Ger.W.) 

2 april 1980 982 

3. - Wraking van magistraten van het 
Hof van Cassatie - Wraking van ma
gistraten die geen deel uitmaken van de 
kamer die kennis moet nemen van de 
zaak van de wrakende partij - Tot het 
emeritaat toegelaten magistraat - Wra
king zonder voorwerp. 
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De vordering tot wraking van magis

traten van het Hof van Cassatie, wan
neer deze geen deel uitmaken van de 
kamer die kennis moet nemen van de 
zaak van de wrakende partij, treft geen 
doel; dat geldt o.m. als de vordering tot 
wraking betrekking heeft op een ma
gistraat van het Hof die tot het emeri
taat is toegelaten. 

16 mei 1980 1160 

4. - Akte van wraking - Onduide
lijkheid- Niet ontvankelijke wraking. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is de wraking waarin de wrakende 
partij op verwarde en onbegrijpelijke 
wijze onsamenhangende beschuldigin- · 
gen uit. 

16 mei 1980 1160 

5. - Uitspraak over de akte van 
wraking - Die uitspraak moet, op 
verzoek van de griffier, aan de partijen 
in het incident worden betekend door de 
daartoe bij die beslissing aangestelde 
gerechtsdeurwaarder. 

16 mei 1980 1160 

z 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER

ZEKERING 
HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. Arbeidsonge-
schiktheid 

HOOFDSTUK III. - Ziektekosten 

HOOFDSTUKI 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Zelfstandigen - Beroep tegen 
een adm.inistratieve beslissing van een 
verzekeringsinstelling- Termijn. 

De termijn van een maand waarbin
nen het beroep tegen een beslissing van 
een verzekeringsinstelling inzake ziekte
en invaliditeitsverzekering aan de 
,bevoegde arbeidsrechtbank moet worden 
voorgelegd, is op straffe van verval 
voorgeschreven:; enkel wanneer de uit
keringsgerechtigde aantoont dat hij 
wegens overmacht die termijn niet kon 
naleven, kan dat verval worden opgehe
ven. (Art. 100 Z.I.V.-wet.) 

2. - Door een verzekeringsinstelling 
ten onrechte betaalde uitkeringen -
Recht van de instelling om de uitkerin
gen terug te vorderen - Grenzen. 

Het recht van de verzekeringsinstel
ling om een rechtsvordering in te stellen 
tot terugbetaling van de door haar 
betaalde uitkeringen die niet verschul
digd zijn, wegens de samenloop die 
verboden is krachtens art. 70, § 2, wet 
van 9 augustus 1963, ontstaat eerst op 
het ogenblik dat de rechthebbende beta
lingen ontvangt ingevolge het gemeen 
recht of een andere wetgeving en slechts 
in. de mate van die betalingen. 

24 december 1979 508 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSONGESC!fiKTHEID 

3. - Vergoeding voor arbeidsonge
schiktheid Arbeidsongeschiktheid 
na de eerste zes maanden van de 
primaire arbeidsongeschiktheid 
Arbeidsongeschiktheid- Begrip. 

Een werknemer kan na de eerste zes 
maanden van de primaire arbeidsonge
schiktheid ten laste van zijn verzeke
ringsinstelling blijven op voorwaarde dat 
de bij de wet vastgestelde vermindering 
van het vermogen tot verdienen bestaat 
zowel ten aanzien van wat een persoon, 
van dezelfde stand en met dezelfde 
opleiding, kan verdienen door zijn werk
zaamheid in de betoepencategorie waar
toe de beroepsarbeid behoort, door de 
betrokkene verricht toen hij arbeidson
geschikt werd, als ten aanzien van wat 
zo een persoon kan verdienen door zijn 
werkzaamheid in de verschillende beroe
pen die de betrokkene heeft uitgeoefend 
of had kunnen uitoefenen uit hoofde van 
zijn beroepsopleiding. (Art. 56, § 1, eerste 
en derde lid, Z.I.V.-wet.) 

17 maart 1980 876 

4. - Arbeidsongeschiktheid - Pri
maire arbeidsongeschiktheid - Vaststel
Jing - Bevoegdheid var1 de geneesheer
inspecteur- Grenzen. 

De geneesheer-inspecteur kan op ver
zoek ·van de adviserend geneesheer van 
de verzekeringsinstelling beslis-sen over 
de staat van de primaire arbeidsonge
schiktheid van een gerechtigde, doch 
aileen wanneer · deze zich we gens zijn 
gezondheidstoestand niet kan begeven 
naar de plaats van de controlezitting. 
(1\rt. 48 wet 9 aug. 1963.) 

9)juni 1980 1246 

$. - Werknemers Vergoeding 
24 september 1~79 94 wegens arbeidsongeschiktheid - Vorde-
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ring tot betaling van uitkeringen 
Tweejarige verjaring - Stuiting -
Begrip. 

Zowel uit de geschiedenis van de 
bepalingen tot vaststelling van de ter
mijn waarbinnen de gerechtigden hun 
recht op invaliditeitsuitkeringen moeten 
doen gelden, als uit art. 106, § 1, laatste 
lid, Z.I.V.-wet, luidens hetwelk de stui
ting van de in die bepaling tweejarige 
verjaring zonder enige beperking kan 

worden vernieuwd, blijkt dat de wetge
ver ten gunste van die gerechtigden een 
bijzondere regeling heeft willen invoeren 
en ook dat hij hun niet het recht heeft 
willen ontnemen zich te beroepen op 
overmacht. 

30 juni 1980 1382 

HOOFDSTUKIII 
ZIEKTEKOSTEN 



NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot 
en met 1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arresten 
van bet Hof van Cassatie, alsmede in • Bulletin des arrets de la Cour de 
cassation • en in • Pasicrisie beige • (eerste deel van 1970). 

AANHANGIG GEDING 

Burgerlijke zaken Begrip in 
artikel 565 van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Begrip in intemationaal 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 
artikel15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
P{IS., 1972, 806. 

AANSPRAKELUKHEID 
OVEREENKOMST) 

(BUITEN 

Uitvoerende macht- Verzuim om een 
verordening uit te vaardigen - Schade 
ten gevolge van dit verzuim - Burger
lijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 -
Verplichting dit te herstellen. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Uitvoerende macht- Verzuim om een 
verordening uit te vaardigen - Geen 
termijn door een wetsbepaling voorge
schreven om een verordening uit te 
vaardigen - Schade ten gevolge van dit 
verzuim Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1382 en 1383 - Verzuim dat kan 
leiden tot de verplichting de schade te 
vergoeden. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 
1383 - Fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUMaN, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Schadeloosstelling - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk - Schadeloos
stelling door toekenning van een vergoe
ding- Wettigheid- Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek- Onrechtmatige daad van de 
minderjarige - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
1> MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull en 
Pas., 1972, 200. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 

·Wetboek - Daad van een minderjarige 
zonder onderscheidingsvermogen 
Objectieve schuld - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull en 
Pas., 1972, 200. 

Geen afwijking van de regels in
zake aansprakelijkheid, krachtens de 
artt. 1382, 1383 en 1384, eerste lid, voor 
het bestuur. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull en 
Pas., 1973, 237. 

Landsverdediging. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 
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Samenloop van de contractuele aan

sprakelijkheid en de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. Aansprakelijkheid voor een zaak die 

men onder bewaring heeft - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid- Gebrek 
van de zaak - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAH:Aux, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 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. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAH:Aux, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395. 

Buurschapsstoornissen - Stoornissen. 
aan een eigendom veroorzaakt door 
werken op een naburig erf - Aanspra
kelijkheid van de eigenaar van dit goed 
t.a.v. de gebruiker van deze naburige 
eigendom. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAH:Aux, 
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas., 
1974,488. 

Schade veroorzaakt door respectieve 
fouten van verscheidene personen 
Allen verplicht de schade jegens de 
benadeelde volledig te vergoeden -
Begrip - Grondslag. 

Concl. adv.-gen. F. DUMoN, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid Gemeen
schappelijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUMoN, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Doden - Schade die de rechtverkrij
genden van de getroffene ondergaan ten 
gevolge van het verlies van diens inkom
sten - Vaststelling van die schade -
Geen samenvoeging mogelijk van de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet uit
gekeerde vergoedingen en de volgens 
het gemeen recht voor dezelfde schade 
of deel van dezelfde schade toegekende 
vergoedingen. 

Noot, A.B., Cass., 6 sept. 1977, A. C., 
1978, 17. 

Schade aan een ander veroorzaakt 
door een persoon die zich in staat van 
krankzinnigheid bevindt of in staat van. 
emstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1386bis- Wettelijke bepa
ling op grond wacu,van de rechter uitstel 
mag verlenen voor de betaling. van de 
door hem vastgestelde vergoeding. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 582. 

Begrafeniskosten betaald door de 
weduwe van het slachtoffer - Recht van 
de weduwe op vergoeding van de eruit 
voortvloeiende schade vanwege degene 
die voor het overlijden aansprakelijk is. 

Noot 3, A.C., Cass., 26 april 1978, A.C., 
1978, 988. 

Schade - Oorzakelijk verband tussen 
een fout en de schade - Uitgaven, 
kosten en prestaties die door conventio
nele of wettelijke verplichtingen zijn 
opgelegd - Schade die voortvloeit uit de 
werking van een openbare dienst -
Eventuele fout van een derde die tot die 
uitgaven, kosten of prestaties geleid 
heeft - Noch schade, noch oorzakelijk 
verband tussen schade en fout in de zin 
van art. 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1004. 

Schade veroorzaakt door de respec
tieve fouten van verscheidene personen 
- Eigen en rechtstreekse (en niet zijde
lingse) schade van de echtgenoot van 
een van hen- Ieder van hen is t.a.v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

Noot, E.L., Cass., 21 nov. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 190 

Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek -
Staat van krankzinnigheid, van emstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid -
Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1055. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Onrechtmatige daad van de 
bestuursoverheid waardoor iemands 
subjectieve rechten worden miskend en 
waardoor hij schade lijdt - Bevoegd
heid van de rechter om het nadeel in 
natura te doen herstellen en aan die 
overheid maatregelen op te leggen om 
een einde te maken aan de schadelijke 
onwettigheid. 

Coricl. adv.-gen. VELU, Cass., 
26 juni 1980, Bull. en Pas., 1980, 
1341. 
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Recht van de benadeelde herstel in 

natura te vragen van de schade ten 
gevolge van een onrechtmatige daad -
Bevoegdheid van de rechter. 

Concl. adv.-gen. V:ELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

ADOPI'IE 
Wettiging door adoptie- Grootouders 

van de oorspronkelijke familie van het 
door adoptie gewettigd kind kunnen, in 
beginsel, bezoekrecht uitoefenen. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976,767. 

ADVOCAAT 
Tucht - Ere-advocaat - lntrekking 

door de raad van de Orde, van de 
machtiging tot het voeren van deze titel 
- Beslissing houdende veroordeling in 
tuchtzaken Beslissing waartegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 25 okt. 1973, BulL en Pas., 
1974,213. 

Voorwaarden waaronder de advocaat 
lasthebber van zijn client is. 

Noot W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Tucht - Uitvoering van en oordeel 
over tuchtvordering - Behoren in eerste 
aanleg aan de Orde van Advocaten. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 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 aan
hangig te maken. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hof 
van beroep - Tuchtvordering uitgeoe
fend door de procureur-generaal bij dit 
hof - Tussenkomst van de Orde van 
Advocaten uitgesloten voor de tuchtraad 
van beroep. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Beslissing van de tuchtraad 
van de balies van het rechtsgebied van 
een hof van beroep - Voorziening in 
cassatie van de betrokken advocaat -
Voorziening 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE., Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 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 -
Gewettigde twijfel van de directeur van 
de gevangenis - Geen aanwijzingen 
voor een strafrechtelijk misdrijf - Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advocaten- Wettigheid. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Beroepsgeheim - Verschijning voor 
de tuchtraad van beroep - Openbaar
heid van de debatten gevraagd - Advo
caat niet vrijgesteld van zijn verplichting 
tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de geheimen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 12 
mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Openbaarheid van de pleidooien, versla
gen en vonnissen voorgeschreven bij art. 
757 van het Gerechtelijk Wetboek -
Wettelijke bepaling niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Gerechtelijk Wetboek, art. 476- Debat
ten in openbare zitting als de verdachte 
advocaat dit vraagt - Draagwijdte van 
deze wettelijke bepaling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Tuchtrechtelijke 
beslissing - Art. 468 van het Gerechte
lijk Wetboek- Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Beslissing alvo
rens recht te doen in tuchtzaken -
Beslissing waartegen hoger beroep kan 
worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 
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ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CAS

SATIE 

Uitdrukkelijke afstand in burgerlijke 
zaken door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie - Geen verplichting voor hem 
een bijzondere volmacht te hebben. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 

AFSTAMMING 

Levensonderhoud - Wettig kind -
Vordering tot betaling van een bijdrage 
in het onderhoud en de opvoeding van 
het kind, van de moeder tegen een 
andere man dan de wettige vader. 

Noot, AT., Cass., 6 juni 1975, A.C., 
1975, 1066. 

AFSTAND 

Burgerlijke zaken - Uitdrukkelijke 
afstand door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie - Geen verplichting voor 
hem een bijzondere volmacht te hebben. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 

ARBEIDSONGEVAL 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking 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, L.F.D., Cass., 3 maart 1971, 
A.C., 1971, 636. 

Ongeval op de weg naar of van het 
werk- Voor het ongeval aansprakelijke 
lasthebbers of aangestelden van de 
werkgever, die de fout in de uitoefening 
van hun dienst hebben gepleegd -
Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid 
Tijdelijke verergering - Recht van de 
getroffene - Respectieve verplichtingen 
van de verzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 april 1975, A.C., 1975, 861. 

Overheidssector- Wet van 3 juli 196f 
betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector, 
art. 14 - Overeenkomst tussen de bij 
het Noord-Atlantisch Verdrag aangeslo-

ten Staten, betreffende de rechtspositiE! 
van hun krijgsmachten, op 19 juni 1951 
te Londen ondertekend en goedgekeurd 
bij de wet van 9 jan. 1953, art. VIII-5 -
Schade in Belgie veroorzaakt door een 
lid van een vreemde krijgsmacht van 
een van de contracterende partijen en 
opgelopen door een van de personen 
waarvan sprake in art. 1 van de wet van 
3 juli 1967 - Belgische Staat gehouden 
tot « regeling " van de vordering tot 
schadevergoeding Overeenkomstig 
art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde wet van 
3 juli 1967 wordt geen afbreuk gedaan 
aan de vordering van de getroffene. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 2 mei 1975, A.C., 1975, 963. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 918. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Onderbreking van het traject -
Belangrijke onderbreking die niet door 
overmacht verantwoord is. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266. 

Ongeval - Begrip - Bewijs. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127. 

Schade veroorzaakt door de respec
tieve fouten van twee personen -
Schade voortspruitende uit een ongeval 
dat t.a.v. het slachtoffer het kenmerk 
vertoont van een arbeidsongeval -
Omstandigheid zonder invloed op de 
verplichting tot volledige schadevergoe
ding, waartoe jegens de getroffene 
gehouden is hij die noch het bedrijfs
hoofd, noch de lasthebber of aangestelde 
van het bedrijfshoofd is. 

Noot, J.V., Cass., 16 april 1980, A.C., 
1979-80, nr. 524. 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule 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 vrij onderwijs 
- Gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, art. 21bis- Nie
tigheid - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMaN, 
Cass., 8 dec. 1976, Bull en Pas., 1977, 
394. 
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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 -
Gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract - Na de inwerking
treding van deze wet van 11 juli 1973 
zijn deze gecoordineerde wetten niet 
meer van toepassing op de « bedienden » 
die tewerkgesteld zijn o.m. in de door 
het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs die door « een statuut 
worden geregeld " - « Statuut " -
Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 
394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule van de overeenkomst 
noperts het huwelijk of het hertrouwen 
van de leerkracht - Gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, art. 21bis - Nietigheid van de 
clausules volgens welke het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst -
Begrip - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Bedienden Huwelijk van de 
bediende - Dit feit kan op zichzelf niet 
wettelijk een c dringende reden " zijn, in 
de zin van art. 18 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, waarom de werkgever dadelijk, 
zonder opzegging of vergoeding, een 
einde mag maken aan de overeenkomst. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Gezagsverhouding - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
16 jan. 1978, A.C., 1978, 577. 

ARBITRAGE 

Geschil waarvoor een scheidsrechter 
bevoegd is - Voorwaarde voor erken
ning van een buitenlandse scheidsrech
terlijke uitspraak. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull en Pas., 1979, 1260. 

In Belgie niet erkende scheidsrechter
lijke uitspraak - Beslissing die in 
Belgie geen gezag van gewijsde heeft. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 
1260. 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) 

Tuchtvo:rdering - Procedure voor de 
raad van beroep- Wetboek van Straf
vordering, artt. 209 en 210 - Niet 
toepasselijk - Verslag niet bij de wet 
vereist. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 575 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

Bedrieglijk onvermogen - Bestandde
len van het misdrijf - Schuldenaar 
beroept zich op een rechterlijke beslis
sing van ontvangstmachtiging van het 
loon en op de wettelijkegevolgen ervan 
om inbeslagneming van zijn loon door 
een schuldeiser te vermijden - Deze 
omstandigheid aileen is niet voldoende 
om een veroordeling wegens bedrieg!ijk 
onvermogen te verantwoorden. 

Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
12 maart 1974, A.C., 1974, 761. 

BELASTING 

Gelijkheid van de Belgen voor de 
belasting - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, BulL en Pas., 1976, 347. 

Vergelding - Begrippen - Onder
scheid in de terminologie. 

Noot, E.K., Cass., 2 feb. 1977, A.C., 
1977, 625. 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE 

Verkoop van ingevoerde of hier te 
Iande geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het 
fiscale bandje vermelde prijs - Fabri
kanten en importateurs die geen houder 
zijn van c bijzondereof uitsluitende 
rechten », in de zin van art. 90 
E.E.G.-Verdrag. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Verkoop van ingevoerde of hier te 
Iande geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het 
fiscale bandje vermelde prijs - Geen 
onverenigbaarheid met de bepalingen 
van de richtlijn nr. 72/464/E.E.G. 19 dec. 
1972 van de Raad van Ministers van de 
E.E.G. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 



-252-
BENELUX 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

BEROEPSGEHEIM 

Advocaat - Geen verplichting tot 
geheimhouding ten overstaan van de 
tuchtoverheden van de balie. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Afgifte door een derde 
aan een advocaat van een door zijn 
client uitgegeven cheque tijdens diens 
Ieven gei:nd door een onbekende -
K!acht van een erfgenaam van de over:
leden client wegens bedrieglijke ver
duistering - Perken binnen welke de 
advocaat het beroepsgeheim mag aan
voeren. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Tuchtvervolgingen -
Verklaringen die onder beroepsgeheim 
werden afgelegd, hetzij met gesloten' 
deuren voor de tuchtraad van beroep, 
hetzij voor de raad van de Orde of voor 
de stafhouder - Verklaringen waarvan 
geen melding mag worden gemaakt in 
een strafvervolging. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull en Pas., 1976, 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 beroepsge
heim gedekte stukken niet ttit de debat
ten geweerd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

BERUSTING 
Burgerlijke zaken - Begrip. 
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 

1973,342. 

lESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 

hechtenis in een van de bij art. 21 van 
de wet bepaalde staten wordt bevonden, 
gelnterneerd wordt - Staat van de 
veroordeelde niet voldoende verbeterd 
bij het verstrijken van de straftijd -
Handhaving van de internering. 

Noot, J.V., Cass., 13 dec. 1976, A.C., 
1977,417. 

Internering - Verdachte in vrijheid 
op het ogenblik van de beslissing tot 
internering - Onmiddellijke tenuitvoer
legging van de internering kan niet 
bevolen worden. 

Noot, A.T., · Cass., 31 mei 1977, A.C., 
1977, 1007. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 

Geadresseerde in het buitenland ge
vestigd - Geadresseerde die in Belgie 
een woonpl!iats heeft gekozen - Bete
kening aan de in Belgie gekozen woon
plaats- Voorwaarden. 

Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 
1972, 361. 

Betekening - Begrip. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

27 mei 1977, A. C., 1977, 996. 

Vermelding in het exploot van de 
naam, voornamen en hoedanigheid van 
de persoon aan wie het afschrift is ter 
hand gesteld - Vermelding op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. 

Concl. adv.-gen. KruNGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 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. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 40- Bete
kening in het buitenland aan een partij 
niettegenstaande deze in Belgie keuze 
van woonplaats heeft gedaan - Nietig
heid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 
1260. 

BETICHTING VAN VALSHEID 
Strafzaken - Begrip .. 
Noot, R.-A.D., Cass., 8 feb. 1978, A.C., 

1978, 680. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
De minister van Justitie kan beslissen Sociale zaken - Volstrekte bevoegd-

dat een veroordeelde, die tijdens zijn heid - Arbeidsgerechten - Art. 583 van 



-253-
het Gerechtelijk Wetboek - Draag
wijdte. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974,453. 

Burgerlijke zaken Territoriale 
bevoegdheid Faillietverklaring 
Rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde woont -
Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C., 
1977, 130. 

Geschil inzake bevoegdheid van de 
raadkamer - Begrip. 

Noot, E.K., Cass., 30 nov. 1976, A.C., 
1977, 371. 

Sociale zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
- Niet tijdige aangifte van de arbeids
ongeschiktheid - Verval van het recht 
op uitkering voor de periode die de 
aangifte voorafgaat - Ontheffing van 
het verval in behartigenswaardige geval
len- Weigering door de verzekeringsin
stelling ontheffing te verlenen 
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 

Volstrekte bevoegdheid - Sociale 
zaken - Arbeidsgerechten - Gerechte
lijk Wetboek, art. 579, 1"- Vorderingen 
betreffende arbeidsongevallenvergoedin
gen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Volstrekte bevoegdheid - Sociale 
zaken - Arbeidsongevallen - Bijko
mende verzekering. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

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

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971,263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Bevoegdheid van de rechter - Gerech
telijk Wetboek, artt. 871, 877 tot 882. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Eed - Burgerlijke zaken - Deskun
digeneed - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer " - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Burgerlijke zaken - Deskun
digeneed - Kenmerken en vorm van 
deze eed onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Burgerlijke zaken - Getui
. geneed - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechte
lijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Strafzaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Overmacht - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Directe belastingen - Bewijslast -
Belastingplichtigheid der niet-ver
blijfhouders - Deze belasting wordt niet 
geheven van de bezoldiging wegens een 

BEWIJS door de genieters uitgeoefende activiteit 
Burgerlijke zaken _ Bewijsvoering _ ·- Uitzondering op de regel van die 

Verplichting voor elke gedingvoerende belastingplichtigheid - De bewijslast 
partij de bewijsgronden waarover zij rust op de niet-verblijfhoudende be
beschikt, voor te leggen - Gerechtelijk lastingplichtige. 
Wetboek, art. 871. Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 
1971, 263. BORGTOCHT 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Borgstelling door verschillende perso-
Overlegging van stukken waarin het nen - Betaling van de schuld door een 
bewijs van een ter zake dienend feit van de borgen - Verhaal van die borg 
schuilt - Verplichting voor elke partij op de andere borgen- Splitsing van het 
en voor derden- Gerechtelijk Wetboek, verhaal, zelfs in geval van hoofdelijke 
artt. 877 tot 882. borgtocht. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
1971, 263. 21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 
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Hoofdelijke borgstelling - Borgstel

ling door verschillende personen -
Betaling van de schuld door een van de 
borgen - Borg die bij overeenkomst in 
de rechten van de schuldeiser treedt -
Verhaal van die borg op de andere 
borgen - Splitsing van het verhaal. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

BRIEVEN 
Briefgeheim - Briefwisseling met een 

gedetineerde - Toezicht van de diree
teur van de gevangenis - Een uitzonde=
ring wordt gemaakt voor de briefwisse
ling tussen een advocaat en een gedeti
neerde 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- Wettigheid. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas, 1977, 929. 

BURGERLIJK PENSIOEN 

Gemeentepensioen Wet van 
25 april 1933 betreffende het pensioen 
van het gemeentepersoneel - Wet van 
subsidiaire aard. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull en Pas., 1979, 324. 

Gemeentepensioen - Toepassing door 
de gemeente van een gunstiger pen
sioenregeling dan de wettelijke - Pere
kwatie van de wettelijke pensioenen -
De gemeente kan een minder gunstige 
perekwatie van pensioenen aannemen -
Grenzen. 

Cone!. adv.-gen. DuCHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE 
RECHTEN 

Politieke rechten Begrip 
« Publieke » rechten, geen passende 
benaming. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Tuehtrechtelijke vervolgingen en 
tuchtsancties - Vervolgingen en sane
ties zijn in de regel geen betwistingen 
over een burgerlijk reeht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Begrip. 
Cone!. eerste adv.-gen. F. Dmmro, 

Cass., 25 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Betwistingen inzake reehten en ver
plichtingen van burgerlijke aard -
Betekenis van deze uitdrukking in art. 6, 
§ 1, van het Verdrag tot Beseherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
8 april 1976, Bull en Pas., 1976, 871. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen -
Vrijspraak - Reehter die zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., 
1973,936. 

Vordering · : tot vergoeding van de 
sehade - Schade ten gevolge van een 
misdrijf- Verjaring- Termijn gesteld 
bij de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering - Toepassing 
van die termijnen ook al is de vordering 
gegrond op eontractuele verbintenissen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 31 jan. 
1980, Bull en Pas., 1980, 622. 

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 recP,terlijke 
overheden behoort - Bevoegdheid van 
het Hof van Cassatie, waarbij een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangl.g is, om niet alleen te onder
zoeken of het arrest van de Raad van 
State wettelijk verantwoord is, maar ook 
of het regelmatig met redenen is 
omkleed. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Bevoegdheid- Verenigde kamers -
Burgerlijke zaken- Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 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, P.M., Cass., 29 mei 1973, A.C., 
1973, 945. 
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Rechtspleging in strafzaken - Ter

mijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, · A.C., 
1974, 576. 

Rechtspleging in burgerlijke zaken -
Termijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Bevoegdheid- Strafzaken- Wanbe
drijf ten laste gelegd van een magistraat 
in bet arbeidsbof of van een magistraat 
van het parket bij een dergelijk hof -
Hof van Cassatie dat door de minister 
van Justitie van de zaak kennis heeft 
gekregen Indien daartoe grond 
bestaat, verwijst het Hof van Cassatie 
hetzij naar een onderzoeksmagistraat, 
hetzij naar een hof van beroep. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Bevoegdbeid- Verzoek om een bijko
mende onderzoeksmaatregel - Afwij
zing door de recbter omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot zijn 
overtuiging te komen - Middel afgeleid 
uit de schending van de recbten van de 
verdediging - Toetsing door het Hof -
Begrip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C, 
1978,919. 

Omvang - Burgerlijke zaken -
Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1978, A.C., 
1978-79, 404. 

Cassatieberoep in het belang van de 
wet - Arrest van het hof van beroep 
inzake ecbtscheiding door onderlinge 
toestemming - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal in het Hof van Cas
satie in bet belang van de wet -
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. ·KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, Bull. en Pas., 1978, 445. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Cas
satie beperkt tot het deel van bet arrest 
waarop het door het cassatiearrest aan
genomen middel betrekking beeft. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Omvang - Toepassing. 
Noot 2, E.K., Cass., 10 jan. 1979, A.C., 

1978-79, 520. 

Incidentele aangifte in een akte van 
wraking van leden van het Hof van 
Cassatie of van magistraten van het 
openbaar ministerie bij bet Hof -
Bevoegdheid. 

Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1025. 

Incidentele aangifte in een akte van 
wraking van leden van het Hof van 
Cassatie of van magistraten van bet 
openbaar m:inisterie bij het Hof -
·Recbtspleging. 

Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1025. 

Bevoegdheid - Bevoegdheidsconflict 
- Strijdigheid tussen een wet en een 
decreet - Strijdigheid vastgesteld door 
het Hof - Prejudicieel geschil. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1207. 

Taak van het Hof - Burgerlijke 
zaken - Bevoegdheid van het Hof om 
de wettigheid van een niet aangevochten 
beschikkende gedeelte te onderzoeken. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 168. 

Bevoegdheid - Ambtshalve opgewor
pen middel - Strafzaken - Arrest wijst 
de door een verdacbte bij zijn invrij
beidstelling gestelde zekerheid aan de 
Staat toe - Middelen kunnen ambts
balve worden opgeworpen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 5 feb. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 346. 

Verenigde kamers - Strafzaken -
Bevoegdbeid. 
· Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 

Cass., 21- mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

CASSATIEMIDDELEN 

Strafzaken - Middel ten betoge dat er 
een reden van wraking bestaat tegen 
een recbter die de bestreden beslissing 
beeft gewezen - Deelneming van de 
recbter aan de beslissing die een essen
tiiHe regel inzake recbtsbedeling scbendt 
- Middel dat voor bet eerst voor bet 
Hof kan worden voorgedragen. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Tucbtzaken - Openhaarbeid van de 
debatten voor de tucbtraad van beroep 
van de balie door de verdachte advocaat 
gevraagd en door hem bekomen -
Middel hieruit afgeleid dat noch bet 
proces-verbaal van een van de terecbt
zittingen nocb enig gedingstuk uitdruk-
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kelijk vaststelt dat de debatten op die 
zitting openbaar waren - Voor de 
tucbtraad van beroep is niet aangevoerd 
dat die zitting niet in bet openbaar 
plaatsbad - Nieuw middel, niet ontvan
kelijk. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Strafzaken - Middel gegrond op de 
scbending van wettelijke bepalingen 
betreffende .de samenstelling van de 
gerecbten - Zulk middel kan voor bet 
eerst voor bet Hof worden voorgedragen 
- Beperkingen van die regel. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMaN, 
Cass., 19 jan. 1978, BulL en Pas., 
1978, 576. 

Tucbtzaken Een enkele straf 
wegens verschillende tekortkomingen 
aan de beroepsplicbten - Toepassing 
van de theorie van de « gerecbtvaardigde 
straf ». 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
30 april1979, A.C., 1978-79, 1030. · 

Duur van de dienstplicbt en voorwaar-, 
den om onder de wapenen te worden: 
gebouden na bet verstrijken van de. 
normale diensttermijn. ' 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass.,. 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Militaire dienst- Duur- Voorwaar-· 
den om onder de wapens te worden, 
gebouden. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

DWANGSOM 

Gerecbtelijk Wetboek, art. 1385bis -
Bevoegdheid van de recbter om, op 
verzoek van een partij, de andere partij 
tot een dwangsom te veroordelen indien 
zij de boofdveroordeling niet ten uitvoer 
legt - Dwangsom kan worden opgelegd 
aan een publiekrecbtelijke persoon. 

Cone!. adv.-gen. VELu, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

ECHTSCHEIDING EN 
Noten 6 en 7, F.D., Cass., 19 april 1979, V\aN TAFEL EN BED 

A.C., 1978-79, 976. * 
SCHEID lNG-

Burgerlijke zaken - Grief van dub
belzinnigbeid - Ontvankelijkbeid van 
bet middel afhankelijk van twee voor
waarden : 1" dat de bestreden beslissing 
voor twee uitleggingen vatbaar is; 2" dat 
zij volgens een uitlegging wettig en 
volgens de andere onwettig is. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 483. 

DERDENVERZET 

Voorwaarden voor de ontvankelijk
beid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 

Personen die derdenverzet mogen 
doen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 

DIENSTPLICHT 

Hoge Militieraad - Bevoegdbeid 
Militieraad die een aanvraag om uitstel 
ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart - Beroep van de dienstplicbtige 
- Bevoegdheid van de Hoge Militieraad · 
om de aanvraag niet ontvankelijk te 

. verklaren. 

Art. c 302 van bet Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij art. 16 van de wet van 
8 april 1965 - Handbaving van de 
verplicbtingen van de ouders nopens bet 
onderboud van de kinderen, zoals zij 
waren overeengekomen en vastgesteld. 

Noot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C., 
1971, 1120. 

Wederkerige recbtsvorderingen 
Aard van deze recbtsvorderingen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Recbtspleging- Verzoek- Begrip en 
draagwijdte - Dagvaarding - Begrip 
en gevolgen ten aanzien van de eis. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Grove belediging - Arre~~/ at beslist 
dat, buiten bet geval van koppelarij, van 
beimelijke verstandbouding of van een 
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in 
de getrouwbeid een grove belediging 
oplevert - Onwettigbeid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725 . 
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Grove belediging - Beledigend karak

ter dat niet uitsluitend voortvloeit uit de 
intrinsieke tekortkoming in de uit het 
huwelijk voortspruitende verplichtingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigende hou
ding van een ·echtgenoot - Houding die 
een verzachting van de fouten van de 
andere echtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van grove belediging eraan 
ontneemt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Echtscheiding - Echtscheiding door 
onderlinge toestemming - Echtschei
ding tussen echtgenoten van verschil
lende vreemde nationaliteit - Toe te 
passen wet. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, A.C., 1978-79, 445. 

Echtscheiding- Wederzijdse eisen tot 
echtscheiding - Beslissing op een van 
de eisen reeds overgeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand - Eis 
blijft hangende na de overschrijving van 
de echtscheiding - Voorlopige maatre
gelen betreffende het onderhoud van de 
kinderen gevraagd na de overschrijving 
- Bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035. 

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot- Burgerlijk Wet
hoek, art. 306 - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. 

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot- Burgerlijk Wet-
hoek, art. 306 - Begrip. · 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. 

EED 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Draagwijdte van de woorden « ik 
zweer ,. - Aanroeping van de godheid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Strafzaken Deskundigeneed 
Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

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

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed 
onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot ·1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

EIGENDOM 

Misbruik van het recht van eigendom 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

EIGENLLJKE RECHTSPRAAK 

Tuchtgerecht - Tuchtraad van beroep 
van de balies - Tuchtgerecht - Onder
zoek van de zaak en uitspraak van de 
beslissing in openbare zitting - Toepas
singsvoorwaarden van deze verplichting. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

ENERGIE 
Wet van 10 maart 1925 op de elektrici

teitsvoorziening, art. 13, derde lid -
Staat, provincie of gemeente die op hun 
respectief domein de schikkingen of het 
plan ener elektriciteitsinrichting, als
mede de werken daarmede in verband, 
doen wijzigen - Wijzigingen die nood
zakelijk zijnin het belang van de wegen 
- Kosten van de werken vallen ten 
laste van de onderneming die de gelei
ding heeft aangelegd. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

ERFDIENSTBAARHEID 
Erfdienstbaarheid van overgang -

Door 's mensen toedoen gevestigde niet 
voortdurende erfdienstbaarheid - Wijze 
van verkrijging - Hij die een recht van 
overgang heeft, kan door verjaring geen 
ruimer recht bekomen dan datgene dat 
verleend is door de titel van vestiging 
van de erfdienstbaarheid. 

Noten 2, 3 en 4, R.-A.D., Cass., 
)8 nov. 1977, A.C., 1978, 320. 
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EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Geschil omtrent de uitlegging van dit 
verdrag - Geschil opgeworpen in een 
voor het Hof van Cassatie hangende 
zaak - Hof van Cassatieertoe gehouden 
dit geschil aanhangig te maken bij het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen om uitlegging ervan te 
bekomen - Uitleggend arrest van het 
Hof van Justitie - Gezag van dit arrest. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, 
art. 177 - Geschil omtrent de uitlegging 
van dit verdrag - Geschil opgeworpen 
in een voor het Hof van Cassatie han-
gende zaak - Voorwaarde waaronder 
het Hof van Cassatie niet ertoe gehou
den is het geschil aanhangig te maken 
bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, om bij wijze van pre
judiciele vraag een uitlegging te beko
men. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, art. 85, 
§ 2 - Datum vanaf welke deze bepaling 
uitwerking heeft. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Art. 85- Reglement nr. 17 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap - Beperking van de mededinging 
waardoor de handel tussen Lid-Staten 
ongunstig kan worden beinvloed - Con
cessie inz~~e alleenverkoop. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull. 
en Pas., 1971, 631. 

Hof van Justitie - Gezag van de 
arresten van het Hof van Justitie, waar
bij beslist wordt over het beroep van de 
Commissi.e om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staat zijn verplichtingen niet is 
nagekomen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull en 
Pas., 1971, 886. 

Norm van het gemeenschapsrecht in 
strijd met een norm van het interne 
recht- Voorrang van de eerste. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Bepaling rechtstreeks van toepassing -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull en 
Pas., 1971, 886. 

Aard en kenmerken van de nieuwe 
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schappen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Beroep van de Commissie voor het Hof 
van Justitie om te doen vaststellen dat 
de Lid-Staten hun verplichtingen niet 
zijn nagekomen - Aard van de rechts
vordering - Draagwijdte van bet arrest. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull en 
Pas., 1971, 886. 

Vennootschappen Vennootschap 
opgericht overeenkomstig de wetgeving 
van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van gemeenschaps
recht en een norm van nationaal recht, 
o.m. een wet - Voon·ang van een 
dergelijke bepaling niet afhankelijk van 
het bestaan van een interpretatieve wet. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMoN, 
Cass., 14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap -
Mededinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van 
dit verdrag - De bepalingen van 
gemeenschapsrecht vinden geen toepas- · 
sing op de wetten, in de zin van artt. 
609 en 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek - Deze bepalingen kunnen even
tueel van toepassing zijn op overeen
komsten en besluiten tot vereniging 
tussen ondernemingen goedgekeurd 
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door wetten die handelingen van 
administratieve voogdij zijn. 

hoge FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELUK 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 7 jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

AKKOORD 

Faillissement - Koopwaren aan de 
Verdrag tot oprichting van de Euro- koper geleverd nadat deze door een 

pese Economische Gemeenschap, vonnis failliet werd verklaard - Terug
art. 189 - Richtlijnen - Richtlijnen vordering - Ontbinding van de verkoop 
waarin bepalingen kunnen voorkomen - Begrippen. 
die rechtstreeks van toepassing zijn in Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
de Lid-Staten. 18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMaN, Wetboek van koophandel - Gefail-
Cass., 7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. leerde- Begrip. 

Verdrag tot oprichting van de Euro- :ConCl. adv.-gen. F. DUMaN, Cass., 
pese Economische Gemeenschap, 18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 
art. 177 - Vraag om uitlegging van Gerechtelijk akkoord - Koopwaren 
gemeenschapsrechtelijke bepalingen - verzohdEm _ Terugvordering mogelijk 
Nationaal gerecht dat uitspraak moet zolang « de overgave ervan niet is 
doen over de verenigbaarheid van bepa- · geschied in de magazijnen van de 
lingen van nationaal recht met bepalin- bestemmeling » _ Faillissement _ 
gen van gemeenschapsrecht waaruit een Wetboek van Koophandel (wet van 
uitleveringsprobleem is ontstaan - Dit 18 april 1851), art. 568 _ Koopwaren 
nationaal gerecht moet in zijn beslissing, verzonden aan een koopman die een 
waarbij het overeenkomstig art. 177 de verzoekschrift tot het bekomen van een 
zaak bij het Hof van Justitie van de h li 
Europese Gemeenschappen aanhangig gerec te 'jk akkoord heeft ingediend -
maakt, de ter zake toe te passen bepa- Wettelijke bepaling buiten toepassing. 
lingen van nationaal recht opgeven en Concl. adv.-gen. F. DUMaN, Cass., 
desnoods de betekenis en draagwijdte 18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 
ervan preciseren. Gerechtelijk akkoord - Verzoek-

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMaN, schrift tot het bekomen van een gerech-
Cass., 7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. telijk akkoord- Samenloop tussen idle 

niet bevoorrechte schuldeisers van de 
Misbruik van een machtspositie op de schuldenaar die het akkoord aanvraagt 

gemeenschappelijke markt of op een _ Begrip. 
wezenlijk deel daarvan E.E.G.-
Verdrag, art. 86 - Nationaalrechtelijke Concl. adv.-gen. F. DUMaN, Cass., 
bepaling, met name een wet, waardoor 18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 
een dergelijk misbruik, volgens dat Zekerheidstellingen gedurende de ter-
recht, algemeen, wettelijk zou gemaakt mijn van staking van betaling - Zeker
worden of waardoor zodanig misbruik heidstellingen voor vroeger aangegane 
enkel, in bepaalde gevallen, zou begun- schulden - Nietige zekerheden. 
stigd worden- Gevolg. Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

Concl. proc.-gen. F. DUMaN, Cass., MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 1973, 911. 

E.E.G.-Verdrag, artt. 30, 31 en 32 _ Voorwaarden waaronder de zeker-
Maatregelen van gelijke werking als heidstellingen tot dekking van een 

b k' B · debetsaldo van een rekening-courant 
invoer eper mgen - egnp. van een gefailleerde schuldenaar niet 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., nietig zijn t.a.v. de termijn van staking 
22 dec. 1973, A.C., 1978-79, 485. van betaling. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Faillietverklaring - . Bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde woont -
Begrip. · · 

Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C., 
1977, 131. 
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Gerechtelijk akkoord - Geen uit

werking met betrekking tot sociale 
zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en 
nalatigheidsintrest. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Hoger beroep - Vonnis waarin uit
spraak wordt gedaan over een betwisting 
betrekkelijk de opname van een schuld
vordering in het passief van een faillis
sement Betwisting hoofzakelijk 
gegrond op een oorzaak buiten de staat 
van faillissement en accessoir gegrond 
op de staat van faillissement - Gewone 
appeltermijn. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978, 
1090. 

Betaling van vervallen schulden door 
de gefailleerde na het ophouden van zijn 
betalingen en v66r het vonnis van zijn 
faillietverklaring Niet-tegenstel
baarheid aan de boedel - Art. 446 van 
het Wetboek van koophandel- Betalin
gen van derden bekomen ten gevolge 
van een uitvoerend beslag onder derden 
- Zij zijn betalingen van de schulde
naar. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Vermenging van de vermogens van 
een in staat van faillissement verklaarde 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en van een zaakvoer
der van die vennootschap Die 
omstandigheid is niet voldoende om 
daaruit wettig a£ te leiden dat het 
faillissement van de vennootschap moet 
worden uitgebreid tot die zaakvoerder, 
d.w.z. dat die zaakvoerder ook in staat 
van faillissement moet worden ver
klaard. 

Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1153. 

GEMEENTE 

Gemeentelijke roden - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Gemeentegoederen - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN 

vervallen verkaveling - Belasting niet 
van dezelfde aard als het patent. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. 

Gemeentebelasting op de niet ge
bouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling - Ontheffing ten 
gunste van nationale en plaatselijke 
maatschappijen voor volkswoningbouw 
- Heeft enkel betrekking op de bouw
maatschappijen tot nut van het alge
meen. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. 

Aanslagbiljet- Vorm. 
Noot 1, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

GEMEENTEVERORDENING 

Wet van 24 old. i902 op het spel -
Bevoegdheid der gemeenteoverheid om 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Verordening waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald 
type op zekere plaatsen verboden is -
Verordening tot bescherming van de 
openbare orde - Verordening waarbij 
de gemeenteraad zijn politiebevoegdheid 
niet overschrijdt. 

C<mcl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21· mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

GENEESKUNST 

Artsenijbereidkunde - Officina's die 
voor het publiek mogen worden openge
steld - Koninklijk besluit nr. 78 van 
10 nov. 1967 betreffende onder meer de 
geneeskunst en koninklijk besluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voorhet publiek opengestelde 
apotheken- Wettigheid van deze bepa
lingen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MALRAux, 
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832. 

Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep - Samenstelling - Emeritus 
raadsheer in het hof van beroep, lid van 
de raad - Wettigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Gemeentebelasting op de niet-ge- Orde van Geneesheren Raad van 
Ereraads-bouwde percelen begrepen in een niet beroep - Samenstelling 
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heer in bet hof van beroep - Geen 
wettelijke boedanigheid om benoemd te 
worden tot magistraat-lid van de raad 
van beroep of zulks te blijven. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973,972. 

Orde der Dierenartsen - Tuchtraden 
- Veroordeling in de kosten- Machts
overschrijding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

GERECHTSDEURWAARDER 

Beslissingen van de tuchtraad van de 
arrondissementskamer - Beslissingen 
waartegen de partijen nocb boger 
beroep nocb cassatieberoep kunnen 
instellen. 

Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C., 
1975, 1084. 

Wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economiscbe herstelmaatregelen, art. 36 
- Gerecbtsdeurwaarder, vrij beroep in 
de zin van die wetsbepaling. 

Noot 2, J.V., Cass., 25 mei 1978, A.C., 
1978, 1135. 

GERECHTSKOSTEN 

Strafzaken - Landloperij - Wet van 
27 nov. 1891, gewijzigd op 16 aug. 1971, 
art. 16bis - Voorzieningen in boger 
beroep of in cassatie- Verwerping van 
deze voorzieningen - Kosten van de 
gedingen in boger beroep en in cassatie. 

Noot 3, P.M., Cass., 16 nov. 1971, A.C., 
1972,268. 

Burgerlijke zaken- Voorwaarden bij 
de wet gesteld voor verplichte veroorde
ling in de kosten. 

Noot, W.G., Cass., 16 mei 1974, A.C., 
1974, 1032. 

Tucbtzaken - Tuchtgerecbten geen 
rechtbanken van de Rechterlijke Orde 
- Veroordeling in de kosten- Machts
overscbrijding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Tucbtzaken - Orde der Dierenartsen 
- Vernietiging van een beslissing van 
een gemengde raad van beroep, op 
voorziening van een dierenarts 
Kosten van bet cassatiegeding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

GRONDWET 

Art. 25bis - Toekenning van grond
wettelijke macbten aan instellingen van 
intemationaal publiek recbt - Draag
wijdte van deze bepaling. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Art. 7 - Draagwijdte. 
Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C., 

1975, 764. 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet 
.....: Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
. 29 n.ov. 1975, Bull en Pas., 1976, 347. 

Gelijkheid voor de wet - Begrip. 
Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 

Cass., 14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

HELING 

Bestanddelen van bet misdrijf. 
Noot, E.K., Cass., 21 dec. 1976, A.C., 

1977, 447. 

HERHALING 
Veroordeling wegens een misdrijf 

omschreven in bet Strafwetboek -
Later misdrijf gepleegd met overtreding 
van een bijzondere wet - Deze wet 
regelt de herbaling slecbts voor de 
daarin omschreven misdrijven - Geval
len waarin de bepalingen van hoofd
stuk V van boek I van bet Strafwetboek 
toepasselijk blijven. 

Noot, E.K., Cass., 4 juni 1974, A.C., 
1974, 1096. 

Veroordeling wegens overtreding van 
een bijzondere wet houdende vaststel
ling van bijzondere regels inzake herba
ling - Latere overtreding van dezelfde 
bijzondere wet gepleegd na verloop van 
de bijzondere termijn van herhaling, 
doch binnen de gewone termijn van 
herbaling - Bepalingen van boofd
stuk V, boek I van het Strafwetboek. 

Noot, A.B., Cass., 23 juni 1975, A.C., 
1975, 1132. 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 961. 

HOGER BEROEP 

Gewijsde - Gezag van gewijsde -
Strafzaken - Devolutieve kracht van 
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het hoger beroep - lnterferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hoger beroep en van de regels 
betreffendehet gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 625. 

Burgerlijke zaken - Middel in de 
akte van hoger beroep uiteengezet -
Appellant niet verschenen - Beslissing 
bij verstek gewezen - Rechter niet 
verplicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1972,339. 

Strafzaken - Termijn waarbinnen 
hoger beroep moet worden ingesteld -
Gevolg van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Burgerlijke zaken - Akte van hoger 
beroep - Termijn voor de verschijning 
- Termijn van acht dagen - Bereke
ning. 

Noot, P.M., Cass., 8 feb. 1974, A.C., 
1974, 619. 

Strafzaken - Beslissing waarbij de 
zaak sine die wordt uitgesteld - Beslis
sing over een feitelijke kwestie of een 
rechtskwestie - Beslissing waartegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 

Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1975, 1021. 

opname van een schuldvordering in het 
passief van een faillissement - Betwis
ting hoofdzakelijk gegrond op een oor
zaak buiten de staat van faillissement en 
accessoir gesteund op de staat van 
faillissement - Gewone appeltermijn. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull en Pas., 1978, 1090. 

Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor 
bevolen door de rechter in boger beroep 
- Rechter van het rechtscollege in 
eerste aanleg belast met de uitvoering 
van die daad van onderzoek - Ambte
lijke opdracht die aan dit rechtscollege 
moet worden gegeven - Rechter niet bij 
name aangewezen door de rechter in 
hoger beroep. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
29 juni 1978, 1978, Bull. en Pas., 
1978, 1240. 

Burgerlijke zaken - Konijnenschade 
- Vonnis van de vrederechter niet in 
tegenwoordigheid van de partijen uitge
sproken - Jachtwet, art. 7 bis- Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de 
uitspraak van het vonnis, geen kennis 
gegeven van het beschikkende gedeelte 
ervan - Termijn van hoger beroep van. 
veertien dagen bepaald bij genoemd 
art. 7 bis niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

Verstek van een partij- Bevoegdheid HOOFDELIJKHEID 
van de rechter om de grond van de zaak 
te onderzoeken - Onderscheid. 

Noten 2 en 3, E.K., Cass., 16 jan. 1976, 
A.C., 1976, 577. 

Tuchtzaken - Beslissing van de raad 
van de Orde van Advocaten - Art.· 
468 van het Gerechtelijk Wetboek -
Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtzaken - Beslissing alvorens 
recht te doen van de raad van de Orde 
van Advocaten - Beslissing waartegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar 
geschil - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Hoger beroep - Burgerlijke zaken en 
zaken van koophandel - Termijn -
Vonnis waarin uitspraak wordt gedaan 
over een betwisting betrekkelijk de 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst 
- Aansprakelijkheid buiten overeen
komst - Gemeenschappelijke fout van 
verscheidene partijen - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Zaken van koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

HUUR VAN DIENSTEN 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Tienjarige aanspra
kelijkheid van de architect en de aanne
mer - " Grote werken " - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974,202. 
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Aannemingscontract Oprichting 

van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek dat een ander deel van de 
bouw dan de « grote werken » aantast -
Aansprakelijkheid van de architect en 
de aannemer. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek in de grote werken - Gevolg 
van de aanvaarding op de aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer 
jegens de opdrachtgever. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974,202. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek in de grote werken - Aan
vaarding - Aanvaarding dekt de aan
sprakelijkheid van de architect en de 
aannemer niet, ongeacht of de gebreken 
zichtbaar zijn dan wei verborgen zijn. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 2()2. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Gebrek in de bouw 
- Gebrek waardoor andere delen van 
het gebouw dan de « grote werken » 
worden aangetast - Aanvaarding -
Aanvaarding dekt de aansprakelijkheid 
van de architect en de aannemer niet. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974,202. 

Aannemingscontract Oprichting 
van een gebouw - Tienjarige aanspra
kelijkheid van de architect en de aanne
mer - " Grote werken » - Burgerlijk 
Wetboek, artt. 1792 en 2270 - Bepalin
gen die de openbare orde raken. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974,202. 

Aannemingen van werken, leveringen 
en transporten voor rekening van de 
Staat - Koninklijk besluit van 5 okt. 
1955 tot regeling van de overeenkomsten 
betreffende deze aannemingen - Bepa
lingen van de bijlage bij dit koninklijk 
besluit - Bepalingen die wet zijn in de 
zin van art. 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C., 
1974, 524. 

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou-' 

wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

HUUR VAN GOEDEREN 
Pacht - Art. 7 van de wet tot 

beperking van de pachtprijzen, vervat in 
art. III van de wet van 4 nov. 1969 -
Concessie - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Pacht - Landbouw - Exploitatie -
Be grip. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976,406. 

Handelshuurovereenkomsten - Art. 
16, I, 3", vervat in de wet van 
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw 
van het onroerend goed - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
12 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 535. 

Pacht - Wet van 4 nov. 1969, artt. 
4 en 8 - Pachtovereenkomst gesloten 
voor een periode van achttien jaar -
Periode die niet kan gelijkgesteld wor
den met twee opeenvolgende periodes 
van negen jaar. 

Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
7 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 20. 

Pacht- Verkoop van een pachtgoed 
aan een openbaar bestuur of een pu
bliekrechtelijke persoon - Aankoop 
voor doeleinden algemeen belang -
Geen voorkooprecht van de pachter. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 20 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 732. 

Handelshuur - Huurder in het bezit 
van het verhuurde goed gelaten na het 
einde van de huur - Nieuwe huur voor 
onbepaalde tijd - Opzegging door de 
verhuurder - Opzeggingstermijn korter 
dan achttien maanden - Gevolg. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 483. 

Handelshuur - Handelshuurwet, art. 
9, eerste lid - Verbouwing - Sluit niet 
noodzakelijk en in aile gevallen een 
·nieuwe bouw uit. 

Noot, E.L., Cass., 16 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 586. 

Algemene begrippen - Gerechtelijke 
ontbinding - Gevolgen - Ontbinding 
geldt principieel vanaf het instellen van 
de rechtsvordering. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
29 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 614. 
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HUWELLJK 

Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten- Verplichting bij te 
dragen in de « lasten van de 
huishouding » - Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 484. 

HUWELLJKSCONTRACT 

Stelsel van v66r de wet 14 juli 1976-
Overeenkomst over de vereffening van 
de gemeenschap en de regeling van de 
terugnemingen en vergoedingen van de 
echtgenoten, door de echtgenoten geslo
ten v66r de ontbinding van de gemeen
schap- Overeenkomst nietig wegens 
strijdigheid met de bepalingen van 
openbare orde inzake de onveranderlijk
heid van de huwelijksstelsels. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782. 

Wijziging van het htiwelijksvermo
gensstelsel bij overeenkomst - Burger
lijk Wetboek, art. 1395- Overlijden van 
een der echtgenoten voordat de recht
bank van eerste aanleg zich heeft uitge
sproken over het verzoek tot homologa
tie van de akte houdende wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel - Ver
zoek dat geen reden van bestaan meer 
heeft. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035. 

Wijziging bij overeenkomst van het 
huwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1394 - De akte tot wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
moet worden voorafgegaan van een boe
delbeschrijving en van een regeling van 
de respectieve rechten van de echtgeno
ten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 okt. 
1979, A.C., 1979-80, nr. 132. 

Huwelijksstelsel van echtgenoten wier 
huwelijk in het buitenland is voltrokken 
zonder dat zij een overeenkomst nopens 
hun goederen hebben gesloten - Toe
passelijke wet. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 10 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 968. 

INDEPLAATSSTELLING 

Persoonlijke indeplaatsstelling 
Begrip en gevolgen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 21 juni 1971, Bull . . en Pas., 
1971, 1001. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door verschillende personen -
Betaling van de schuld door een van de 
borgen - Borg die bij overeenkomst in 
de rechten van de schuldeiser treedt -
Verhaal van die borg op de andere 
borgen Indeplaatsstelling zonder 
invloed op de verplichting van die borg 
om zijn verhaal te splitsen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

INKOMSTENBELASTINGEN 
Belastingschuld wegens onverdeeld

heid - Belasting die voor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van 
elke medeeigenaar ten kohiere moet 
worden gebracht. (Burgerlijk Wetboek, 
artt. 873 en 1863.) 

Noten 1 en 2, E.K., Cass., 8 sept. 1970, 
A.C., 1971, 24. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Voorheffingen - Toerekening en 
teruggave van voorheffingen - Roe
rende voorheffingen ingehouden op de 
inkomsten uit aandelen of delen van een 
naamloze vennootschap of op haar 
inkomsten uit belegde kapitalen -
Boekjaar met verlies afgesloten 
Onmogelijkheid om genoemde inkom
sten van belastbare winsten af te trek
ken. {Wetb. Inkomstenbel., artt. 111, 153, 
164, 191, 192, 198 en 205.) 

Concl. adv.-gen. DELANGE, Cass., 
16 dec. 1971, Bull. en Pas., 1972, 373. 

Personen- en vennootschapsbelasting 
- Belastbare winsten - Aankoop van 
gronden - Bedragen gebruikt tot uit
breiding van het bedrijf - Beleggings
waarde - Mschrijving - Basis voor de 
berekening. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
26 juni 1974, A.C., 1974, 1208. 

Diverse inkomsten - Beheer van het 
privaat vermogen - Goederen die kun
nen beheerd worden in de zin van 
art. 67, 1", van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Beheer van een 
privaat vermogen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

ni~erse inkomsten - Inkomsten uit 
verrichtingen of speculaties, zelfs occa
sioneel - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 
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Aanslagbiljet - Vorm. 
Noot, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

Wettelijke hypotheek - Inschrijving 
van de wettelijke hypotheek tot waar
borg van directe en bijkomende belas
tingen - Gevolgen voor de verkoop van 
het onroerend goed die v66r de inschrij
ving heeft plaatsgehad, doch niet is 
overgeschreven. 

·concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

Uitlegging van de belastingwet -
Methode om deze uit te leggen. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Bezwaar - Belasting ten name van 
het gezinshoofd gevestigd - Recht van 
elk der echtgenoten. 

Concl. adv.-gen. ~INGS, 
2 feb. 197f, A.C., 1977,§16. 

Cass., 

Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, artt. 7 en 394 - Personenbelasting 
- Inkomsten uit onroerende goederen 
- Nieuw gebouwd onroerend goed -
Onroerend goed op grond van zijn nieuw 
kadastraal inkomen belastbaar vanaf 
1 januari volgend op de ingebruikne
ming - lngebruikneming - Begrip. 

Concl. adv.-gen. A. COLARD, Cass., 
3 okt. 1977, BulL en Pas., 1978, 131. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Personenvennootschap - Vennoot
schapsbelasting Regeling inzake 
meerwaarden - Art. 37 van dat wetboek 
- Wet van 30 dec. 1970 betreffende de 
economische expansie, waarbij wordt 
voorgeschreven gebruik te maken van de 
mogelijkheid de aanslag te verminderen 
van zekere niet krachtens de artt. 36 tot 
38 van dat wetboek vrijgestelde meer
waarden - Koninklijk besluit van 6 jan. 
1971 tot uitvoering van art. 11 en van § 2 
van art. 15 van de wet van 30 dec. 1970. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMoN, 
Cass., 30 maart 1978, Bull. en Pas., 
1978, 827. 

Meerwaarden die voortvloeien uit de 
aandelen in de rechten van een vennoot
schap, ontvangen ter vergoeding van de 
inbreng van een bedrijfstak - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 44. 

W.I.B. Belasting van niet-ver-
blijfhouders - Belasting geheven over 
het totale bedrag van de inkomsten uit 
onroerende goederen en bedrijfsinkom
sten die in Belgie zijn verkregen, wan-

neer de belastingplichtige in Belgie 
beschikt over een « inrichting » -
W.I.B., artt. 148, 1", en 140, § 3 - Over 
zodanige inrichtingen beschikken -
Begrip. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
30 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371. 

Internationale verdragen - Overeen
komst tot voorkoming van dubbele 
belasting, gesloten tussen Belgie en 
Frankrijk - Belasting in Belgie geheven 
van dividenden die in Belgie zijn toege
kend aan in Frankrijk gevestigde niet
verblijfhouders - Grens - Grondslag 
voor de berekening van die grens. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Belasting der niet-verblijfhouders -
In Belgie behaalde of verkregen inkom
sten - Bezoldigingen ten laste van een 
vennootschap met maatschappelijke 
zetel, voornaamste inrichting of zetel 
van bestuur of beheer in Belgie -
Daarin zijn niet begrepen bezoldigingen 
van een in het buitenland door de 
genieters uitgeoefende activiteit - Uit
zondering op de regel dat niet
verblijfhouders aan de belasting onder
worpen zijn. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 

INTERNATiONALE VERDRAGEN 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een handeling 
van de wetgevende macht - Handeling 
die niet de uitoefening is van een 
wetgevende taak. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Conflict tussen een internrechtelijke 
norm en een bij verdrag bepaalde inter
nationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde - Voorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde regel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Belgisch-Duitse overeenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de hande-
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ling van de wetgevende macht van 
10 aug. 1960 - Draagwijdte van art. 15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Gegevens die door de nationale rech
ter mogen in aanmerking genomen wor
den voor de uitlegging van het verdrag. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull en 
Pas., 1972, 806. 

Internationaal verdrag nopens het 
wegverkeer, ondertekend te Geneve op 
19 sept. 1949 en goedgekeurd bij hande
ling van de wetgevende macht van 
1 april 1954 - Artt. 1, § 2, 4 en 24 -
Bepalingen hebben betrekking op 
bestuurders in internationaal verkeer en 
niet op vreemdelingen. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Verdrag tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen 
toepassing op een Brits onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van conventioneel 
internationaal recht of van gemeen
schapsrecht die rechtstreeks toepasselijk 
is en een norm van nationaal recht, o.a. 
een wet - Verplichting voor de hoven 
en rechtbanken de norm van nationaal 
recht buiten toepassing te laten -
Voorrang van de bepaling van interna
tionaal recht of van gemeenschapsrecht 
niet onderworpen aan het bestaan van 
een interpretatieve wet. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 6-1 - Betwisting 
inzake rechten en verplichtingen van 
burgerlijke aard - Betekenisvan deze 
uitdrukking. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871. 

Verdrag tot Bescherming .van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen-

tele Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die 
geen verband houden met het onder de 
wapenen houden van een burger over
eenkomstig de wettelijke bepalingen. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 -
Draagwijdte van deze bepalingen. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van 
de wettigheid van de misdrijven en de 
straffen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Internationale overeenkomst betref
fende het goederenverkeer per spoorweg 
(C.I.M., art. 31), op 25 feb. 1961 te Bern 
ondertekend en goedgekeurd bij de wet 
van 4 maart 1964 - Forfaitaire beper
king van de vergoeding door de spoor
weg verschuldigd in geval van volledig of 
gedeeltelijk verlies van de vervoerde 
goederen - Gegroepeerd vervoer -
Toepassing van de beperking tot elk 
afzonderlijk beschouwd colli. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull en Pas., 1976, 1064. 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83. 

Additioneel Protocol bij het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
art. 1 - Recht op het ongestoord genot 
van zijn eigendom - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
23 sept. 1976, Bull en Pas., 1977, 83. 

Uitlegging. 
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 

27 jan. 1977, Bull en Pas., 1977, 574. 

Art. 25 van het Verdrag van Warschau 
van 12 okt. 1929 tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen inzake het 
internationaal luchtvervoer, aansprake
lijkheid van de vervoerder of zijn onder-
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geschikte- Werkelijke wetenschap van 
de waarschijnlijke schade - Subjectieve 
en geen objectieve beoordeling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 jan. 1977, BulL en Pas., 1977, 574. 

Voorrang van intemationaalrechtelijke 
regels boven internrechtelijke bepal!n
gen - De rechter mag geen toepassmg 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

JACHT 

Vonnis van de vrederechter niet in 
tegenwoordigheid van de partijen uitge
sproken - J achtwet, art. 7 bis - Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de 
uitspraak van het vonnis, geen kennis 
gegeven van het beschikkende gedeelte 
ervan - Termijn van hoger beroepvan 
veertien dagen bepaald bij genoemd 
art. 7 bis niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

KOOP 
Concessie inzake alleenverkoop -

Begrip « concessie inzake alleenver
koop » in de wet van 27 juli 1961. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull. 
en Pas., 1971, 631. 

Concessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd - Scheidsrechterlijk 
beding met als doel en gevolg dat een 
buitenlandse wet wordt toegepast -
Nietigheid. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 
1260. 

Benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde - Bewijs van de benadeling -
Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van 
drie deskundigen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 282. 

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

KOOPHANDEL-KOOPMAN 
Daad van koophandel - Winstoog

merk - Begrip. 
Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 

1973, 515. 
Daad van koophandel - Is het winst

oogmerk een wezenskenmerk van de 
daad van koophandel ? 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Daad van koophandel - Economische 
instelling van gemengde aard - Ver
richtingen van openbaar nut - Aard 
van de handeling. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

LASTGEVING 

Fout door de lasthebber b'egaan bin
nen de grenzen van de lastgeving -
Fout waardoor de lastgever verbonden is 
- Fout die voor de lastgever geen 
vreemde oorzaak, toeval of overmacht 
kan zijn. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974,576. 

Omstandigheden waarin de lastgever 
aansprakelijk is voor de handelingen 
van de lasthebber. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Lastgeving om niet en bezoldigde 
lastgeving - Vermindering van het 
overeengekomen loon. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832. 

LEGER 

Geallieerde krijgsmachten - Overeen
komst tussen de bij het Noord
Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, 
betreffende de rechtspositie van hun 
krijgsmachten, op 19 juni 1951 te Lon
den ondertekend en goedgekeurd bij de 
wet van 9 jan. 1953, art. VIII-3 - Wet 
van 3 juli 1967 betreffende de schadever
goeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, art. 14 - Schade in 
Belgie veroorzaakt door een lid van een 
vreemde krijgsmacht van een van de 
contracterende partijen en opgelopen 
door een van de personen waarvan 
sprake is in art. 1 van de wet van 
3 juli 1967 - Belgische Staat gehouden 
tot « regeling » van de vordering tot 
schadevergoeding Overeenkomstig 
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art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde wet van 
3 juli 1967 wordtgeen afbreuk gedaan 
aan de vordering van de getroffene. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 2 mei 1975, A.C., 1975, 963. 

LEVENOONDERHOUD 

Machtiging tot het ontvangen van 
lonen - Aard van deze maatregel -
Gevolgen. 

Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C., 
1974,40. 

Vaderschap en afstamming - Wettig 
kind - Vordering 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, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C., 
1975, 1066. 

Afstamming - Verplichting van de 
ouders om hun kinderen kosten en 
onderhoud te verschaffen - Burgerlijk 
Wetboek, art. 203 - Samenwonen van 
ouders en kinderen die maar een enkel 
huishouden vormen Verplichting 
behorende tot de « lasten van de 
huishouding ». 

Noot., E.L., Cass., 27 maarl 1980, A.C., 
1979-80, nr. 484. 

LOON (BESCHERMING 
HElD) 

GELIJK-

Bescherming - Opzeggingsvergoeding 
en uitwinningsvergoeding - Loon in de 
zin van art. 2 van de wet van 
12 april 1965. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403. 

Bescherming- Wet van 12 april 1965, 
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeg
gingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403. 

LUCHTVAART 

Internationaal luchtvervoer - Art. 
25 van het Verdrag van Warschau van 
12 oktober 1929 tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen inzake het 
internationaal luchtvervoer - Aanspra
kelijkheid van de vervoerder of zijn 
ondergeschikte - Werkelijke weten
schap van de waarschijnlijke schade -
Subjectieve en geen objectieve beoorde
ling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 feb. 1977, Bull en Pas., 1977, 574. 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Recht.svordering tot terugbetaling van 
de kosten die een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn heeft 
gemaakt ten gunste van degenen aan 
wie bijstand is verleend, ten laste van 
dezen of van diegenen die hun levenson
derhoud zijn verschuldigd of nog van 
diegenen die aansprakelijk zijn voor de 
verwonding of de ziekte die de dienst
verlening noodzakelijk heeft gemaakt -
Verjaringstermijn van die recht.svorde
ring. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 6 dec. 
1979, Bull en Pas., 1980, 434. 

MEINEED 
Meineed bij de boedelbeschrijving 

voor de vereffening en de verdeling van 
een nalaten8chap - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN 
Wettelijke voorwaarden voor de tege

moetkoming van het Nationaal Waar
borgfonds inzake kolenmijnschade, 
wegens schade aan bovengrondse eigen
dommen veroorzaakt door de werken in 
een kolenmijn. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Veroordeling van een concessiehouder 
van een kolenmijn wegens schade aan 
een bovengrondse eigendom - Omstan
digheden waarin deze veroordeling op de 
rechten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade kan 
terugwerken en deze benadelen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull en 
Pas., 1974, 544. 

Nationaal Waarborgfonds inzake 
kolenmijnschade - Statuut - Beheers
bevoegdheid - Onderscheid tussen het 
Fonds A en het Fonds B - Aanwending 
van het bedrag van de bijdragen voor 
beide fondsen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 544. 

MILITAIR 

Militaire dienst- Duur- Voorwaar
den om onder de wapenen te worden 
gehouden. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 
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MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN ONDERZOEKSGERECHTEN 

(BEHOUD VAN) 
Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2• -

Verbod werken te ondememen die ver
boden zijn bij een koninklijk besluit tot 
rangschikking van een landschap -
Betekenis van bet woord 
« ondernemen », 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
ver. k., 19 maart 1980, A.C., 1979-80, 
nr. 457. 

NIEUWE VORDERING 
Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij

ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 
Oprichting - Beslissing omtrent bet 

aantal techniche bedrijfseenheden en/of 
juridische entiteiten - Beroep - Proce
dure. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
25 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 395. 

ONDERWIJS 

Bedienden - Lid van bet 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 -
Gecoordineerde wetten betreffende bet 
bediendencontract - Na de inwerking
treding van deze wet van 11 juli 1973 
zijn deze gecoordineerde wetten niet 
meer van toepassing op de « bedienden ,. 
die tewerkgesteld zijn o.m. in de door 
bet Rijk gesubsidieerde inrichtingen van 
bet vrij onderwijs die door « een statuut 
worden geregeld ,. - c Statuut » -
Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 
394. 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) 

Door de raadkamer gecontraventiona
liseerd wanbedrijf Verzwarende 
omstandigheid waarop in de beschikking 
tot verwijzing naar de politierechtbank 
niet is gewezen - Omstandigheid die 
voor de raadkamer niet onbekend is 
gebleven en door haar ook niet buiten 
beschouwing is gelaten - Bevoegdheid 
van de politierechtbank- Voorwaarden. 

Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C., 
1978, 1279. 

Raadkamer - Regeling van de vooraf
gaande rechtspleging - Behandeling 
met gesloten deuren. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 169. 

ONDERZOEKSRECHTER 

Vervanging van een verhinderde 
onderzoeksrechter door een andere 
onderzoeksrechter - Geen aanwijzing 
door de voorzitter van de rechtbank 
vereist. 

Noot, A.T., Cass., 7 april 1978, A.C., 
1978, 907. 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 

Met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daden - Rechtsvordering tot 
schadevergoeding - Wet van 14 juli 
1971, art. 54 - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 27 mei 1977, A.C., 
1977, 1001. 

ONSPLITSBAARHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Geschil tussen de verzekeringsinstelling 
en de verzekerde over onrechtmatig 
uitbetaalde uitkeringen - Tussenkomst 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering - Onsplitsbaar 
geschil. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

ON'I'EIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTI'E 
Minnelijke afstand door de eigenaar 

aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd -
Gevolgen van deze afstand en rechten 
van de onteigenende overheid ten aan
zien van de huurders. 

Noten 4 en 5, V.D., Cass., 3 juni 1971, 
A.C., 1971, 985. 

Vervulling van de bij de wet voorge
schreven formaliteiten - Nagaan niet 
beperkt tot de controle op de exteme 
wettigheid - Controle slaat ook op de 
interne wettigheid en strekt zich der
halve uit tot het nagaan van bet al dan 
niet bestaan van een overschrijding of 
afwending van macht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Wet van 17 april 1835 - Wet van 
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
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zijn - Uitsluitende bevoegdheid van de bij de boedelbeschrijving moeten worden 
hoven en rechtbanken. aangegeven - Aan inbreng of inkorting 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER onderworpen schenkingen. 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
1972, 606. Cass., 29 okt. 1973, Bull en Pas., 

Verzoek tot onteigening volgens de 1974, 221. 
rechtspleging bij hoogdringende omstan- OORLOG 
digheden -Wet van 26 juli 1962, art. 5 Oorlogstijd- Begrip. 
- Controle die door de vrederechter Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
moet worden uitgeoefend. MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER Pas., 1973,237. 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972• A.C., Vijandelijkheden in Belgie - Draag-
1972, 606. wijdte en grenzen van de overmacht. 

Grondwet, art. 11- Billijke en vooraf- Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
gaande schadeloosstelling - Billijke MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
vergoeding- Begrip. Pas., 1973,237. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. OPENBAAR DOMEIN 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil- Begrip. 
lijke vergoeding- Schuldvordering van Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
de onteigende - Voorwerp van die MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull en 
schuldvordering. Pas., 1974, 954. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. Prive-domein van openbare personen 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. - Begrip. 

Aan de onteigende verschuldigde bil- Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
lijke vergoeding _ Bepaling van het MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
bedrag van de vergoeding - Raming Pas., 1974,954. 
van de schade, naar gelang van het OPENBAAR MINISTERIE 
geval, op de dag van het declaratief Voorziening in cassatie tegen een 
vonnis, bedoeld in art. 7 Onteigenings- beslissing van het arbeidshof dat een 
wet 17 april 1835, of op de dag van het raadsheer in sociale zaken een partij 
vonnis tot vaststelling van de provisio- voor dat hof mag vertegenwoordigen en 
nele vergoeding, die is toegekend inge- verdedigen _ Ontvankelijkheid. 
volge art. 8 Onteigeningswet 26 juli 1962 
- Schatting van het bedrag van de Concl. adv.-gen. LENAERTS,.. Cass., 
vergoeding ten tijde van de uitspraak 29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 
van de rechter. Strafzaken- Burgerlijke rechtsvorde-

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. ring - Advies van het openbaar mi-
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. nisterie. 

Aan de onteigende verschuldigde bil- Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C. 1975, 
lijke vergoeding- Vermindering van de 397. 
koopkracht van de munt of stijging van Burgerlijke zaken Ambtshalve 
de immobilienmarkt - De rechter moet optreden van het openbaar ministerie bij 
daarmee rekening houden bij de schat- · wege van rechtsvordering - Gerechte
ting van de aan de onteigende verschul- lijk Wetboek, art. 138, tweede lid -
digde vergoeding. Voorziening in cassatie - Onafhanke-

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. lijke vordering van het openbaar mi-
1979, Bull en Pas., 1980, 69. nisterie, zowel t.o.v. de macht van de 

minister van Justitie, bedoeld in art. 
ONVERDEELDHEID 1088 Ger.W., als t.o.v. de uitoefening door 

Boedelbeschrijving _ Doel, voorwerp, de Belgische Staat, o.a. vertegenwoor-
karakter en aard van deze akte. digd door de minister van Justitie, van 

het recht om zich in cassatie te voorzien 
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, als partij in een geschil dat aanleiding 

Cass., 29 okt. 1973, Bull en Pas., heeft gegeven tot de beslissing waarvoor 
1974, 221. het openbaar ministerie ambtshalve 

Boedelbeschrijving voor de vereffe- optreedt - Begrip. 
ning van de verdeling van een nalaten- Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
schap - Goederen die door de partijen 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 
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OPENBARE DIENST 

Begnp. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Concessie - Gelijkheid van degenen 
die een beroep doen op die dienst -
Grondwet, artt. 6 en 6bis- Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DuMoN, 
Cass., 30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Algemeen beginsel van de continuiteit' 
van de openbare dienst - Onrechtma
tige daad van de bestuursoverheid waar
door iemands subjectieve rechten wor
den miskend - Rechter die de bena
deelde toestaat in een onroerend goed 
van de overheid, in geval van nalatigheid 
van die overheid, werken uit te voeren 
om een einde te maken aan de schade
lijke onwettigheici - Miskenning van 
bet algemeen beginsel van de continui
teit van de openbare dienst. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull en Pas., 1980, 1341. 

Algemeen beginsel van de continuiteit 
van ~e openbare dienst - De goederen 
van een publiekrechtelijke persoon zijn 
niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoer
legging. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull en Pas., 1980, 1341. 

OPENBAREINSTELLING 

Administratieve overheid - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

OPENBARE ORDE 

Arbeidsongevallenwet - Bepalingen 
van openbare orde. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729.. 

Wettelijke bepalingert betreffende de 
samenstelling van de gerechten - Bepa
lingen die de openbare orde raken. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

OVEREENKOMST 

Uitvoering van de verbintenis -
Bewijslast - Art. 1315 van het Burger
lijk Wetboek. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971,263. 

Zaken van koophlmdel - Meer dan 
een schuldenaar - Hoofdelijkheid -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst 
- Schade door respectieve fouten van 
verscheidene partijen veroorzaakt -
Aile partijen verplicht de schade jegens 
de benadeelde volledig te vergoeden -
Begrip - Grondslag. 

Concl. adv.-gen. F. DUMoN, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst 
- Schade door verscheidene partijen 
veroorzaakt in de uitvoering van hun 
verbintenissen uit overeenkomst 
Gemeenschappelijke fout - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid - Gemeenschappe
lijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Art. 1134 Burgerlijk Wetboek - Ver
.bindende kracht van de overeenkomsten 
- Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Bedrog - Dwaling ten gevolge van 
bedrog - Geen verschoning van bet 
bedrog - Dwaling zonder invloed op de 
vordering tot verschoning of tot schade
vergoeding. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
23 sept. 1977, A.C., 1978, 107. 

« Gentleman's agreement » - Begrip. 
Noot, J.V., Cass., 11 jan. 1978, A.C., 

1978, 561. 

Wederkerig- contract met doorlopende 
prestatie - Gerechtelijke ontbinding -
Gevolgen - Van welke dag gaat de 
ontbinding terug ? 

Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei 
1980, Bull en Pas., 1980, 1206. 

RAAD VAN STATE 
Gezag van de vernietigende arresten 

van de Raad van State. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull en 
Pas., 1971, 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordening wegens 
machtsoverschrijding verwerpt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 
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Beroep tot nietigverklaring van een 

handeling van een administratieve over
heid - Rechtspleging voor de afdeling 
voor administratieve zaken. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 

. 1971, 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis 
waarvan de kennisneming tot de 
bevoegdheid van de rechterlijke overhe
den behoort - Aard en omvang van de 
bevoegdheden van het Hof van Cassatie, 
rechter over conflicten. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis 
waarvan de kennisneming tot de 
bevoegdheid van de rechterlijke overhe
den behoort - Bevoegdheid van het Hof 
van Cassatie - Bevoegdheid van het 
Hof van Cassatie, waarbij een voorzie
ning tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet aileen te onder
zoeken of het arrest van de Raad van 
State wettelijk gerechtvaardigd is, maar 
ook of het regelmatig met redenen is 
omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april 1835 - Wet van 
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn - Onbevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

RECHTBANKEN 

Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken -
Draagwijdte van dit algemeen beginsel 
- Verbod voor de rechter zowel het 
voorwe:rp als de oorzaak van de eis te 
wijzigen- Verplichting voor de rechter 
in hoger beroep slechts uitspraak te 
doen over de beslissing die voor hem is 
gebracht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull en 
Pas., 1972, 806, 

Buitengewone rechtbanken - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Rechtsmacht- Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
29 juni 1978, Bull. en Pas., 1978, 
1240. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. 11dv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull en Pas, 1980, 
887. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 6-1 - Redelijke 
termijn waarbinnen de zaak moet 
behandeld worden - Begrip. 

Concl. ~dv.-gen. KRINGS, Cass., 
4 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 153. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Art. 5.4 - Recht voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze beslist 
over de wettigheid van de gevangenhou
ding - Opdracht van de rechter -
Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Tolk - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
.verplichting ambtshalve een tolk te 
benoemen - Toepasselijk op aile von
nisgerechten - Geen afwijking in de 
bepalingen van de wet van 15 juni 1935 
betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszak:en. 

Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1972, 638. 

Strafzaken - Rechter die ambtshalve 
beslist dat de burgerlijke rechtsvorde
ring niet ontvankelijk is - Geen schen
ding van de rechten van de verdediging. 

Noot 1, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C., 
1978, 226. 

Strafzaken - Zaak in beraad gehou
den na onderzoek op tegenspraak -
Dagbepaling in tegenwoordigheid van de 
beklaagde voor de uitspraak van het 



-273-
vonnis - Debatten beropend op die dag, 
buiten tegenwoordigbeid van de 
beklaagde - Getuigen geboord, nieuwe 
stukken ingediend, nieuwe vorderingen 
van bet openbaar ministerie - Geen 
scbending van de recbten van de verde
diging. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C., 
1978, 712. 

Verzoek om een bijkomende onder
zoeksmaatregel - Afwijzing door de 
recbter omdat bij die maatregel niet 
nodig acbt om tot zijn overtuiging te 
komen - Middel afgeleid uit de scben
ding van de recbten van de verdediging 
- Toetsing door bet Hof - Begrip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C., 
1978, 919. 

Algemeen recbtsbeginsel - Strafza
ken - Voorlopige becbtenis - Geen 
verbod voor de wetgever de uitoefening 
van bet recbt van verdediging nader te 
regelen in een welbepaalde materie zoals 
die van de voorlopige becbtenis, mits hij 
de internationaalrecbtelijke normen in 
acbt neemt. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

RECHTERLIJK GEWI.JSDE 

Strafzaken - Strafrecbter die twee 
straffen beeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigbeid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzicbtigbeid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld - Gevolg van deze 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Strafzaken Beslissing van de 
strafrechter door nietigbeid aangetast -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, 18 sept. 1970, A.C., 1971, 
51. 

Strafzaken - Strafrecbter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvciorzicb
tigbeid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzicbtigbeid of voorzorg 
oplevert, betgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van bet mis
drijf uit onvoorzicbtigbeid vormt ~ 

Gevolg van deze door tegenstrijdigheid 
aangetaste beslissing op de burgerlijke 
recbtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Gezag van gewijsde - Gezag van 
gewijsde door bet Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, BulL en 
Pas., 1971, 886. 

Strafzaken - Feit dat tegelijk een 
gemeenrecbtelijk misdrijf en een over
treding van de douane- en accijnswetten 
oplevert - Veroordeling wegens bet 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
·eerste - Wettigheid. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972,483. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken -
Hoger beroep- Devolutieve kracht van 
bet boger beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
bet boger beroep en de regels betref
fende bet gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 626. 

Strafzaken - Beslissing ten aanzien 
van beklaagden - Beslissing die geen 
gezag van gewijsde heeft ten aanzien 
van mededaders of medeplichtigen, die 
later vervolgd zijn. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972,483. 

Strafzaken .- Strafrecbter die twee. 
straffen beeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzicb
tigbeid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigbeid of voorzorg 
oplevert en zelf als misdrijf strafbaar is 
gesteld - Gevolg van deze beslissing op 
de burgerlijke recbtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken - Gezag van bet gewijsde 
op de strafvordering - Gezag geldt niet 
voor wat niet zeker is gewezen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken - Beslissing van de rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegenstrijdigheid aangetast -
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Geen gezag van gewijsde t.a.v. de bur
gerlijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Gezag van gewijsde- Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Gezag van gewijsde - Door een 
buitenlandse rechtbank regelmatig 
gewezen vonnis betreffende de staat van 
de personen - Vonnis dat in Belgie 
gezag van gewijsde heeft - Voorwaar
den. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Beschikkingen op eenzijdig verzoek
schrift - Aard van deze beschikkingen 
- Gevolg wat hun gezag van gewijsde 
betreft. 

Noot, A.C., Cass., 22 sept. 1977, A.C., 
1977, 104. 

Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een gein
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grond 
van een omstandigheid van na de beslis
sing van de Hoge Commissie, wordt 
beslist dat die gewijzigde beslissing vol
ledige uitwerking moet krijgen - Mis
kenning van de kracht en het gezag van 
gewijsde- Machtsoverschrijding. 

Concl. proc.-gen. DUMoN, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - Beschuldigde vrijge
sproken door het hof van assisen -
Gezag van gewijsde van het vrijsprekend 
arrest van het hof van assisen - Begrip .. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 323. 

RECHTERLUKE MACHT 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april1835- Wet van 26 juli 
1962 - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.-gen, GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.., 
1972, 606. 

De rechters worden voor het Ieven 
benoemd - Rechtvaardiging en draag
wijdte van het grondwettelijk beginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 1973, 
972. 

Verplichte inruststelling van de ma
gistraat van de rechterlijke orde -
Voorwaarden voor een grondwettelijke 
verplichte inruststelling van de rechter 
- Leeftijd waarop de verplichte inrust
stelling van de rechter niet grondwette
lijk is. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de rech
ter en van de magistraat van het open
baar ministerie - Emeritaat - Begrip 
- Voorwaarden waaronder de rechter 
en de magistraat van het openbaar 
ministerie aanspraak hebben op het 
emeritaat. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de rech
ter - Emeritaat - Gevolgen · van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat; 
alles wat aan zijn ambt verbonden is, 
buiten het recht om te oordelen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de ma
gistraat van het openbaar ministerie -
Emeritaat Gevolgen van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat, 
bij de wet aan de magistraat van bet 
openbaar ministerie toegekend. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Toezicht van de hoven en rechtbanken 
ingevolge art. 107 van de Grondwet op 
de besluiten genomen krachtens de wet
ten inzake bijzondere en buitengewone 
bevoegdheden - Doel, aard en omvang 
van dit toezicht. 

Cone}. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 
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Toezicht op de overeenstemming van 

de wet met de Grondwet. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN 'DER 

MEEilsCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koninklijke besluiten genomen krach
tens de in art. 78 van de Grondwet 
bedoelde bijzondere wetten - Konink
lijke besluiten die nodig zijn voor de 
uitvoering van de wetten genomen met 
toepassing van art. 67 van de Grondwet 
- Overeenstemming van deze konink
lijke besluiten met de Grondwet, de 
rechtstreeks toe te passen regels van 
internationale verdragen, de wetten en 
de decreten van de cultuurraden - , 
Toezicht van de hoven en rechtbanken 
- Doel, aard en omvang. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 25 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Wanbedrijf buiten de uitoefening van 
zijn ambt gepleegd door een zittend of 
staand magistraat van een hof van 
beroep of van een arbeidshof - Wet
book van Strafvordering, artt. 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 onder
zoeksmagistraat, hetzij naar een hof van 
beroep van buiten het rechtsgebied waar 
de betrokken magistraat zijn ambt uit
oefent. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976,959. 

Redevoeringen uitgesproken en ge
schriften overgelegd door magistraten in 
de uitoefening van hun ambt - Ma
gistraten van het openbaar ministerie -
Redevoeringen en geschriften waarom
trent geen strafvervolging kan worden 
ingesteld. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 9 mei 1978, A.C., 1978, 1051. 

Weigering van de rechter een gemeen
teverordening toe te passen - Toezicht 
op de gepastheid van de verordening -
Machtsoverschrijding van de rechter. 

Concl. eerste adv.-@n. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

De hoven en rechtbanken hebben het 
recht na te gaan of' die verordening aan 
machtsafwending lijdt. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Gepastheid van een gemeenteverorde
ning - Geen toezicht van de rechter
lijke macht. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Onrechtmatige daad van de bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1~80, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Bevoegdheid van de rechter om, op 
verz,oek van een partij, een publiekrech
telijke persoon tot een dwangsom te 
veroordelen, indien de hoofdveroordeling 
niet ten uitvoer wordt gelegd. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

RECHTERLUKE ORGANISATIE 

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. 

Concl. adv.-gep.. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Samenstelling van het rechtscollege -
Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde zaak zijn, is verboden. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtscollege - Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Concl. pr9e.-gen. DELANGE, Cass., 
29 juni 1978, Bull. en Pas., 1978, 
1270. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 292 -
Rechter die heeft medegewerkt aan een 
beslissing waarbij het hof van beroep de 
.zaak tot een latere zitting uitstelt -
Rechter die als onderzoeksrechter is 
opgetreden - Geen nietigheden. 

Noot, J.V., Cass., 9 mei 1979, A.C., 
1978-79, 1077. 

Art. 292, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek- Eenzelfde zaak in de zin 
van die bepaling - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 
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RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Continui'teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Geen terugwerking van de wet -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Rechtsmisbruik - Algemeen rechts
beginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Rechtsmisbruik - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Verbod uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken - Burgerlijke zaken 
- Draagwijdte en toepassing van dit 
beginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen" - Hoofde
lijke aansprakelijkheid - Algemeen 
rechtsbeginsel. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Cass., 

Verbod op iemand dwang uit te oefe
nen - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C., 
1975, 764. 

Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde geding zijn, is verboden - Alge
meen rechtsbeginsel. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtsbeginsel steunend 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, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 767. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 

die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Dwaling Rechtvaardigingsgrond 
indien onoverkomelijk - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 13 juni 1980, A.C., 
1979-80, nr. 643. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 

Burgerlijke zaken - Middel in de 
akte van hoger beroep uiteengezet -
Appellant niet verschenen - Beslissing 
bij verstek gewezen - Rechter niet 
verplicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1973, 339. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling op de strafvordering - Geen 
opgave van een wettelijke bepaling 
welke een straf stelt - Beslissing niet 
naar recht gemotiveerd. 

Noot, J.V., Cass., 21 niaart 1977, A.C., 
1977, 782. 

Strafzaken - Arrest waarin wordt 
vastgesteld dat de verzetdoende partij 
niet is verschenen - Regelmatig gemo
tiveerde beslissing - De in de akte van 
verzet aangevoerde middelen behoeven 
niet te worden beantwoord. 

Noot, R.-A.D., Cass., 22 nov. 1978, A.C., 
1978-79, 331. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
Strafzaken - Beschikking van de 

raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt 
gecontraventionaliseerd - Vonnis van 
onbevoegdverklaring gegrond op het 
bestaan van een omstandigheid waar
door het feit met een zwaardere correc
tionele straf strafbaar wordt - Omstan
digheid die voor de raadkamer niet 
onbekend is gebleven en door haar ook 
niet buiten beschouwing is gelaten -
Beslissingen die in kracht van gewijsde 
zijn gegaan - Regeling van rechtsge
bied- Toezicht door het Hof- Vernie
tiging van het vonnis- Voorwaarden. 

Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C., 
1978, 1279. 

Verwijzing door de raadkamer wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad en 
wegens een tweede als wanbedrijf 
omschreven misdrijf - Beslissing van 
het hof van beroep dat beide misdrijven 
slechts een enkel strafbaar feit vormen 
en vaststelt dat het tweede misdrijf door 
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de wet met criminele straffen wordt 
gestraft - Hof van beroep dat zich voor 
alles onbevoegd verklaart - Nietigver
klaring van het arrest waarbij het hof 
zich onbevoegd verklaart. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 jan. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 279. 

REKENHOF 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Grondwet, art. 116 - Bevoegdheid 
van het Rekenhof - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 16 okt. 1975, Bull., en Pas., 
1976,204. 

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige · 
tegenover de Staatskas - Begrip -
Toezicht en controle van het Rekenhof 
zonder dat zulks bij een wet is voorge
schreven. 

Cone!. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 16 okt. 1975, Bull. en Pas., 
1976,204. 

Grondwet, art. 116 - Nationaal pen
sioenfonds voor mijnwerkers - Admi
nistrateur-generaal van dit fonds -
Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
in de zin van art. 116. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 16 okt. 1975, Bull. en Pas., 
1976,204. 

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige 
tegenover de Staatskas - Staatskas, 
openbare gelden - Begrippen. 

Cone!. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 16 okt. 1975, Bull. en Pas., 
1976, 204. 

REKENING-COURANT 
Be grip. 
Cone!. proc.-gen. GP...NSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Zekerheidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening
courant - Fai!lietverklaring van de 
schuldeiser - Termijn van staking van 
betaling - Voorwaarden waaronder de 
zekerheid geldig is en tegen de massa 
kan worden opgeworpen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973,911. 

SCHEIDING VAN MACHTEN 

Onrechtmatige daad van een bectuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 

van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 

Beschikbaar gedeelte tussen echtgeno
ten - Gebruikmaking van een tussen
persoon - Vermoeden van art. 1100 van 
het Burgerlijk Wetboek- Uitlegging
Toepassingsgebied. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 4 april 1974, Bull. en Pas., 
1974, 802. 

Testamenten - Burgerlijk Wetboek, 
art. ·909 - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1020. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - De 
verzekeringsinstelling die ten gunste van 
de getroffene van een ongeval prestaties 
heeft verstrekt, treedt in de rechten van 
de getroffene tegenover degene die de 
schade heeft veroorzaakt - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 -
Verzekeringsinstelling die geheel of 
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van 
de getroffene van een ongeval heeft 
betaald - Vordering tot indeplaatsstel
ling tegen de derde die voor het ongeval 
aansprakelijk is - Voorwaarden en 
modaliteiten. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 21 juni 1971, Bull en Pas., 
1971, 1001. 

Sancties wegens niet-naleving van de 
sociale zekerheidswetgeving - Onder
scheid naar gelang van de wijze waarop 
zij worden opgelegd. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974,453. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Uitkeringen - Arbeidsongeschiktheid -
Zwangere werkgeefster - Werkneem
ster die haar beroepsarbeid werkelijk 
heeft onderbroken. - Begrip (wet van 
9 aug. 1963, art. 56, § 1 ). 

Noot, L.F.D., Cass., 4 jan. 1974, A.C., 
1974,493. 
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering -

Indeplaatsstelling van de verzekeringsin
stelling in de rechten van de verzekerde 
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde - Grenzen van de indeplaats
stelling. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1974, A.C., 1974, 1119. 

Mijnwerkers - Nationaal pensioen
fonds voor mijnwerkers - Opdrachten. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Mijnwerkers - Nationaal pensioen
fonds voor mijnwerkers - Administra
teur-generaal van dit fonds - Opdrach
ten. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Werknemers - Bijdragen, bijdrage
opslag en nalatigheidsintrest - Gerech
telijk akkoord geen uitwerking. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Werknemers - Werknemers in het 
buitenland tewerkgesteld door een in 
BelgH~ gevestigde werkgever - Sociale 
zekerheidsregeling. 

Noot, L.F.D., Cass., 18 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1241. 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
Wet van 24 oktober 1902 op het spel

Bevoegdheid der gemeenteoverheid om 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

SPOORWEGVERVOER 
Internationaal goederenverkeer per 

spoorweg - Internationale overeen
komst van Bern van 25 feb. 1961 (C.I.M., 
art. 31), 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 vervoer -
Toepassing van de beperking tot elk 
afzonderlijk beschouwd colli. 

Concl. prpc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 

STEDEBOUW 
Wet van 19 maart 1962, art. 65 

Vordering tot herstel - Aard van de 
beslissing. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 maart 1976, A.C.; 1976, 784. 

Wet van 29 maart 1962, art. 70bis
Gemeentebelasting op de niet gebouwde 
percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling - Ontheffing ten gunste 
van de nationale en plaatselijke maat
schappijen voor volkswoningbouw -
Heeft enkel betrekking op de bouwmaat
schappijen tot nut van het algemeen. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1975, 347. 

STRAF 

Eendaadse samenloop - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, 
A.C., 1971, 51. 

MateriiHe samenloop - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de strafrechter verplicht slechts 
een enkele straf uit te spreken wanneer 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, dat als misdrijf strafbaar wordt 
gesteld, een bestanddeel van een mis
drijf uit onvoorzichtigheid vormt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de rechter bij wie de strafvorde
ring aanhangig is, verplicht slech~ een 
enkele straf uit te spreken, wanneer een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestanddeel vomit van 
een misdrijf uit onvoorzichtigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 692. 

Betrekkelijke zwaarte van de straffen 
- Zwaarste straf - Bepaling - Toepas
selijke criteria. 

Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

TAALGEBRUIK 

Tolk - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is - Art. 
332 van het Wetboek van Strafvordering 
- Op straffe van nietigheid voorge
schreven 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, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1972, 638. 
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Franse taal - Nederlandse taal -

Burgerlijke zaken - Art. 7, § 1, van de 
wet van 15 juni 1935 - Geen onder
scheid naargelang de partijen fysieke 

-dan wel rechtspersonen zijn. 
Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C., 

1976, 1024. 

Franse taal - Nederlandse taal -
Burgerlijke zaken - Partijen die voor 
een van de in de artt. 2 en 3 van de wet 
van 15 juni 1935 bedoelde rechtbanken, 
overeenkomstig artikel 7, § 1, van die 
wet, eenstemmig vragen ·dat de rechts
pleging in het Frans wordt voortgezet -
Beslissing die weigert in te gaan op het 
verzoek - Beslissing die niet vatbaar is 
voor hoger beroep, doch wel voor cassa
tieberoep. 

singsgebied - Personeel dat in het 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is 
- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers - Ontslag
brief door een privaat nijverheids-, han
dels- en financiebedrijf gestuurd aan 
zijn werknemer - Bedrijf waarvan de 
exploitatiezetel in het Franse taalgebied 
is gevestigd - In het NederJandse 
taalgebied tewerkgestelde werknemer -
Taal waarin de brief moet worden 
gesteld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C., TERUGVORDERING 
1976, 1024. 

Nederlandse en Franse taal - Burger
lijke zaken - Rechtspleging voor de 
burgerlijke rechtbanken en rechtbanken 
van koophandel van eerste aanleg waar
van de zetel te Brussel is gevestigd, met 
uitzondering van de gerechten wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse 
gemeenten bestaat, gelegen buiten de 
Brusselse agglomeratie - Verweerder 
die geen toereikende kennis heeft van 
de taal der akte tot inleiding van het 
geding- Voortzetting van de rechtsple
ging in de andere taal - Wet van 
15 juni 1935, art. 4, §§ 1 en 2 -
Verweerder, rechtspersoon, die in per
soon verschijnt - Beoordeling van de 
taalkennis van de natuurlijke rechtsper
sonen die voor de rechtspersoon ver
schijnen. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMoN, 
13 maart 1978, A.C., 1978, 803. 

Strafzaken - Nietigheid ten gevolge 
van schending van de wet van 
15 juni 1935 - Later niet louter voorbe
reidende beslissing - Nietigheid gedekt 
- Zelfs wanneer de geschonden bepa
ling niet voorkomt onder de bepalingen 
die aan art. 40 van die wet voorafgaan. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers en door de wet 
voorgeschreven akten en bescheiden van 
ondememingen - Decreet van de Cul
tuurraad voor de Nederlandse Cultuur
gemeenschap van 19 juli 1973 - Toepas-

Terugvordering waarvan sprake in 
art. 20, 5•, van de wet van 16 dec. 
1851 houdende herziening van de wet 
over de hypotheken - Laatste lid van 
dit artikel luidende : « In de wetten en 
gebruiken van de koophandel betref
fende de terugvordering wordt niets 
gewijzigd ,. - Draagwijdte van deze 
wettelijke bepaling. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Roerende goederen verkocht zonder 
vaststelling van een termijn voor de 
betaling - Rechtsvorderingen tot terug
gave en tot ontbinding - Wet van 
16 dec. 1851, art. 20, 5• - Begrippen. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Terugvordering van koopwaren die 
aan de gefailleerde zijn verzonden en 
waarvan de c overgave ,. niet is geschied 
in diens magazijnen of in die van de 
commissionair die gelast is ze voor 
rekening van de gefailleerde te verkopen 
- Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851), art. 568- Gefailleerde
Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull en Pas., 1972, 262. 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld - Geen eis tot terugvordering 
van het betaalde. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 
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TUSSENKOMST 

Burgerlijke zaken Gerechtelijk 
Wetboek, artt. 811 tot 814- Gelden die 
bepalingen voor het Hof van Cassatie ? 

Noten 1 en 2, F.D., Cass., 19 april 1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

UJTVOERBAARVERKLARING 
Door een buitenlandse rechtbank 

regelmatig 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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

UITVOERENDE MAC:HT 
Bevoegdheden van de Koning - Toe

kenningsbevoegdheid. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Bestuur - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Geen soevereiniteit. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Koning - Bevoegdheden van de 
Koning - Grondwet, art. 78 - Bevoegd
heden aan de Koning toegekend door 
bijzondere wetten krachtens de Grond
wet zelf uitgevaardigd - Bijzondere 
wetten waardoor de uitoefening van de 
verordenende macht van de Koning 
buiten de door art. 67 van de Grondwet 
gestelde grenzen worden uitgebreid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974,967. 

Koning - Bevoegdheden van de 
Koning- Grondwet, art. 67- Verorde
nende bevoegdheid van de Koning voor 
de uitvoering van de wetten - Aard en 
grenzen van deze bevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koning - Bevoegdheden van de 
Koning - Grondwet, art. 78 - Bevoegd-

heden aan de Koning toegekend dodr 
bijzondere wetten krachtens de Grond
wet zelf uitgevaardigd - Onderscheid. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 15 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

Boedelbeschrijving voor de vereffe
ning en de verdeling van een nalaten
schap - Partij in de boedelbeschrijving 
die wetens nalaat een schenking onder 
de levenden aan te geven, die zij van
wege de erflater ontvangen heeft -
Boedelbeschrijving die een valsheid in 
openbare geschriften is. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull en Pas., 
1974, 221. 

Valsheid in geschriften - Toevoeging 
van de vermelding van degene voor wie 
het aval is gegeven Materieel 
bestanddeel van een valsheid in 
geschriften - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 

VENNOOTSCHAP 

Handelsvennootschap - In rechte 
verschijnen in persoon - Mogelijkhe
den. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Europese Gemeenschappen - Ven
nootschap opgericht overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Vereniging in deelneming - Winsten 
van de vereniging - Aard van deze 
winst op fiscaal gebied. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan voor de invereffe
ningstelling - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2~ maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuldei
sers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
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van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgelegd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling Niet bevoorrechte 
schuldeiser wiens schuldvordering 
bestaat van v66r de invereffeningstelling 
- Recht van deze schuldeiser zijn 
schuldvordering gerechtelijk te doen 
vaststellen - Verzet van de vennoot
schap tegen de daden van tenuitvoerleg
ging - Verzet gegrond indien de· rech
ten van de andere schuldeisers door 
deze daden worden geschaad. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuldei
sers wier schuldvordering bestaat van 
voor de invereffeningstelling - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, I, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling Niet bevoorrechte 
schuldeisers wier schuldvordering is ont
staan v66r de invereffeningstelling -
Schorsing van de loop van de interesten 
in de verhoudingen tussen deze schuld
eisers, wanneer het maatschappelijk 
vermogen geen betaling van deze inte
resten mogelijk maakt. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull en Pas., 1977, 
797. 

Naamloze vennootschap - Statuten -
Vertegenwoordiging van de vennoot
schap jegens derden en in rechte -
Vorm. 

Noot, A.C., Cass., 22 dec. 1977, A. C., 
1978, 501. 

Vennootschap opgericht in Belgie -
Aantal vennoten - Eenpersoonsven-

nootschap opgericht in Belgie - Artt. 
1 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en 1832 van het 
Burgerlijk Wetboek- Belgische interne 
openbare orde - Eenpersoonsvennoot
schap die in Belgie geen wettelijk 
bestaan heeft en er niet vermag op te 
treden in rechte. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

In het buitenland opgerichte vennoot
schap - Aantal vennoten - Eenper
soonsvennootschap opgericht in het bui
tenland overeenkomstig de aldaar gel
dende wetgeving en die aldaar haar zetel· 
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
- Artt. 1 van genoemde wetten en· 
1832 van het Burgerlijk Wetboek raken 
niet de Belgische internationale open
bare orde - Eenpersoonsvennootschap 
die in principe in Belgie vermag op te 
treden in rechte. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

In het buitenland opgerichte vennoot
schap - Aantal vennoten - Eenper
soonsvennootschap opgericht in het bui
tenland overeenkomstig de aldaar gel
dende wetgeving en die aldaar haar zetel 
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
- Artt. 1 van genoemde wetten en 
1832 van het Burgerlijk Wetboek raken 
niet de Belgische intemationale open
bare orde - Belgische rechter die de 
vordering van zodanige eenpersoonsven
nootschap niet ontvankelijk verklaart 
om de enkele reden dat de vennootschap · 
een eenpersoonsvennootschap is 
Schending van genoemd art. 196. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

VERBINTENIS 

Forclusie - Voorwaarden voor over
macht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, AC., 
1974, 576. 

Overmacht - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter en toezicht 
van het Hof. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, AC., 
1974, 576. 

Betaling - Uitstel van betaling door 
de rechter verleend - Burgerlijk Wet
hoek, art. 124 - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, AC.:..:, 
1978,45. 
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Verbintenis of verplichting ontstaan 

uit eenzijdige wilsverklaring - Begrip. 
Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 

Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1016. 

Schuldenaars die handelaars zijn, door 
een en dezelfde verbintenis gebonden. 

Noot, Cass., 26 jan. 1979, A.C., 1978-79, 
587. 

VERJARING 

Burgerlijke zaken - Bevrijdende ver
jaring - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke zaken - Vrijwillige beta
ling van een verjaarde schuld - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke rechtsvordering - Bur
gerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf - Wet van 17 april 1878, 
artt. 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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. en 
Pas., 1972,200. 

Strafzaken- Gevolg van de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring, met verwijzing wegens de onmoge
lijkheid na te gaan of die rechtsvorde
ring al dan niet verjaard is, m.b.t. de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Noot, E.K., Cass., 24 jan. 1978, A.C., 
1978, 620. 

Probatieopschorting Herroeping 
van de probatieopschorting wegens 
niet-naleving van de opgelegde voor
waarden - Verjaring van de vordering 
tot herroeping en tot uitspraak van de 
veroordeling wegens de feiten die aan
leiding hebben gegeven tot de probatie
opschorting- Verjaring die kan worden 
gestuit en geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde~ 
ring - Verjaring van de strafvordering 
- Omstandigheid zonder gevolg op de 
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorde
rjng. 

Noot, J.V., Cass., 29 nov. 1978, A.C., 
1978-79, 360. 

Strafzaken - De ver:Janng van de 
strafvordering loopt niet meer vanaf de 
contradictoire eindbeslissing op de straf
vordering - Cassatieberoep - Schor
sing van de verjaring vanaf de uitspraak 
van de bestreden beslissing tot de uit
spraak van het cassatiearrest met ver
wijzing, die de strafvordering doet herle
ven. 

Noot, R.-A.D., Cass., 27 maart 1979, 
A.C., 1978-79, 883. 

Centrum voor maatschappelijk welzijn 
- Rechtsvordering tot terugbetaling van 
de kosten die een centru.•n voor maat
schappelijk welzijn heeft gemaakt ten 
gunste van degenen aan wie bijstand is 
verleend, ten laste van dezen of van 
degenen die hun levensonderhoud zijn 
verschuldigd of nog van diegenen die 
aansprakelijk zijn voor de verwonding of 
de ziekte die de dienstverlening noodza
kelijk heeft gemaakt - Verjaringster
mijn van die rechtsvordering. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
6 dec. 1979, Bull. en Pas., 1980, 434. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Vordering tot vergoeding van 
schade - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Termijnen gesteld bij de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering - Toepassing van die 
termijnen ook al is de vordering gegrond 
op contractuele verbintenissen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering en bur
gerlijke rechtsvordering - Onopzettelijk 
doden - Onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen - Aanvang van 
de verjaring. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

VERLATING VAN FAMILIE 

Uit opeenvolgende handelingen be
staand misdrijf - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A. C., 1978, 446. 

Uit opeenvolgende handelingen be
staand misdrijf - Feiten die v66r de 
veroordeling zijn gepleegd en nadien 
voortgezet werden - Nieuwe vervolgin
gen op grond daarvan - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. KruNGS, Cass., 
13 dec. 1977, A. C., 1978, 446. 
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VEROORDELING MET UITSTEL EN 

OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING 

Uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straffen - Wet van 29 juni 1964, 
art. 8 - Recbtscolleges 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, F.D., Cass., 19 maart 1974, A.C., 
1974, 794. 

Probatieopscborting Herroeping 
van de probatieopscborting wegens 
niet-naleving van de opgelegde voor
waarden - Verjaring van de vordering 
tot berroeping en tot uitspraak van de 
veroordeling wegens de feiten die aan
leiding bebben gegeven tot de probatie
opscborting- Verjaring die kan worden 
gestuit en gescborst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

VERWIJZING NA CASSATIE 

Tucbtzaken - Vemietiging van de 
beslissing van een gemengde raad van 
beroep van de Orde der Dierenartsen -
Vemietiging beperkt tot de veroordeling 
van de dierenarts in de kosten van bet 
tucbtgeding - Vemietiging zonder ver
wijzing. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

VERZEKERING 

Verplicbte aansprakelijkbeidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Gestolen 
voertuig - Heling - Heier uitgesloten 
uit de verzekering. 

Noot, E.K., Cass., 6 dec. 1971, A.C., 
1972, 342. 

Verplicbte aansprakelijkbeidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen Fout 
gepleegd door de lasthebbers of aange
stelden van de werkgever - Verzeke
raar tegen de burgerrecbtelijke aanspra
kelijkbeid van de werkgever is voor bet 
gebeel jegens de getroffenen aansprake
lijk, zelfs indien deze in dienst zijn van 
de werkgever. 

Concl adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Arbeidsongeval - Ongeval op de wet 
naar of van bet werk - Ongeval te 
wijten aan de fout van de aangestelde 
van de werkgever van de getroffene -
Aangestelde gedekt door de verzekering 
tegen burgerrecbtelijke aansprakelijk-

beid van de werkgever - Subrogatoire 
vordering van de verzekeraar-ar
beidsongevallen tegen de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
beid van de werkgever - Grondslag van 
deze vordering. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Verbaal van de verzekeraar op de 
bestuurder die niet de verzekeringnemer 
is, in geval van grove fout van deze 
bestuurder - Grondslag van dit verbaal. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976,401. 

Verplicbte aansprakelijkbeidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Verzeke
raar die is tussengekomen in bet geding 
en die aileen boger beroep beeft inge
steld tegen de beslissing tot vcroordeling 
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit 
boger beroep zowel t.a.v. de burgerlijke 
partij als van de verzekerde. 

Noot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A.C., 
1978, 431. 

VERZET 

Strafzaken - Termijn waarbinnen bet 
verzet moet worden gedaan - Gevolg 
van overmacb.t. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Strafzaken Strafvordering 
Beslissing die de beklaagde bij verstek 
veroordeelt - Verzet - Eiser in verzet 
verscb.ijnt niet tijdens de voor de beban
deling van bet verzet gestelde terecbtzit
ting - Verzet ongedaan verklaard zon
der dat bet openbaar minis
terie dit beeft gevorderd- Wettigbeid. 

Noot 2, A.T., Cass., 15 okt. 1975, A.C., 
1975, 224. 

Strafzaken - Verstekarrest dat een 
gevangenisstraf uitspreekt - Verzet -
Arrest op tegenspraak dat de gevange
nisstraf vermindert, docb bovendien ont
zetting van de in art. 31 Sw. vermelde 
recbten uitspreekt- Wettigbeid. 

Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

Gevolgen van bet vonnis op verzet. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Strafzaken - Hof van assisen -
Burgerlijke recbtsvordering - Beslis
sing waarbij de veroordeelde bij verstek 
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wordt veroordeeld - Beslissing voor 
verzet vatbaar, ook al is zij op tegen
spraak gewezen. 

Noot, A.B., Cass., 11 dec. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 236. 

Strafzaken, verzet na verzet is uitge
sloten - Begrip. 

Noot, R.-A.D., Cass., 13 aug. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 704. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

Burgerlijke zaken- Verschijning van 
een handelsvennootschap in persoon -
Mogelijkheden. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Burgerlijke zaken - Verschijning in 
rechte - Pleiten - Onderscheid. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHA.ux, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Door een buitenlandse rechtbank 
regelmatig gewezen vonnis betreffende 
de staat van de personen- Vonnis dat 
in Belgie gezag van gewijsde heeft -
Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAlli DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Door een buitenlandse rechtbank 
regelmatig gewezen vonnis betreffende 
de staat van personen - Vonnis dat 
gevolg heeft in Belgie- Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen -
Vrijspraak - Rechter die zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., 
1973, 936. 

Vordering tot verbetering - Bestre
den beslissing - Voorwaarden voor de 
ontvankelijkheid van de vordering. 

Noot, P.M., Cass., 25 feb. 1974, A.C., 
1974, 697. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Advies van het openbaar mi
nisterie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C., 
1975, 397. 

Strafzaken - Heropening van de 
debatten Gerechtelijk Wetboek, 

art. 774, tweede lid - Geen toepassing 
van deze bepaling. 

Noot, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C., 
1978,226. 

Conclusie - Begrip. 
Noot, A.T., Cass., 3 jan. 1978, A.C., 

1978, 517. 

Aard van de vonnissen en arresten -
Strafzaken - Zaak in beraad gehouden 
na onderzoek op tegenspraak - Dagbe
paling in tegenwoordigheid van de 
beklaagde voor de uitspraak van het 
vonnis - Debatten heropend op die dag, 
buiten tegenwoordigheid van de 
beklaagde - Vorderingen genomen door 
het openbaar ministerie - Verstekvon
nis t.a.v. de beklaagde. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C., 
1978, 712. 

Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een gei:n
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grond 
van een omstandigheid van na de beslis
sing van de Hoge Commissie, wordt 
beslist dat die gewijzigde beslissing vol
ledige uitwerking moet krijgen - Mis
kenning van de kracht en het gezag van 
gewijsde - Machtsoverschrijding. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

Bevel tot aanhouding - Beslissing tot 
internering door de raadkamer uitge
sproken wegens feiten waarvan het 
bevel tot aanhouding melding maakt -
Onderzoeksgerecht heeft niet meer te 
beslissen over de handhaving van de 
hechtenis. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Verdachte voorlopig van zijn vrijheid 
beroofd en binnen vierentwintig uren 
voor de onderzoeksrechter geleid -
Verhoor van de verdachte door de 
onderzoeksrechter, aangevangen voor 
het verstrijken van de vierentwintig 
uren en zonder onderbreking voortgezet, 
doch beeindigd kort na het verstrijken 
ervan - Bevel tot aanhouding uitge
vaardigd en betekend onmiddellijk na 
afloop van het verhoor- Wettigheid van 
die hechtenis. 

Noot 2, A.T., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1976, 1021. 
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Bevestiging van bet bevel tot aanbou

ding - Handhaving van de voorlopige 
becbtenis -Wet van 20 april 1874, artt. 
4 en 5 - Vertegenwoordiging van de 
verdacbte. 

Noot, F.C., Cass., 6 sept. 1976, A.C., 
1977, 17. 

Handbaving van de voorlopige becb
tenis - Arrest van de kamer van 
inbescbuldigingstelling in eerste en laat
ste aanleg gewezen - Cassatie - Gevol
gen t.a.v. bet in becbtenis bouden van de 
verdacbte. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
14 juni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Handbaving van de voorlopige bech
tenis- Wet van 20 april 1874, art. 5-
Bezwa:ren - Redengeving - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
14 juni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Bevel tot aanbouding - Uitreiking 
van bet bevel - Toe te passen wettelijke 
bepalingen. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen Wet van 
20 april 1874, artt. 2 (gew. bij art. 2 wet 
van 13 maart 1973) en 4 - Mededeling 
van bet dossier aan de verdacbte of zijn 
raadsman - Mededeling bij de wet niet 
toegelaten. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanbouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen - Verdacbte wiens 
verblijf in Belgie is gevestigd - Reden
geving - Begrip. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding door de onder
zoeksrecbter uitgevaardigd - Termijn 
van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. 
gesteld voor de ondervraging van de 
verdacbte - Draagwijdte van die bepa
ling t.o.v. art. 7 Gw. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

Voorrecbt van de verkoper van 
bedrijfsuitrustingsmaterieel - Samen
loop van dit voorrecbt en van bet 
voorrecht van de scbuldeiser die een 
pand beeft op de bandelszaak. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 sept. 1972, Bull en Pas., 1973, 103. 

Wettelijke bypotheek tot waarborg van 
directe belastingen - Inscbrijving van 
deze bypotheek - Gevolgen voor de 
verkoop van bet onroerend goed die v66r 
de inscbrijving beeft plaatsgebad, docb 
niet is overgescbreven. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Burgerlijke zaken - Voorziening van 
een bandelsvennootscbap - Regelmatig
beid van de lastgeving van de advocaat 
bij bet Hof van Cassatie, die de eisen
de vennootscbap vertegenwoordigt -
Bewijs - Onderscbeid. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 22 okt. 1971, A.C., 1972, 196. 

Termijn - Strafzaken - Bescberming 
van de maatscbappij- Verdacbte onder 
aanhoudingsbevel door de raadkamer 
ge!ntemeerd wegens feiten waarvan het 
bevel tot aanhouding melding maakt -
Hoger beroep van de verdacbte -
Kamer van inbeschuldigingstelling die, 
voordat zij zich over bet boger beroep 
uitspreekt, de eiser in boger beroep in 
observatie stelt of die later beslist deze 
inobservatiestelling te verlengen 
Voorziening tegen dit arrest v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijkbeid. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Tucbtzaken - Wanneer beeft bet 
cassatieberoep opscbortende kracht ? 

Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C., 
1975, 1084. 

Termijn - Burgerlijke zaken -
Beslissing of maatregel van inwendige 
aard, als bedoeld in art. 1046 van het 
Gerecbtelijk Wetboek- Beslissing alvo
rens recbt te doen. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 765. 

Beslissingen waa:rtegen een cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Beslissing of maatregel 
van inwendige aard, als bedoeld in 
art. 1046 van bet Gerecbtelijk Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 765. 

Afstand - Burgerlijke zaken - Uit
drukkelijke afstand van een advocaat bij 
het Hof van Cassatie - Geen verplicb
ting van enige bijzondere volmacbt te 
doen blijken. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 
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Personen ~voegd om zich in cassatie 

te voorzien - Tuchtzaken - Beslissing 
van de tuchtraad van de balies van bet 
rechtsgebied van een hof van beroep -
Procureur-generaal bij dit hof en 
betrokken advocaat. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Personen tegen wie een cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Beslissing 
van de tuchtraad van de balies van het 
rechtsgebied van een hof van beroep -
Voorziening in cassatie van de betrok
ken 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Correctionele zaken en politiezaken -
Rechter die bij afzonderlijke beslissin
gen uitspraak heeft gedaan, enerzijds, 
over de schuld en de straf, anderzijds, 
over het verval van het recht tot sturen 
wegens lichamelijke. ongeschiktheid -
Voorziening waarbij het onderzoek van 
de eerste beslissing niet voor het Hof 
wordt gebracht. 

Noot 2, R.-A.D., Cass., 24 jan. 1977, 
A.C., 1977, 578. 

Mstand - Burgerlijke zaken - Het 
Hof verleent daarvan akte. 

Noot, E.K., Cass., 14 dec. 1978, A.C., 
1978-79, 443. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Burgerlijke zaken -
Cassatieberoep ingediend namens een 
buitenlandse feitelijke vereniging 
Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521. 

Beslissingen waartegen cassatieberoep 
kan worden ingsteld - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Onwettige verlenging door de geinter
neerde van het aan hem toegekende 
verlof - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij waarbij wordt gelast 
dat die geintemeerde in een bepaalde 
inrichting zal worden opgenomen -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C., 
1978-79, 966. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Burgerlijke zaken -
Openbaar ministerie Ambtshalve 
optreden van het openbaar ministerie bij 

wege van rechtsvordering - Ger.W., 
art. 138, tweede lid - Ontvankelijk 
cassatieberoep - Openbare orde in 
gevaar gebracht door een toestand die 
moet worden verholpen. 

Concl. proc.-gen. DUMaN, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - Jeugdbescherming -
Beslissing waarbij de voorlopige plaat
sing van de minderjarige in een huis 
van arrest wordt gelast - Latere beslis
sing waarbij een andere plaatsing wordt 
gelast en die voorlopig ten uitvoer is 
gelegd - Cassatieberoep tegen de eerste 
beslissing doelloos. 

Noot, R.-A.D., Cass., 5 maart 1980, 
A.C., 1979-80, nr. 425. 

VORDERINq IN RECHTE 

Burgerlijke zaken - Voorwerp 
Be grip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Eis in rechte - Burgerlijke zaken -
Oorzaak - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Voorwerp van de vordering over niet 
gevorderde zaken - Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Proceshandeling - Exceptie van nie
tigheid van een proceshandeling - Toe
passingsgebied van de artt. 860 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Ger.W., art. 702, 3"- Korte samenvat
ting van de middelen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 nov. 
1978, A.C., 1978-79, 341. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. 

VRUHEID VAN VERENIGING 

Grondwet, art. 20 - Grenzen van d'
vrijheid van vereniging. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 1974, 
967. 



-287-

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN) 
Overtreding van het ministerieel 

besluit van 8 dec. 1944 dat de houders 
van drankgelegenheden de verplichting 
oplegt de prijzen van de dranken aan te 
plakken - Toe te passen straf. 

Noot 1, A.T., Cass., 20 jan. 1976, A.C., 
1976, 593. 

WEGEN 
Wet van 10 maart 1925 op de elektrici

teitsvoorziening, art. 13, derde lid -
Wijzigingen die noodzakelijk zijn in het 
belang van de wegen - Betekenis van 
het woord « wegen "· 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

WEGVERKEER 
Rijbewijs en leervergunning - Inter

nationaal verdrag nopens het wegV'er
keer, ondertekend te Geneve op 19 sept. 
1949 en goedgekeurd bij handeling van 
de wetgevende macht van 1 april 1954 -
Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Over
eenkomst tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en lerland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen 
toepassing op een Brits onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Per
soon die in het vreemdelingenregister in 
een Belgische gemeente .is ingeschreven 
en houder is van een bewijs van deze 
inschrijving - Besturen van een motor
voertuig op een openbare plaats -
Verplichting om houder te zijn van ee:Q. 
door de Belgische overheid afgegeveil 
rijbewijs of leervergunning. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull en Pas., 1974, 
1033. 

WERKLOOSHEID 

Wachttijd- Werknemer met uit eigen 
wil verkorte werktijd, in de zin van 
art. 130, § 2bis, K.B. 20 dec. 1963 -
Werknemer met uit eigen wil verkorte 

werktijd die wil dat rekening wordt 
gehouden met zijn halve arbeidsdagen 
in een onderneming waar de wekelijkse 
arbeid over vijf dagen verdeeld is - Het 
aantal halve dagen moet met 20 pet. 
worden verhoogd. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254. 

WETGEVENDE MACHT 

Bevoegdheidsconflict - Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet -
Strijdigheid vastgesteld door het Hof 
- Verzending naar de Wetgevende 
Kamers. 

Concl. adv ;-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

WETI'EN, DECRETEN EN BESLUITEN 

lnterpretatieve wet - Geen terug
werking, maar een wet die een geheel 
vormt met de ge'interpreteerde wet. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144.-

Procedurewet - Onmiddellijk van 
toepassing. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Terugwerking - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Bevoegdheidswet - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Concl. proc.-gen. GANSIIOF VAN , DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. en 
Pas., 1971, 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. F. DUM0:!!l, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Dwingende wet - Schending - Sane
tie op deze schending. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Dwingende wet - Begrip. 
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 

1971, 1081. 

Wet die de openbare orde raakt -
Begrip. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 
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Procedurewet - Nieuwe wet -

Onmiddellijk van toepassing - Draag
wijdte van de regel onder de gelding van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet die de openbare orde raakt - · 
Schending - Sanctie op deze schending. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 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, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Toepassing in de tijd- Wetten op de 
bevoegdheid en de rechtspleging -
Opeenvolgende wetten over de aanleg -
Wet tot regeling van de ontvankelijkheid 
van het boger beroep - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt. 
1967 houdende dit wetboek, overgangs- · 
bepalingen, art. 4, derde lid, en art. 6 -
Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas., 
1972, 532. 

Koninklijk besluit van 5 okt. 1955 tot 
regeling van de overeenkomsten betref- · 
fende aannemingen van werken, leverin- · 
gen en transporten voor rekening van de , 
Staat - Bepalingen van de bijlage bij . 
dit koninklijk besluit - Die bepalingen 
zijn wet in de zin van art. 608 van bet 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C., 
1974, 525. 

Wetten inzake bijzondere bevoegdhe
den - Besluiten door de Koning geno
men krachtens een wet inzake bijzon-

genomen krachtens een wet inzake bui
tengewone bevoegdheden - Begrip, 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Wet VIL"l openbare orde- Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Wet - Afkondiging - Begrip en 
gevolgen. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Beslissing van de wetgevende macht 
houdende bekrachtiging van een over
eenkomst tussen de Staat en een parti
culier - Geen wet in de zin o.a. van de 
artt. 608 en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 2- Regels 
van dit wetboek zijn van toepassing op 
aile rechtsplegingen, behoudens wanneer 
zij geregeld worden door niet uitdrukke
lijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 

·van de bepalingen van dit wetboek -
« Wetsbepalingen » en • rechtsbeginse
len » - Begrip. 

Noot, F .D., Cass., 16 sept. 1976, A.C., 
1976, 57. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Mededinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van 
dit verdrag - De bepalingen van 
gemeenschapsrecht vinden geen toepas
sing op de wetten, in de zin van de artt. 
608 en 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek - Deze bepalingen kunnen even
tueel van toepassing zijn op overeen
komsten en besluiten tot vereniging 
tussen ondememingen, goedgekeurd 
door wetten die handelingen van hoge 
administratieve voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DUMON, 
Cass., 7 jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

dere bevoegdheden- Begrip. Verordeningsbeslissingen van overhe-
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER · den of diensten bestaande binnen het 

MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., raam van de decentralisatie der besturen 
1974, 967. - Wetten in de zin van art. 608 van het 

Gerechtelijk Wetboek. 
Wetten inzake buitengewone bevoegd

heden - Besluiten door de Koning 
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 

3 maart 1977, BuD. en Pas., 1977, 701. 
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Bevoegdheid van een bestuursover

heid haar eigen beslissingen te interpre
teren - Grenzen van deze· bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. J. VELu, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Circulaire van de bestuursoverheid -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 3 maar.t 
1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bekendmaking - Gemeenteverorde
ning ter uitvoering van de artt. 60 en 
61 van de wet van 29 maart 1962 
betreffende de ruimtelijke ordening eli 
de stedebouw - Verordening die bij. 
koninklijk besluit moet worden goedge
keurd - Koninklijk besluit dat uiter
aard tot openbaar nut strekt - Konink
lijk besluit dat bij uittreksel of bij 
vermelding in bet Belgiscl1 Staatsblad 
moet worden bekendgemaakt. 

Concl. proc.-gen. F. DUMON, Cass., 
29 nov. 1977, A.C., 1978, 360. 

Bevoegdheidsconflict - Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet -
Strijdigheid vastgesteld door bet Hof 
- Verzending naar de Wetgevende 
Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels -
Algemeen rechtsbeginsel waaruit die 
voorrang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

WISSELBRIEF 
Aval - Toevoeging van de vermelding 

van degene voor wie bet aval is gegeven 
- Valsheid in geschriften- Voorwaar
den. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 

WOONPLAATS 
Gekozen woonplaats - Begrip. 
Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 

1972, 361. 

WRAKING 
' Beslissing van de gewraakte rechter 

over de ontvankelijkheid van de vorde
ring tot wraking- Wettigheid. 

Nobt, . E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C., 
1976, 1093. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING 
Door een verzekeringsinstelling on

rechtmatig betaalde uitkeringen - Vor
dering van de verzekeringsinstelling tot 
terugbetaling door de verzekerde -
Tussenkomst van bet Rijksinstituut voor 
Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering -
Recht van bet Rijksinstituut om -boger 
beroep in te stellen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Niet tijdige aangifte van de arbeidsonge
schiktheid - Verval van bet recht op 
uitkering voor de periode die de aangifte 
voorafgaat - Ontheffing van bet verval 
in behartigenswaardige gevallen -Wei
gering door de verzekeringsinstelling 
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 





PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets ren
dus en chambres reunies en matiere civile, depuis J'installation de la 
Cour. 

15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere de droit public et de droit administratif. 

16 oktober 1871 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Legalite devant Ja loi. 

15 oktober 1872 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans Jes lois. 

15 oktober 1873 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

15 oktober 1874 - Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

15 oktober 1875 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs. 

16 oktober 1876- Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes Jibertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 - Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communfle. 

15 oktober 1878 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 

15 oktober 1879 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression. 

15 oktober 1880 - Proc.-gen. C:H. FAIDER, La force publique. 

15 oktober 1881 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix 
interieure. · 

16 oktober 1882 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition. 

15 oktober 1883 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais. 

15 oktober 1884 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle. 

15 oktober 1885 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La genie de la Constitution. 

15 oktober 1886 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les retours 
de jurisprudence. 

1 oktober 1887 ~ Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Revue des 
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze 
dernieres annees. 

1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les anciens 
biens ecclesiatiques mis a la disposition de Ja nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, M. Je procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Du droit 
d'amortisation. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et tempore]. 
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1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. ME:LOT, Les lenteurs de ]'admi
nistration de la justice civile. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:iELE, Le procureur 
general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, Propriete 
individuelle et collectivisme. 

l oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, De ]'occupa
tion comme mode d'acquisition de la propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'etre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. ME:LOT, Le juge unique et le 
recrutement de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, De l'inter
vention du ministere public dans Je jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 - Adv.-gen. VAN ScHooR, La presse sous le consulat 
et sous J'eznpire. 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. ME:LOT, De la recidive et de ]'administra
tion de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De l'institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 340 
du Code civil 

1 oktober 1904 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et Je Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Pbilippe Wielant et l'in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
deJa Joi. 

1 oktober 1909 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a ]a Cour de 
cassation. 

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes
sionnelles (Loi du 31 mars 1898}. 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la 
reorganisation de Ja police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres r{!Unis -
Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 
1913}. 

25 november 1918 - Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de ren
tree. 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 
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1 oktober 1920 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 
I 'armistice. 

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERUNDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921}. 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentree a Ja Cour de cassation de Belgique {1869 a 1922}. 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubiJe. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La Jutte contre l'avortement 
- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LEcLERCQ, De la Cour de cassa
tion. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une. 
automobile, qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 - Proc.-gen. P. LEcLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 - Eerste adv.-gen. B. JOTI'RAND, Sur Je chemin de 
Ja Jiberte. 

15 september 1930 - Eerste adv.-gen. B. JOTI'RAND, L'etablissement de 
Ja Jibe1W. 

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B. JOTI'RAND, De certaines dis
positions garantissant la Jibem. 

15 september 1932 - Eerste adv.-gen. B. JOTI'RAND, Le juges d'un peu
ple libre. 

15 september 1933 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge
ments et arrets. 

15 september 1934 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge
ments et arrets. 

16 september 1935 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van magistraat en 
advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, 
Reflexions sur l'instance et Ja procedure de cassation en matiere 
repressive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtredin
gen in zake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. l!AYOIT DE TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours prononce a 
l'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridi
sche gevolgen van de brand in pe griUie van het Hof van Verbreking. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Propos sur Je droit crimi
neL 

15 september 1947 - Proc.-gen. L. CoRNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Ses origines et sa nature. 
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15 september 1949 - Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de rechtsbe

deling. 

15 september 1950 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Reformes mineures de la procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
l'article 95 de la Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect 
du droit de defense. 

16 s,eptember 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'impots sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo- 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et Ja loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict 
tussen het verdrag en de interne wet. 

1 september 1964 - Proc.-gen. R .. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre 
de Ja Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, 
artikel 2 van het Strafwetboek. 

Overwegingen bij 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, 
rations sur le projet de Code judiciaire. 

Considr§.. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltal
Jige zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Reflexions sur Je droit international et la revision de la Constitution. 

1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeen
schapsrecht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, Pro
pos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHA.ux, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 
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1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, 
Reflexions sur la revision de la Constitution. 

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt. 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De J'intervention de la Cour 
de cassation dans Je dessaisissement du juge et dans Je renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-g~n. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de ministers en staatssecretarissen. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, Ontwerpen voor her
vormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DUMON, De motivering van de von
nissen en arresten en de bewijskracht van de akten. 

3 september 1979 - Proc.-gen. F. DUMON, Over de Rechtsstaat. 





NAMEN DER PARTIJEN 

A 

Aassmi, 924 
Abattoirs de Bellevue N.V., 1318 
Abraham, 1103 
Adam, 636 
Adrialux P.V.BA., 292 
Aelterman, 1344 
Aerts, 317,771 
Agenda P.V.B.A., 501 
Agglomeratie (Brusselse), 953,955, 1038 
A.G. Securitas N.V., 258 
Ahn, 946 
Alaimo, 876 
A. Lapage Entreprises Generales N.V., 

186 
Alberts, 1296 
Aldenhoff, 548 
Alen Wwe Taccoen e.a., 1035 
Algemeen Belgisch Vakverbond, 232 319 

505, 960, 1075 , • 
Algemeen Belgisch Vakverbond, Gewest 

Brussel-Halle-Vilvoorde, 962, 964, 1067 
Algemeen Bouwbedrijf Kunnen N.V., 784 
Algemeen Christelijk Vakverbond, 319 
Algemene Maatschappij van Verzekerin-

gen en Grondkrediet, 1344 
« Algemene Ondernemingen en Studie

bureel B.S.L. " N.V., 756 
" Algemene Ondernemingen L. Van 

Rymenant " P.V.BA., 1139 
Algemene Verzekeringen van Frankrijk 

N.V., 54,296 
Algrain, 256 
Allard, 1198 
« Almabo » N.V., 514 
Altun, 697 
Alvarez y Fernandez, 677 
Anciaux, 1061 
Andaloro, 408 
«Andre & Compagnie» N.V., 514 
Andre Marechal - Centre liegeois de 

Haute Fidelite P.V.BA., 742 
Ankersmit, 1048 
Antwerpen (Stad), 99, 1215 
'Argex N.V., 1314 
Armalas P.V.B.A. (Janis, curator in het 

faillissement), 912 
Arnauts, 699 
«Arts et Metiers d'Erquelinnes,. V.Z.W., 

801 

Asphaltco N.V., 477,724 
Assent, 360 
Association d'Assurances et de Prevoy

ance N.V., 43 
. Assurances generales de France NV 54 296 .. , ' 

« Ass'ur~tie van de Belgische Boeren-
bond » N.V., 1114, 1330 

«A-Taxi» P.V.B.A., 1249 
c Athos" N.V., 84 
« Autocars Van Rossom » P.V.B.A., 140 
Autocars Weemaes P.V.B.A., 1108 
Axensalva, 645 
Aydin, 794 

Back C., 486 
Back V., 486 
Baeckeland, 659 
Bagnara, 39 
Eagon, 1040 
Bal e.a., 1185 
Balencour, 1022 

B 

«Bank Brussel Lambert" N.V., 466 
Bank Nagelmackers fils & Co, 748 
Bardon, 672 
Baudet, 892 
Bauwens, 236, 1282 
Bavay, 1340 
Bavetex P.V.B.A., 502 
Beaufays, 1179 
Beaufort, 1056 
Beaupain, 11 
Beckers, 922 
Beda, 702 
Beecl,anans, 197 
Bekaert, 849 
Bekaert Mattress Ticking r.J.V., .. 72 
Beke, 287 
Bekx, 130 
Bel Auto N.V., 556 
Belgie Industrie, 597, 909 
« Belgie ,. N.V., 1065 
« Belgische Bijstand » N.V., 877, 1089 
Belgische Staat, 9, 294, 1092, 1113 
Belgische Staat (Carryn M. - Ontvan-

ger der Registratie namens de), 733 
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Belgische Staat : 
- Minister van Financien, 8, 36, 202, 

278, 288, 307, 367, 370, 391, 396, 416, 
442, 446, 499, 531, 533, 554, 568, 590, 
632, 646, 664, 974, 990, 1045, 1117, 
1165 

- Minister van Justitie, 709 
- Minister van Landsverdediging, 601, 

1126, 1365 
- Minister van Nationale Opvoeding en 

Nederlandse Cultuur, 992 
- Minister van Nederlandse Cultuur en 

Vlaamse aangelegenheden, 894 
- Minister van Openbare Werken, 183, 

510, 719, 1139, 1279 
Belgische Transport Arbeidersbond, 959 
Belgische Verzekeringsmaatschappij 

N.V., 834 
Belloul, 106 
Beltherm N.V., 577 
Beltrame e.a., 25 
Benoit, 141 
Berbers, 84 
Berlengee, 1018 
Berler, 700 
Bernard, 636 
Bert, 726 
Berten e.a., 1212 
Bertrand, 996 
Besard, 91 
Betonma International N.V., 11 
Bierset, 739 
Binard, 43 
Binon, 801 
Blaise, 1352 
Blaise J ., 834 
Blaise P., 834 
Blieck, 493 
Blomme, 347 
Boel, 590 
Bogaerts, 952 
Bolland, 792 
Bolssens, 343 
Bomboi, 391 
Bonnechere, 255 
c Bonne Esperance Batteries Bonne Fin 

et Violette ,. N.V., 42 
Boon, 939 
Borgers, curator in bet faillissement 

« Transports europeens et des Eaux 
minerales ,. P.V.B.A., 25 

Borremans, 384 
Bott, 282 
Bouckenooghe, 1165 
Bouillon, 707 
Boulanger, 300 
Bourgeois, 1028 
Bourgois, 1386 
c Bouwstoffen Seps ,. P.V.B.A., 680 
Boven, 520 
Brancart M.L., 73 
Brancart M.M., 73 

Brassico N.V., 598 
Bree (Gemeente), 919 
Brescia, 942 
Bresgen, 751 
Breughel P.V.BA., 270 
Brickman, 986 
Bricout, 798 
Briers, 222 
Briqueteries mecaniques de l'Est N.V., 

1314 
Brodel, 1188 
c Broeders van Liefde » V.Z.W., 946 
Brogniez, 1306 
c Brouwerij De Gheest » N.V., 1155 
c Brouwerijen Artois» N.V., 148, 193 
Brouwerij Haacht N.V., 47 
Brouwerij Haelterman N.V., 751 
Brussel(Stad), 1038 
Brusselse Agglomeratie, 953, 955, 1038 
Brusselse Intercommunale Watermaat-

schappij, 1293 
Brussels Verbond der Christelijke Vak-

verenigingen, 319,375 
Bruyere, 1232 
Building Plastics P.V.B.A., 103 
Bureau d'Etudes et Travaux Adolphe 

Heine P.V.B.A., 510 
Burlet, 948 
Buscemi, 587 
Butschner, 175 
Butzen, 1096 
Buysse e.a., 862 

Cabron, 933 
Caers, 19 

c 

Calonne, 313 
Camerlynck, 861 
Camu, 623 
Cantigneau, 1087,1153 
Caporale, 210 
Caporale en Sibille, 398 
Cappoen, 1297 
Caracciolo eli Fiorino, 645 
Carbon, 352 
Cartier e.a., 264 
Carnewal q.q. (Van Malleghem en), 733 
Carrosserie Matthijs P.V.B.A., 62 
Carryn M. - Ontvanger der Registratie 

namens de Belgische Staat, 733 
Casteels, 1166 
Castermans, 767 
«Cast Europe,. N.V., 928 
« Cast North America Limited ,. venn. 

naar Canadees recht, 928 
Centre Hi-Fi - Appareils de Haute 

Fidelite N.V., 742 
« Centre intercommunal de Loisirs actifs 

d'Erquelinnes,. V.Z.W., 801 
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Chabot, 34 
Chandler, 1285 
Charlot, 69 
Chassis F.S.B. Ramen N.V., 229 
CMtelet (Stad), 704 
Chatenay, 170 
Chaudron, 357 
Chauvet, 798 
Chevron Belgium N.V., 493 
« Chevron Oil Belgium » N.V., 1182 
Chiancone, 1179 
Chong Kam Tak alias Cheong, 824 
Chotard, 1265 
Christelijke Centrale der Houtbewerkers 

en Bouwvakarbeiders, 323 
Christelijke Centrale der Textiel- en 

Kledingsbewerkers en Textielar-
beiderscentrale, 1142 

« Citalo » N.V., 680 
Claes P.V.BA., 168 
Cnockaert, 704 
« C.N. Rood ,. N.V., 1273 
Cnudde, 451 
Cobbaert P., 1296 
Cobbaert R., 1296 
Cobefa N.V., 769 
Cocloc, 828 
Codaco P.V.BA., 1024 
« Coditel-Brabant" N.V., 1258 
« Coditel-Vlaanderen » N.V., 157 
Coene,251 
Colin, 705 
Colle, 775 
Collet, 1265 
Collette e.a., 425 
Collie, 1212 
Collin, 1398 
Collin e.a., 124 
Colson, 547 
Comhair e.a., 1348 
Compagnie Brussel Lambert N.V., 1285 
« Compagnie d'Assurances generales La 

Suisse •, 1127 
« Compagnie Decauville de Materiels 

industriels • N.V., 261 
« Compagnie Franco-Asiatique » N.V., 

514 
Compagnie generale d'Entreprise et de 

Travaux N.V., 1040 
Compensatiekas der Gezinsvergoedingen 

van Brabant, 52 
« Confiserie Verdonck • P.V.B.A., 309 
Coopman, 416 
Coppens, 783 
Coppens AG.M., 783 
Cordero-Castillo, 1385 
Cormann, 946 
Cornez E., 535 
Cornez J ., 535 
Corstens, 269 
Cortese, 823 
Coucke, 370 
Couge, 317 

Courbet, 175, 705 
Courcelle, 424 
Courtois, 514, 1173 
C.P. Bourg N.V., 721 
Crombe, 1085 
Cupper, 835 
Cuvelier, 886 
Cuypers, 381 
« Cyriel Stove en zonen P.V.B.A. », 610 

Dagrain, 4 
Dalemans, 1 
Dambre, 1235 
Damen e.a., 677 
Damiani, 1161 
Dandumont, 981 
Dannemark, 526 
Danzer, 541 
Daris, 1371 

D 

Dartienne e.a., 907 
Dascotte, 1211 
D'Aussy P.V.B.A., 1368 
Davenes, 1376 
David, 28 
D. & C. Lerner P.V.B.A., 303 
De Backer, 1028 
Debauche, 171 
De Beer, 552 
De Belgische Bijstand, 877, 1089 
De Belgische Pharmaceutische Bond, 415 
De Beuf, 484 
Debeuf, 1002 
De Bij-De Vrede N.V., 828, 909 
De Blauwe, 1246 
De Boucq, 1101 
De Brabandere, 558 
De Brauwer, 37 
De Brone, 63 
Debrulle, 239 
De Bruyn, 373 
De Bruyn R., 373 
De Cauwer, 1249 
Decendre, 1024 
Decherf, 1321 
Deckers, 163 
De Clercq e.a., 1344 
De Cock, 275, 1188 
De Cock G. e.a., 63 
De Cousemaecker, 389 
De Craene, 856 
Decrose N.V., 529 
De Cubber, 1012 
De Cuyper, 335 
De Cuyper e.a., 1250 
Dedericks, 737 
Dedoncker, 34 
De Donder, 1178 
Defaux e.a., 1196 
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Defawes H. e.a., 1352 
« De Federale Verzekeringen », 574, 939, 

1070 
« De Federale Verzekeringen, e.a., 962 
Defoing, 645 
Defrenne, 1103 
Degaillaix, 108 
Degeneffe, 879 
De Greef, 449, 672 
De Gryse, 307 
Dehaes, 971 
De Houwer, 691 
« De Intercommunale Ontwikkelings

maatschappij voor de Kempen » S.V., 
473 

De Jaeger, 969 
De Jonghe A., 502 
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Raes, 1227 
Rammeloo, 662 
Raskin, 1252 
Rasquin, 1086 
Rauw, 354 
« Redco » N.V., 375 
Rederij « Amlie Rich & Cie A/S "• 928 
« Rederij Compagnie maritime belge » 

N.V., 916 
Rederij «DIS AIS Vestland ,., 928 
Regents Park Land Co Belgium N.V., 278 
Regie van Telegrafie en Telefonie, 1063 
Remacle, 984 
Remy, 577 
Renard, 169, 721 
Reybrouck,828 
Reymenants », 154 
Reyniers, 620 
Ribaucourt, 877 
Ribeaucourt, 211 
Rich, 460 
Rigo, 1352 
Riguelle, 4 
Rijckx, 975 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 

577, 685, 686, 690, 691, 823, 1145, 1323, 
1325 

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, 
1166 

Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid, 272 

Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen, 133, 159, 410, 449, 
506, 654, 879, 1223, 1282 

Rijksdienst voor Werknemerspensioe
nen, 1161, 1376 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering, 94, 379, 876, 1246 

Rijkskas voor Rust- en Overlevingspen-
sioenen, 1327 

Rijksuniversiteit Gent, 852 
Robert, 838 
Rogiers, 381 
Roland, 577 
Rolle J.P., 1230 
Rolle P., 1230 
Rombouts N.V., 229 
Rossel & Cie N.V., 89 
Roth, 1089 
Rotsaert, 31 

Rousseau, 298, 1126 
Rousseaux, 432 
Rousseeuw, 309 
Roussel, 15 
Rouvroy, 1344 
« Royale Belge » N.V., 144, 161, 211, 220, 

360, 373, 456, 488, 620, 636, 715, 821, 
1043, 1348 

Rucquoy, 892 
Rutten, 358 

Sabena, 1103 
Sacotherm, 498 
Saelens, 1113 
Saey, 535, 816 
Sainte, 143, 491 
Salgues, 741 
Salomez, 570 

s 

Sankt Vith (Gemeente), 797 
Santagati e.a., 731 
Santens, 341 
Santy, 1212 
Sarma N.V., 798 
Saudemont, 934 
Sawczuk, 1235 
Scales, 175 
Scarano N., 570 
Schelfhout, 180 
« Schenker & Co GmbH », 1273 
Schietgat, 1078 
Schippers, 1395 
Schmitt, 1395 
Schoebrechts., 683 
Schotte e.a., 1150 
Schreurs, 332 
Schumacher, 360 
Schumacher P., 357 
Segers, curator in het faillissement Bel

lings F.Ch., 499 
Segers, curator in de faillissementen 

Pocor P.V.BA., Poels en Corstens, 269 
Seligman, 170 
Seligman Robert Corporation Belgium 

N.V., 170 
Semaille, 420 
Sente, 171 
Sepulchere, 367 
Sequaris, 797 
Serck, 1299 
Seressia e.a., 174 
Serranne, 826 
Severin J., 138 
Severin Z., 138 
« S.IA.T. Societa Italiana » N.V., 514 
« Sibelgaz » N.V., 1087, 1127, 1153 
Sibille (Caporale en), 398 
Sicom N.V., 303 
« Siegfried Schumacher GmbH "• venn. 

naar Duits recht, 357 
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Simoens, 40 
Sint-Gillis {Gemeente), 647 
Sint-Gillis-Waas (Gemeente), 122 
Sint-Pieters-Leeuw (Genieente), 733 
Sinty R., 211 
Sinty W., 211 
Sittinieri, 113 
Six, 927 
Slegers, 99 
Smeesters, 1214 
Smet, 501 
Smets, 313 
Smits, 549 
« Sociale Voorzorg », 492, 821, 905, 938, 

1058 
Societe de Transports intercommunaux 

de la Region liegeoise, 1233 
« Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication ~ C.V. 
230 ' 

Soenens, 685 
Sohir, 1382 
Solvay N.V., 960 
Solvic N.V., 960 
Somers, 456 
Sonck, 558 
Sotgiu, 1179 
Spica, 982 
Spies, 667 
Spiritus, 1214 
Stad Antwerpen, 99,1215 
Stad Brussel, 1038 
Stad Chatelet, 704 
Stad Eupen, 737 
Stad Gent, 326 
Stad Hoei, 891 
Stad Landen, 618 
Stad Lier, 952 
Stad Luik, 702,723,792 
Stad Tienen, 193 
Staelens, 16 
Stang, 1208 
Stappers, 1117 
« Steba » N.V., 192 
Steekenbrink, 429 
Stegen, 686 
Stevens, 1293 
Stolsen, 66 
Stosse, 1392 
Stouten e.a., 620 
Stove, 610 
Stragier e.a., 608 
Strassberg, 1358 
Strasser, 1187 
Stroobants, 1004 
Struck, 276 
Stulemeyer, 925 
Suarez Dominguez, 537 
Succaet, 816 

T 

Taisne, 1344 
Talavera-Echague, 1018 
Tastenhoye, 939 
Tavernier, 54 
Taymans d'Eypemon, 326 
« Tele Norma » N.V., 612 
Tellier, 529 
Temmerman, 1127 
Ten Doeschate (Jansen en), 117 
Terneven, 702 
Ter Schoote P.V.B.A., 323 
Terwingen, 1342 
Teughels, 828 
« Texaco Belgium » N.V., 1182 
« Texinco » P.V.B.A., 956 
« The British Oak Insurance Company 

Ltd » N.V., 514 
« The Cornhill Insurance Company Ltd ,. 

N.V., 514 
« The Dowa Fire & Marine Insurance 

Company Ltd » N.V., 514 
« The English & American Insurance 

Company Ltd " N.V., 514 
« The New Hampshire », venn. naar 

Amerikaans recht, 928 
« The New Hampshire Fire Insurance 

Company "• venn. naar Amerikaans 
recht, 928 

« The Nippon Fire & Marine Insurance 
Company Ltd » N.V., 514 

« The Sphere Insurance Company Ltd ,. 
N.V., 514 

« The Tokio Marine & Fire Insurance 
Company Ltd ,. N.V., 514 

Theunis, 60, 582 
Theys e.a., 697 
Thijs, 337 
Thimus, 1007 
Thiry, 1122 
Thomaes e.a., 1201 
Thomaes T., 1201 
Thomas, 538 
Thommes, 276 
Thone, 907 
Thonon, 208 
Thuret, 977 
Thys, 290 
Tihon, 1267 
Tomaselli, 1088 
Tombeur, 1071 
Tome, 1265 
Topakian, 466 
Toussaint, 903 
Transcontainer G. Wuidar P.V.B.A., 370 
« Transport Equipment Finance Com

pany N.V. », 25 
Transporteur Ophalffens P.V.B.A., 795 
«Transports Demonty » N.V. e.a., 959 



-309-
« Transports europeens et des Eaux 

minerales" P.V.BA. (Jansen Borgers, 
curatoren in het faillissement), 25 

«Transports Ophalffens" P.V.BA., 96 
Tubize (Gemeente), 73 
Turato, 1308 
Turco, 463 
Turitube P.V.BA., 463 
Tytgat, 662 

u 
« Ugha Group » venn. onder gemeen-

schappelijke naam en consorten, 756 
Unerg N.V., 232 
Urbaine N.V., 1198 
Urbaine - UA.P. N.V., 66, 205 
Ury,77 
Usines De Stordeur, 657 
Uyttendaele q.q.! 1276 

Vaes, 451, 858 
Vafadar, 479 
V alcke, 1230 

v 

« Valkeniersnatie » C.V., 611 
Vallaeys, 690 
Van Acker, 195 
Van Ackere, 927 
Van Bael, 266 
Van Beckevoort, 753 
Van Belleghem, 998 
Van Besien q.q., 1314 
Van Beughem, 753 
Van Boom, 1053 
Van Broekhoven's Algemene Ondeme-

mingen N.V., 1132 
Van Bilggenhout q.q., 305 
Van Campenhout, 1024 
Van Cauter, 783, 1228 
V ancraeynest, 424 
Van Daele, 615 
Vandecaetsbeek, 222 
Van De Cauter, 457 
Van De Meersche, 1227 
Van De Merckt, 977 
Vande Moortele, 707 
Van Den Abeele, 531 
Vanden Bemden D. e.a., 1249 
Van den Bergh, 529 
Van Den Berghe, 347 
Vandenberghe P.V.BA., 1252 
Van Den Broeck, 334,1344 
Van Den Broeke E., 872 
Van Den Broeke L., 872 
Vandenbussche, 164 
Vandendorpe, 997 
Vandendriessche, 1110 

Van Den Eede, 851 
Van Den Maagdenberg, 329 
Vanderborcht, 1144 
VanDer Donckt, 1227 
Vanderelst N.V., 1127 
VanDer Meersch, 359 
VanDer Straeten, 1166 
V andertaelen, 288 
VanDer Veken, 1343 
Vandervoodt, 129 
Van Der Vurst, 1227 
Van De Velde, 847 
Vandewiele, 195 
Van Dijk, 418 
Van Dingenen,473,1374 
Vandommele, 608 
Vaneeckhoute, 974 
Van Eygen q.q., 1249 
Van Gael, 334 
Van Giel, 1325 
Van Guyt, 62 
Van Hellem, 1007 
Van Hemelrijck, 894 
Van Herle e.a., 715 
Van Hoeck, 268 
Van Hole, 705 
Van Holle, 938 
Van Hoof, 529, 952 
Vanhoomissen, 973 
Vanhooren, 1230 
Vanhoudenhove , 844 
Van Huffel, 206 
Van Hyfte, 1082 
Van Impe, 102,1227 
Van Keerberghen H., 402 
Van Keerberghen J., 402 
Van Kerckvoorde, 1198 
Van Laer, 783 
Vanlaer R. e.a., 47 
VanLangenhove,882 
Van Leemput, 203 
VanLeuven, 1249 
Van Liefferinge, 584 
Van Lierop, 1108 
Van Luchene, 103 
Van Malderen, 144 
Van Malderen, curator in het faillisse

ment c Pennewaert-Van Oudenhove » 
P.V.BA., 1114 

Van Malleghem en Carnewal q.q., 733 
Van Meeuwen, 986 
Van Moere, 967 
Van Moffaert, 874 
Van Nechel, 477,724 
Vanoppen, 921 
Van Ouytsel, 473 
Van Reeth, 705 
Van Renterghem, 270 
Van Reybrouck, 1075 
Van Risseghem, 554 
Van Rompaey e.a., 813 
Vanrusselt, 693 
Vanryckeghem q.q., 861 
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Van Rymenam, 338 
Van Sett.en, 62 
Van Thuyne N.V., 103 
Vanuxem, 1344 
Van Vlasselaer, 1145 
Van Volsem, 563 
Vanvooren, 222 
Vanwert, 872 
Van Winssen, 1215 
Van Wymeersch, 124 
Vanylen, 683 
Van Zoggel, 967 
Varela DaCosta Coelho Da Fonesca, 492 
Verbeeck, 675 
Verbeke, 1212 
Verbesselt, 337 
Verckens, 917 
Verdonck J. e.a., 309 
Vereyen, 798 
Verfaille, 153 
Vergalle-Luchtkanalen P.V.BA., 498 
Verhaeghe, 309,647 
Verhaeren Charles (Lavigne, curator in 

bet faillissement), 225 
Verheecke, 852 
Verhelst, 87 
Verhoeven, 1371 
Verkerke, 137 
Verkinderen, 332 
Verlaine, 8 
Verleysen, 576 
Verlinden, 1127 
Vermeeren, 924 
Vermeulen, 136, 157 
Versavel, 795 
Verschueren e.a., 702 
Verslype, 1230 
Vervaeke, 388 
Vervoerondernemingen Willem Van Der 

Endt, 840 
« Verzekeringsmaatschappij Rotterdam » 

N.V., 514 
« Verzekeringsmaatschappij Sliedrecht » 

N.V., 514 
Vicca, 520 
Vigny, 261 
Vincent, 62 
Vinckx G. e.a., 4118 
Viroux, 705 
Visteelt- en Hengelsportverenigingen der 

Provincie Oost-Vlaanderen V.Z.W., 775 
Vlekken, 835 
Vliegen, 300 
« Voeders Debaere » N.V., 192 
« Voeders Huys » P.V.BA., 201 
Vorlat, 472 

Vos, 141 
Vranken, 1077 
Vroonland, 840 
Vylders, 565 

w 
Wacheul, 654 
·wachskerz, 1178 
Waeris, 107 
Waeytens, 850 
Walbourge, 1063 
Walcovit N.V., 1371 
Walthoff, 969 
Wantiez, 1306 
Wastyn, 415 
Waterschoot,. 323 
Wauthier, 1121 
Weemaes, 1108 
" Wegebo » N.V., 668 
Wegenfonds, 1171,1313 
Wegenfonds der Provincie Limburg, 1132 
Weltens, 921 
Wemmel (Gemeente), 1113 
Werkgroep Isis V.Z.W., 919 
Weyn, 1250 
Wijnen, 862 
Wils, 549 
Wimborne, 1249 
Winterthur N.V., 797, 1296 
Wirtgen e.a., 1182 
Wirtz, 429 
Wiser, 15 
Wittens, 60 
Wouteleers, 1088 
Wuilcot, 709 
Wylock, 1201 
Wymeersch, 87 

y 

Yerna, 1394 

z 
"Z.B. Centrale» P.V.B.A., 534 
« Zeepziederij Flandria" N.V., 1002 
Zoutleeuw (Gemeente), 618 
"Zurich" N.V., ·19, 538,917, 1058 


