
ARRESTEN 
VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 
MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 

IN HET HOF VAN CASSA TIE 

REGISTER 

GERECHTELIJK JAAR 1981-1982 

v 

BELGISCH STAATSBLAD 

Directeur . DE GROODT, J.L.Th. 

Leuvcnseweg 40-42, 1000 Brussel 





INHOUDSOPGAVE 

INHOUD VAN DE ARRESTEN (TREFWOORDEN) : 

A 

Aanplakbiljetten ................ . 
Aanranding van de eerbaarheid 

en verkrachting ............... . 
Aansprakelijkheid buiten over-

eenkomst ..................... . 
Adoptie ......................... . 
Advocaat ....................... . 
Afstand ........................ . 
Ambtenaar ..................... . 
Arbeid ......................... . 
Arbeidsongeval ................. . 
Arbeidsovereenkomst ........... . 
Arbeidsvoorziening .............. . 
Architect (tucht en bescherming 

van de titel) .................. . 
Auteursrecht .................... . 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onver-
mogen ........................ . 

Bank-, krediet-, spaarwezen ...... . 
Belasting ....................... . 
Benelux ........................ . 
Beroepsgeheim ................. . 
Beroepsziekte ................... . 
Berusting ....................... . 
Bescherming van de maatschappij 
Beslag .......................... . 
Betekening van exploten ........ . 
Bev~~gdheid en aanleg .......... . 
BewiJS ......................... . 
Bezit ........................... . 
Brandstichting .................. . 
Burgerlijke rechten, politieke 

rechten ....................... . 
Burgerlijke rechtsvordering ...... . 

c 
Cassatie ........................ . 
Cassatiemiddelen ............... . 
Cheque ......................... . 
Collectieve arbeidsovereenkomst .. 

D 

Dagvaarding .................... . 
Deskundigenonderzoek .......... . 
Diefstal en afpersing ............ . 
Dienstplicht .................... . 
Douane en accijnzen ............ . 
Drukpersmisdrijf ................ . 

E 

7 Echtscheiding, scheiding van tafel 
en bed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

7 Effecten aan toonder . . . . . . . . . . . . . 83 
Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

7 Erfenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
16 Europese Gemeenschappen . . . . . . . 83 
16 Exploot van gerechtsdeurwaarder . 86 
16 
17 F 
17 
19 Faillissement, faillissementsak-
24 koord en gerechtelijk akkoord 86 
28 

G 
30 
30 Geestrijke dranken. . . . . . . . . . . . . . . 89 

Gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Gemeente- en provinciebelastin-

gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

31 Gemeenteverordening . . . . . . . . . . . . 92 

31 Geneeskunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

31 Gerechtskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

32 Gezondheidspolitie (huisdieren) . . . 95 

33 Gijzeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

33 Grondwet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

33 H 
34 
37 Handelszaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
38 Heling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
40 Herhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
43 Herziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
50 Hof van assisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
50 Hoger beroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Hoofdelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
50 Huur van diensten . . . . . . . . . . . . . . . 105 
50 Huur van goederen............... 105 

Huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

51 
59 
75 
75 

76 
77 
77 
77 
80 
80 

Huwelijkscontract. . . . . . . . . . . . . . . . 110 

I 

lnbetalinggeving ................ . 
Indeplaatsstelling ............... . 
Inkomstenbelastingen ........... . 
lnternationale verdragen ........ . 
Invaliditeitspensioen ............ . 

J 

Jaarlijkse vakantie .............. . 
Jeugdbescherming .............. . 

110 
110 
111 
119 
120 

121 
121 



K 

Koop .................. · · ·· ·· · · · · 
Koophandel, koopman ........... . 

L 
Lan<;ibouw ...................... . 
Landloperij ..................... . 
Lening ......................... . 
Levensonderhoud ............... . 
Lijfreri.te ....................... . 
Loon (bescherming, gelijkheid) ... . 

M 

Meineed ........................ . 
Mijnen, groeven en graverijen ... . 
Militair ......................... . 
Misbruik van vertrouwen ........ . 
Misc;laden en misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de 
Staat ......................... . 

Misdrijf ........................ . 

N 

Nieuwe vordering ............... . 

0 

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter ............... . 

Ondernemingsraad en veiligheids-
comite ........................ . 

Onderwijs ...................... . 
Onderzoek in strafzaken ......... . 
Onderzoeksgerechten ............ . 
Onderzoeksraad voor de Zee-

vaart ......................... . 
Onopzettelijk toebrengen van ver

wondingen en onopzettelijk 
doden ........................ . 

Onteigening ten algemenen nutte . 
Ontucht en prostitutie ........... . 
Ontvoering van een kind ........ . 
Onverdeeldheid ................. . 
Opeisingen ..................... . 
Openbaar ministerie ............ . 
Openbare orde .................. . 
Openbare schennis van de 

goede zeden .................. . 
Opzettelijk toebrengen van ver-

wondingen en opzettelijk doden . 
Ouderlijke macht ............... . 
Overeenkomst .................. . 
Overheidsopdrachten (werken le-

veringen, diensten) ............ . 
Overspel ........................ . 

p 

Paritair comite .................. _ 
Polders en wateringen. . . . . . . . . .. 
Politiek misdrijf ........... . 
Prejudicieel geschil ............. . 

-4-

122 
122 

124 
124 
124 
124 
125 
125 

125 
125 
126 
126 

126 
127 

129 

130 

130 
132 
132 
133 

134 

135 
135 
135 
135 
135 
136 
136 
136 

137 

137 
138 
138 

140 
141 

142 
142 
142 
143 

R 

Raad van State ................. . 
Radio- en televisieomroep ....... . 
Rechtbanken ................... . 
Rechten van de Mens ........... . 
Recht van verdediging ........... . 
Rechterlijk gewijsde ............ . 
Rechterlijke Macht .............. . 
Rechterlijke organisatie ......... . 
Rechtsbeginselen (Algemene) .... . 
Rechtsweigering ................ . 
Redenen van de vonnissen en 

arresten ...................... . 
Regeling van rechtsgebied ....... . 
Ruilverkaveling van landeigen-

dommen ...................... . 
Rust- en overlevingspensioen 

s 
Samenhang ..................... . 
Samenloop van misdrijven ....... . 
Samenvoeging van zaken ........ . 
Schip, scheepvaart .............. . 
Sociale zekerheid ............... . 
Spoorwegen (Politie over de) ..... . 
Stedebouw ...................... . 
Straf ........................... . 
Strafvordering .................. . 

T 

Taalgebruik .................... . 
Terugvordering van het onver-

schuldigd betaalde ............ . 
Tussenkomst ................... . 

u 
Uitlevering ..................... . 
Uitvindingsoctrooi ............... . 
Uitvoerende Macht .............. . 

v 
Valsheid en gebruik van valse 

stukken ...................... . 
Vennootschap ................... . 
Verberging van misdadigers ..... . 
Verbintenis ..................... . 
Verdeling door bloedverwanten 

in de opgaande lijn ............ . 
Vereniging zonder winstoogmerk .. 
Vergoedingspensioen, herstelpen-

sioen ......................... . 
Verjaring ....................... . 
Vernieling van andermans roe-

rende eigendommen ........... . 
Veroordeling met uitstel en op

schorting van de veroordeling ... 

143 
144 
144 
146 
150 
153 
156 
156 
159 
160 

160 
167 

172 
172 

174 
174 
175 
175 
176 
177 
178 
180 
181 

181 

184 
184 

184 
185 
185 

185 
187 
188 
188 

188 
188 

188 
189 

193 

193 



Verwijzing na cassatie ........... . 
Verv.i:ijzing van een rechtbank 

naar· een andere .............. . 
Verze)!;.ering .................... . 
Verzet .......................... . 
Voedingswaren ................. . 
Vonnissen en arresten ........... . 
Voogdij ......................... . 
Voorlppige hechtenis ............ . 
Voorrechten en hypotheken ...... . 
Voor;d~ning in cassatie .......... . 
Vordering in rechte ............. . 
Vreemdelingen .................. . 

-5-
193 w 
194 
195 
196 
197 
197 
201 
201 
206 
206 
223 
223 

Waren en goederen (Misbruik in 
de handel van) ................ . 

Wegen .......................... . 
Wegverkeer ..................... . 
Werkloosheid ................... . 
Werkstaking, uitsluiting ......... . 
Wetten, decreten, besluiten ...... . 
Wraking ........................ . 

z 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

223 
224 
224 
229 
230 
230 
233 

233 

NOTEN EN CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE . . . . . . . . . . . . . 237 
PLECHTIGE OPENINGSREDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 
NAMEN DER PARTIJEN . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 299 





INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANPLAKBILJEITEN 

Regeling van de aanplakking - Wet
hoek van de met het Zegel Gelijkge
stelde Taksen, artikel 200, eerste lid -
Be grip. 

Uit de bepaling van art. 200, eerste lid, 
Wetboek van de met zegel gelijkgestelde 
taksen, luidens welke de regering wordt 
gemachtigd de aanplakking van alle hoe 
ook genaamde plakbrieven of van plak
brieven die een zekere grootte te buiten 
gaan, op bepaalde plaatsen te verbieden, 
ten einde de schoonheid der gebouwen, 
monumenten, zichten en landschappen 
te vrijwaren, vloeit voort dat de regering 
over een vrije beoordelingsbevoegdheid 
beschikt om te beslissen of de schoon
heid van bepaalde gebouwen, monumen
ten, zichten of landschappen zodanig is 
dat ze moet worden gevrijwaard door 
een verbod van aanplakken en van het 
maken van reclame. 

2 februari 1982 716 

AANRANDING VAN DE EERBAAR
HEID EN VERKRACHTING 

Verkrachting - Begrip. 
Verkrachting is een aanranding van de 

eerbaarheid met evenwel bijzondere bij
komende elementen die aan het feit een 
verschillend strafrechtelijk karakter ver
lenen. 

8 december 1981 483 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Daad 

BUITEN 

Afdeling r. 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 B. Rechtspersonen. 
Afdeling 9. Staat en overheid. 

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

van vormen. 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

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

menten en grootte. 
Afdeling 4. - Morele schade - Elemen

ten en grootte 
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni-

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

HOOFDSTUK V. - Overeenkomsten en 
regres 

Afdeling 1. - · Verzekering - lnde-
plaatsstelling. 

Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting 
Afdeling 3. - Regres. 

HOOFDSTUK VI. - Bijzondere aanspra-
kelijkheid 

Afdeling 1. - Voor zaken. 
Afdeling 2. - Voor gebouwen. 
Afdeling 3. - Voor dieren. 
Afdeling 4. - Burenhinder. 
Afdeling 5. - Wegverkeer. 
Afdeling !), - Allerlei. 
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HOOFDSTUK VII. - Samenloop van 

aansprakelijkheid van verschillende 
aard 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

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

HOOFDSTUK I 
DAAD 

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 

1. - Rijgedrag van bestuurders ten 
aanzien van voetgangers - Verplichting 
ten aanzien van kinderen - Begrip. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat, ook al kan het 
feit dat geen rekening is gehouden met 
het ondoordacht gedrag van een kind 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg opleveren, i.e. nochtans de bestuur
der die v66r de feiten langzaam reed en 
op het verkeer lette, niets anders kon 
doen dan de kinderen met de ogen vol
gen, gissen wat ze zouden kunnen doen 
en zich klaar houden om te reageren en 
dat, toen hij de kinderen in de over
langse richting op de zes meter brede 
berm zag lopen, hij niet kon verwachten 
dat het kind plots de rijbaan zou oplo
pen, zodat die bestuurder niet aanspra
kelijk kan zijn voor het ongeval. 

7 oktober 1981 189 

2. - Fout gepleegd bij het sluiten van 
een overeenkomst - Verplichting tot 
schadevergoeding - Grondslag - Quasi
delictuele tout. 

Hij die door zijn schuldig optreden bij 
het sluiten van de overeenkomst oorzaak 
van schade bij de medecontractant is, is 
tot herstel van die schade gehouden; de 
rechtsvordering die hieruit ontstaat, 
steunt evenwel niet op een contractuele 
verhouding, maar op de quasi-delictuele 
fout die de betrokkene, ter gelegenheid 
,van zijn optreden in de overeenkomst, 
heeft begaan. 

10 december 1981 502 
Afdeling 2. Nalatigheid. 

Afdeling 3. - Opzet. 

Afdeling 4. - Misdrijf. 

3. - Overlijden - Weduwe van de 
getrottene die recht heeft op een overle
vingspensioen .- Pensioen geen vergoe
ding van de schade ten gevolge van een 

onrechtmatige daad - Pensioen zonder 
invloed op de verplichting van de dader 
van het misdrijt om de schade te vergoe
den. 

W anneer een misdrijf de dood van de 
getroffene veroorzaakt en dit. overlijden 
aanleiding geeft tot betaling aan de 
weduwe van een overlevingspensioen, 
dat krachtens de overeenkomst, waar
door de getroffene en de werkgever 
gebonden waren, en de wetgeving betref
fende het rust- en overlevingspensioen is 
verschuldigd, strekt dit pensioen niet tot 
vergoeding van de door een onrechtma
tige daad veroorzaakte schade en kan 
het niet worden afgetrokken van de door 
de dader van het misdrijf verschuldigde 
vergoeding. (Art. 1382 B.W.) 

23 september 1981 130 

HOOFDSTUK II 

OORZAAK 

Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

4. - Verkeersongeval - Beslissing 
waarbij wordt vastgesteld dat een be
stuurder een tout heeft begaan en dat de 
tweede betrokken bestuurder, indien hij 
ook. geen tout had begaan, het ongeval 
had kunnen vermijden - Vaststellingen 
betrettende de tweede bestuurder sluiten 
niet noodzakelijk in dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de tout welke 
de eerste bestuurder heeft begaan en het 
ongevaL (Artt. 1382 en 1383 B. W:) 

8 september 1981 30 

5. - Wegverkeersongeval - Veroorde
ling tot vergoeding van de gelaedeerde 
- Beslissing waarin twijtel schuilt over 
het oorzakelijk verband tussen tout en 
schade - Beslissing niet naar recht 
verantwoord. 

17 september 1981 95 

6. - Wegverkeer - Fout begaan door 
een bestuurder - Fout van een bestuur
der sluit tout van andere bestuurder niet 
uit - Oorzakelijk verband tussen beide 
touten en de schade. 

Uit de omstandigheid dat een bestuur
der een £out heeft begaan die in oorzake
lijk verband staat met een verkeersonge
val, valt niet a£ te leiden dat er geens
zins een oorzakelijk verband bestond 
tussen de fout van een andere bestuur
der en datzelfde ongeval. 

27 oktober 1981 296 
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7. - Oorzakelijk verband tussen lout 

en schade - Vaststelling door de leiten
rechter - Toezicht van het Hof. 

Het Hof van Cassatie dient na te gaan 
of de feitenrechter, uit de feiten die hij 
onaantastbaar heeft vastgesteld, het be
staan van een oorzakelijk verband tussen 
fout en schade wettelijk heeft afgeleid. 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

10 november 1981 361 

8. - Beslissing waarbij een bestuur
der alleen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade - Geen vaststelling 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
schade zich ook zou hebben voorgedaan 
zonder de lout die ten Jaste van een an
dere bestuurder is vastgesteld - Beslis
sing niet naar recht verantwoord. (Artt. 
1382 en 1383 B. W.) 

2 februari 1982 714 

Afdeling 2. - (On)middellijke oorzaak. 

9. - Schade - Oorzakelijk verband 
tussen een lout en de schade - Begrip. 

Wettelijk verantwoord en regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing 
die, na de beklaagde en de voor hem 
civielrechtelijke partijen op strafrechte
lijk gebied te hebben veroordeeld en na 
te hebben vastgesteld dat door de fout 
van de beklaagde een elektriciteitspaal 
van de openbare verlichting werd ver
nield, dat de burgerlijke partij een 
naamloze vennootschap is, bestaande uit 
gemeenten en de N.V. Ebes, waarin de 
N.V. Ebes het gebruik van haar installa
ties inbracht die zij met eigen personeel 
tegen kostprijs exploiteert, en waarvan 
de onderhouds- en herstellingswerken 
voor rekening van de burgerlijke partij 
komen, de beklaagde en de voor hem 
civielrechtelijke partijen veroordeelt tot 
betaling aan de burgerlijke partij van 
een post arbeidsloon, op grond dat de 
burgerlijke partij weliswaar wettelijk en 
contractueel verplicht was de vernielde 
paal te herstellen, doch zij, zonder de 
fout van eiser, aan de N.V. Ebes geen 
loonkosten als herstellingskosten had 
moeten betalen, dat die de supplementai
re uitgave die de burgerlijke partij ten 
gevolge van de fout van de beklaagde 
moest doen, door haar niet als loon maar 
als kosten tot herstel van de toegebrach
te minderwaarde van de installatie wor
den gevorderd, en dat derhalve die uitga
ve niet het gevolg is van de enkele 
vervulling van een op de burgerlijke par
tij wegende wettelijke en contractuele 
verplichting. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4 mei 1982 1081. 

Afdeling 3. Overmacht. 

10. - Overmacht - Begrip. 
W anneer de rechter vaststelt dat feiten 

of omstandigheden, die aan een partij 
worden verweten als een fout waardoor 
de wederpartij schade heeft geleden, het 
gevolg zijn van uitzonderlijke, gevaar
lijke en in feite niet te voorziene gebeur
tenissen, leidt hij daaruit wettig af dat er 
van de toegeschreven burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid geen sprake kan zijn, 
omdat de schade te wijten is aan over
macht. 

8 januari Hll\2 

HOOFDSTUK III 
HERSTELPLICHT 

586 

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad}. 

11. - Schade veroorzaakt door een 
ongeoorloolde daad - Voorbeschiktheid 
van de getrollene welke tot de schade 
heelt bijgedragen - Omstandigheid die 
voor de dader van de ongeoorloolde daad 
de verplichting tot herstel niet uitsluit. 

W anneer een ongeoorloofde daad 
schade veroorzaakt, sluit de omstandig
heid dat de pathologische voorbeschikt
heid van de getroffene tot het veroorza
ken van de schade heeft bijgedragen, de 
herstelplicht van de dader niet uit. 

13 oktober 1981 222 
Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 

12. - Schade veroorzaakt door samen
lopende louten van de beklaagde en van 
de getroffene - Burgerrechtelijke aan~ 
sprakelijkheid van de beklaagde jegens 
de getrollene en de verzekeraar van de 
getrollene - Gedeeltelijke aansprakelijk
heid van de beklaagde. 

9 september 1981 41 

13. - Schade veroorzaakt door de 
samenlopende louten van de beklaagde 
en van degene waarvoor de burgerlijke 
part1j burgerrechtelijk aansprakelijk is 

Beklaagde burgerrechtelijk aanspra
kelijk jegens deze burgerlijke partij -
Gedeeltelijke aansprakelijkheid. 

Wanneer de door de burgerlijke partij 
geleden schade terzelfder tijd veroor
zaakt is door de fout van de beklaagde 
en door de fout van degene waarvoor de 
burgerlijke partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk is, is de beklaagde jegens de
ze laatste partij slecht gedeeltelijk aan
sprakelijk. 

9 februari 1982 741 
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14. - Schade onder meer veroorzaakt 
door de !out van beklaagde - Aange
stelde van de burgerlijke partij op straf
rechtelijk gebied buiten vervolging ge
steld- Onvoorzichtigheid van de aange
stelde - Fout op strafrechtelijk gebied 
niet voor vervolging vatbaar - Fout 
waardoor de schade mede is veroorzaakt 
- Samenlopende fout - Burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beklaagde 
jegens de burgerlijke partij-opdrachtge
ver - Gedeeltelijke aansprakelijkheid -
Wettige veroordeling. 

De rechter die heeft beslist dat het 
misdrijf, dat hij ten laste van de be
klaagde legt, de door de burgerlijke par
tij geleden schade mede heeft veroor
zaakt en constateert dat een aangestelde 
van die burgerlijke partij, die op straf
rechtelijk gebied buiten vervolging is ge
steld, niettemin door zijn onvoorzichtig
heid een op strafrechtelijk gebied niet 
voor vervolging vatbare fout heeft beg
aan, die echter die schade mede heeft 
veroorzaakt, veroordeelt de beklaagde 
wettig tot de gedeeltelijke vergoeding er-
van. 

9 februari 1982 741 
Afdeling 3. - Verscheidene daders -

Hoofdelij kheid. 

15. - Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van verscheidene perso
nen - Ieder van hen t.a. v. de bena
deelde gehouden tot volledige schadever
goeding. 

9 september 1981 41 

16. - Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van verscheidene perso
nen - Ieder van hen t.a. v. de gelae
deerde gehouden tot volledige schadever
goeding. (Artt. 1382 en 1383 B. W:) 

17 februari 1982 777 

17. - Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van verscheidene perso
nen - Ieder van hen t.a. v. de gelae
deerde gehouden tot volledige schadever
gqeding. (Artt. 1382 en 1383 B. W:) 

17 maart 1982 888 

18. - Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van verscheidene perso
nen - Ieder van hen is t.a. v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. (Artt. 1382 en 1383 B. W.} 

28 mei 1982 1206 

19. - Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van verscheidene perso
nen Eigen. en rechtstreekse schade 
van de echtgenoot van een hunner -

Ieder van hen is t.a. v. de benadeelde 
gehouden tot volledige schadevergoeding. 
(Artt. 1382 en 1383 B. W:} 

28 mei 1982 1206 
Afdeling 4. - Ouders. 

20. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384, 
tweede lid - Aansprakelijkheid van de 
ouders voor de door hun minderjarige 
kinderen veroorzaakte schade - Grand
slag. . 

Het vermoeden van aansprakelijkheid 
dat art. 1384, tweede lid, B.W. t.a.v. de 
ouders voor hun minderjarige kinderen 
instelt, berust hetzij op een fout in de 
opvoeding, hetzij op een fout in het toe
zicht, zonder dat echter de aanwezigheid 
van beide fouten is vereist. 

20 april 1982 1003 

21. Aansprakelijkheid van de 
ouders - Schade door een derde opgelo
pen ten gevolge van een onrechtmatige 
daad van een minderjarig kind - Beslis
sing waarbij een van de ouders van zijn 
aansprakelijkheid wordt vrijgesteld -
Wettigheidsvereisten. 

Wettelijk verantwoord is het arrest 
dat, om een van de ouders vrij te stellen 
van alle aansprakelijkheid voor de 
schade die aan een derde door een 
onrechtmatige daad van zijn minderjarig 
kind is toegebracht, vaststelt dat die 
ouder aan zijn kind een behoorlijke 
opvoeding had gegeven en dat hij het 
normaal vereiste toezicht over hem had 
uitgeoefend. (Art. 1384, tweede lid, B.W.) 

24 mei 1982 1179 

Afdeling 5. - Meesters. 

22. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384, 
derde lid - Aansprakelijkheid van 
meester en opdrachtgever - Gezagsver
houding - niettemin een zekere vrij
heid van de aangestelde bij de uitvoe
ring van zijn werk of in zijn bediening. 

5 november 1981 328 

23. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384, 
derde lid - Aansprakelijkheid van 
meester en opdrachtgever - Rijmeester, 
aangestelde van een eigenaar-directeur 
van een manege - Schade veroorzaakt 
door een paard waarvoor de rijmeester 
aansprakelijk is o.g. v. art. 1385 B. W: -
Aansprakelijkheid van de eigenaar-direc
teur o.g. v. art. 1384, derde lid, B. W: -
Be grip. 

De artt. 1384, eerste lid, B.W., volgens 
hetwelk men aansprakelijk is o.m. voor 
de schade veroorzaakt door de raad van 
personen voor wie men moet instaan, en 
1384, derde lid, B.W., volgens hetwelk de 
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meester en zij die anderen aanstellen, 
aansprakelijk zijn voor de schade door 
hun dienstboden en aangetelden veroor
zaakt in de bediening waartoe zij hen 
gebezigd hebben, nemen niet weg dat de 
rechter, overeenkomstig art. 1384, eerste 

. en derde lid, B.W., de eigenaar-directeur 
van een manege wettig veroordeelt tot 
vergoeding van de schade die een paard 
heeft toegebracht, nadat hij wettig heeft 
beslist dat de rijmeester overeenkomstig 
art. 1385 B.W. aansprakelijk was voor de 
schade, en vastgesteld dat die aange
stelde, bij het ontstaan van de schade, de 
bediening uitoefende waartoe hij werd · 
gebezigd. 

5 november 1981 328 

24. Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Schade veroorzaakt 
door de aangestelde tijdens zijn bedie
ning - Begrip. 

Aansprakelijkheid op grond van 
art. 1384, derde en vijfde lid, B.W. kan 
worden opgelopen zodra de onrechtma
tige en schadeverwekkende daad tijdens 
de bediening van de aangestelde wordt 
verricht en, ook al is het onrechtstreeks 
en occasioneel, ermee verband houdt. 
(Art. 1384, derde en vijfde lid, B.W.) 

9 februari 1982 741 
Afdeling 6. Onderwijzers. 

Afdeling 7. 

Afdeling 8. 

Afdeling 9. 

Krankzinnigen. 

Rechtspersonen. 

Staat en overheid. 

25. - Aansprakelijkheid van de open
bare overheid - Nietigverklaring van 
een administratieve handeling door de 
Raad van State - Voorwaarden waaron
der de gewone rechtbank, waarbij een 
aansprakelijkheidsvordering aanhangig 
is, moet beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is verklaard, 
een lout heeft begaan. 

W anneer een gewone rechtbank rechts
geldig kennis heeft genomen van een 
aansprakelijkheidsvordering, gegrond op 
machtsoverschrijding van de administra
tie door schending van grondwettelijke 
of wettelijke regels die haar voorschrij
ven op een bepaalde wijze niets of wel 
iets te doen, en die machtsoverschrijding 
aanleiding heeft gegeven tot nietigver
klaring door de Raad van State van een 
administratieve handeling, moet die 
rechtbank de machtsoverschrijding vast
stellen; die rechtbank moet derhalve, be
halve onoverkomelijke dwaling of enige 
andere oorzaak van vrijstelling van aan
sprakelijkheld, noodzakelijk beslissen 

dat de bestuursoverheid, wier handeling 
nietig is verklaard, een fout heeft begaan 
en, voor zover het oorzakelijk verband 
tussen de machtsoverschrijding en de 
schade bewezen is, bevelen dat die scha
de wordt hersteld. 

13 mei 1982 1134 

26. - Openbare overheid - Vaststel
Jing of goedkeuring door de bestuurs
overheid van een ongrondwettige of on
wettige verordening - Vordering waar
onder die handeling een lout oplevert. 

Behoudens onoverkomelijke dwaling 
of enige andere oorzaak van vrijstelling 
van aansprakelijkheid begaat de be
stuursoverheid een fout wanneer zij een 
verordening vaststelt of goedkeurt waar
in zij grondwettelijke of wettelijke 
regels schendt, die haar voorschrijven. op 
een bepaalde wijze niets of wel iets te 
doen, zodat zij burgerrechtelijk aanspra
kelijk is als die fout schade veroorzaakt. 

13 mei 1982 1134 

27. - Staat Aansprakelijkheid -
Handelingen van zijn organen - Schade 
veroorzaakt door het orgaan in de uitoe
fening van zijn ambt - Orgaan zelf 
aansprakelijk krachtens art. 1382 B. W. 
terzelfder tijd als de Staat, die recht
streeks aansprakelijk is - Staat en 
orgaan medeschuldenaars in solidum. 

De persoonlijke aansprakelijkheid van 
een orgaan van de Staat, die in de uitoe
fening van zijn ambt is opgetreden, kan 
ingevolge art. 1382 B.W. in het gedrang 
worden gebracht samen met de recht
streekse aansprakelijkheid van de Staat; 
in dat geval zijn de rechtspersoon en 
zijn orgaan medeschuldenaars in soli
dum. 

17 juni 1982 

HOOFDSTUK IV 
SCHADE 

1305 

Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding 
van vormen. 

28. - Vaststaande en niet hypothe
tische schade - Begrip. 

Wanneer de rechter niet enkel ver
klaart dat de schade bestaat, maar er 
ook op wij st dat de verweerders ten 
nadele van eiseres een onrechtmatig 
voordeel hebben behaald, stelt hij wettig 
vast dat de schade vaststaat en niet lou
ter hypothetisch is. 

29 oktober 1981 315 
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29. - Schade veroorzaakt door een 
misdrijf - Morele schade en materiele 
schade - Afzonderlijke schaden. 

De morele schade en materiele schade 
van het slachtoffer van een onrechtma
tige daad leveren voor dat slachtoffer 
afzonderlijke schaden op, zodat de rech
ter, die de redenen niet opgeeft waarom 
hij afwijzend beschikt op de conclusie 
tot toekenning van een afzonderlijke ver
goeding voor de morele schade, zijn be
slissing niet regelmatig motiveert. (Art. 
97 Gw.; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 januari 1982 611 

30. - Schade - Schade van de gelae
deerde voortvloeiend uit de kosten voor 
financiering van de aankoop van een 
vervangingsvoertuig - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat. de 
gelaedeerde, die wegens een verkeerson
geval, na afkeuring van zijn veronge
lukte voertuig, voor de aankoop van een 
vervangingsvoertuig een financierings
contract heeft moeten sluiten, kan hij 
wettig beslissen dat de financieringskos
ten een bestanddeel vormen van de 
schade die het ongeval heeft veroor
zaakt; onwettig is evenwel het vonnis tot 
toekenning van een vergoeding gelijk 
aan de financieringskosten, als uit de 
vaststellingen van de rechter blijkt dat 
het bedrag van de schade, afgezien van 
de financieringskosten, kleiner is dan 
het geleende bedrag en in het vonnis 
nief staat dat de gelaedeerde zich onmo
gelijk een vervangingsvoertuig had kun
nen aanschaffen van dezelfde waarde als 
die van het verongeiukte voertt-cig, v66r 
het ongeval. (Art. 1382 B.W.) 

3 februari 1982 722 

31. - Beslissing waarbij de bena
deelde vo01· dezelfde schade tweemaal 
wordt vergoed - Onwettige beslissing. 

Onwettig is de beslissing waarbij de 
benadeelde partij voor dezelfde schade 
tweemaal wordt vergoed. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

28 april 1982 1045 

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 
- Raming, peildatum. 

32. - Omvang van de schade - Ver
goedende interesten - Aanvangspunt -
Onaantastbare beoordeling van de feiten
rechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze in feite, binnen de perken 
van de conclusies van de partijen, welke 
de omvang is van de door een onrecht
matige daad toegebrachte schade, of er 

eventueel vergoedende interesten moe
ten worden toegekend als bijkomende 
vergoeding en wat het aanvangspunt is 
voor de berekening van die interesten. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 september 1981 30 

33. Vaststelling van de schade 
voortvloeiend uit de blijvende arbeidson
geschiktheid van de getroffene 
Raming op basis van het jaarloon van de 
getroffene ten tijde van de rechterlijke 
uitspraak, gekapitaliseerd volgens de 
tabellen van waarschijnlijke overleving 
voor een persoon met de Jeeftijd van de 
getroffene op de dag van de consolidatie, 
d.i. negen jaar vroeger- Schending van 
de artt. 1382 en 1383 B. W. 

7 oktober 1981 191 

34. - Materiele schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Raming van de schade op de dag waarop 
de rechter beslist, met inachtneming van 
het loon van de getroffene op die dag -
Toepassing van de kapitalisatiecoeffi
cient overeenstemmend met de Jeeftijd 
van de getroffene bij de consolidatie -
Tegenstrijdigheid. 

14 oktober 1981 232 

35. - Schade ten gevolge van de 
gedeeltelijke vernieling van een pand -
Verkoop van het pand na het schadelijke 
feit - Gebeurtenis niet noodzakelijk bui
ten verband met de schade. 

Wanneer de eigenaar van een pand, 
dat gedeeltelijk is vernield wegens wer
ken op een naburig erf, het pand aan de 
schadeplichtige verkoopt tegen een prijs 
die op zijn minst gelijk is aan de ver
koopwaarde die het goed nog zou gehad 
hebben zonder de beschadiging, kan die 
gebeurtenis die na het schadeverwek
kend feit heeft plaatsgehad, gelet op de 
omstandigheden, worden beschouwd als 
een gebeurtenis die niet buiten verband 
staat met de schade en kan ze derhalve 
in aanmerking komen bij de beoordeling 
van de schade. 

3 december 1981 465 

36. - Raming van de schade - Latere 
gebeurtenis zonder enig verband met de 
lout en de schade - Gegeven waarmee 
geen rekening mag worden gehouden bij 
de beoordeling van de te vergoeden 
schade. 

Bij de beoordeling van de schade ten 
gevolge van een onrechtmatige daad of 
van burenhlnder mag de rechter geen 
rekenlng houden met latere gebeurtems
sen, waardoor de toestand van de gelae-
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deerde zou kunnen verbeterd zijn, als 
die geen verband houden met de fout of 
de hinder en met de schade zelf. 

3 december 1981 465 

37. - Raming van het schadebedrag 
Verplichting voor de rechter de 

raming te doen op het tijdstip van zijn 
beslissing. (Artt. 1382 en 1383 B. W) 

15 december 1981 524 

van de consolidatie, doch tevens, voor de 
raming van de schade op de dag van de 
uitspraak, uit een bedrag ter vergoeding 
van de geldontwaarding tussen de dag 
van de consolidatie en de dag van het 
vonnis en ten slotte op het aldus verkre
gen bedrag de kapitalisatiecoefficHlnt 
toepast die in de tabellen van waar
schijnlijke overleving is vastgesteld voor 
een persoon die even oud is als de ge
troffene op de dag van de consolidatie. 

28 april 1982 1045 
38. - Oorzakelijk verband tussen !out 

en schade - Onjuiste bevestiging door 
een verzekeringsmakelaar aan een client 
dat deze verzekerd is - Schade ten 41. - Doding - Schade voor de recht
gevolge van het verlies van het genot · verkrijgenden van het slachtoffer 
van de gestolen voorwerpen. wegens het verlies van zijn bedrijfsin-

Wettig is de beslissing van de rechter komsten - Berekening van de schade -
dat er een oorzakelijk verband bestaat Grondslag - Bruto-inkomsten - Voor
tussen de fout van een verzekeringsma- waarde. 
kelaar, die aan een client verkeerdelijk Indien de schade van de rechtverkrij
heeft bevestigd dat hij verzekerd was, en gende van een bij een ongeval gedode, 
de schade van die client ten gevolge van wegens het verlies van zijn bedrijfsin
het verlies van het genot van de gestolen komsten, wordt berekend op grond van 
voorwerpen, wanneer hij erop wijst dat zijn brutoloon, zonder aftrek van de las
de schade waarvoor vergoeding wordt ten ervan, kan het deel van die inkom
gevorderd hieruit voortvloeit dat de be- sten waaruit de rechtverkrijgende een 
stolene geen vergoeding heeft ontvangen. voordeel hadden, daarvoor enkel in aan
die hem in staat stelde de inboedel te merking komen indien de feitenrechter 
vervangen, en aldus impliciet doch zeker vaststelt dat het bedrag van de lasten, 
beslist dat zonder de begane fout de die zij op hun toe te kennen vergoeding 
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te dragen hebben, even groot is als dat 
niet zou zijn ontstaan. (Art. 1147, 1150 en van de lasten die het loon van het 
1151 B.W.) slachtoffer bezwaarden. (Artt. 1382 en 

18 februari 1982 778 1383 B.W.) 

39. - Raming « ex aequo et bono » 
28 april 1982 1045 

~an de schade - Wettigheid - Vereis- 42. - Schadeveroorzakende onrecht
en. · matige daad van een kind dat nog niet 

De rechter mag de door het slachtoffer ' t t d · d d h 'd · k 
van een onrechtmatige daad geleden 1 ° e Jare

0
n des ohn 'de!sc el 8 15 ge o-

h d 1 ht q et b men - :n ersc e1 mgsvermogen -
~a:n!e: ~~j ;e ~~d~~e~o opge~f~ow~~~o~: ~naa~ta1,k~re ~~itelijke beoordeling 
enerzijds, de door partijen voorgestelde oar e el enrec .. er. . . 
ramingsgegevens moeten worden ver- . De rechter blJ ~~e een vorder.1!lg 
worpen en, anderzijds, de raming slechts m~ake burge~rec?tehJke aansprakehJk
ex aequo et bono kan geschieden. he1d aanhang1g 1s, oordeelt op onaan-
(Art. 1382 B.W.) t~stbare wijz~ in feite of een kind ~1 da_n 

10 t 1982 854 met tot de Jaren des ondersche1ds 1s 
maar gekomen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

40. - Materiele schade ten gevolge 27 mei 1982 1201 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Raming van de schade - Schending van 
artt. 1382 en 1383 B. W. - Begrip. 

De artt. 1382 en 1383 B.W. werden door 
de rechter geschonden wanneer hij, om 
het bedrag vast te stellen dat de mate
riele schade ten gevolge van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene 
naar gemeen recht zal vergoeden, uit
gaat van een bedrag dat niet aileen be
staat uit de brutoj aarwedde die de ge
troffene had moeten verdienen op de dag 

43. - Omvang van de schade - Ver
goedende rente - Aanvangspunt -
Onaantastbare beoordeling van de feiten
rechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, binnen de perken van de 
conclusies van partij en, welke de 
omvang is van de door een onrechtma
tige daad toegebrachte schade, of er als 
bijkomende schadeloosstelling vergoe
dende rente moet worden toegekend en 
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wat het aanvangspunt is voor de bereke-~ aan de schade zelf vreem~. zijn en die de 
ning van die rente. (Artt. 1382 en 1383 toestand van de scha~ehJde.~ verbeter~ 
B.W.) of verergerd. hebben, d1ent. hlJ echter blJ 

10 'uni 1982 1251 die beoordelmg wel r~kenmg .te houden 
J met latere gebeurtemssen, d1e, hoewel 

Afdeling 3. - MateriEHe schade - Ele- zij vreemd zijn aan de onrechtmatige 
menten en grootte. · daad, de hierdoor veroorzaakte schade 

... -' 1 be1nvloeden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 44. - Matenele schaue ten gevo ge 
981 

524 
van blijvende arbeidsongeschiktheid - 15 december 1 
Herstelplicht - Vaststelling van het 48. - Doding - Schade voor de recht-
kapitaal op de dag van de uitspraak hebbende van het slachtoffer wegens 
berekend op basis van de bezoldiging het verlies van zijn bedrijfsinkomsten -
van de getroffene op die dag - Toepas- Berekening van die schade - Grondslag 
sing van de kapitalisatiecoiHficient voor _ Bruto-inkomsten - Voorwaarde. 
de leeftijd van de getroffene op de dag Wanneer de schade geleden door de 
van de consolidatie - Tegenstrijdigheid. rechthebbenden van een bij ongeval 

De rechter die de materiEHe schade gedode, wegens het verlies van zijn 
veroorzaakt door blijvende arbeidsonge- bedrijfsinkomsten, wordt berekend op 
schiktheid raamt, kan niet zonder tegen- basis van zijn brutoloon, zonder aftrek 
strijdigheid de schade berekenen op basis van de lasten ervan, kan het deel van 
van de bezoldiging van de getroffene op die inkomsten waaruit de rechthebben
de dag van de uitspraak van zijn beslis- den een voordeel haalden, daarvoor 
sing en tegelijkertijd de kapitalisatie- enkel in aanmerking komen indien de 
coefficient toepassen voor de leeftijd van feitenrechter vaststelt dat het bedrag 
de getroffene ten tijde van de consolida- van de lasten op de hun toe te kennen 
tie. vergoeding, even groat is als dat van de 

9 september 1981 33 lasten die het loon van het slachtoffer 

45. - Schade van de gelaedeerde 
voortvloeiend uit aantasting van zijn 
fysieke gaafheid - Bedrag van de ver
goeding door de rechter vastgesteld op 
basis van het brutoloon van de gelae
deerde - Wettigheid. 

Bij de toekenning aan de gelaedeerde 
van .een vergoeding wegens gedeeltelijk 
verlies van zijn arbeidsgeschiktheid kan 
de rechter, door een onaantastbare 
beoordeling van de gegevens van de 
zaak, het bedrag van die vergoeding 
vaststellen mits hij het brutobedrag van 
het loon als basis neemt. (Art. 1382 B.W.) 

25 november 1981 417 

46. - Vergoedingsrente - Begrip. 
De vergoedingsrente op de wegens een 

aquiliaanse fout verschuldigde schade
vergoeding houdt verband met de 
omvang van de schade en vormt een 
geheel met de vergoeding. (B.W., artt. 
1153, 1382 en 1383.) 

bezwaarden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 
4 februari 1982 727 

Afdeling 4. - Morele schade - Elemen
ten en grootte 

49. - Schade - Schending van een 
wettig belang - Begrip. 

Schadevergoeding voor een nadeel dat 
geen schending oplevert van een wettig 
belang wordt niet toegekend door de be

. slissing die de dader van een ongeval 
veroordeelt om aan de gezellin van de 
getroffene schadevergoeding te betalen 
tot herstel van de schade die zij geleden 
heeft omdat zij niet meer kon trouwen 
met de man van haar keuze. 

30 november 1981 440 

Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni
gen). 

Afdeling 6. - Rente. 

25 november 1981 419 Afdeling 9. - Allerlei. 
47. - Vaststelling van de schade -

Latere gebeurtenissen waarmee reke
ning mag worden gehouden - Voor
waarde. 

Hoewel de rechter, om de vergoeding 
van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade te bepalen, bij de 
beoordeling van die schade geen reke
ning mag houden met latere gebeurtenis
sen die aan de onrechtmatige daad en 

HOOFDSTUK V 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

Afdeling 1. - Verzekering - Inde
plaatsstelling. 

Afdeling 2. Bedingen van uitsluiting 

Afdeling 3. - Regres. 
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HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. - Voor zaken. 

50. - Aansprakelijkheid voor de door 
een zaak veroorzaakte schade - Burger
lijk Wetboek, art. 1384, eerste lid - Ver
haal van de bewaarder op degene aan 
wie het gebrek van de zaak is te wijten. 

Wordt schade veroorzaakt door een 
'zaak die iemand onder zijn bewaring 
heeft en is de bewaarder op grand van 
art. 1384, eerste lid, B.W. jegens de bena
deelde aansprakelijk wanneer vaststaat 
dat hij de bewaarder is, dat de zaak 
gebrekkig is en dat tussen het gebrek en 
de schade een oorzakelijk verband be
staat, dan heeft die bewaarder verhaal op 
de derde aan wie het gebrek te wijten is, 
ten belope van het schadebedrag dat hij 
te vergoeden heeft. 

10 september 1981 50 

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

De bewaarder van een zaak, die aan
sprakelijk is voor de schade veroorzaakt 
door het gebrek van de zaak, is degene 
die voor eigen rekening het gebruik of 
genot heeft of ze onder zich houdt, met 
de macht om daarop toezicht, bewaking 
en Ieiding uit te oefenen; het bestaan 
van een juridische betrekking tussen de 
persoon en de zaak, zoals de hoedanig
heid van eigenaar, is niet vereist noch 
beslissend. 

de schade die het dier heeft toegebracht, 
wanneer hij als bewaarder van dat dier, 
ten tijde van het schadelijke feit, niet en
kel het meesterschap erover had, maar 
daarop ook recht van Ieiding en toezicht, 
zonder medewerking van de eigenaar 
van het dier, alsmede van gebruik, zoals 
de eigenaar. 

5 november 1981 328 

54. - Burgerlijk Wetboek, art. 1385 -
Schade door een paard aan een leerling
ruiter toegebracht tijdens rijles door een 
rijmeester in een manege - Rijmeester 
door een arbeidsovereenkomst verbon
den met de eigenaar van de manege, 
waar het ongeval heeft plaatsgehad -
Aansprakelijkheid van de rijmeester -
Be grip. 

Het arrest dat vaststelt dat een paard 
schade heeft toegebracht aan een leer
ling-ruiter, toen deze rijles kreeg van 
een rijmeester die met de eigenaar-di
recteur van de rijschool door een ar-.. 
beidsovereenkomst was verbonden maar 
die, bij de uitvoering van de hem opge
dragen taak, op het dier recht van ge
bruik, Ieiding en toezicht had, zonder dat 
de eigenaar zelf zodanig recht heeft kun
nen uitoefenen en o.m. zonder dat hij bij 
die les aan de rijmeester bevelen heeft 
kunnen geven, leidt daaruit wettig af dat 
deze, hoewel hij een aangestelde van de 
eigenaar was, niettemin de hoedanigheid 
had van bewaarder van het paard, in de 
zin van art. 1385 B.W., en derhalve aan
sprakelijk was voor de schade. 

5 november 1981 328 
Afdeling 4. Burenhinder. 

7 mei 1982 1102 Afdeling 5. Wegverkeer. 

Allerlei. Afdeling 2. - Voor gebouwen. 

52. - Aansprakelijkheid van de eige
naar wegens instorting van een gebouw 
- Begrip. 

Naar luid van art. 1386 B.W. is de eige
naar van een gebouw aansprakelijk voor 
de schade wegens instorting van een 
pand, wanneer deze te wijtel?' is aan een 
gebrek aan onderhoud of m de bouw 
zelf. 

8 januari 1982 586 
Afdeling 3. - Voor dieren. 

53. - Burgerlijk Wetboek, art. 1385 -
Aansprakelijkheid van degene die zich 
bedient van een dier terwijl hij het in 
gebruik heeft - Begrip. 

Hij die zich van een dier bedient ter
wijl het tot zijn gebruik strekt, is val
gens art. 1385 B.W aansprakelijk voor 

Afdeling 9. 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 

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.) 

55. - Misdrijf of oneigenlijk misdrijf 
- Welten die de bestanddelen van het 
feit dat de burgerrechtelijke aansprake 
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Jijkheid teweegbrengt, alsmede de wijze 
en de omvang van de vergoeding bepa
Jen - Wetten van politie. 

De wetten die de bestanddelen van het 
feit dat delictuele of quasi-delictuele aan
sprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de 
wijze en de omvang van de vergoeding 
bepalen, zijn wetten van politie in de zin 
van art. 3, eerste lid, B.W. 

30 oktober 1981 318 

56. - Rechtsvordering tot vergoeding 
van de schade veroorzaakt door een 
onrechtmatige daad die in het buiten
Jand is gepleegd - Welke wet toepasse
Jijk in Belgie ? - Uitzonderingen. 

De rechtsvordering tot vergoeding van 
de schade veroorzaakt door een onrecht
matige daad die in het buitenland is ge
pleegd, wordt in Belgie beheerst door de 
wet van de staat waar de onrechtmatige 
daad is gepleegd, ook al zijn de dader en 
de getroffene heiden Belg en a! is de wa
gen waarmee het ongeval is veroorzaakt, 
in Belgie ingeschreven en.verzekerd; die 
regel is evenwel niet toepasselijk wan
neer daarvan wordt afgeweken door een 
internationaal verdrag of beding of wan
neer de vreemde wet strijdig is met de 
Belgische internationale openbare orde. 

30 oktober 1981 318 

57. - Ruilverkaveling van Jandeigen
dommen - Wet van 22 juli 1970, art. 43 
- Vordering tot schadevergoeding van 
een belanghebbende eigenaar tegen een 
ruilverkavelingscomite op grand van een 
!out in de zin van art. 1382 B. W. -
Vaststelling dat de minder- of meer
waarde van de kavels door de vrederech
ter, krachtens art. 43 van de voormelde 
ruilverkavelingswet, enkel werd geschat 
op grand van hun cultuur- en bedrijfs
waarden - Beslissing dat het comite 
een !out in de zin van art. 1382 B. W. 
heeft begaan en dat de eventuele schade 
in gemeen recht moet worden berekend 
- Wettige beslissing. 

26 februari 1982 823 

58. - Ruilverkaveling van Jandeigen
dommen - Wet van 22 juli 1970 - Vor
dering tot schadevergoeding van een 
belanghebbende eigenaar op grand van 
art. 1382 B. W. tegen een ruilverkave
Jingscomite, gegrond op de omwisseling 
van een kavel ingevolge het mondeling 
bezwaar van een medeverkavelaar, zon
der hiervan aan die belanghebbende 
eigenaar vooraf kennis te hebben gege
ven, en op het verschil in venale waarde 
tussen de aanvankelijk toegewezen kavel 
e11 de uiteindelijk toegewezen kavel -

Beslissing die de vordering ontvankelijk 
verklaart en een deskundigenonderzoek 
beveelt op grand dat, zo de bepalingen 
van de ruilverkavelingswet aan dat 
comite niet uitdrukkelijk oplegden aldus 
te handelen, het zich niettemin niet van 
zijn taak had gekweten met de zorg die 
aan de voorzichtigheidsnorm van 
art. 1382 B. W. beantwoordt Wettelijk 
verantwoorde beslissing. 

26 februari 1982 823 

ADOPTIE 

Burgerlijk Wetboek, artt. 353 en 3B9-
Behandeling van de zaak en debatten in 
raadkamer - Procedurevorm waarvan 
de niet-inachtneming niet gepaard gaat 
met een uitdrukkelijk door de wet bevo
Jen nietigheid. 

11 maart 1982 861 

ADVOCAAT 

Advocaat door wie de beklaagde was 
vertegenwoordigd Verbod om in 
dezelfde zaak het ambt van rechter waar 
te nemen - Draagwijdte. 

De advocaat die de beklaagde heeft 
vertegenwoordigd, mag het ambt van 
rechter niet waarnemen in dezelfde zaak 
of in een zaak die, hoewel zij niet 
dezelfde is als de eerste, dezelfde par
tijen tegenover elkaar stelt met betrek
king tot een geschil waarin dezelfde ver
weermiddelen kunnen worden opgewor
pen. 

6 mei 1982 1091 

AFSTAND 
1. - Burgerlijke zaken - Afstand van 

geding of van rechtsvordering - Stil
zwijgende afstand - Begrip. 

Stilzwijgende afstand mag aileen wor
den afgeleid uit handelingen of uit 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende feiten waaruit met zekerheid 
blijkt dat de partij afstand wil doen van 
het geding of van de rechtsvordering; uit 
de omstandigheid dat een eiser tot echt
scheiding, die achtereenvolgens twee 
verzoekschriften heeft ingediend, afziet 
van een beroep op de in het eerste ver
zoekschrift aangevoerde feiten, valt niet 
noodzakelijk af te leiden dat die eiser 
afstand doet van het geding of van de 
rechtsvordering ingeleid bij het oor
spronkelijk verzoekschrift; de rechter, die 
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vaststelt dat in de gegeven omstandighe
den uit die afstand niet met zekerheid 
blijkt dat de partij afstand wil doen van 
het geding of van de rechtsvordering, 
beslist naar recht dat het tweede ver
zoekschrift tot echtscheiding een aanvul
lend verzoekschrift is en dat de eiser 
geen afstand heeft gedaan van de bij 
zijn eerste verzoekschrift ingestelde vor
dering. (Art. 824, derde lid, Ger.W.) 

22 oktober 1981 278 

2. - Sociale zaken - Gerechtskosten 
- Art. 1017, tweede lid, Ger. W. 

. Wanneer een gerechtigde afstand doet 
van een vordering ingesteld tegen de 
overheid of de instelling belast met het 
toepassen van de wetten en verordenin
gen bedoeld in de artikelen 580, 581 en 
582, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wet
boek, wordt niet die gerechtigde in de 
kosten veroordeeld, met toepassing van 
artikel 827 van dit wetboek, maar wel 
die overheid of die instelling, behalve 
wanneer het geding roekeloos of tergend 
is. (Art. 1017, tweede lid, Ger.W.) 

24 mei 1982 1182 

3. - Arbeidsovereenkomst - Eenzij
dige wijziging van wezenlijke bestandde
Jen van de overeenkomst door de werk
gever - Voortzetting van de werkzaam
heden door de bediende - Kan beteke
nen dat de bediende ervan afziet de aan 
de werkgever te wijten beiHndiging aan 
te voeren. 

Wanneer een werkgever de arbeids
voorwaarden, die de wezenlijke bestand
delen van de overeenkomst vormen, een
zijdig wijzigt, kan het feit dat de 
bediende blijft werken na de nodige ter
mijn om zich te beraden over het even
tueel aangaan van een nieuwe overeen
komst, ook al heeft hij voorbehoud 
gemaakt, betekenen dat hij ervan afziet 
de aan de werkgever te wijten beeindi
ging aan te voeren. 

28 juni 1982 1367 

AMBTENAAR 
1. - Openbaar of/icier of ambtenaar, 

of ieder met een openbare dienst belast 
persoon - Verduistering - Strafwet
boek, art. 240 - Aflopend misdrijf -
Be grip. 

Verduistering door een openbaar offi
cier of ambtenaar of door ieder met een 
openbare dienst belast persoon, als be
doeld in art. 240 Sw., is een aflopend 
misdrijf, in die zin dat het misdrijf is 
voltrokken zodra het feit van de verduis-

tering met het vereiste bedrieglijk opzet 
is gepleegd, ook al is het nagestreefde 
doel niet bereikt. (Art. 240 Sw.) 

7 april 1982 981 

2. - Openbaar of/icier of ambtenaar, 
of ieder met een openbare dienst belast 
persoon - Vertaler-revisor in een parket 

Verduistering Strafwetboek, 
art. 240 - Moree] bestanddeel - Bijzon
der opzet - Bedrieglijk opzet - Begrip. 

Bijzonder opzet, bestanddeel van de in 
art. 240 Sw. omschreven verduistering, 
t.w. het opzet om zichzelf of een ander 
een onrechtmatig voordeel te verschaf
fen of pogen te verschaffen, is naar 
recht verantwoord wanneer de rechter 
a.m. erop wijst dat de beklaagde, verta
ler-revisor in een parket, onder zijn 
archiefstukken een kopie van de verta
ling van stukken die hij uit kracht of uit 
hoofde van zijn bediening onder zich 
had, bewaard had om er later voor zijn 
werk gebruik van te maken en die kopie 
heeft laten fotokopieren met de bedoe
ling ze aan de pers te bezorgen, waarbij 
indiscretie het doel en verduistering het 
middel was. (Art. 240 Sw.) 

7 april 1982 981 

3. - Rijkspersoneel - Indisponibili
teitstelling - Begrip. 

De bepaling van art. 12 K.B. van 
13 nov. 1967 betreffende de stand dispo
nibiliteit van het rijkspersoneel volgens 
welke als regel geldt dat de ambtenaar 
van rechtswege in disponibiliteit is wan
neer hij wegens ziekte of gebrekkigheid 
afwezig is nadat hij de maximumduur 
bereikt heeft van het verlof dat hem op 
grand van art. 14 K.B. van 1 juni 1964 
betreffende sommige verloven toege
staan aan de personeelsleden van de Rijks
besturen om die reden kan worden ver
leend, veronderstelt niet dat de ambte
naar van de dienst verwijderd blijft, 
maar is eveneens van toepassing wan
neer hij de dienst heeft hervat na een 
eerdere indisponibiliteitstelling. 

24 juni 1982 1336 

ARBEID 

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

HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttij
den 

IIOOFDSTUK III. - Vrouwen 

HOOFDSTUK IV - Jongeren 
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HOOFDSTUK V. - Gezondheid en vei- Algemeen Reglement opgenomen no-
ligheid menclatuur van inrichtingen, maar 

niet de toepasselijkheid van een nieuwe 
HOOFDSTUK VI. - Bijzondere regelin- klasse als voorwaarde voor de verplich

gen (bouw, diamant, haven, ambach- ting een nieuwe vergunning te vragen. 
ten en neringen) 

2
6

7 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN (SOCIALE BE
SCHEIDEN ... ) 

1. - Sociale zekerheid - Mededeling 
van stukken door de sociale inspectie 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe
Jijke Zekerheid - Begrip. 

Zander toelating van de procureur
generaal bij het hof van beroep mag de 
sociale inspectie aan de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid geen stuk
ken mededelen die zij in de uitoefening 
van een bevoegdheid van gerechtelijke 
politie tijdens een gerechtelijk strafon
derzoek heeft bekomen. ~Art. 125 K.B. 
28 dec. 1950.) 

11 januari 1982 600 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 

HOOFDSTUK III 
VROUWEN 

HOOFDSTUK IV 
JONGEREN 

HOOFDSTUK V 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

2. - Arbeidsbescherming -Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, 
art. 14 - Regeling van de gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichtingen -
Geval dat een nieuwe vergunning moet 
worden aangevraagd - Vereisten. 

Naar luid van art. 14 Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, 
betreffende de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen, is een nieuwe 
vergunning vereist voor elke uitbreiding 
of verandering van een vergunninghou
dende inrichting, wanneer deze de toe
passing van een nieuwe rubriek op de 
lijst van de vergunningsplichtige onder
nemingen tot gevolg heeft of van die 
aard is dat de aan deze ondernemingen 
eigen zijnde gevaren, ongezondheid of 
hinderlijkheid erdoor verergerd worden. 
Deze reglementsbepaling stelt de toepas
selijkheid van een nieuwe rubriek van 
de in hoofdstuk II van titel I van het 

20 oktober 1981 

3. - Arbeidsbescherming Konink-
Jijk besluit van 23 maart 1977 tot vast
stelling van de veiligheidswaarborgen 
welke bepaalde elektrische machines, 
apparaten en leidingen moeten bieden, 
art. 11 -Procedure bedoeld in art. 11 -
Be grip. 

Uit art. 11 K.B. van 23 maart 1977 tot 
vaststelling van de veiligheidswaarbor
gen welke bepaalde elektrische 
machines, apparaten en leidingen moe
ten bieden, blijkt dat de in die bepaling 
bedoelde procedure, meer bepaald de 
kennisgeving aan de belanghebbende 
van de resultaten van het onderzoek, 
slechts van toepassing is voor machines, 
apparaten en leidingen die vallen onder 
de categorieen bedoeld in de artt. 5, 6, 7, 
eerste lid, 8 en 9 van bedoeld koninklijk 
besluit, en dus niet voor machines, appa
raten en leidingen die reeds het voor
werp uitmaken van een met toepassing 
van art. 7, tweede lid, uitgevaardigd ver
bod. 

8 december 1981 478 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA-

MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN 
NERINGEN) 

4. - Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid 
en ter beschikking stellen van werkne
mers ten behoeve van gebruikers - Wet 
van 28 juni 1976, art. 9- Toepassingsge
bied. 

Art. 9 wet van 28 juni 1976, volgens 
hetwelk in de arbeidsovereenkomst voor 
uitzendarbeid de reden moet worden ver
meld waarom de arbeidsovereenkomst 
van de vervangen bediende is geschorst, 
is slechts toepasselijk op de overeen
komst voor uitzendarbeid, die in art. 7 
van die wet wordt omschreven als de 
overeenkomst die de uitzendkracht ver
bindt met het uitzendbureau, en niet de 
overeenkomst tussen de gebruiker en 
het uitzendbureau; daaruit volgt dat het 
ontbreken, in laatstbedoelde overeen
komst, van de reden waarom de overeen
komst van de vervangen bediende is ge
schorst, geen schending kan opleveren 



-19-

van art. 9 en dat die weglating, bijgevolg, HOOFDSTUK I 
niet kan leiden tot toepassing van art. ALGEMENE BEGRIPPEN _ AARD VAN DE 
32.. WET 

15 april 1982 987 

5. - Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming - Regels van de 
artt. 434.7.1 en 457 - Afwijking bedoeld 
in art. 462.1.3 - Toepassingsgebied. 

Art. 462.1.3 Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij 
de Regentsbesluiten van 11 feb. 1946 en 
27 sept. 1947, dat in de gevallen die het 
bepaalt, afwijking toelaat van de veilig
heidsvoorschriften van de artt. 434.7.1, 
434.9.1 en 457 van hetzelfde reglement, is 
enkel toepasselijk op de bouw- en onder
houdswerkzaamheden « op of van op >> 

daken van elke aard of samenstellende 
onderdelen ervan, buiten de onderhouds
werken aan een dakgebinte. (Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, 
artt. 434.7 .1, 434.9.1, 457 en 462.1.1 en 3, 
K.B. van 10 juni 1952 en K.B. van 28 dec. 
1976.) 

25 mei 1982 1186 

ARBEIDSONGEVAL 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Aard van de wet 

HOOFDSTUK II. Toepassingssfeer -
Person en 

1. - Bepalingen betreffende de verja
ring - Openbare orde. 

De bepalingen betreffende de verja
ring van de rechtsvordering tot betaling 
van arbeidsongevallenvergoeding raken 
de openbare orde; een akkoord van par
tijen over de aanvang van de verjarings
termijn kan niet in aanmerking worden 
genomen. 

22 februari 1982 797 

2. - Art. 46, § 2, Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 - Toepassing in de 
tijd. 

Art. 46, § 2, Arbeidsongevallenwet 
10 april 1971, dat aan de arbeidsongeval
lenverzekeraar de verplichting oplegt de 
arbeidsongevallenvergoeding te betalen 
binnen de door de wet bepaalde termijn 
en de samenloop regelt van de volgens 
het gemeen recht toegekende schadever
goeding met de arbeidsongevallenvergoe
ding, voert een nieuwe aansprakelijk
heidsregel in en kan derhalve de ver
goeding niet regelen van de schade 
waarvan de oorzaak dagtekent van v66r 
zijn inwerkingtreding. 

22 maart 1982 904 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER - PERSONEN 

3. Gedeeltelijke of gedeeltelijk 
geworden arbeidsongeschiktheid 

HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval Wedertewerkstelling - Wedertewerkstel-
{begrip bestaan bewijs) ling aanvaard door de getr:offene die ach-

' ' teraf zonder dringende reden wordt ont-
HOOFDSTUK IV. _ Ongeval op de weg I slagen - Arbei~songe_vallepwet 10 april 

{begrip bestaan bewijs) 1~71, art. 23, .1-?erde l1d, 3 - Bepalmg 
' ' met toepasseliJk. 

HOOFDSTUK v. _ Schade Wanneer de rechter _vaststelt dat de 
getroffene van een arbe1dsongeval, nadat 

. 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 

zijn arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk 
was geworden, heeft aanvaard dat hij 
weder wordt tewerkgesteld en achteraf 
zonder dringende reden is ontslagen, 
beslist hij wettig dat de getroffene zich 
niet bevindt in de toestand waarvan 
sprake is in art. 23, vierde lid, 3°, Ar
beidsongevallenwet 10 april 1971 waarin 
de getroffene wordt bedoeld die de voor
gestelde wedertewerkstelling of de voor-

. gestelde behandeling om een geldige re
den weigert of stopzet. 

14 september 1981 66 

4. - Overheidssector Bepalingen 
inzake het toepassingsgebied van de wet 

· betreffende de schadevergoeding voor 
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arbeidsongevallen en voor beroepsziek
ten in de overheidssector van 3 juli 1967 
- Bepalingen van openbare orde. 

15 maart 1982 867 

5. - Bepalingen inzake het toepas
singsgebied van de Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971 - Bepalingen van 
openbare orde. 

15 maart 1982 867 

6. - Overheidssector - Beslissing van 
de rechter dat de vergoedingen van de 
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 ver
schuldigd zijn aan de rechthebbenden 
van de getroffene van een arbeidsonge
val op wie de wet van 3 juli 1967 van toe
passing is - Onwettige beslissing. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing dat de weduwe en wezen van de 
getroffene van een dodelijk arbeidsonge
val, in de zin van de wet van 3 juli 1967, 
recht hebben op de wettelijke vergoedin
gen van de Arbeidsongevallenwet 10 
april 1971. (Art. 1, eerste lid, 1•, K.B. 21 
jan. 1969.) 

15 maart 1982 867 

7, - Leerovereenkomst Gelijkstel-
Jing met de arbeidsove1·eenkomst. 

Toepassing van de Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971 vereist gelijkstelling 
van de leerlingen met de werknemers, 
van degenen die hen tewerkstellen met 
de werkgevers en van de arbeidsverhou
dingen tussen de leerlingen en degenen 
die hen tewerkstellen met de arbeids
overeenkomst. 

22 april 1982 1012 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

8. - Gedeeltelijke tijdelijke arbeidson
geschiktheid - Wedertewerkstelling -
Weigering of voortijdige verlating van de 
aangeboden tewerkstelling zonder gel
dige reden - Geldige reden - Begrip. 

De redenen van de getroffene van een 
arbeidsongeval om de hem aangeboden 
wedertewerkstelling te weigeren of te 
verlaten, moeten, wat hun geldigheid be
treft, niet enkel worden beoordeeld val
gens de graad van tijdelijke arbeidsonge
schiktheid berekend naar die mogelijk
heden in zijn oorspronkelijk beroep of in 
het beroep dat hem voorlopig wordt aan
geboden. (Art. 23, vijfde lid, Arbeidsonge
vallenwet 10 april 1971.) 

28 september 1981 162 

9. - Gedee]telijke tijdelijke arbeidson-
geschiktheid Tewerkstelling 
Be grip. 

Uit de omstandigheid dat een getroffe
ne van een arbeidsongeval werkloos
heidsuitkeringen geniet en dat hij, der
halve, verplicht is om zich als werkzoe
kende te laten inschrijven, de hem 
aangeboden passende dienstbetrekking 
te aanvaarden en lichamelijk geschikt te 
zijn, valt niet af te leiden dat de getroffe
ne weder te werk gesteld is, in de zin 
van art. 23, derde lid, Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971. 

28 september 1981 162 

10. - Gedeeltelijke arbeidsongeschik
theid - Tewerkstelling - Aanvaarding 
door de getroffene van zijn wederte
werkstelling - Aftrek van het verdiende 
loon - Loon - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de getroffe
ne, die zijn wedertewerkstelling aan
vaard heeft, werkloosheidsuitkeringen 
ontvangt, valt niet af te leiden dat hij 
loon verdient, in de zin van art. 23, derde 
lid, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971. 

28 september 1981 162 

11. - Begrip - Plotselinge gebeurte
nis - Hartinfarct. 

Zenuwslopende arbeid die als zodanig 
reeds meer dan normale krachtinspan
ningen vergt, en die nog een bijkomende 
inspanning vereist op een warme zomer
dag en onmiddellijk na de vakantie, 
wanneer de getroffene zich opnieuw aan 
zijn zware taak moet aanpassen, kan de 
plotselinge gebeurtenis zijn die een hart
aanval veroorzaakt, ook al is deze arbeid 
de gewone en normale bezigheid van de 
getroffene. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongeval
lenwet.) 

11 januari 1982 601 

12. - Begrip. 
Een arbeidsongeval vereist o.m. een 

plotselinge gebeurtenis die een letsel 
veroorzaakt; hoewel de val van een 
lichaam de plotselinge gebeurtenis kan 
zijn, toch dienen de getroffene of zijn 
rechthebbenden het bewijs te leveren 
van die gebeurtenis en de enkele om
standigheid dat de getroffene een vijftal 
uur op een hoogte werkte, in een onsta
biele positie en bij koud weer, 1s niet vol
doende om te zeggen dat er zich een 
plotselinge gebeurtenis heeft voorge
daan. 

15 april 1982 991 
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13. - Leerovereenkomst - Begrip. 
Toepassing van de Arbeidsongevallen

wet 10 april 1971 vereist niet dat de 
praktijk van het beroep die de leerling 
moet aanleren, de praktijk is van een 
beroep met een overwegend manueel 
karakter. 

22 april 1982 1012 

14. - Ongeval overkomen aan een zee
man - Ongeval overkomen tijdens het 
passagieren - Voorwaarden waaronder 
het een arbeidsongeval is. 

Een ongeval dat een zeeman overkomt 
tijdens het passagieren, is een arbeids
ongeval, tenzij het is veroorzaakt door
dat hij persoonlijke bezigheden verricht 
die buiten een normale vrijetijdsbeste
ding vallen. (Art. 7 wet 10 april 1971.) 

26 april 1982 1027 

HOOFDSTUK IV 
ONGEVAL OP DE WEG (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

15. - Ongeval - Begrip - Verdrin
king. 

De werknemer die op de weg naar of 
van het werk door verdrinking overlijdt, 
wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed 
door een arbeidsongeval te zijn omgeko
men. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.) 

21 december 1981 550 

16. - Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, art. 48 - Ongeval op de weg naar 
en van het werk - Zelfmoord van de 
getroffene Abnormaal psychische 
toestand van de getroffene - Gebeurte
nis die de menselijke wil niet heeft kun
nen voorzien noch bezweren - Ongeval 
door de getroffene zonder opzet veroor
zaakt. 

Art. 48 Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, krachtens hetwelk de bij die wet 
ingevoerde vergoedingen niet verschul
digd zijn wanneer het ongeval opzette
lijk is veroorzaakt door de getroffene, 
wordt door de rechter niet geschonden 
wanneer hij het recht op vergoeding we
gens een dodelijk ongeval op de weg 
naar of en van het werk erkent en be
slist dat, ook al heeft de getroffene zelf
moord gepleegd, die daad, gelet op de ab
normale psychische toestand van de 
getroffene, niettemin een gebeurtenis 
uitmaakt die de menselijke wil niet heeft 
kunnen voorzien noch bezweren. 

25 januari 1982 661 

17. - Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, art. 8 - Ongeval op de weg naar 

en van het werk - Omvang - Belang
rijke omweg die aan overmacht te wijten 
is - Normaal trajekt. 

IIet trajekt dat de werknemer moet af
leggen om zich van zijn verblijfplaats te 
begeven naar de plaats waar hij werkt, 
en omgekeerd, kan als normaal worden 
beschouwd, in de zin van art. 8, § 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet 10 
april 1971, als de getroffene een belang
rijke omweg maakt die te wijten is aan 
overmacht. 

25 januari 1982 661 

18. - Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, art. 8 - Ongeval op de weg naar 
en van het werk - Zelfmoord van de 
getroffene tijdens een belangrijke 
omweg - Gebeurtenis die de menselijke 
wil niet heeft kunnen voorzien noch be
zweren - Belangrijke omweg te wijten 
aan overmacht - Normaal trajekt. 

Wanneer een werknemer zelfmoord 
heeft gepleegd terwijl hij een omweg 
maakte om zich van zijn verblijfplaats te 
begeven naar de plaats waar hij werkte, 
beslist de rechter, die vaststelt dat die 
daad een gebeurtenis uitmaakt die de 
menselijke wil niet heeft kunnen voor-· 
zien noch bezweren, wettig dat de be
langrijke omweg aan overmacht is te 
wijten en derhalve dat het trajekt van de 
werknemer normaal was, in de zin van 
art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971. 

25 januari 1982 661 

HOOFDSTUK V 
SCHADE 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. Medewerkers of meester. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Medeambtenaar 

Derde. 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

Afdeling 1. - Basisloon. 

19. - Basisloon - Verschaffen van 
werkkledij - Voordeel dat niet in het 
basisloon begrepen is. 

Het verschaffen van werkkleding door 
de werkgever, bedoeld in art. 103 bis, 3, 
Algemeen Reglement op de Arbeidsbe
scherming, is geen op geld waardeerbaar 
voordeel waarop de werknemer teP laste 
van zijn werkgever recht heeft ingevolge 
zijn dienstbetrekking, in de zin van art. 



-22-

2, eerste 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. (Art. 35 Arbeidsongeval
lenwet.) 

26 oktober 1981 295 

20. Basisloon Loongrens -
Indexaanpassing. 

Voor de vaststelling van de loongrens 
die in aanmerking moet worden geno
men voor de berekening van een arbeids
ongevallenvergoeding dient rekening te 
worden gehouden met de aanpassingen 
van die loongrens aan de schommelingen 
van het indexcijfer van de consumptie
prijzen, zolang de vergoeding niet defini
tief is vastgesteld. (Art. 39 Arbeidsonge
vallenwet.) 

28 juni 1982 1374 

Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 
wedertewerkstelling. 

Afdeling 3. Dodelijk ongeval. 

Afdeling 4. Cumulatie en verbod. 

Afdeling 9. Allerlei. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

21. - Kosten - Ceding tussen de 
getroffene of zijn rechthebbenden en het 
Fonds voor Arbeidsongevallen - Toe pas
sing van art. 68 van de Arbeidsongeval
lenwet. 

Art. 68 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, luidens hetwelk de 
kosten van alle vorderingen gesteund op 
deze wet ten laste van de verzekeraar 
vallen, behalve wanneer de eis roekeloos 
en tergend is, is toepasselijk op een 
geind tussen een getroffene of zijn recht
hebbenden en het Fonds voor Arbeidson
gevallen. 

7 september 1981 28 

22. - Verjaring - Arbeidsongeschikt
heid - Verjaringstermijn - Aanvang. 

De verjaring van de vordering tot beta
ling van arbeidsongevallenvergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid begint te 
lopen vanaf een en dezelfde datum, zon
der onderscheid naargelang het om tijde
lijke of blijvende ongeschiktheid gaat. 
(Art. 69 Arbeidsongevallenwet.) 

7 september 1981 28 

23; - Weigering van de verzekeraar 
het ongeval ten laste te nemen, in de zin 

van art. 63 Arbeidsongevallenwet 10 
april 1971 - Verplichting voor de verze
keraar om binnen twee weken de verze
keringsinstelling, waarbij de getroffene 
is aangesloten of waar hij is ingeschre
ven overeenkomstig de wetgeving betref
fende de verplichte verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit, te verwittigen -
Omvang. 

De verzekeraar van de werkgever van 
de getroffene van een arbeidsongeval die 
weigert het ongeval ten laste te nemen, 
in de zin van art. 63 Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971, moet, als voorgeschre
ven bij die wetsbepaling, binnen twee 
weken de verzekeringsinstelling, waarbij 
de getroffene is aangesloten overeen
komstig de wetgeving betreffende de ver
plichte verzekering tegen ziekte en inva
liditeit, verwittigen dat hij weigert, en 
zulks zowel wanneer de arbeidsongeval
lenverzekeraar een ongevalsaangifte ont
vangt van de werkgever van de getrof
fene, als wanneer hij door die verzeke
ringsinstelling verwittigd wordt dat de 
getroffene na een werkhervatting ver
goed is voor een nieuwe arbeidsonge
schiktheid die de getroffene aan het onge
val toeschrijft. (Art. 63, §§ 1 en 2, 
Ar beidsongevallenwet.) 

14 december 1981 516 

24. - Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, art. 63- Verzuim vanwege de ver
zekeraar van de werkgever, binnen drie 
dagen na de genezing van de getroffene, 
de verzekeringsinstelling waarbij de 
getroffene is aangesloten of waar hij is 
ingeschreven, te verwittigen - Gevolg. 

Wanneer de verzekeraar van de werk
gever van de getroffene van een arbeids
ongeval nalaat de verzekeringsinstelling 
waarbij de getroffene is aangesloten, 
overeenkomstig de wetgeving betreffen
de de verplichte verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit, te verwittigen dat de ge
troffene genezen is, en zulks binnen drie 
dagen na de genezing, is hij de vergoe
dingen wegens arbeidsongeschiktheid, 
bedoeld in de wet van 9. aug. 1963, ver
schuldigd tot op de dag dat die verzeke
ringsinstelling, in de zin van die wet, is 
verwittigd van de wijziging die in de ge
zondheidstoestand van de getroffene is 
opgetreden. (Art. 63, § 2, derde en vierde 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

· 4 januari 1982 575 

25. - Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, art. 63 - Verplichting voor de ver
zekeraar van de werkgever om de verze
keringsinstelling waarbij de getroffene is 
aangesloten of waar hij is ingeschreven, 
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te verwittigen van elke wijziging van de 
ongeschiktheidsgraad - Omvang. 

De verzekeraar van de werkgever van 
de getroffene van een arbeidsongeval 
moet de instelling voor verzekering te
gen ziekte en invaliditeit waarbij de ge
troffene is aangesloten of waar hij is 
ingeschreven, verwittigen binnen de drie 
dagen die volgen op de dag waarop de 
wijziging van de ongeschiktheidsgraad 
zich voordoet; die verplichting rust op de 
verzekeraar van de werkgever zelfs in 
geval van genezing van de getroffene. 
(Art. 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongeval
lenwet 10 april 1971.) 

4 januari 1982 575 

26. - Verjaring - Termijn - Aan
vang. 

De verjaring van de vordering tot beta
ling van arbeidsongevallenvergoeding 
begint te lopen vanaf het ontstaan van 
het recht op vergoeding. (Art. 69 Ar
beidsongevallenwet.) 

22 februari 1982 797 

27. - Uitbetaling als kapitaal aan de 
getroffene of zijn rechthebbenden van 
ten hoogste een derde van de rente -
Vaststelling van het bedrag van het kapi
taal - Leeftijd waarmee rekening moet 
worden gehouden. 

bij art. 14 K.B. nr. 15 van 23 okt. 1978, 
blijkt dat de verjaringstermijn van drie 
jaar, ter vervanging van de termijn van 
een jaar, begint te lopen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd; de ver
jaring van de strafvordering, die rechts
geldig is gestuit door een tijdens de vroe
gere verjaringstermijn van een jaar 
verrichte onderzoeksdaad, kan opnieuw 
worden gestuit door een stuitingshande
ling verricht tijdens de nieuwe termijn 
van drie jaar. 

25 november 1981 421 

29.- Kosten - Cassatieberoep van de 
getroffene te Jaat ingesteld - Niet ont
vankelijk cassatieberoep - Bevoegdheid 
van het Hoi om te oordelen of dat cassa
tieberoep roekeloos is. 

Wanneer de door een arbeidsongeval 
getroffene zijn cassatieberoep te laat 
heeft ingesteld, zodat dit niet ontvanke
lijk is, kan het Hof vrij oordelen of dat 
beroep roekeloos is en eventueel de eiser 
in de kosten veroordelen. (Art. 68 Ar
beidsongevallenwet 10 april 1971.) 

15 maart 1982 866 

30. - Kosten - Beslissing van het 
Hoi van Cassatie dat het cassatieberoep 
van de getroffene roekeloos is - Gevolg. 

15 maart 1982 866 

31. - Overheidssector - Art. 14, § 3, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet Over
heidssector 3 juli 1987 - Personeelslid 
- Arbeidsongeval of ongeval op de weg 
naar of van het werk - Tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging 
door de rechtspersoon of instelling 
betaald op basis van reglementaire of 
statutaire bepalingen - Subrogatie in de 
rechten van de getroffene t.a. v. de voor 

· het ongeval aansprakelijke. 
1148 Art. 14, § 3, tweede lid, Arbeidsonge-

Wanneer, met toepassing van art. 45 
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, de 
getroffene of zijn rechthebbenden vra
gen dat ten hoogste een derde van de 
waarde van de hun toekomende rente 
als kapitaal wordt uitbetaald, moet de 
rechter, bij de vaststelling van het 
bedrag van dat kapitaal overeenkomstig 
de wettelijke berekeningswijze, rekening 
houden met de leeftijd van de betrok
kene op het tijdstip dat hij uitspraak 
doet. 

17 mei 1982 

HOOFDSTUK IX vallenwet Overheidspersoneel 3 juli 1967 
houdt in dat de rechtspersoon of instel-

ALLERLEI ling die de last van een bezoldigi:hg, uit-
28. - Arbeidsongevallenwet 17 april gekeerd wegens tijdelijke arbeidsonge-

1971, art. 95, gew. bij art. 14 KB. nr. 15 schiktheid, draagt, ook de in dat artikel 
van 23 okt. 1978 - Verjaring van mis- bedoelde rechtsvorderingen vermag uit 
drijven - Berekening van de verjarings- te oefenen wanneer de bezoldiging is uit
termijn van een jaar die op drie jaar is gekeer~ op gro~d van reglementaire of 
gebracht - Nieuwe stuiting van de ver- ~statuta1re bepalmgen. 
jaring binnen de nieuwe termijn van · 20 april 1982 
drie jaar - Wettigheid. 

Uit de artt. 39, eerste lid, wet van 27 
juni 1969 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, vervan
gen bij art. 66 wet van 4 aug. 1978 tot 
economische herorientering, en 95 
Arbeidsongevallenwet 17 april 1978, gew. 

1003 

32. - Overheidssector - Artt. 3bis en 
14 Arbeidsongevallenwet Overheidssec
tor 3 juli 1987 - Personeelslid - Arbeids
ongeval of ongeval op de weg naar of 
van het werk - Tijdelijke arbeidsonge
schiktheid - Bezoldiging door de rechts~ 
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persoon of instelling betaald tijdens de 
periode van arbeidsongeschiktheid -
Omvang van de subrogatie. 

Uit de bepalingen van de artt. 3bis 
juncto 14, §§ 1, 3°, 2 en 3, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet Overheidssector 3 ju
li 1967 vloeit voort dat de rechtspersoon 
of instelling die, in geval van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door 
een arbeidsongeval, de last van een be
zoldiging draagt en die rechtens in aile 
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen 
treedt die de getroffene tegen de aan
sprakelijke kon doen gelden, ten belope 
van het bedrag ervan de rechtsvorderin
gen vermag in te stellen die de getroffe
ne tegen de aansprakelijke derde zou 
hebben kunnen instellen indien hij die 
bezoldiging niet had ontvangen. 

20 april 1982 1003 

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 

statuut van de handelsvertegenwoordi
gers - Wet toepasselijk op de Jopende 
overeenkomsten. 

De wet van 30 juli 1963 tot instelling 
van het statuut van de handelsvertegen
woordigers is toepasselijk op de ten tijde 
van haar inwerkingtreding lopende over
eenkomsten. (Wet van 30 juli 1963, 
art. 25.) 

30 november 1981 447 

2. Handelsvertegenwoordiger 
Begrip. 

Het behoort tot de opdracht van de 
handelsvertegenwoordiger, met de clien
teel die hij opspoort en bezoekt, over 
zaken te onderhandelen of ze af te slui
ten. (Art. 2 Handelsvertegenwoordigers
wet.) 

14 juni 1982 1267 

HOOFDSTUK II 
BEGRIP BESTAANSVEREISTEN 

BEWIJS 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

3. - Werkaanbod - Voorafgaande 
besprekingen en onderhandelingen -
Onderscheid. · 

Loutere voorafgaande besprekingen en 
onderhandelingen voor een arbeidsover
eenkomst hebben niet tot doel die over
eenkomst te sluiten, maar enkel te 
onderzoeken of zij kan worden gesloten 
en, desnoods, het sluiten ervan te verge
makkelijken of voor te bereiden, terwijl 
bij een werkaanbod de eventuele werk
gever definitief kenbaar maakt dat hij 
met de werknemer een arbeidsovereen
komst wil sluiten, zodat het aanbod door 
die werknemer enkel nog maar moet 
worden aanvaard om het contract te 
doen ontstaan. 

1 februari 1982 709 

4. - Gezagsverhouding Beslissing 
van de rechter dat de partijen niet door 
een arbeidsovereenkomst zijn verbon
den, gegrond, enerzijds, op de benaming 
die de partijen aan de overeenkomst 
hebben gegeven en, anderzijds, op de 
overweging dat de uitvoeringsvoorwaar-

HOOFDSTUK I den van die overeenkomst niet onver-
AARD VAN DE WET _ TOEPASSINGS- enigbaar zijn met de aannemingsover-

SFEER eenkomst - Voorwaarden die het be
staan van een gezagsverhouding niet uit-

Afd~:tling 1. Gemeenschappelijke sluiten _ Onwettige beslissing. 
regels. 15 februari 1982 772 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 
5. - Gezagsverhouding - Begrip. 

1. Handelsvertegenwoordiger De gezagsverhouding, als kenmerk 
Wet 30 juli 1963 tot instelling van het . van de arbeidsovereenkomst, bestaat 
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zodra iemand in feite gezag kan hebben 
over andermans handelingen. 

15 februari 1982 772 

6. - Gezagsverhouding - Begrip. 
De rechter beslist wettig dat het be

staan van een gezagsverhouding, een ken
merk van de arbeidsovereenkomst, tus
sen een rechtspersoon en zijn agenten 
niet bewezen is, wanneer hij vaststelt, 
enerzijds, dat op die agenten te allen 
tijde toezicht gehouden wordt, wat 
betreft de uitvoering van de verrichte 
taken, maar ook, anderzijds, dat er geen 
controle is op hun werkuren, dat de 
agenten hun uurregeling zelf bepalen, 
volgens hun beschikbaarheid, dat zij vrij 
hun vakantie nemen, dat die onder
vraagde agenten geen gewag hebben 
gemaakt van gezaghebbend optreden, 
dat uitoefening van een dagelijkse lei
ding door een werkgever vordert, dat 
hun geen minimumloon gewaarborgd is 
en dat de agenten het risico dragen van 
het resultaat van hun werkzaamheden. 

19 april 1982 998 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

7. Arbeidsovereenkomst voor 
bedienden voor een bepaalde tijd -
Be grip. 

Een arbeidsovereenkomst voor bedien
den voor een bepaalde tijd onderstelt 
noodzakelijk dat de overeenkomst mel
ding maakt van een bepaalde dag of van 
een gebeurtenis, die zich op een bepaald 
ogenblik moet voordoen, waarna partijen 
van hun wederzijdse verplichtingen ont
slagen zijn, behoudens stilzwijgende ver
lenging; de overeenkomst waarin wordt 
bepaald dat de werkzaamheden van de 
bediende eindigen op de dag waarop de 
persoon, die voor onbepaalde tijd met 
ziekteverlof is en die hij vervangt, 
opnieuw het werk hervat, strookt dus 
niet met dat begrip. 

15 april 1982 993 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN BIJ UITVOERING 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

8. - Loon - Bescherming - Wet Be
scherming Loon Werknemers 12 april 
1965, art. 10 - Bepaling toepasselijk op 
de b1jzondere ontslagvergoeding bepaald 
in art. 1bis, § 7, Veiligheidswet Werkne
mers 10 juni 1952. 

Art. 10 Wet Bescherming Loon Werk
nemers 12 april 1965, krachtens hetwelk 
over het loon van rechtswege rente is 

verschuldigd met ingang van het tijdstip 
waarop het eisbaar wordt, is toepasselijk 
op de bijzondere ontslagvergoeding, 
bepaald in art. lbis, § 7, Veiligheidswet 
Werknemers 10 juni 1952. 

22 april 1982 1017 

9. - Verjaring - Rechtsvordering tot 
betaling van een loon, waarvan de wan
betaling een misdrijf oplevert. 

De rechtsvordering tot betaling van 
een loon waarvan de wanbetaling een 
overtreding oplevert van de strafbepalin
gen vervat in de artikelen 42 Wet Be
scherming Loon en 56 C.A.O.-wet, ver
jaart door verloop van vijf jaar, te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd, zonder echter te kunnen ver
jaren v66r de strafvordering. (Artt. 26 en 
28 wet 17 april 1878.) 

28 juni 1982 1378 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

10. - Bedienden - Beding van proef
tijd - Ogenblik waarop het beding 
schriftelijk moet worden vastgesteld. 

Het beding van proeftijd bedoeld in de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
moet schriftelijk worden vastgesteld 
uiterlijk op het tijdstip waarop de 
bediende in dienst treedt en niet op het 
ogenblik waarop hij wordt aangeworven. 
(Art. 3, § 1, Arbeidsovereenkomst Bedien
den.) 

14 september 1981 

HOOFDSTUK IV 
ScHORSING VAN DE OVEREENKOM$T 

73 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels. 

11. - Schorsing - Arbeidsongeschikt
heid - Verschillende beoordeling door 
de arts van de werknemer en die van de 
werkgever - Aanstelling van een des
kundige door partijen. 

Partijen bij een arbeidsovereenkomst 
mogen in gemeen overleg en zonder 
gerechtelijke procedure een deskundige 
aanstellen om advies uit te brengen over 
het bestaan van een door de arts van de 
werknemer en die van de werkgever ver
schillend beoordeelde staat van arbeids
ongeschiktheid. (Art. 29bis wet 10 maart 
1900.) 

7 december 1981 467 

Afdeling 2. - Bijzondere regels 
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HOOFDSTUK V 
EINDE 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke 
regels 

12. - Vordering tot ontbinding van de 
overeenkomst - Toewijsbaarheid. 

De partijen die met elkaar een 
arbeidsovereenkomst hebben gesloten, 
zijn gerechtigd de ontbinding ervan te 
vorderen. (Art. 1184 B.W.; art. 32 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

26 oktober 1981 291 

13. - Vordering tot ontbinding - Toe
laatbaarheid. 

Een partij bij een arbeidsovereen
komst kan de ontbinding van de over
eenkomst vorderen met toepassing van 
art. 1184 B.W. 

23 november 1981 402 

14. - Ontslag door de werknemer zon
der opzegging, wegens dringende reden 
- Dringende reden - Aangevoerd feit 
gepleegd door een aangestelde van de 
werkgever - Feit dat een dringende 
reden kan opleveren - Begrip. 

14 december 1981 513 

15. - Ontslag - Dringende reden -
Nietigheid van de ontslagbrief met toe
passing van art. 10 Taaldecreet van 
19 juli 1973. 

Onwettig is het ontslag wegens drin
gende reden dat door de werkgever is 
gegeven met een brief die nietig is met 
toepassing van art. 10 Taaldecreet 19 juli 
1973. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.} 

8 februari 1982 738 

In de arbeidsovereenkomst van een 
werknemer die met de algemene dage
lijkse bedrijfsleiding is belast, wordt een 
essentieel bestanddeel gewijzigd door de 
werkgever die beslist aile lopende zaken 
door een ander persoon te laten regelen 
en de werknemer verbiedt brieven te 
openen en bevelen te geven, ook indien 
die maatregelen maar tijdelijk gelden 
zonder het noodzakelijke gevolg te zijn 
van de tijdelijke stopzetting van de 
bedrijfsactiviteit. 
~murl1~ ~ 

18. Opzeggingsvergoeding 
Bedrag betaald ter uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, in de zin van 
art. 1409 Ger. W 

De betaling van een opzeggingsvergoe
ding in geval van ontslag zonder drin
gende reden en zonder opzegging is de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
in de zin van art. 1409, eerste lid, Ger.W. 

· 3 mei 1982 1069 

19. - Opzeggingsvergoeding Over-
dracht of beslag - Voor overdracht of 
beslag vatbaar gedeelte van de vergoe
ding - Vaststelling. 

De opzeggingsvergoeding is gelijk aan 
het lopend loon dat overeenstemt met de 
duur van de opzeggingstermijn; bij de 
vaststelling van het voor overdracht of 
beslag vatbaar gedeelte van die vergoe
ding moet echter overeenkomstig 
art. 1409 Ger.W. voor elke kalender
maand rekening worden gehouden met 
de bedragen die krachtens die wetsbepa
ling kunnen worden overgedragen of in 
beslag genomen. 

3 mei 1982 1069 

16. - Einde van de overeenkomst - 20. - Overeenkomst voor onbepaalde 
Volledige en blijvende arbeidsongeschikt- tijd Opzegging zonder voldoende 
heid van een werknemer wegens ziekte opzeggingstermijn - Gevolg. 
- Einde van de arbeidsoverel:mkomst - Het recht van de werknemer op een 
Begrip. ' aanvullende opzeggingsvergoeding ant-

Om te beslissen of de volledige en blij- staat op het ogenblik van de kennisgeving 
'vende arbeidsongeschiktheid van een van die opzegging; de toekenning van die 
·werknemer wegens ziekte een geval is vergoeding doen afhangen van de voor
waarin de arbeidsovereenkomst wordt waarde dat de werkgever weigert de 
beeindigd, beoordeelt de rechter wettig opzeggingstermijn te verlengen of dat 
de gevolgen van die arbeidsongeschikt- zodanige verlenging onmogelijk is, is 
heid ten aanzien van de tussen de par- , onwettig. (Arbeidsovereenkomstenwet 
tijen overeengekomen arbeid. (Art. 17, 1°, 3 juli 1978.} 
20, 1°, en 32, 5°, Arbeidsovereenkomsten- 3 mei 1982 1071 
wet;) 

15 februari 1982 771 

1 
Afdeling 2. - Bijzondere regels 

17. - Eenzijdige wifzi!{ing in essen-. 21. - . Opzeg_gin{Js_vergoeding . 
riiHe bestanddelen van de arbeidsover-~ Onrechtmat1ge beeLt~c!Jgmg na opz_eggmg 
eenkomst - Begrip. door de andere partJJ - Vaststellmg van 
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de opzeggingstermijn voor de berekening 
van de vergoeding. 

Wanneer een partij een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd onrecht
matig beiHndigt nadat de andere partij 
de overeenkomst reeds heeft opgezegd, 
verstrijkt de voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding in aanmerking te 
nemen opzeggingstermijn ten laatste op 
de datum waarop de arbeidsovereen
komst had moeten eindigen als gevolg 
van de door de andere partij gegeven op
zegging. (Art. 20 Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden.) 

7 september 1981 20 

22. - Handelsvertegenwoordiger 
Uitwinningsvergoeding Bewijs dat 
vertegenwoordiger geen nadeel heeft 
gel eden. 

De beslissing dat uit de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever geen enkel nadeel voor de 
handelsvertegenwoordiger voortspruit, is 
wettelijk verantwoord door de vaststel
ling dat de vertegenwoordiger de door 
hem aangebrachte clienteel toch zou ver
loren hebben, wanneer de arbeidsover
eenkomst een maand later beeindigd 
was als gevolg van de door hem zelf ge
geven opzegging. (Art. 15 Handelsverte
genwoordigerswet.) 

7 september 1981 20 

23. - Handelsvertegenwoordiger 
Uitwinningsvergoeding - Verlies van 
clienteel - Geen nadeel - Bewijs -
Begrip. 
· Wanneer de rechter beslist dat de 

vroegere werkgever van een handelsver
tegenwoordiger heeft bewezen dat uit de 
beeindiging van de overeenkomst voor 
de handelsvertegenwoordiger geen na
deel is gevolgd, kan hij, zonder omkering 
van de bewijslast, daaruit wettig afleiden 
dat laatstbedoelde de beweringen niet 
kon staven die hij opwierp tegen de door 
de rechter in aanmerking genomen be
wijzen. 

14 september 1981 70 

24. -- Handelsvertegenwoordiger 
Uitwinningsvergoeding - Ver/jes l'an 
clienteel ·- Beslissing van de rechter dat 
de handelsvertegenwoordiger zi.fn clien
teel niet heeft verloren wegens beeindi
ging van de overeenkomst door z1jn 
werkgcver - Gevolg. 

vVanneer de rechter zegt dat een han
delsvertegenwoordiger zijn clienleel niet 
heeft ver loren we gens beeindiging van 
de overeenkomst door zijn werkgever, 

verantwoordt hij wettig naar recht zijn 
beslissing dat uit de beeindiging van de 
overeenkomst voor de handelsvertegen
woordiger geen nadeel is gevolgd dat de 
toekenning van een uitwinningsvergoe
ding zou rechtvaardigen. (Art. 15 wet 
30 juli 1963.) 

14 september 1981 70 

25. - Werklieden - Willekeurig ant
slag - Begrip. 

Het ontslag van de werkman is niet 
willekeurig om de enkele reden dat de 
werkgever de arbeidsovereenkomst zon
der opzegging beeindigt tijdens de schor
sing van de uitvoering van de overeen
komst wegens ongeval of ziekte, alvo
rens de duur van de arbeidsongeschikt
heid zes maanden overtreft. (Art. 24ter 

wet 10 maart 1900.) 
19 oktober 1981 266 

26. - Handelsvertegenwoordiger -
Uitwinningsvergoeding - Bewijs dat de 
vertegenwoordiger geen nadeel heeft 
geleden - Begrip. 

De omstandigheid dat de handelsverte
genwoordiger na de bei:Hndiging van de 
arbeidsovereenkomst dezelfde clienteel 
bezoekt voor een concurrerende onderne
ming die dezelfde of gelijksoortige pro
dukten verkoopt, impliceert niet noodza
kelijk dat uit de beeindiging van de 
overeenkomst geen enkel nadeel voort
spruit voor de vertegenwoordiger. (Art. 
15 wet van 30 juli 1963.) 

21 december 1981 549 

27. - Werklieden - Afwezigheid van 
de werlmemer wegens arbeidsongeschikt
heid na de in bet aan de werkgever 
gezonden medisch attest vermelde 
periode - Niet verantwoorde verlenging 
- Beeindiging van de overeenkomst 
door de werkgever - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
arrest van het arbeidshof wanneer het 
eerst vaststelt, enerzijds, dat een werk
nemer zijn afwezigheid voor een 
bepaalde periode heeft verantwoord door 
overlegging van een medisch attest en 
na die periode het werk niet heeft hervat 
zonder nieuwe verantwoording en, 
anderzijds, dat de werkgever de arbeids
overeenkomst om die redenen, overeen
komstig een bepaling van het arbeidsre
glement, heeft beeindigd, en vervolgens 
beslist dat die beeindiging onregelmatig 
is op grond aileen dat er twijfel bestaat 
nopens de verantwoording van de ver-
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lengde afwezigheid van die werknemer. 
(Art. 29bis Arbeidsovereenkomstenwet 
10 maart 1900.) 

1 maart 1982 831 

28. - Bediende Opzeggingsvergoe-
ding - Berekening - Vakantiegeld, 
bepaald bij art. 38, 1', K.B. 30 maart 
1967, niet in aan·merking te nemen. 

De opzeggingsvergoeding, bepaald in 
art. 20 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, omvat, naast de 
wedde, niet het vakantiegeld, bepaald in 
art. 38, 1", K.B. 30 maart 1967. 

10 mei 1982 1109 

29. - Bediende - Ontslag overeen
komstig art. 20 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden 20 juli 1955 van een ten 
gevolge van ziekte of ongeval arbeidson
geschikte bediende - Opzeggingsvergoe
ding - Bezoldiging waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de vaststel
Jing van de opzeggingsvergoeding. 

Bij de vaststelling van de opzeggings
vergoeding verschuldigd aan de bediende 
wiens arbeidsovereenkomst, overeen
komstig art. 20 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden 20 juli 1955, is ontbonden 
en die op de dag van het ontslag arbeids
ongeschikt is ten gevolge van een ziekte 
of een ongeval, moet worden rekening 
gehouden met het bedrag van de bezoldi
ging ten tijde van het ontslag, als inge
volge de wettelijke en contractuele bepa
lingen, met name die van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten, het bedrag 
ervan, althans het minimumbedrag, ten 
tijde van het ontslag met zekerheid kan 
worden vastgesteld. (Artt. 9 en 12 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden 
20 juli 1955.) 

17 mei 1982 1151 

30. - Bedienden Overeenkomst 
voor een bepaalde tijd - Eenzijdige 
beeindiging, v66r het verstrijken van de 
termijn en zonder dringende reden -
Vergoeding - Berekening. 

Wanneer een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden met tijdsbepaling v66r 
het verstrijken van de termijn en zonder 
dringende reden wordt beiHndigd, geeft 
zulks aan de benadeelde partij recht op 
een vergoeding gelijk aan het bedrag 
van het loon dat verschuldigd zou zijn 
tot het bereiken van die termijn, zonder 
evenwel het dubbel te mogen overtreffen 
van het loon dat overeenstemt met de 
duur van de opzeggingstermijn welke 
had dienen in acht te worden genomen, 
indien de overeenkomst zonder tijdsbe
paling was gesloten; onwettig is het 

arrest volgens hetwelk de rechter, in 
ieder geval, niet minder mag toekennen 
dan het bedrag dat de wet als maximum
vergoeding aanmerkt. (Art. 2 Arbeidsover
eenkomstenwet Bedienden, gew. bij 
art. 50 wet van 21 nov. 1969.) 

7 juni 1982 1240 

31. - Eenzijdige wijziging van wezen
Jijke bestanddelen van de overeenkomst 
- Gevolg. 

W anneer een werkgever de arbeids
voorwaarden, die de wezenlijke bestand
d.elen van de overeenkomst vormen, een
zijdig wijzigt, kan het feit dat de 
bediende blijft werken na de nodige ter
mijn om zich te beraden over het even
tueel aangaan van een nieuwe overeen
komst, ook al heeft hij voorbehoud 
gemaakt, betekenen dat hij ervan afziet 
de aan de werkgever te wijten beiHndi
ging aan te voeren. 

28 juni 1982 1367 

32. - Bediende - Arbeidsongeschikt
heid - Beeindiging na meer dan zes 
maanden - Arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd - Vergoeding - In aan
merking te nemen opzeggingstermijn. 

Voor de vaststelling van de opzeg
gingstermijn die in acht moet worden ge
nomen voor de berekening van de ver
goeding die de werkgever dient te beta
len wanneer hij een einde maakt aan de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd van een bediende wiens arbeidsonge
schiktheid meer dan zes maanden duurt, 
komt mede in aanmerking de periode ge
durende welke de arbeidsovereenkomst 
wegens arbeidsongeschiktheid was ge
schorst. (Art. 12 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden.) 

28 juni 1982 1384 

33. - Bediende Opzeggingstermijn 
- Berekening - Diensttijd - Begrip. 

Voor de vaststelling van de opzeg
gingstermijn komen de perioden gedu
rende welke de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst is geschorst, als 
diensttijd in aanmerking. (Art. 15, § 1, 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.) 

28 juni 1982 1384 

ARBEIDSVOORZIENING 

HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 
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HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen 

HOOFDSTUK V. - Financiele tegemoet
koming 

HOOFDSTUK VI. - Leerovereenkomst 

HOOFDSTUK VII. - Sluiting van onder
nemingen 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

1. - Brugpensioen - Collectieve over
eenkomst, gesloten op 19 december 1974 
in de Nationale Arbeidsraad - Werkne
mer die nag geen 60 jaar is op de datum 
van de kennisgeving van de opzegging 
- Geen recht op brugpensioen. 

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 konink
lijk besluit van 16 januari 1975. 

8 februari 1982 733 

HOOFDSTUK V 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

HOOFDSTUK VI 
LEEROVEREENKOMST 

2. - Leerovereenkomst - Gelijkstel
ling met de arbeidsovereenkomst, voor 
de toepassing van de Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971. 

Toepassing van de Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971 vereist gelijkstelling 
van de leerlingen met de werknemers, 
van degenen die hen tewerkstellen met 
de werkgevers en van de arbeidsverhou-

dingen tussen de leerlingen en degenen 
die hen tewerkstellen met de arbeids
overeenkomst. 

22 april 1982 1012 

3. - Leerovereenkomst Verschil 
met de arbeidsovereenkomst. 

De leerovereenkomst verschilt in zo
verre van de arbeidsovereenkomst dat 
zij niet strekt tot het verrichten van ar
beid tegen bezoldiging, maar wel tot be
roepsopleiding. 

22 april 1982 1012 

4. - Leerovereenkomst - Verplichtin
g(m uit de leerovereenkomst. 

De leerovereenkomst houdt de ver
plichting in enerzijds dat degene die de 
leerling tewerkstelt hem een beroeps
opleiding geeft of doet geven en ander
zijds dat de leerling onder het gezag van 
de opleider de praktrijk van het beroep 
aanleert en het voor zijn opleiding ver
eiste onderricht volgt. 

22 april 1982 1012 

5. - Leerovereenkomst - Begrip. 
Een leerovereenkomst houdt niet in 

dat de leerling arbeid moet verrichten in 
de gebruikelijke zin van het woord. 

22 april 1982 1012 

6. - Leerovereenkomst - Toepassing 
van de arbeidsongevallenwet 10 april 
1971 - Begrip. 

Toepassing van de Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971 vereist niet dat de 
praktijk van het beroep die de leerling 
moet aanleren, de praktijk is van een be
roep met een overwegend manueel ka
rakter. 

22 april 1982 1012 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

7. - Sluiting van ondernemingen 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van voorde
len bepaald in artikel 2 van de wet van 
30 juni 1967 - Eindejaarspremie. 

Een eindejaarspremie die krachtens 
een individuele arbeidsovereenkomst 
verschuldigd is, is loon dat het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers moet betalen met toepassing van 
artikel 2, 1°, van de wet van 30 juni 1967. 

22 februari 1982 799 

8. - Sluiting van ondernemingen -
Onderneming die geen werknemers 
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heeft tewerkgesteld in de loop van het 
kalenderjaar v66r het jaar van de stop
zetting van de activiteit - Wetgeving op 
de sluiting van ondernemingen niet toe
passelijk. 
5~~1~ om 

9. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van de 
voordelen bepaald bij art. 2 wet van 
30 juni 1967 - Subrogatie van het Fonds 
in de rechten van de werknemer -
Voorrecht van de werknemer en van het 
Fonds - Rang. 

In geval van samenloop van het aan 
de werknemer door art. 19, 3°bis, Hypo
theekwet toegekende voorrecht met het 
voorrecht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers, dat 
gesubrogeerd is in de rechten van de 
werknemer aan wie het een gedeelte van 
de in art. 2 wet van 30 juni 1967 
bedoelde bedragen heeft betaald, kan de 
werknemer zijn rechten voor wat hem 
nog door de werkgever verschuldigd is, 
doen gelden bij voorrang boven het 
Fonds. (Art. 8 wet van 30 juni 1967 .) 

25 juni 1982 1382 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) 

1. - Tucht - Raden van de Orde van 
Architecten - Procedure - Geen open
baar ministerie of enige andere vervol
gende partij. 

Noch de wet van 26 junl 1963 tot 
oprichiing van een Orde van Architecten, 
noch enige andere wetsbepaling voorziet 
in de instelling van een openbaar minis
terie of vervolgende partij bij de raden 
van de Orde. 

20 november 1981 396 

2. - Tucht - Raad van beroep -
Samenstelling - Gewoon lid vervangen 
door een plaatsvervangend lid - Ver
moeden dat het gewoon lid wettelijk ver
hinderd was - Begrip. 

Wanneer een plaatsvervangend lid zit
ting heeft gehad in de raad van beroep 
van de Orde van Architecten, die de 
zaak heeft behandeld, erover beraad
slaagd en beslist heeft, wordt wettig ver
moed dat het aldus vervangen gewoon 
lid wettelijk verhinderd was. (Eerste 
zaak.) 

21 januari 1982 647 

AUTEURS RECHT 
1. - Berner Conventie van 9 septem

ber 1886 voor de Beschermin;; van Let
terkunde en Kunst, art. 11bis, eerste lid 
:!' - Mededeling - Begrip. ' 

De tussenkomst in Belgie van teledis
tributiemaatschappijen bij het doorgeven 
van een. doo_r de Duitse televisie uitge
zonden f1lm 1s een mededeling, in de zin 
van art: llbis, eerste lid, 2", Berner 
Conventle 9 september 1886, zonder dat 
daartoe een andere tussenkomst van die 
maatschappijen vereist is. (Berner 
Conventie 9 september 1886, o.m. goedge
keurd bij wet 26 sept. 1974.) 

3 september 1981 8 

2. - Muzikaal of literair kunstwerk -
Openbare uitvoering of opvoering -
Toestemming van de auteur - Noodza
kelijk. 

De openbare uitvoering of opvoering 
van een muzikaal of literair kunstwerk 
zonder toestemming van de auteur is 
verboden; alleen de auteur heeft het 
recht om toestemming te geven tot, ener
zijds, een radio-uitzending of openbare 
mededeling van zijn werk en, anderzijds, 
elke openbare mededeling, hetzij telegra
fisch, hetzij draadloos gedaan door een 
ander dan het oorspronkelijk lichaam. 
(Artt. 15 en 16 wet op het auteursrecht 
22 maart 1886; art. llbis Verdrag van 
Bern van 9 sept. 1886 voor de bescher
ming van de werken van letterkunde en 
kunst, laatstelijk herzien te Brussel op 
26 juni 1948 en goedgekeurd bij de wet 
van 16 juni 1951.) 

25 juni 1982 1347 

3. - Muzikaal of Jiterair kunstwerk -
Uitzending - Openbare mededeling van 
l1et werk, telegraf'isch gedaan door een 
ander dan het oorspronkehjk Jichaam -
Toestemming van de auteur - Noodza
kelijk. 

De auteur van een muzikaal of literair 
kunstwerk moet zijn toestemming geven 
tot de telegrafische openbaar mededeling 
van het werk, wanneer die mededeling 
wordt gedaan door een ander dan het 
oorspronkelijk lichaam, zoals een maat
schappij voor teledistributie. (Art. 1 wet 
cp het auteursrecht 22 maart 1886; art 
llbis, Verdrag van Bern van 9 sept. 1886 
voor de bescherming van werken van let
terkunde en kunst, laatstelijk herzien te 
Brussel op 26 juni 1958 en goedgekeurd 
bij de wet van 26 juni 1951.) 

25 juni 1982 1347 



-31-

B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

1. - Eenvoudige bankbreuk - Feiten 
omschreven in de artt. 573, !J, en 574, 4' 
Kh. - Toepasselijke straf. 

Onwettig is de beslissing die wegens 
feiten van eenvoudige bankbreuk, om
schreven in de artt. 573, 5°, en 574, 4°, 
Kh. (Faillissementswet van 18 april 
1851), buiten een gevangenisstraf van 
een maand tot twee jaar, nog een geld
boete uitspreekt. (Art. 489, eerste en 
tweede lid, Sw.) 

5 januari 1982 577 

2. - Eenvoudi;;e bankbreuk - Wet
hoek van Koophandel, art. 574, 4' -
Bestanddelen van het misdrijf. 

Voor een veroordeling wegens het mis
drijf « eenvoudige bankbreuk >>, bedoeld 
in de artt. 440 en 574, 4°, Kh., is geen bij
zonder opzet vereist. 

HOOFDSTUK VI 
KREDIETINSTELLINGEN 

Kredietinstellingen Herdisconte-
ring- en Waarborginstituut - Oogmerk 
- Begrip. 

De wettelijke bepalingen houdende 
vaststelling van het doel van het Herdis
contering- en Waarborginstituut beogen 
de oprichting van een instelling tot be
scherming van het bankwezen enerzijds, 
en van de deponenten anderzijds; dit in
stituut gaat dus de grenzen van zijn 
opdracht, waartoe het over een grote 
autonomie en een ruime beoordelingsbe
voegdheid beschikt, niet te buiten wan
neer het, in het algemeen belang, schuld
vorderingen van houders van depositore
keningen terugbetaalt. (K.B. nr. 175 van 
13 juni 1935, art. 1; K.B. van 22 juni 1935, 
art. 3, vervat in art. 1.) 

1 april 1982 

HOOFDSTUK VII 
KREDIETVERRICHTINGEN 

955 

25 mei 1982 1189 BELASTING 

BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Bankinstellingen 

HOOFDSTUK III. - Bankverrichtingen 

HOOFDSTUK IV. - Spaarinstellingen 

HOOFDSTUK V. - Spaarverrichtingen 

HOOFDSTUK VI. - Kredietinstellingen 

HOOFDSTUK VII. Kredietverrich-
tingen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BANKINSTELLINGEN 

HOOFDSTUK III 
BANKVERRICHTINGEN 

HOOFDSTUK IV 
SPAARINSTELLINGEN 

HOOFDSTUK V 
SPAARVERRICHTINGEN 

1. - Gelljkheid inzake belastingen 
Begrip. 

Het door art. 111 Gw. gehuldigde 
beginsel van de gelijkheid van allen voor 
de belastingen impliceert dat allen die 
zich in dezelfde toestand bevinden op 
dezelfde wijze worden belast, maar sluit 
niet uit dat, rekening houdende met de 
aard en het doel van de aanslag, 
bepaalde categorieen van personen wor
den vrijgesteld; er mag evenwel geen 
onderscheid tussen individuen worden 
gemaakt dat door een andere grondwet
telijke regel, zoals art. 6 bis, voornoemd, 
of een internationale regel verboden is 
en het onderscheid tussen bepaalde cate
gorieen van personen mag alleszins niet 
willekeurig zijn. 

18 september 1981 103 

2. - Gemeentebelasting Belasting-
schuld door de belastingplichtige betwist 

Gemeente aangemaand het ten 
onrechte ontvangen bedrag terug te beta
len - Aanmaning tegen de dag dat er 
zal zijn betaald - Moratoire rente -
Aanvang. 

Wanneer de schuldenaar van een 
gemeentebelasting om enige reden 
meent dat hij niets verschuldigd is, maar 
dat hij toch beter betaalt, kan hij de 
beweerde schuldeiser aanmanen tot 
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terugbetaling tegen de dag dat er zal 
zijn betaald; die aanmaning, hoewel zij 
niet onontbeerlijk is, doet de moratoire 
rente lopen. 

16 oktober 1981 243 

BENELUX 
1. - Benelux-Overeenkomst betref

fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen 
Gemeenschappelijke Bepalingen bij de 
Overeenkomst, art. 10, derde lid - Stui
ting van de verjaring - Onderhandelin
gen - Begrip. 

Zelfs herhaalde aanvragen strekkende 
tot terugbetaling van gestorte bedragen 
zijn geen onderhandelingen, in de zin 
van art. 10, § 3, W.A.M.-wet en van 
art. 10, derde lid, Gemeenschappelijke 
Bepalingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen. 

24 december 1981 574 

2. - Benelux-Overeenkomst betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen 
Artikel 3, § 1, Gemeenschappelijke Bepa
lingen behorende bij die Overeenkomst 
- Begrip « houder », in de zin van die 
be paling. 

Het begrip « houder » in art. 3, § 1, · 
Gemeenschappelijke Bepalingen beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
kan niet worden uitgebreid tot eim per
soon die niet zelf of door middel van een 
ander de feitelijke heerschappij over het 
motorrijtuig heeft; dat iemand een, zij 
het vereist, stuk ter beschikking stelt 
voor het motorrijtuig en overigens passa
gier wordt van dat rijtuig, is op zichzelf 
niet voldoende om hem als houder van 
het rijtuig aan te merken. Dat iemand 
die passagier wordt in een rijtuig, hou
der is van dat rijtuig kan de rechter der
halve niet wettig afleiden uit de enkele 
omstandigheid dat hij aan de bestuurder 
autonummerplaten heeft verschaft, 
wetende dat het voertuig niet ingeschre
ven was en de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe het rijtuig aanlei
ding kon geven, niet gedekt was door 
een verzekering. 

23 maart 1982 912 

J. - Benelux-Overeenkomst betref
iende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen - B~j-

lage bij die Overeenkomst - Protocol 
van ondertekening bij die Overeenkomst 
- Gemeenschappelijke rechtsregels voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland, wat 
betreft de toepassing van hoofdstuk
ken III, IV en V van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof - Begrip. 

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 onderteke
ning, welke akten te Luxemburg zijn 
ondertekend op 24 mei 1966, zijn goedge
keurd bij wet van 19 feb. 1968 en in wer
king getreden op 1 juni 1976, zijn inge
volge art. 1 van het Protocol bij die 
Overeenkomst, dat te Brussel op 26 sept. 
1968 is ondertekend, bij de wet van 
2 feb. 1971 goedgekeurd en op 1 juli 1976 
in werking getreden, voor de toepassing 
van de hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof 
aangewezen als voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke rechts
regels, voor zover, wat betreft de bepa
lingen van de bijlage, de inhoud ervan is 
opgenomen in de wetgeving van de Staat 
waar de vraag om uitlegging is gesteld. 

24 mei 1982 1179 

4. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof - W:A.M-verzekering -
Wet van 1 juli 1956, art. 3, § 1 - De 
regel van die bepaling is een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijk rechtsregel, die als dusdanig is 
aangewezen krachtens artikel 1 van dat 
Verdrag. 

De regel van art. 3, § 1, W.A.M.-wet 
volgens welke de verzekering de burger
rechtelijke aansprakelijkheid moet dek
ken van iedere houder van het verzeker
de motorrijtuig, is sinds 1 juli 1976 een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die als 
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 
van het Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

24 mei 1982 1179 

5. - Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof, art. 6 - Prejudicieel ge
schil - Vraag om uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, als dus
danig aangewezen krachtens art. 1 van 
het Verdrag - Vraag opgeworpen in een 
voor het Hof van Cassatie aanhangige 
zaak - Verplichting van het Hof. 
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Wanneer een vraag betreffende de uit
legging van een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewe
zen, zoals bepaald is in art. 1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof, met name een 
vraag om uitlegging van de artt. 3, 13, A, 
en 14, B, Warenmerkenwet, voor het Hof 
v~n Cassatie is opgeworpen, moet dat 
Hof, ih de regel, de zaak aan het Bene
lux-Gerechtshof voorleggen. 

11 juni 1982 1260 

BEROEPSGEHEIM 

1. - Advocaat - Mededeling van 
inlichtingen aan de procureur des 
Konings of aan de onderzoeksrechter -
Schending van het beroepsgeheim -
Bef{rip. 

Onverminderd de toepassing van de 
regels inzake de beroepsplichtenleer be
let art. 458 Sw. niet dat een advocaat bij 
de verdediging van de belangen van zijn 
client aan de procureur des Konings of 
aan de onderzoeksrechter inlichtingen 
meedeelt die hij van een andere advo
caat, raadsman van dezelfde client, ge
kregen heeft en die verband houden met 
de waarneming van die belangen door 
die raadsman. (Eerste zaak.) 

10 maart 1982 854 

2. - Advocaat - Schending van het 
geheim - Begrip. 

Onverminderd de regels inzake de 
aansprakelijkheid naar gemeen recht is 
de omstandigheid dat een persoon een 
geschrift als « confidentieel » aanmerkt 
omdat hij wenst het geheim te houden, 
niet voldoende om het gebruik ervan in 
de loop van een proces, zelfs door een 
advocaat, te beschouwen als een scherr
ding van het beroepsgeheim. 

10 maart 1982 854 

3. - Medisch attest betreffende de 
beklaagde - Medisch geheim - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat 
medische attesten door de behandelende ' 
geneesheer van de beklaagde aan diens 
raadsman werden toegestuurd, volgt niet 
noodzakelijk dat zij werden afgegeven 
met schending van het medisch beroeps
geheim; derhalve niet naar recht verant
woord en gewezen met miskenning van 
het recht van verdediging is het arrest 
waarin de medische attesten uit het 
debat zijn geweerd op grond aileen dat 
die attesten door de geneesheer aan de 

raadsman van de beklaagde zijn toege
stuurd, zodat het medisch geheim zou 
geschonden zijn. 

6 april 1982 980 

4. - Medisch geheim - Bloedproef -
Wegverkeerswet, art. 63, § 1, 1"- Bloed
proef door een geneesheer op zijn 
patient verricht nadat hij daartoe door 
de overheid was verzocht - Geen schen
ding van het beroepsgeheim. 

Wanneer de geneesheer op zijn patient 
een bloedproef verricht nadat hij daartoe 
door een overheid op grond van art. 63, 
§ 1, 1", Wegverkeerswet is verzocht, 
maakt hij zich daardoor niet schuldig 
aan het bekendmaken van geheimen 
welke hem bij de uitoefening van zijn 
beroep waren toevertrouwd. 

19 mei 1982 1154 

BEROEPSZIEKTE 
Rechtverkrijgenden van de getroffene 

- Vordering tot toekenning van wette
Ii}ke vergoedingen - Uitoefening van 
een eigen recht van die rechtverkrijgen
den van de getroffene - Gevolg. 

Wanneer de rechtverkrijgende van 
degene die wegens beroepsziekte overle
den is, op grond van een eigen recht toe
kenning vraagt van de hem wegens over
lijden verschuldigde wettelijke vergoe
dingen, is die rechtverkrijgende niet 
gebonden door de beslissingen welke 
t.a.v. zijn rechtsvoorganger zijn gewezen, 
en kan hem niet worden tegengeworpen 
dat de termijn van beroep tegen die be
slissingen is verstreken. (Art. 53 gee. 
wett. betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten 3 juni 1970.) 

29 maart 1982 943 

BERUSTING 
1. - Burgerlijke zaken - Berusting 

door advocaat - Voorwaarde. 
De advocaat kan namens zijn client 

niet geldig berusten in een rechterlijke 
beslissing indien hij door hem daartoe 
niet bijzonder is gemachtigd. (Artt. 1044 
en 1045 Ger.W.) 

23 november 1981 400 

2. - Burgerlijke zaken Betaling 
van de gerechtskosten - Volstaat niet 
om de berusting te bewijzen. 

23 november 1981 400 

3. - Burgerlijke zaken - Stilzwij
gende berusting m een gerechtelijke be
slissing - Begrip. 
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Geen stilzwijgende berusting in een 
gerechtelijke beslissing is de betaling 
door een partij van het bedrag waartoe 
zij in hoofdsom, interesten en kosten is 
veroordeeld, ook al gebeurt die betaling 
spontaan, wanneer daarbij gezegd wordt 
dat zij gedaan wordt « onder voorbehoud 
van een cassatieberoep ». 

4 maart 1982 835 

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

Stilzwijgende berusting in een rechter
lijke beslissing kan enkel worden afge
leid uit bepaalde en met elkaar overeen
stemmende handelingen of feiten waaruit 
blijkt dat de partij het vaste en ondub
belzinnige voornemen heeft haar instem
ming te betuigen met die beslissing. 
(Artt. 1044 en 1045 Ger.W.) 

15 april 1982 993 

5. - Burgerlijke zake'h Stilzwij-
gende berusting in een rechterlijke be
slissing - Begrip. 

Stilzwijgende berusting in een rechter
lijke beslissing kan enkel worden afge
leid uit bepaalde en met elkaar overeen
stemmende handelingen of feiten waaruit, 
blijkt dat de partij het vast en ondubbel
zinnige voornemen heeft haar instem
ming te betuigen met die beslissing. 
(Artt. 1044 en 1045 B.W.) 

23 april 1982 1024 

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

Stilzwijgende berusting in een rechter
lijke beslissing kan aileen worden afge
leid uit bepaalde en met elkaar overeen
stemmende handelingen of feiten waar
uit blijkt dat de partij het vaste en 
ondubbelzinnige voornemen heeft haar 
instemming te betuigen met de gegeven 
beslissing. (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.) 

24 juni 1982 1341 

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

Uit de enkele omstandigheid dat een 
partij om de uitbreiding van de bij een 
rechterlijke beslissing bevolen deskundi
genopdracht heeft verzocht, kan niet 
wettig worden afgeleid dat die partij in 
die rechterlijke beslissing heeft berust. 

24 juni 1982 1341 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling 

HOOFDSTUK III. - Internering van 
geestesgestoorden 

HOOFDSTUK IV. - Commissie tot be-
scherming van de maatschappij 

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

HOOFDSTUK V. - Hoge Commissie 

HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingstel-
Jing van recidivisten 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
INOBSERVATIESTELLING 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

1. - Recht van verdediging - Interne
ring door het hoi van beroep bevolen 
zonder dat uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting blijkt dat de beklaagde, die 
door de correctionele rechtbank tot een 
straf was veroordeeld, is aangezocht om 
zijn verweermiddelen omtrent de even
tualiteit van een dergelijke maatregel 
voor te dragen - Beklaagde en zijn 
raadsman van die eventualiteit in kennis 
gesteld door de vorderingen tot interne
ring van de procureur des Konings voor 
de raadkamer - Geen miskenning van 
het recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door het hof van beroep dat ten 
laste van de beklaagde, die door de cor
rectionele rechtbank tot een straf was 
veroordeeld, een interneringsmaatregel 
uitspreekt, zonder dat bet proces-verbaal 
van de terechtzitting, waarop de zaak is 
onderzocht, vermeldt dat de beklaagde is 
aangezocht om zijn verweermiddelen 
omtrent de eventualiteit van een derge
lijke maatregel voor te dragen, als uit de 
gedingstukken blijkt dat de procureur 
des Konings voor de raadkamer, over
eenkomstig de wet tot bescherming van 
de maatschappij, de internering had ge-
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vorderd en dat de beklaagde en zijn 
raadsman zodoende wisten dat het von
nisgerecht eventueel de internering zou 
uitspreken. 

het Hof noch uit de beslissing noch uit 
de vermeldingen van de processen-ver
baal van de zittingen van de commissie 
kan opmaken of de commissie bij de 

16 september 1981 86 behandeling van de zaak regelmatig was 
samengesteld en of de leden van de com
missie, die beraadslaagd hebben en de 
beslissing hebben gewezen, alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond. 

2. - Internering- Wettigheid van de 
beslissing - Begrip. 

Naar recht verantwoord en niet tegen
strijdig is de beslissing waarbij wordt be
volen dat de beklaagde wordt gei'nter
neerd, zulks op grond van twee deskun
digenonderzoeken, waarvan het een vast
stelt dat de eiser op het ogenblik van de 
hem ten laste gelegde feiten in een ern
stige staat van geestesstoornis verkeerde 
die hem ongeschikt maakte tot het con
troleren van zijn daden en dat hij thans 
nog in die staat verkeert, en waarvan 
het ander, hoewel het zegt dat er geen 
reden is tot internering, die vaststelling 

2 juni 1982 1216 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

6. - Niet-inachtneming van de aan de 
gei'nterneerde voorgeschreven voorwaar
den - Beoordeling door de commissie 
tot bescherming van de maatschappij. 

De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt in feite op en 
derhalve onaantastbare wijze de niet
inachtneming van de voorwaarden die 
aan de gei'nterneerde bij zijn invrijheid-evenwel niet tegenspreekt. 

16 september 1981 
stelling op proef zijn opgelegd, alsmede 

86 de mogelijkheden tot sociale reclassering 

3. - Internering - Verdachte die zich 
al dan niet in een ernstige staat van 
geestesstoornis of van zwakzinnigheid 
bevindt die hem ongeschikt maakt tot 
het controleren van zijn daden 
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrech ter. 

5 januari 1982 578 

4. - Internering - Verdachte die een 
gevaar voor de maatschappij betekent -
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter. 

De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze, in feite, of de verdachte, die 
ongeschikt is om zijn daden te controle
ren, een gevaar voor de maatschappij 
oplevert. (Artt. 1 en 7 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

5 januari 1982 578 

HOOFDSTUK IV 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 

MAATSCHAPPIJ 

Afdeling 1. - Samenstelling. 

5. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij, uitspraak doende over 
de invrijheidstelling van een gei'nter
neerde - Samenstelling - Geen moge
lijkheid om na te gaan of de commissie 
in de verschillende stadia van de proce
dure regelmatig was samengesteld -
Nietige beslissing. 

Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij, uitspraak doende over de invrijheid
stelling van een gei'nterneerde, wanneer 

van die gei'nterneerde. 
16 juni 1982 1298 

7. - Beslissing waarb1j een commissie 
tot bescherming van de maatschapij een 
gedeelte van haar rechtsprekende 
bevoegdheid overdraagt aan de bestuur
lijke overheid - Nietig. 

Nietig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij die een gedeelte van haar 
rechtsprekende bevoegdheid aan de bes
tuurlijke overheid overdraagt door ener
zijds de invrijheidstelling op proef van 
de gei'nterneerde te bevelen en ander
zijds de uitvoering van die beslissing 
afhankelijk te stellen van de vervulling 
van bepaalde voorwaarden voor de 
reclassering van de gei:nterneerde, en 
wel de mogelijkheid van zijn onderbren
ging in een geschikt tehuis en van zijn 
tewerkstelling in een beschutte werk
plaats. (Art. 18, eerste lid, wet 1 juli 1964; 
art. 11, eerste lid, Ger.W.) 

17 augustus 1982 1411 

Afdeling 3. - Rechtspleging. 

8. - Beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij -
Door de commissieleden niet onderte
kende beslissing - Nietige beslissing -
Vereiste. 

Nietig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij, wanneer zij enkel door de 
secretaris van de commissie is onderte
kend maar niet door de commissieleden, 
door wie zij is gewezen, en niet is vast-
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gesteld dat de leden in de onmogelijk
heid verkeerden zulks te doen. 
(Artt. 12, 16 en 31 Wet Bescherming 
Maatschappij; artt. 782 en 786 Ger.W.) 

30 september 1981 167 

9. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij over 
de invrijheidstelling van een gei"nter
neerde - Geen vaststelling dat de direc
teur of de geneesheer van de inrichting 
is gehoord - Nietige beslissing. 

25 november 1981 419 

10. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij die vaststelt dat de 
geestestoestand van een veroordeelde, 
die werd gei"nterneerd bij beslissing van 
de minister van Justitie, niet voldoende 
verbeterd is zodat zijn verdere interne
ring nog nodig is - Cassatieberoep niet 
ontvankelijk. 

1 december 1981 451 

11. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij die de inrichting aan
wijst waar de internering zal plaatsvin
den, ter uitvoering van een beslissing 
van de minister van Justitie overeen
komstig artikel 21 van de wet tot be
scherming van de maatschappij Cas
satieberoep niet ontvankelijk. 

1 december 1981 451 

12. - Misdrijf gepleegd door een op 
proef in vrijheid gelaten geinterneerde 
- Vervolging wegens dat misdrijf. 

W anneer een op proef in vrijheid gela
ten ge!nterneerde een nieuw misdrijf 
pleegt, kan hij daarvoor strafrechtelijk 
worden vervolgd; de door de procureur 
des Konings ingevolge art. 20, tweede 
lid, Wet Bescherming Maatschappij 
genomen vordering tot wederopneming 
en de door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij genomen be
slissing tot wederopneming beletten niet 
dat het openbaar ministerie vervolgingen 
instelt of voortzet. 

17 maart 1982 886 

dienend wegens die vaststellingen -
Commissie niet gehouden die voorstellen 
te beantwoorden. 

30 maart 1982 946 

14. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Aanwijzing door die 
commissie van de inrichting waarin de 
internering zal plaatsvinden - Cassatie
beroep niet ontvankelijk. 

De beslissing waarbij de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, ter 
uitvoering van een rechterlijke beslis
sing van internering, de inrichting aan
wijst waarin de internering zal plaatsvin
den, is niet vatbaar voor cassatieberoep. 
(Artt. 407 en 413 Sv.; art. 14 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

11 mei 1982 1123 

15. - Regels inzake voorlopige hechte
nis - Regels niet toepasselijk inzake 
wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde geinterneerde. 

De regels inzake voorlopige hechtenis 
zijn niet toepasselijk op de wederopne
ming, krachtens art. 20 Wet Bescher
ming Maatschappij, van een op proef in 
vrijheid gestelde ge!nterneerde. 

16 juni 1982 1298 

16. - Recht van verdediging - Schen
ding van het recht van verdediging voor 
de commissie niet aangevoerd door de 
raadsman van de geinterneerde - Aan
voering van die schending voor het Hof 
- Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 

Voor het Hof kan niet voor het eerst 
worden aangevoerd een middel hieruit 
afgeleid dat de raadsman van de ge!nter
neerde, met miskenning van het recht 
van verdediging, niet tijdig inzage heeft 
kunnen nemen van een medisch verslag, 
terwijl die raadsman zulks niet voor de 
commissie heeft aangevoerd en evenmin 
heeft gevraagd dat de zaak zou worden 
verdaagd om een nieuwe conclusie te 
kunnen indienen. 

23 juni 1982 1333 

HOOFDSTUK V 
13. - Commissie tot bescherming van HOGE COMMISSIE 

de maatschappij die de wederopneming 
van een op proef in vrijheid gestelde HOOFDSTUK VI 
geinterneerde beveelt- Voorziening van 
de geinterneerde die aanvoert dat de TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI-

VISTEN 
beslissing niet is ingegaan op zijn voor-
stellen tot reclassering - Beslissing die 17. - Terbeschikkingstelling van de 
vaststelt dat de geestestoestand van regering - Aanvraag van de veroor
betrokkene niet voldoende is verbeterd deelde om van de gevolgen van die be
en dat in zijn gedragingen een gevaar slissing te worden ontheven - Aanvang 
voor de maatschappij waarneembaar is van de termijn voor het indienen van de 
- Voorstellen tot reclassering niet meer , aanvraag. 
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De termijn van drie of vijf jaar, naar 
gelang van het geval, na het verstrijken 
waarvan de recidivist of gewoontemisda
diger mag vragen te worden ontheven 
van de gevolgen van de beslissing die 
hem krachtens de artikelen 22 en 23 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij ter beschikking van de regering 
stelt, begint niet te !open vanaf de daad
werkelijke beroving van de vrijheid inge
volge de bevolen terbeschikkingstelling, 
maar wel vanaf het verstrijken van de 
andere straf dan de terbeschikkingstel
ling van de regering. (Art. 26 Wet Be
scherming Maatschappij.) 

8 juni 1982 1244 

18. - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Ontheffing van de gevolgen 
van die beslissing - Arrest van het hoi 
van beroep Voorafgaand verzoek
schrift aan de procureur-generaal - Ter
mijnen. 

De recidivist of gewoontemisdadiger 
die ter beschikking van de regering is 
gesteld, kan van de gevolgen van die be
slissing worden ontheven door het hof 
van beroep in welks rechtsgebied het 
rechtscollege dat die beslissing heeft uit
gesproken, zijn zetel heeft. Daartoe moet 
hij een aanvraag richten tot de procu
reur-generaal bij dat hof; deze aanvraag 
mag worden ingediend, naar gelang van 
het geval, drie of vijf jaar na het verstrij
ken van de straf en vervolgens om de 
drie of vijf jaar. (Art. 26 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

8 juni 1982 1244 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

BE SLAG 
1. - Bewarend beslag op zeeschepen 

en binnenschepen - Bewarend beslag 
op een zeeschip- Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 1468, tweede lid, letter q - Be
slag dat kan worden toegestaan tot waar
borg van een zeevordering die onder 
meer " scheepsverband » tot oorzaak 
heeft. 

Uit art. 1468, tweede lid, letter q, 
Ger.W. volgt dat, ook al is de « mortga
ge » - welk begrip in de Nederlandse 
tekst aangeduid is met de term 
« scheepsverband » - als zodanig geen 
instituut van Belgisch recht, bewarend 
beslag niettemin kan worden gelegd op 
een zeeschip, als het beslag strekt tot 
het waarborgen van een zeevordering 

die onder meer tot oorzaak heeft een 
naar het recht van de Angelsaksische 
(common law) Ianden bestaande « mort
gage », in de gevallen waarin deze door 
de Belgische rechter moet worden er
kend. 

18 september 1981 96 

2. - Bewarend beslag op onroerend 
goed - Vernieuwing van het beslag -
Gevolg. 

De vernieuwing van het bewarend be
slag op · onroerend goed, bedoeld in de 
artt. 1437, 1438 en 1439 Ger.W., heeft een 
verlenging, zonder onderbreking, van het 
vroegere beslag tot gevolg. 

30 oktober 1981 320 

3. - Bewarend beslag op onroerend 
goed - Nieuw beslag na het verstrijken 
van de geldigheidsduur van een vroeger 
beslag - Geldigheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
hindert dat de schuldeiser, na het ver
strijken van de geldigheidsduur van een 
bewarend beslag op onroerend goed, toe
lating kan bekomen om een nieuw bewa
rend beslag te leggen op hetzelfde goed 
ten laste van dezelfde schuldenaar en 
wegens dezelfde inschuld. 

30 oktober 1981 320 

4. - Bewarend beslag Beslag op 
een zeeschip - Eigenaar - Fout van de 
eigenaar zelf - Aansprakelijkheid -
Beperking - Beslagrechter - Bevoegd
heid. 

W anneer de eigenaar van een zee
schip, met toepassing van art. 1, 1, eerste 
lid, Internationaal Verdrag nopens de 
beperking van de aansprakelijkheid van 
eigenaren van zeeschepen 10 okt. 1957, 
zich op de beperking van zijn aansprake
lijkheid beroept en de schuldeiser 
opwerpt dat de eigenaar zelf een fout 
heeft begaan, onderzoekt de beslagrech
ter, binnen de grenzen die hem door het 
gemene recht zijn opgelegd bij de teet
sing van de schuldvordering aan de 
vereisten van art. 1415, eerste lid, 
Ger.W., of de schade waaruit de schuld
vordering is ontstaan, door de fout van 
de eigenaar zelf is veroorzaakt. 

26 maart 1982 933 

5. - Beperking van overdracht en van 
beslag Opzeggingsvergoeding ver
schuldigd wegens beiHndiging van de 
arbeidsovereenkomst - Voor overdracht 
of beslag vatbaar gedeelte van de vergoe
ding - Vaststelling. 

De opzeggingsvergoeding is gelijk aan 
het lopend loon dat overeenstemt met de 
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duur van de opzeggingstermijn; bij de 
vaststelling van het voor overdracht of 
beslag vatbaar gedeelte van die vergoe
ding moet echter overeenkomstig art. 
1409 Ger.W. voor elke kalendermaand re
kening worden gehouden met de bedra
gen die krachtens die wetsbepaling kun
nen worden overgedragen of in beslag 
genomen. 

3 mei 1982 1069 

6. - Beperking van overdracht en van 
beslag - Bedragen betaald ter uitvoe
ring van een arbeidsovereenkomst -
Begrip. 

De betaling van een opzeggingsvergoe
ding in geval van ontslag zonder drin
gende reden en zonder opzegging is de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
in de zin van art. 1049, eerste lid, Ger.W. 

3 mei 1982 · 1069 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 
1. - Burgerlijke zaken - Afschrift 

van het exploot van betekening van het 
cassatieverzoekschrift niet overeenstem
mend met het origineel - De persoon 
aan wie het stuk is betekend, kan zich 
op de nietigheid ten gevolge van die niet
overeenstemming enkel beroepen als hij 
daardoor in zijn belangen is ![eschaad. 

8 oktober 1981 206 

2. - Burgerlijke zaken - Vermelding 
in het exploot van de naam en de voor
naam van de gerechtsdeurwaarder en 
van het adres van zijn kantoor - Op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vermelding. 

Niet-vermelding in het exploot van een 
gerechtsdeurwaarder van betekening 
van diens naam en voornaam, alsmede 
van het adres van zijn kantoor, heeft 
nietigheid van het exploot tot gevolg 
(Ger.W., artt. 861 en 862, § 1, 4", ook al 
heeft dit verzuim de belangen van de 
partij, die de exceptie opwerpt, niet ge
schaad. 

30 november 1981 446 

3. - Betekening aan een vennoot
schap met rechtspersoonlijkheid - Bete
kening van het vonnis op de « maat
schappelijke zetel » van de vennootschap 
ter plaatse waar de oorspronkelijke dag
vaarding is geschied en die de vennoot
schap in haar conclusie had opgegeven 
- Maatschappelijke zetel door de ven
nootschap naar een andere plaats over
gebracht zonder de oorspronkelijke eiser 
of de griffie te verwittigen - Re![elma
tige betekening (art. 42, !1', Ger. W:) 

Wanneer een vennootschap, als · ver
weerster, haar « maatschappelijke zetel ,, 
in de loop van het proces naar een 
andere plaats overbrengt zonder de eiser 
te verwittigen, geschiedt de betekening 
van het vonnis rechtsgeldig op de plaats 
waar de maatschappelijke zetel ten tijde 
van de dagvaarding was gevestigd en die 
zij in haar conclusie had opgegeven. 

1 februari 1982 712 

4. - Betekening in het buitenland -
Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Verblijf
plaats in Belgie van geadresseerde 
bekend - Betekening als ongedaan be
schouwd. 

Luidens art. 40 Ger.W. moet de beteke
ning aan de buitenlandse woonplaats als 
ongedaan worden beschouwd, indien de 
partij, op wier verzoek ze is verricht, de 
verblijfplaats in Belgie van geadres
seerde kende; de bepaling van art. 293, 
§ 1, W.I.B. dat de deurwaarders de te 
betekenen exploten bij ter post aangete
kende brief mogen toezenden, doet geen 
afbreuk aan vorenvermelde regel van 
artikel 40. 

9 maart 1982 848 

5. Strafzaken Afgifte van 
gedingstukken en van rechterlijke beslis
singen aan personen die zich bevinden 
op het grondgebied van het Groothertog
dom Luxemburg of van het Koninkrijk 
der Nederlanden - Voorschriften. 

W anneer in strafzaken gedingstukken 
en rechterlijke beslissingen moeten wor
den medegedeeld aan personen, die zich 
bevinden op het grondgebied van het 
Groothertogdom Luxemburg en of van 

· het Koninkrijk der Nederlanden, worden 
zij hun toegezonden hetzij rechtstreeks 
bij aangetekend schrijven door de 
bevoegde autoriteiten of gerechtsdeur
waarders, hetzij door bemiddeling van 
het bevoegde parket van de aangezochte 
Staat (Art. 30 Verdrag aangaande de uit
levering en de rechtshulp tussen het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom 
Luxemburg en het Koninkrijk der 
Nederlanden, ondertekend te Brussel op 
27 juni 1962 en goedgekeurd bij wet van 
1 juni 1964.) 

31 maart 1982 953 

6. - Betekening van een exploot aan 
een partij die in Belgie verblijft of die er 
keuze van woonplaats heeft gedaan -
Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Toepas
singsvereisten. 

Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger.W., is 
de betekening in het buitenland onge
daan indien de partij, op wier verzoek zij 
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verricht is, de woonplaats of de verblijf
plaats of de gekozen woonplaats van de 
geadresseerde in Belgie kende; zulks 
geldt ook als keuze van woonplaats is 
gedaan in het exploot van betekening 
van het bestreden arrest. 

1 april 1982 963 

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 
vermelden van de persoon aan wie af
schrift is ter hand gesteld. 

3 juni 1982 1227 
7. - Burgerlijke zaken - Betekening 

van akten die in de Bondsrepubliek 10. - Geen vermelding van de naam 
Duitsland zijn opgemaakt _ Betekening en de voornaam van de persoon aan wie 
aan personen wier verblijfplaats op het het afschrift van het exploot is ter hand 
Belgisch grondgebied is gevestigd _ gesteld - Onregelmatigheid waardoor 
WFze van betekening. het exploot nietig is - Nietigheid die 

" ambtshalve door de rechter kan worden De tussen de Belgische Regering en de 
bl D . uitgesproken. 

Regering van de Bondsrepu iek mts- Niet-vermelding van de naam en de 
land op 25 april 1959 gesloten overeen- voornaam van de persoon aan wie het 
komst tot het vergemakkelijken van de 
rechtsbetrekkingen bij de toepassing van afschrift van het exploot van betekening 

G h is ter hand gesteld, heeft nietigheid van 
het op 1 maart 1954 te 's- raven age ge- dit exploot ten gevolge; deze nietigheid 
sloten en bij de wet van 28 maart 1958 
goedgekeurde Verdrag veroorlooft niet wordt ambtshalve door de rechter uitge
dat gerechtelijke of buitengerechtelijke sproken. (Art. 862. § 1, go, en§ 2, Ger.W.) 
in de Bondsrepubliek Duitsland opge- 3 juni 1982 1227 
maakte stukken, i.v.m. burgerlijke zaken .. . 
en handelszaken, rechtstreeks over de I 11. - Burger~IJk~ zaJ:en - B~tekenmg 
post worden toegezonden aan personen van _een voorz1emng m cassat1e - Al
die op het Belgische grondgebied verblij- schrHt van de akte ter hand ~esteld van 
ven. een andere persoon dan d1e waarvan 

7 mei 1982 1095 sprake is in art 37 Ger. W. - Onregelma
tigheid waardoor het recht van verdedi
ging niet is geschaad - Geldige beteke
ning. 

8. - Burgerlijke zaken - Gerechte
lijke en buitengerechtelijke stukken 
welke in de Bondsrepubliek Duitsland 
zijn opgemaakt en bestemd voor perso
nen die op het Belgisch grondgebied ver
blijven - Wijze van verzendinff. 

De in de Bondsrepubliek Duitsland op
gemaakte gerechtelijke en buitengerech
telijke stukken i.v.m. burgerlijke zaken 
en handelszaken, die bestemd zijn voor 
personen die op het Belgische grondge
bied verblijven, worden, met het oog op 
hun betekening aan de geadresseerde, 
door de bevoegde Duitse rechterlijke 
overheid rechtstreeks gezonden aan de 
procureur des Konings in wiens rechts- · 
gebied degene voor wie het stuk bestemd 
is zich bevindt. (Art. 40, eerste lid, 
G~r.W.; art. 1.1, 2°, Overeenkomst 25 
april 1959 tussen de Belgische Regering 
en de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland ten einde de toepassing te ver
gemakkelijken van art. 6 Internationaal 
Verdrag betreffende de burgerlijke rechts
vordering, te Den Haag, op 1 maart 1954_ 
ondertekend en goedgekeurd bij de wet 
van 28 maart 1958.) 

7 mei 1982 1095 

9. - Vermelding van de naam, de 
voornamen en de hoedanigheid van de 
persoon aan wie afschrift is ter hand 
gesteld. 

Ingevolge art. 861 Ger.W. heeft de nie
tigheid wegens de onregelmatigheid 
voortvloeiend U:it de omstandigheid dat 
het afschrift van het exploot van beteke
ning van het verzoekschrift tot cassatie 
aan een ander dan een van de in art. 37 
Ger.W. bedoelde personen is afgegeven, 
geen invloed op de rechtsgeldigheid van 
de betekening, vermits de betrokken par
tij niet aannemelijk gemaakt of aange
voerd heeft dat zij door die onregelma
tigheid in haar belangen is geschaad. 

3 juni 1982 1227 

12. - Afschrift van het exploot -
Handtekening van de gerechtsdeurwaar
der - Wettelijk vereiste rechtsvorm. 

Het afschrift van een exploot van bete
kening dat niet door de optredende 
gerechtsdeurwaarder is ondertekend, is· 
nietig, ook al zijn door het ontbreken 
van de handtekening geen belangen ge
schaad en ook al is het origineel van de 
akte ondertekend. (Artt. 45, 862, § 1, 2°, 
en 867 Ger.W.) 

14 juni 1982 1266 

13. - Betekening op de plaats die de 
wet bepaalt - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 862, § 1, U' - Begrip. 
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W anneer de betekening van een akte 

overeenkomstig art. 35 Ger.W. is gedaan 
aan de woonplaats van de geadresseerde, 
in de zin van art. 36 van dat wetboek, 
maar het adres verkeerd is omdat de ge
adresseerde v66r de betekening is afge
voerd maar een ander adres, heeft de on
regelmatigheid van die betekening be
trekking op de aanwijzing van de woon
plaats van de geadresseerde, die krach
tens art. 43, 3°, van hetzelfde wetboek op 
straffe van nietigheid moet worden ver
meld en geenszins op de vermelding, dat 
de akte is betekend op de plaats die de 
wet bepaalt, in de zin van art. 862, § 1, 9°, 
van dat wetboek; daaruit volgt dat de 
nietigheid door de rechter niet ambtshal
ve wordt uitgesproken en dat hij die ai
leen kan verklaren, indien de onregelma
tigheid de belangen schaadt van de 
partij die de exceptie opwerpt. (Artt. 860, 
861 en 862 Ger.W.) 

24 juni 1982 1344 

14. - Betekening aan de woonplaats 
van de geadresseerde - Onjuiste aan
wijzing van de woonplaats - Onregel
matige betekening - Gevolg. 

W anneer de betekening van een akte 
overeenkomstig art. 35 Ger.W. is gedaan 
aan de woonplaats van de geadresseerde, 
in de zin van art. 36 van dat wetboek, 
maar het adres verkeerd is omdat de ge
adresseerde v66r de betekening is afge
voerd naar een ander adres, heeft de on
regelmatigheid van die betekening be
trekking op de aanwijzing van de woon
plaats van de geadresseerde, die krach
tens art. 43, 3°, van hetzelfde wetboek op 
straffe van nietigheid moet worden ver
meld en geenszins op de vermelding, dat 
de akte is betekend op de plaats die de 
wet bepaalt, in de zin van art. 862, § 1, 9°, 
van dat wetboek; daaruit volgt dat de 
nietigheid door de rechter niet ambtshal
ve wordt uitgesproken en dat hij die ai
leen kan verklaren, indien de onregelma
tigheid de belangen schaadt van de 
partij die de exceptie opwerpt. (Artt. 860, 
861 en 862 Ger.W.) 

24 juni 1982 1344 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

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

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

Afdeling 3. - Geschillen inzake be
voegdheid. 

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Aanleg. 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 
Afdeling 3. - Geschillen inzake be

voegdheid (zie : Regeling van rechts
gebied). 

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. - Gemeente- en provinciebe
lastingen. 

Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen. 

Afdeling 3. - Andere belastingen. 

1. - Aanleg - Belastingzaken - Wet
hoek Belasting over de Toegevoegde 
Waarde, art. 59, § 2 - Beslissing van de 
vrederechter die een deskundigenonder
zoek beveelt - Vonnis in eerste aanleg 
gewezen. 

Noch uit art. 59, § 2, Wetboek Belas
ting over de Toegevoegde Waarde, noch 
uit K.B. nr. 15 van 3 juni 1979 tot rege
ling van de schattingsprocedure, noch uit 
enige andere wettelijke bepaling blijkt 
dat het vonnis van de vrederechter, 
rechtdoende op het verzoek van het be
stuur, ingevolge art. 14 van genoemd 
koninklijk besluit, om een of drie des
kundigen aan te stellen, niet vatbaar is 
voor hager beroep. 

4 februari 1982 729 

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe- HOOFDSTUK III 
lastingen. BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 2. Inkomstenbelastingen. 
Afdeling 3. - Andere belastingen. Afdeling 1. - Aanleg. 
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Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

2. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Tijdstip waarop ze wordt 
beoordeeld. 

In de regel · wordt de volstrekte 
bevoegdheid van een rechtscollege beoor
deeld op het tijdstip waarop de vordering 
is ingediend. 

22 oktober 1981 282 
3. - Burgerlijke zaken - Bevoegd

heid - Respectieve rechten en ver
plichtingen van de echtgenoten - Drin
gende en voorlopige maatregelen 
Burgerlijk Wetboek, art. 223 - Indiening 
achteraf van een verzoekschrift tot echt
scheiding - Bevoegdheid van de vrede
rechter - Grenzen. 

De dringende voorlopige maatregelen 
die de vrederechter bevolen heeft in het 
kader van de hem bij art. 223 B.W. toe
gekende bevoegdheid blijven, niettegen
staande de inleiding van een ver
zoekschrift tot echtscheiding of tot schei
ding van tafel en bed, uitvoerbaar totdat 
de rechtbank of de voorzitter van de 
rechtbank in kort geding een beslissing 
heeft gewezen, tenzij die maatregelen 
een einde hadden genomen door het ver
strijken van de door de vrederechter 
vastgestelde termijn. 

22 oktober 1981 282 

4. - Burgerlijke zaken Volstrekte 
bevoegdheid - Wet van 22 juli 1970 op 
de ruilverkaveling van landeigendommen 
uit kracht van de wet - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 591, 11" - Bevoegdheid 
van de vrederechter om kennis te nemen 
van geschillen inzake ruilverkavelingen 
van landeigendommen - Begrip. 

Artikel 591, 11", van het Gerechtelijk 
W etboek, luidens hetwelk de vrederech
ter kennis neemt, ongeacht het bedrag 
van de vordering, van de geschillen 
inzake ruilverkavelingen van landeigen
dommen, doelt alleen op de betwistingen 
die uitdrukkelijk zijn bepaald bij de wet 
van 22 juli 1970 en die ook reeds door de 
bepalingen van de wet van 25 juni 1956 
waren bedoeld. 

26 februari 1982 823 

5. Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Beslagrechter - Bewarend 
beslag - Beslag op een zeeschip 
Aansprakelijkheid van de eigenaar 
Bevoegdheid van de beslagrechter -
Grenzen. 

Wanneer de eigenaar van een zee
schip, met toepassing van art. 1, 1, eerste 

lid, Internationaal Verdrag nopens de 
beperking van de aansprakelijkheid van 
eigenaren van zeeschepen 10 okt. 1957, 
zich op de beperking van zijn aansprake
lijkheid beroept en de schuldeiser 
opwerpt dat de eigenaar zelf een fout 
heeft begaan, onderzoekt de beslagrech
ter, binnen de grenzen die hem door het 
gemene recht zijn opgelegd bij de toet
sing van de schuldvordering aan de 
vereisten van art. 1415, eerste lid, 
Ger.W., of de schade waaruit de schuld
vordering is ontstaan, door de fout van 
de eigenaar zelf is veroorzaakt. 

26 maart 1982 933 

6. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Bevoegdheid van de be
slagrechter - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter dat het geschil tus
sen de pleiters betrekking heeft op zwa
righeden bij de uitvoering en krachtens 
de artt. 1395 en 1498 Ger.W. tot de vol~ 
strekte bevoegdheid van de beslagrechter 
behoort, wanneer hij niet vaststelt dat de 
vordering betrekking heeft op bewa
rende beslagen of op middelen tot tenuit
voerlegging, als bedoeld in art. 1395 
Ger.W., en evenmin vaststelt dat er een 
zwarigheid is bij de uitvoering, in de zin 
van art. 1498 van hetzelfde wetboek, 
d.w.z. een zwarigheid betreffende een 
gedwongen tenuitvoerlegging. 

6 mei 1982 1094 

7. - Materiele bevoegdheid- Betwis
ting over de opname, in het bevoorrecht 
passief van het faillissement, van een 
schuldvordering waarvan het bestaan 
noch de hoegrootheid wordt betwist -
Uitsluitende bevoegdheid van de recht
bank van koophandel. 

De betwisting nopens de opname in 
het bevoorrechte passief van het faillis
sement, van een schuldvordering, waar
van het bestaan noch de hoegrootheid 
wordt betwist, behoort tot het bijzonder 
recht dat het stelsel van het faillisse
ment beheerst; alleen de rechtbank van 
koophandel is bevoegd om over die be
t11\Tisting uitspraak te doen. (Art. 574, 2°, 
Ger.W.; art. 547 Faillissementswet.) . 

25 juni 1982 1362 

8. - Burgerlijke zaken - Materiele 
bevoegdheid - Regels van openbare 
orde. 

De materiele bevoegdheid van de 
rechtbanken raakt de openbare orde; 
overeenkomstig art. 706 Ger.W. kunnen 
de partijen voor de arbeidsrechtbank, de 
rechtbank van koophandel of de vrede-
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rechter slechts vrijwillig verschijnen 
« wanneer het geschil tot hun bevoegd
heid behoort "· 

25 juni 1982 1362 

§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

9. Burgerlijke zaken bevoegd-
heid ratione loci - Persoonlijke Jening 
op afbetaling - Wet 9 juli 1957, aange
vuld bij die van 5 maart 1965 - Vorde
ring tot terugbetaling van een persoon
Jijke Jening op afbetaling - Art. 628, 8', 
Ger. W., gewijzigd bij art. 33 van de wet 
van 15 juli 1970 - Uitsluitende bevoegd
heid van de rechter van de woonplaats 
van de Jener, oak al betreft de Jening een 
nominaal bedrag dat te hoog ligt opdat 
de lening zou vallen onder toepassing 
van de voormelde wet van 9 juli 1957, 
aangevuld bij die van 5 maart 1965. (Art. 
530 Ger.W.) 

12 februari 1982 766 

Afdeling 3. - Geschillen inzake be
voegdheid. 

10. - Burgerlijke zaken - Verschei
dene vorderingen bij een zelfde akte 
ingesteld - Geen samenhang - Onbe
voegdheid van de rechter om kennis te 
nemen van een van die vorderingen -
Rechter niet verplicht aile vorderingen 
naar de arrondissementsrechtbank te 
verwijzen. 

Hoewel krachtens art. 701 Ger.W. ver
scheidene vorderingen tussen twee of 
meer partijen, indien zij samenhangend 
zijn, bij een zelfde akte kunnen worden 
ingesteld, volgt daaruit echter niet dat, 
wanneer de rechter wettig beslist dat die 
vorderingen niet samenhangend zijn, 
aile vorderingen toch naar de arrondisse
mentsrechtbank moeten worden verwe
zen, als de rechter oordeelt dat hij voor 
een van de vorderingen onbevoegd is. 

17 september 1981 92 

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

11. - Sociale zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Werkloosheid - Beslis
sing van het beheerscomite van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening overeen
komstig artikel129 Werkloosheidsbesluit 
- Bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

De arbeidsgerechten zijn bevoegd om 
kennis te nemen van betwistingen aan
gaande beslissingen die het beheersco
mite overeenkomstig artikel 129 Werk
loosheidsbesluit heeft genomen. 

21 september 1981 108 

12. - Sociale zaken - Bevoegdheid 
van de Belgische arbeidsgerechten -
Verdrag tussen de Lid-Staten van de 
Europese Economische Gemeenschap 
ondertekend te Brussel op 27 sept. 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken, 
art. 18 - Aanwijzing van een buiten
Jands rechter door partijen - Verschij
ning van de partijen voor een eigenlands 
rechter - Bevoegdheid van deze laatste 
pas betwist na verweer ten grande -
Eigenlands rechter bevoegd. 

Ook wanneer partijen bij overeen
komst een bevoegde buitenlandse rech
ter hebben aangewezen in de zin van 
art. 17 van het Verdrag tussen de Lid
Staten van de Europese Economische 
Gemeenschap ondertekend te Brussel op 
27 sept. 1968, is de Belgische arbeids
rechtbank bevoegd om van een geschil 
inzake arbeidsovereenkomsten kennis te 
nemen, wanneer de verweerder voor die 
rechtbank verschenen is en de betwis
ting van bevoegdheid pas heeft opgewor
pen in een latere conclusie dan die waar
bij hij voordien zijn verweer ten gronde 
had voorgedragen. (Art. 18 Executiever
drag van 27 sept. 1968, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971.) 

5 oktober 1981 179 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

13. - Strafzaken - Persoon onder
worpen aan de militaire rechtsmacht en 
persoon onderworpen aan de gewone 
rechtsmacht, vervolgd hetzij als daders, 
mededaders van of medeplichtigen aan 
een misdrijf, hetzij wegens samenhan
gende misdrijven - Bevoegdheid van de 
gewone rechtsmacht - Vereisten. 

De gewone rechtsmacht is bevoegd om 
een persoon te oordelen die onderworpen 
is aan de militaire rechtsmacht en die te 
zamen met een aan de gewone rechts
macht onderworpen persoon vervolgd 
wordt, hetzij als dader, mededader van 
of medeplichtige aan een misdrijf tegen 
de strafwetten, hetzij wegens samenhan
gende misdrijven, op voorwaarde dat ze 
tegelijkertijd worden vervolgd. (Art. 26, 
eerste lid, wet van 15 juni 1899.) 

2 september 1981 2 
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14. - Strafzaken - Vervolging voor 
het militair gerecht van personen die 
aan de militaire rechtsmacht zijn onder
worpen - Schorsing van de uitspraak 
om de personen, die aan de gewone 
rechtsmacht onderworpen zijn, mede te 
vervolgen - Vereisten. 

Krachtens art. 29 wet van 15 juni 1899, 
houdende titel I van het Wetboek van 
Strafrechtspleging voor het leger, dat 
« strekt tot voorkoming van een geschil 
dat regeling van rechtsgebied noodzake
lijk zou maken » schorst het militair ge
recht de uitspraak aileen « voor zover de 
militaire rechtsmacht van gevoelen is 
dat er reden bestaat personen, onderwor
pen aan de gewone rechtsmacht, in de 
rechtsvervolging te begrijpen ». 

de dood ten gevolge he-eft gehad. (Art. 
138, 6', Sv.) 

12 mei 1982 1124 

19. - Strafzaken Wegverkeer -
Vluchtmisdrijf - Vluchtmisdrijf bij een 
ongeval dat voor een ander slagen, ver
wondingen of de dood ten gevolge heeft 
gehad - Onbevoegdheid van de politie
rechtbank. 

De politierechtbank is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een vluchtmisdrijf 
naar aanleiding van een ongeval, dat 
voor een ander slagen, verwondingen of 
de dood ten gevolge heeft gehad. (Art. 
138, 6'; Sv.) 

16 juni 1982 1299 

2 september 1981 

15. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Raadkamer die een beklaagde verwijst 
naar de correctionele rechtbank - Wan
bedrijf gepleegd buiten het arrondisse
ment - Beklaagde die geen verblijf
plaats heeft in het arrondissement en 
daar niet is gevonden - Onbevoegdheid 
van de raadkamer van dit arrondisse
ment. 

Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegd-
2 heid (zie : Regeling van rechtsge

bied). 

27 oktober 1981 301 

16. - Strafzaken Samenhang -
Samenvoeging - Vordering tot samen
voeging van een bij een hof van beroep 
aanhangige zaak en van een andere 
zaak die voor een ander hof van beroep 
is gebracht - Bevoegdheid. 

Een hof van beroep is niet bevoegd om 
een aldaar aanhangige zaak voor samen
voeging naar een ander hof van beroep 
te verwijzen, wegens een beweerde 
samenhang tussen die zaak en een zaak 
die voor een ander hof van beroep is 
gebracht. 

8 december 1981 471 

17. - Bevoegdheid Strafzaken -
Overtreding inzake wegverkeer 
Beklaagde die als militair deel uitmaakt 
van een troep te velde - Bevoegdheid 
van het mi1itair gerecht. 

26 januari 1982 667 

18. - Strafzaken - Wegverkeer -
Vluchtmisdrijf - Gepleegd naar aanlei
ding van een ongeval dat voor een ander 
slagen, verwondingen of de dood ten 
gevolge heeft gehad - Onbevoegdheid 
van de politierechtbank. 

De politierechtbank is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een vluchtmisdrijf 
naar aanleiding van een ongeval dat 
voor een ander slagen, verwondingen of 

20. - Strafzaken - Onderzoek ten 
Jaste van twee militairen en van een 
niet-militair - Vordering tot verwijzing 
van drie verdachten naar de correctio
nele rechtbank - Beschikking van de 
raadkamer waarbij wordt vastgesteld dat 
de strafvordering ten Jaste van de niet
militair vervallen is door diens overlij
den, maar waarbij niettemin de andere 
twee verdachten naar de correctionele 
rechtbank worden verwezen wegens mis
drijven die niet uitdrukkel~fk ter kennis 
staan van de gewone rechtbank - Be
slissing waarbij die rechtbank zich onbe
voegd verklaart - Regeling van rech~s
gebied - Vernietiging van de beschik
king - Verwijzing naar de krijgsaudi
teur. 

31 maart 1982 952 

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

BEWIJS 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
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HOOFDSTUK Ill. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde

lingsvrijheid. 
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 - Beoorde

lingsvrij heid. 
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 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Rechtvaardigingsgrond aange
voerd door de beklaagde - Veroorde
Jingsbeslissing waarin wordt vastgesteld 
dat die rechtvaardigingsgrond niet door 
enig geloofwaardig gegeven wordt ge
staafd en dat, zelfs al was dat het geval, 
dan nag ten deze aan de toepassings
vereisten van de aangevoerde rechtvaar
digingsgrond niet is voldaan - Geen 
schending van de regels inzake bewijsle
vering. 

22 december 1981 560 

2. - Strafzaken - Twijfel komt de 
beklaagde ten goede - Begrip. 

Het beginsel, volgens hetwelk twijfel 
ten goede komt aan de beklaagde, wordt 
niet geschonden door de rechter wan
neer hij te kennen geeft dat de gevolg
trekkingen die de beklaagde meende te 
kunnen afleiden uit bepaalde feitelijke 
gegevens, geen twijfel doen ontstaan 
nopens de schuld van de beklaagde en 
het oorzakelijk verband tussen de hem 
verweten onvoorzichtigheid en de schade 
van de burgerlijke partijen. 

3. - Strafzaken - Regels van de 
bewijsvoering in burgerlijke zaken 
Niet toepasselijk. 

In strafzaken wordt in beginsel geen 
toepassing gemaakt van de regels van de 
bewijsvoering in burgerlijke zaken. 

23 april 1982 1021 

4. - Bewijs door geschrift - Burger
Jijke zaken - Wederkerige overeen
komst - Burgerlijk Wetboek, art. 1325 
- Akte op te maken in zoveel originelen 
als er partijen zijn die een onderschei
den belang hebben - Begrip. 

Een geschrift waarop de handtekening 
met carbonpapier is aangebracht, kan 
niet als een origineel worden beschouwd, 
in de zin van art. 1325 B.W. 

28 juni 1982 1367 
5. - Bewijs door geschrift - Burger

Jijke zaken - Wederkerige overeen
komst - Niet-inachtneming van de bij 
art. 1325 B. W. voorgeschreven vormen -
Geen uitvoering van de overeenkomst -
Nietigheid niet gedekt. 

De regel volgens welke hij die een we
derkerige overeenkomst heeft uitge
voerd, niet meer de nietigheid van de ak
te, waarin ze is vastgesteld, kan aanvoe
ren, met toepassing van art. 1325 B.W., 
wordt door de rechter niet miskend, 
wanneer hij oordeelt dat het ontbreken 
van bezwaar vanwege de partij die zich 
op de nietigheid beroept, niet betekent 
dat de overeenkomst is uitgevoerd. 

28 juni 1982 1367 
6. - Bewijs door geschrift - Burger

lijke zaken - Wederkerige overeen
komst - Burgerlijk Wetboek, art. 1325 
- Aide niet opgemaakt in zoveel origi
nelen als er partijen zijn die een onder
scheiden belang hebben - Nietige akte. 

Schending van art. 1325 B.W. omdat de 
akte niet in zoveel originelen is opge
maakt als er partijen zijn die een onder
scheiden belang hebben, brengt nietig
heid mede van de akte, ongeacht welke 
partij het origineel en welke partij het 
afschrift bezit. 

28 juni 1982 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

1367 

7. - Feitelijke vermoedens - Directe 
belastingen - Toezicht van het Hof. 

Hoewel de rechter de feiten, die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt, op on
aantastbare wijze vaststelt en de ge
volgtrekkingen daaruit, nl. dat zij ge-

23 februari 1982 808 i wichtige bepaalde en met elkaar over-



-45-
eenstemmende vermoedens zijn, aan zijn 
oordeel en beleid worden overgelaten, 
gaat het Hof na of de rechter het rechts
begrip « feitelijke vermoedens » niet 
heeft miskend of gedenatureerd en o.m. 
of hij uit de gedane vaststellingen geen 
gevolg heeft getrokken dat daarmee 
geen verband houdt of dat op grond 
daarvan onmogelijk kan worden verant
woord. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 608 
Ger.W.) 

5 november 1981 346 

8. - Feitelijke vermoedens - Directe 
belastingen - Toezicht van het Hoi. 
· Hoewel het bestaan van feiten, waarop 
een rechter steunt als feitelijke vermoe
dens, op onaantastbare wijze door hem 
wordt vastgesteld, en hoewel de gevolg
trekkingen die hij daaruit afleidt, aan 
zijn oordeel en beleid worden overgela
ten, gaat het Hof na of hij het rechtsbe
grip « feitelijk vermoeden » niet heeft 
miskend of gedenatureerd en of hij, met 
name, uit de aldus vastgestelde feiten 
geen gevolgtrekkingen heeft afgeleid die, 
op grond van die feiten, voor geen 
enkele verantwoording vatbaar zijn. 
(Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 608 Ger.W.) 
(Tweede zaak.) 

25 februari 1982 813 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrijheid. 

9. - Burgerlijke zaken - Verbod voor 
de rechter zijn beslissing te gronden op 
persoonlijke kennis van de feiten -
Be grip. 

De rechter, die zijn beslissing laat 
steunen op de hem regelmatig voorge
legde feiten en op uit die feiten afgeleide 
algemeen bekende gegevens, doet geen 
uitspraak op grond van persoonlijke ken
nis van de feiten. 

23 oktober 1981 288 

keraar weigert een vergoeding te betalen 
aan de getroffene van het ongeval dat is 
veroorzaakt door de bestuurder van het 
verzekerde voertuig, omdat die bestuur
der zich door diefstal de macht over het 
motorrijtuig -heeft verschaft, berust de 
bewijslast bij de verzekeraar die zich op 
de diefstal beroept. (Art. 870 Ger.W.; artt. 
2, § 1, eerste lid, en 3, eerste lid W.A.M.
wet.) 

10 december 1981 504 

11. - Burgerlijke zaken - Echtschei
d,ing en scheiding van tafel en bed -
Voorlopige maatregelen - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 1281 - Verblijf in het aan
gewezen huis - Bewijsmiddelen 
Bewijswaarde - Feitelijke beoordeling 
- Grenzen. 

De echtgenoot aan wie tijdens de pro
cedure tot echtscheiding een afzonder
lijke verblijfplaats is toegewezen door de 
rechter kan het bewijs van zijn werke
lijk verblijf in het aangewezen huis leve
ren door alle middelen, met name door 
een getuigschrift van de plaatselijke 
overheid; de feitelijke bewijswaarde van 
die middelen staat ter vrije en in cassa
tie onaantastbare beoordeling van de 
rechter, mits hij de desaangaande 
conclusie beantwoordt en de bewijs
kracht van de stukken niet miskent. 
(Ger.W., art. 1281.) 

29 januari 1982 706 

12. - Schriftelijk bewijs - Burger
lijke zaken - Begin van schriftelijk 
bewijs - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter - Grenzen. 

Nu art. 1357, tweede lid, B.W. als begin 
van schriftelijk bewijs beschouwt elke 
geschreven akte die uitgegaan is van 
degene tegen wie de vordering wordt 
ingesteld, of van de persoon die hem ver
tegenwoordigt, en waardoor het 
beweerde feit waarschijnlijk wordt 
gemaakt, kan de rechter, mits hij het 
begrip << waarschijnlijkheid » niet mis
kent, op onaantastbare wijze in feite 
beoordelen of een geschrift al dan niet 
een te bewijzen feit waarschijnlijk 
maakt. 

30 april 1982 1065 

10. - Bu!gerlijke zaken - Bewijslast 
- W.A.M-verzekering - W.A.M-wet 1 
juli 1956, art. 3, eerste lid - Schade 
veroorzaakt door de bestuurder van het 
verzekerde voertuig - Bewering van de 
verzekeraar dat het voertuig gestolen 
was - Bewijs van de diefstal - De 13. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
bewijslast berust bij de verzekeraar. - Burgerlijk Wetboek, art. 1315- Scha-

W anneer de burgerrechtelijke aanspra- devergoeding wegens morele schade -
kelijkheid waartoe een motorrijtuig aan- Morele schade van de echtgenoot die 
leiding kan geven, gedekt is door een beweert nadeel te hebben geleden door 
verzekering overeenkomstig de bepalin- het overspel van de andere echtgenoot 
gen van de W.A.M.-wet, maar de verze- 1 - Recht op huwelijkstrouw - Misken-
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ning van het recht op huwelijkstrouw -
Geen schending van art. 1315 B. W. 

Art. 1315 B.W. betreffende de bewijs
last in burgerlijke zaken wordt niet ge
schonden wanneer de rechter aan de 
echtgenoot, die beweert nadeel te heb
ben geleden door het overspel van de 
andere echtgenoot, vergoeding wegens 
morele schade toekent op grand van de 
vaststelling dat de echtgenoot die 
beweert dat hij benadeeld is, niettegen
staande de religieuze echtscheiding tus
sen de echtgenoten, schade heeft geleden 
wegens miskenning van zijn recht op 
huwelijkstrouw. 

15 juni 1982 1272 

Afdeling 2. - Geschriften .. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

14. - Burgerlijke zaken - Onder
, hands biljet - « Goed voor » 
Ambachtsman - Ongeletterde. 

AI steunt de bij art. 1326, tweede lid, 
B.W., bepaalde uitzondering die de 
ambachtslieden, landbouwers, wijngaar
deniers, dagloners of dienstboden vrij
stelt van de door het eerste lid van die 
wetsbepaling voorgeschreven formaliteit 
van het « goed voor , of « goedgekeurd 
voor », waarbij de som of de hoeveelheid 
van de zaak voluit in letters is uitge
drukt, hierop dat de wetgever gemeend 
heeft dat de personen behorende tot de 
aangewezen categorieen, meestal onge
letterden waren, maakt de wetgever 
nochtans, voor de toepassing van die uit
zondering geen onderscheid tussen gelet
terde en ongeletterde personen. 

25 juni 1982 1358 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

15. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Verzekeringscontract - Uitleg
ging verenigbaar met die akte - Geen 
miskenning van de bewijskracht van 
akten. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B. W.) 

18 september 1981 99 

16. - Bewijskracht van de akten -
Bewijs door geschrift - Burgerlijke 
zaken - Conclusie - Beslissing waarin 
een bij conclusie ontkend feit als bewe
zen wordt aangemerkt - Miskenning 
van de bew1jskracht van die conclusie 
daaruit aileen niet af te Jeiden. 

24 september 1981 132 

17. - Bewijs door geschrift- BeWJjs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Arrest dat zijn beslissing op de 

overgelegde stukken in het algemeen 
Jaat steunen - Middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van het 
register van aandelen van een vennoot
schap en van een conclusie - Beslissing 
niet inzonderheid op die akten steunend 
- Geen miskenning van de bewijskracht 
van die akten. 

24 september 1981 132 

18. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 

. zaken - Begrip. 
De bewijskracht van een medisch 

attest wordt niet miskend door de rech
ter die van dat attest een uitlegging 
geeft die niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan. 

3 december 1981 463 

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

Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter niet heeft geantwoord op een 
verweermiddel in een conclusie valt niet 
af te leiden dat hij de bewijskracht van 
dat stuk heeft miskend. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

11 december 1981 507 

20. - Bewijs door geschrift- Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Gewone brief - Uitlegging 
verenigbaar met die brief - Geen mis
kenning van de bewijskracht van akten. 

18 februari 1982 778 

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

Een overtreding van een wet in de zin 
van artikel 608 Ger.W. kan geen scherr
ding zijn van de bewijskracht van die 
wet in de zin van de artikelen 1319 tot 
1322 B.W. 

8 maart 1982 844 

22. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Overeenkomst - Uitlegging 
verenigbaar met die akte - Geen mis
kenning van de bew1jskracht van de 
akten. 

De bewijskracht van een. overeen
komst wordt niet miskend door de beslis
sing, waarbij aan die overeenkomst een 
interpretatie wordt gegeven die verenig
baar is met de zin en de draagwijdte van 
de akte die ze vaststelt. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

15 april 1982 987 
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23. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van akten - Burgerlijke zaken 
- Begrip. 

De bewijskracht van de beslissing van 
de eerste rechter wordt niet miskend 
door de appelrechter die aan die beslis
sing geen uitlegging geeft die daarmee 
niet verenigbaar is. 

23 april 1982 1019 

24. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke 
zaken - Beslissing volgens welke in een 
akte een vermelding voorkomt die zij 
eigenlijk niet bevat - Miskenning van 
de bewijskracht van de akte. 

De bewijskracht van een loonbriefje 
waarin het bedrag van een brutomaand
loon vermeld wordt, wordt miskend door 
de beslissing volgens welke op dat 
briefje een ander bedrag staat als werke
lijk brutomaandloon. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) . 

7 juni 1982 1240 
Afdeling 3. - Getuigen. 

25. - Bewijs door getuigen - Burger
lijke zaken - Aanbod om door getui
genverhoor een bepaald feit te bewijzen 
- Nauwkeurigheid van het feit -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter - Grenzen. 

De rechter beoordeelt onaantastbaar 
of het feit, dat een partij aanbiedt te 
bewijzen, nauwkeurig genoeg is om een 
getuigenverhoor toe te staan, onder voor
waarde dat hij de bewijskracht niet mis
kent van de akte waarin dit bewijs 
wordt aangeboden. 

23 oktober 1981 285 
Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Afdeling 6. 

Vermoedens 

Bekentenis. 

Eed. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrijheid. 

26. - Strafzaken - Ministerieel be
s~uit van 27 maart 1975 houdende bepa
lwg van de verbruikersprijs van rund
en varkensvlees - Aanvoering door de 
beklaagde van omstandigheden waar
door de toepassing van dat ministerieel 
b.esluit is uitgesloten, gelet op de bepa
lwgen van het gemeenschapsrecht -

Vaststelling in de beslissing dat de 
beklaagde tot staving van zijn aanspraak 
geen enkel gegeven aanvoert om ze 
geloofwaardig te maken - Wettigheid. 

Naar recht verantwoord is de veroor
deling op grond van het M.B. 
27 maart 1975 houdende bepaling van de 
verbruikersprijs van rund- en varkens
vlees door het arrest dat vaststelt dat de 
kleinhandelaar in zijn betoog de bij · dat 
ministerieel besluit vastgestelde handels
marge berekend is op basis van aan
koopprijzen en daarbij geen rekening i: 
gehouden met de handels- en invoerkos 
ten die de kleinhandelaar bij zijn bevoor 
rading en bij de verkoop aan de verbrui· 
ker daadwerkelijk heeft gemaakt, of dat 
die marge niet geschikt is om hem een 
billijke beloning te verzekeren, gelet op 
de door hem daadwerkelijk gemaakte 
kosten en dat zij, derhalve, op een dus
danig peil is vastgesteld dat het intra
communautaire handelsverkeer erdoor 
wordt belemmerd, geen enkel gegeven 
aanvoert om zijn aanspraken geloof
waardig te maken. 

2 september 1981 4 

27. - Strafzaken - Strafvordering -
Geval waarin de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft - Vermoeden 
- Onaantastbare beoordeling in feite. 

Als de wet het bewijs door vermoe
dens toelaat, beoordeelt de rechter, in 
feite, of er gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
tot staving van zijn overtuiging aanwezig 
zijn. 

9 september 1981 36 

28. - Strafzaken - Wegverkeer 
Besturen van een voertuig op een open
bare plaats - Besturen in een op dron
kenschap gelijkende toestand ten 
gevolge van het gebruik van verdovende 
of hallucinatieverwekkende middelen -
Bewijs - Geen bijzonder bewijsmiddel 
- Bewijs uit elk regelmatig voorgelegd 
gegeven tot staving van 's rechters over
tuiging. 

9 september 1981 36 

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

W anneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze, in feite, de bewijswaarde van de 
hem overgelegde gegevens welke de par
tijen vrij hebben kunnen bespreken, 
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mits hij de bewijskracht van de hem 
voorgelegde akten niet miskent. 

15 september 1981 81 

30. Strafzaken Beslissing 
gegrond op feiten die de rechter persoon
lijk zijn bekend en waarover partijen 
geen tegenspraak hebben kunnen voe
ren. 

De strafrechter kan, om tot zijn over
tuiging te komen, uitgaan van algemeen 
bekende feiten of ervaringsregels, maar 
hij mag niet steunen op feiten die hem 
persoonlijk bekend zijn en waarover par
tijen geen tegenspraak hebben kunnen 
voeren. 

16 december 1981 531 

31. - Strafzaken - Vaststelling van 
de rechter dater geen documenten noch 
van een derde uitgaande briefwisseling 
voorhanden zijn die twijfel zouden doen 
ontstaan over de juistheid van bepaalde 
vaststellingen waaruit de rechter het 
misdrijf afleidt - Geen omkering van de 
bewijslast. 

22 december 1981 553 

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

Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rechter in feite en derhalve 
onaantastbaar de bewijswaarde van de 
verklaringen van de getuigen en van de 
beklaagden, mits hij de bewijskracht 
niet miskent van de akte waarin zij zijn 
opgenomen. 

5 januari 1982 578 

33. Strafzaken Beslissing 
gegrond op feiten waarover partijen 
geen tegenspraak hebben kunnen voeren 
en waarvan de rechter buiten de terecht
zitting kennis heeft gekregen Onwet
tige beslissing. 

6 januari 1982 578 

34. - Algemene begrippen Strafza-
ken - Bewijslast - Begrip. 

De rechter die op grond van feitelijke 
overwegingen zegt dat in de door de 
beklaagde tot staving van zijn verweer 
aangevoerde beweringen niets geloofs
waardigs te vinden is, omkleedt zijn be
slissing regelmatig met redenen en mis
kent geenszms de regels betreffende de 
bew1jslast m strafzaken 

9 februan 1982 760 

35. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Bewijslast - Begrip. 

De regels inzake de bewijslast in straf
zaken worden niet geschonden door de 
rechter wanneer hij een telastlegging 
« onopzettelijke brandstichting >> bewe
zen verklaart aan de hand van de door 
hem opgegeven feitelijke omstandighe
den en met verwerping van het verweer 
van de beklaagde ten betoge dat er geen 
oorzakelijk verband bestond tussen de 
hem verweten onvoorzichtigheid en de 
brand, en zegt dat de door de eiser aan
gevoerde omstandigheden geen afbreuk 
doen aan de gegevens aan de hand waar
van hij de telastlegging bewezen ver
klaart. 

23 februari 1982 808 

36. - Strafzaken Wegverkeer -
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
art. 4.4, tweede lid - Ambtshalve ver
plaatsing door een bevoegde persoon van 
een stilstaand of geparkeerd voertuig -
Verplaatsingskosten - Kosten ten laste 
van de bestuurder - Terugvordering 
van de kosten. 

De kosten voor de ambtshalve ver
plaatsing door een bevoegd persoon, van 
een stilstaand of geparkeerd voertuig, 
overeenkomstig art. 4.4 Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975, vallen volgens het 
tweede lid van art. 4.4 ten laste van de 
bestuurder van het verplaatste voertuig, 
zodat het bestuur waarvan de persoon, 
die voor de verplaatsing heeft gezorgd, 
deel uitmaakt, krachtens die wetsbepa
ling het recht heeft om de kosten van de 
bestuurder terug te vorderen, zonder dat 
hij behoeft te bewijzen dat de factuur 
van de takeldienst is betaald. 

5 mei 1982 1086 

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

W anneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in feite de bewijs
waarde van de gegevens van het dossier, 
met inbegrip van de verklaringen van 
een beklaagde, ook al heeft deze een 
derde rechtstreeks in de zaak gedag
vaard. 

16 juni 1982 1292 

38. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt 
- Overtuiging waartoe de rechter kan 
komen op grand van alle regelmat1g ver
kregen gegevens waarover partJ]en ver-
weer hebben kunnen voeren Onaan 
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tastbare beoordeling van de feitenrechter 
- Grenzen. 

Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter op onaantastbare wij
ze in feite de bewijswaarde van de gege
vens op grond waarvan hij tot zijn 
overtuiging is gekomen en waarover par
tijen verweer hebben kunnen voeren. 

22 juni 1982 1320 
39. - Straftoemeting - Onaantastba

re beoordeling door de feitenrechter. 
De feitenrechter stelt, binnen de bij de 

wet bepaalde grenzen, op onaantastbare 
wijze de strafmaat vast. 

22 juni 1982 1320 

Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

40. - Bewijs door geschrift - Bewljs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal van vaststelling van een 
gerechtsdeurwaarder - Uitlegging door 
de rechter niet onverenigbaar met de 
betekenis en de draagwijdte van dat 
proces-verbaal - Beslissing van de rech
ter dat die akte geen andere vaststelling 
bevat dan hetgeen de akte inhoudt -
Geen miskenning van de bewijskracht 
van die akte. 

23 februari 1982 811 
41. - Bewijs door geschrift - Bewijs

kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal waarin de verklaring van 
een getuige is opgenomen - Beslissing 
waarin aan die verklaring een draag
wijdte wordt toegekend die ermee on
verenigbaar is - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

44. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal met de verklaring van 
een partij - Beslissing waarbij aan die 
verklaring van een part1j een draag
wijdte wordt toegekend die ermee niet te 
verenigen is - Miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

15 december 1981 518 
45. - Strafzaken - Bewijs door ge

schrift - Bewijskracht van de akten -
Middel ten betoge dat de bewijskracht 
van een akte is miskend - Beslissing 
niet gegrond op die akte - Gemis aan 
feitelijke grondslag. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat de bewijskracht van een 
akte is miskend als de beslissing geen 
melding maakt van die akte, daarop niet 
is gegrond en de inhoud ervan evenmin 
interpreteert. (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

23 februari 1982 804 
46. - Bewijs door geschrift - Bewijs

kracht van de akten - Strafzaken -
Proces-verbaal waarin de verklaring van 
de beklaagde is opgenomen - Beslissing 
die aan deze verklaring geen met die 
akte strijdige betekenis of draagwijdte 
toekent - Geen miskenning van de 
bewijskracht ervan. 

23 februari 1982 808 
47. - Bewijs door geschrift- Bewijs

kracht van de akten - Strafzaken -
Vonnis dat steunt op de gezamenlijke 
gegevens van de zaak - Beslissing waar
in niet in het bijzonder wordt verwezen 
naar een proces-verbaal van getuigenver
hoor - Geen miskenning van de bewijs
kracht van dat proces-verbaal. 

3 maart 1982 834 
22 september 1981 115 Afdeling 3. - Getuigen. 

42. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vraag om een bijko
mend onderzoek, nl. een getuigenverhoor 
- Weigering van de rechter op grand 
dat hij het onderzoek niet wenselijk acht 
- Beslissing waaruit niet noodzakelijk 
schending van regels inzake de bewJjs
voering valt af te leiden. 

24 november 1981 410 

43. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de alden - Strafzaken -
Aanvoering van miskenning van de 
bew1jskracht van de processen-verbaal 
van verhoor - Geen miskenning van de 
bewijskracht van de akten. 

24 november 1981 410 

Afdeling 4. - Vermoedens. 

48. - Vermoedens - Strafzaken 
Geen conclusie - Geen verplichting voor 
de rechter de gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens aan te geven waarop hij zijn beslis
sing omtrent de schuld van de beklaagde 
grand. 

3 februari 1982 725 

Afdeling 5. - Bekentenis. 

Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK VI 
'J'UCH'J'ZAI<EN 
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BEZIT 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

Feiten waarop het bezit is gegrond -
Onaantastbare vaststelling door de fei
tenrechter - Gevolgtrekking in rechte 
tot het bestaan van bezit- Toezicht van 
het Hof. 

Hoewel de rechter op onaantastbare 
wijze de feiten vaststelt waarop een 
beweerd bezit is gegrond, dient het Hof 
evenwel na te gaan of daaruit in rechte 
het bezit kan worden afgeleid. (Art. 2279 
B.W. en art. 608 Ger.W.) 

9 februari 1982 746 

BRANDSTICHTING 
Strafwetboek, art. 519 ·- Brand van 

andermans roerende of onroerende 
eigendommen door ouderdom of gebrek 
aan herstelling of reiniging van nabijge
legen huizen - Nabij gelegen huizen -
Be grip. 

Onder « nabijgelegen huizen , in 
de zin van art. 519 Sw., moet worden 
verstaan de panden gelegen in de nabij
heid van de roerende of onroerende 
eigendommen waarop het vuur is over
geslagen. 

24 februari 1982 811 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 

Disciplinaire vervolgingen en tucht
sancties - In beginsel geen betwisting 
over burgerlijk recht 

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

30 april 1982 1061 

BURGERLIJKE 
RING 

RECHTSVORDE-

1. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering afzonderlijk ingesteld -
Schorsing van de burgerlijke rechtsvor
dering - Draagwijdte. 
.. De regel krachtens welke de burger

hJke rechtsvordering die niet terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters als de 

strafvordering wordt vervolgd, geschorst 
is zolang niet definitief beslist is over de 
strafvordering, vindt toepassing onver
schillig of voor de burgerlijke rechter 
wordt ingeroepen dat de strafvordering 
ongegrond dan wei vervallen door verja
ring zou zijn. (Art. 4 wet 17 april1978.) 

19 oktober 1981 263 

2. - Rechtstreekse dagvaarding door 
de burgerlijke partij - Gedinginleidende 
dagvaarding. 

In strafzaken is een rechtstreekse dag
vaarding altijd een gedinginleidende vor
dering, ook al is de gedaagde reeds in 
een andere hoedanigheid dan die van 
beklaagde in de zaak betrokken; die 
rechtstreekse dagvaarding mag derhalve 
niet worden aangemerkt als een tegen
vordering in de zin van art. 14 Ger.W. 

8 december 1981 471 

3. - Strafzaken - Vrijspraak van de 
beklaagde - Beslissing waarbij de rech
ter zich onbevoegd verklaart m.b.t. de 
burgerlijke rechtsvordering - Vernieti
ging, op cassatieberoep, van de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering -
Verplichtingen van de rechter naar wie 
de zaak is verwezen. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, van de beslis
sing waarbij de burgerlijke rechtsvorde
ring, wegens vrijspraak van de 
beklaagde wordt afgewezen, heeft tot 
gevolg dat de rechter naar wie de zaak 
is verwezen, niettegenstaande de vrij
spraak van de beklaagde moet onderzoe
ken of de beklaagde het feit, dat de 
grondslag vormt van de burgerlijke 
rechtsvordering, heeft gepleegd en of het 
een misdrijf oplevert. 

20 april 1982 1007 

4. - Termij_n - Wet tot vaststelling 
van een term1;n om een vordering in te 
stellen - Recht ontstaan v66r de inwer
kingtreding van die wet - Aanvang van 
de termijn. 

Wanneer in burgerlijke zaken een wet 
een kortere termijn invoert waarbinnen 
een vordering op straffe van nietigheid 
moet worden ingesteld, vangt die ter
mijn, indien het recht op de vordering 
v66r de inwerkingtreding, van die wet is 
ontstaan, pas aan op de dag van de 
inwerkingtreding behoudens andere wet
telijke regeling. 

7 mei 1982 1100 
5. - Eerste onderzoek op burgerlijke 

partijstelling, afgesloten met een be
schikking van buitenvervolgingstelling -
Nieuw onderzoek op een nieuwe burger-
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Jijke partijstelling, zonder vaststelling in 
de vordering van het openbaar ministe
rie dat er nieuwe bezwaren aanwezig 
zijn - Verwijzing van de verdachte naar 
de correctionele rechtbank - Verzoek 
om schadevergoeding van de burgerlijke 
partij in haar conclusie - Burgerlijke 
rechtsvordering rechtsgeldig aanhangig 
gemaakt bij de correctionele rechtbank. 

W anneer een onderzoek ten laste van 
een verdachte is ingesteld op burgerlijke 
partijstelling en dat onderzoek wordt 
afgesloten met een beschikking van bui
tenvervolgingstelling, nadien een nieuw 
onderzoek wordt ingesteld op een 
nieuwe burgerlijke partijstelling, zonder 
dat het openbaar ministerie in de verde
ring die het aan de onderzoeksrechter 
richt, gewag maakt van nieuwe bezwa
ren, het tweede onderzoek wordt afgeslo
ten met een beschikking tot verwijzing 
en de burgerlijke partij om schadever
goeding verzoekt in haar conclusie voor 
de correctionele rechtbank, leidt het hof 
van beroep daaruit wettig af dat, aange
zien de zaak op strafrechtelijk gebied 
rechtsgeldig bij de rechtbank aanhangig 
was gemaakt door een beschikking van 
de raadkamer, de rechtbank rechtsgeldig 
kennis had genomen van de burgerlijke 
rechtsvordering. 

25 mei 1982 1193 

6. - Verjaring - Vordering tot herstel 
van de schade, door een misdriji veroor
zaakt - Begrip. 

Wanneer het niet-betalen van loon een 
misdrijf is, kan de werknemer een 
rechtsvordering tot herstel van de 
schade, door dit misdrijf veroorzaakt, 
instellen, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen 
van een verbintenis die uit de arbeids
overeenkomst voortspruit. (Art. 3 wet 
17 april 1978.) 

28 juni 1982 1378 

c 

CASSATIE 

lnleiding. - Opdracht en bestaansreden 
van het Hoi - Aard van het cassatie
geding 

HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hoi 

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

middelen en gronden van niet-ontvan
kelijkheid. 

Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zit
ting - Algemene vergadering. 

HOOFDSTUK II. - Vorderingen tot ver
nietiging en cassatieberoep in het 
belang van de wet 

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. Dienstplichtzakeri. 
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 h.aar 
beschikkende gedeelte grondt op een 
door de voorziening gekritiseerde reden 
- Bevoegdheid van het Hoi deze te ver
vangen door een rechtsgrond die het be
schikkende gedeelte rechtvaardigt. 

21 december 1981 539 

2. - Taak van het Hoi - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing die haar 
beschikkende gedeelte grondt op een 
door de voorziening gekritiseerde reden 
- Bevoegdheid van het Hoi deze te ver
vangen door een rechtsgrond die het be
schikkende gedeelte rechtvaardigt. 

21 decem)Jer 1981 541. 
3. - Aard van het cassatiegeding -

Nieuw geding en niet de voortzetting van 
een reeds bestaand geding. 
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Het cassatiegeding is ee!l nieuw ge

ding en niet de voortzetting van een 
reeds bestaand geding. 

14 januari 1982 615 

4. - Taak van het Hof - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing die haar 
beschikkende gedeelte grondt op een 
door de voorziening gekritiseerde reden 
- Bevoegdheid van het Hoi deze te ver
vangen door een rechtsgrond die het be
schikkende gedeelte rechtvaardigt. 

8 februari 1982 733 
5. - Opdracht van het Hoi - Burger

Jijke zaken - Bestreden beslissing waar
van het beschikkende gedeelte gegrond 
is op een door de voorziening bekriti
seerde reden - Bevoegdheid van het 
Hof die reden te vervangen door een 
rechtsgrond waardoor het beschikkende 
gedeelte wordt verantwoord. 

11 maart 1982 861 
6. - Opdracht van het Hoi - Draag

wijdte. 
Behalve indien het gaat om de verbe

tering van een verschrijving, behoeft het 
Hof de identiteit van de in het bestreden 
arrest aangewezen partijen niet na te 
gaan. 

3 juni 1982 1223 

HOOFDSTUK I 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Afdeling 1. - Algemeen. 

7. Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Uitlegging van een overeen
komst - Hof niet bevoegd. 

Het Hof is niet bevoegd om de wil van 
de partijen vast te stellen en zelf een 
overeenkomst uit te leggen. (Art. 95 Gw.) 

18 september 1981 99 
8. - Bevoegdheid - Regels inzake de 

uitlegging van een overeenkomst - Bur
gerlijk Wetboek, art. 1157 - Schending 
- Ontvankelijkheid van een cassatiebe
roep. (Impliciet.) 

25 september 1981 155 
9. - Bevoegdheid Strafzaken -

Strafwetboek, art. 123nonies - Vaststel
ling van de feitelijke gegevens voor de 
rechter - Controle door het Hof op de 
gevolgtrekking in rechte. 

Hoewel de feitenrechter op onaantast
bare wijze de feitelijke omstandigheden 
vaststelt, waaruit hij voor de toepassing 
van art. 123 nonies Sw. afleidt of de in 
art. 123sexies, 6", Sw. bedoelde deelne
ming, al dan niet een politiek karakter 

heeft, is het de taak van het Hof om con
trole uit te oefenen op zodanige in rechte 
gemaakte gevolgtrekking. 

21 oktober 1981 271 
10. - Bevoegdheid - Burgerlijke 

zaken - Verschrijving in de bestreden 
beschikking - Bevoegdheid van het Hoi 
om ze te verbeteren. 

. Het Hof is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een ver
schrijving te verbeteren die duidelijk uit 
de gedingstukken blijkt. 

22 oktober 1981 282 

11. - Bevoegdheid - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen - Wijziging door 
de administratie van de belastingaangif
te op grand van feitelijke vermoedens -
Toezicht van het Hoi. 

Hoewel de rechter de feiten, die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt, op on
aantastbare wijze vaststelt en de ge
volgtrekkingen daaruit, nl. dat zij ge
wichtige bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens zijn, aan zijn 
oordeel en beleid worden overgelaten, 
gaat het Hof na of de rechter het rechts
begrip « feitelijke vermoedens » niet 
heeft miskend of gedenatureerd en o.m. 
of hij uit de gedane vaststellingen geen 
gevolg heeft getrokken dat daarmee 
geen verband houdt of dat op grand 
daarvan onmogelijk kan worden verant
woord. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 608 
Ger.W.) 

5 november 1981 346 

12. - Bevoegdheid Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Oorzake
lijk verband tussen !out en schade -
Vaststelling door de feitenrechter- Toe
zicht van het Hoi- Begrippen. 

Het Hof van Cassatie dient na te gaan 
of de feitenrechter, uit de feiten die hij 
onaantastbaar heeft vastgesteld, het be
staan van een oorzakelijk verband tus
sen fout en schade wettelijk heeft afge-, 
leid. (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

10 november 1981 361 

13. - Bevoegdheid Dienstplicht -
Middel ten betoge dat de Hoge Militie
raad de gegevens van de zaak verkeerd 
heeft beoordeeld in feite - Hof niet 
bevoegd om van het middel kennis te 
nemen. 

30 november 1981 449 

14. - Bevoegdheid Strafzaken -
Strafvordering - Bevoegdheid van het 
Hof om na te gaan of er een regelmatig 
ov_e_r_g_elegd processtuk bestaat waaruit 
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blijkt dat de verjaring van de strafvorde
ring is gestuit of geschorst. 

8 december 1981 483 

15. - Rechtstreekse aangifte, inciden
teel gedaan in een cassatieberoep 7 
Misdaden of wanbedrijven in de uitoefec 
ning van het ambt gepleegd en o.a. aan 
leden van het Hoi ten Jaste gefegd -
Feiten die geen misdaden of wanbedrij
ven kunnen opleveren - Niet ontvanke
lijke aangifte. 

De incidenteel in een cassatieberoep 
gedane rechtstreekse aangifte van mis
daden of wanbedrijven in de uitoefening 
van het ambt gepleegd en die o.a. aan le
den van het Hof ten laste zijn gelegd, is 
niet ontvankelijk wanneer zij feiten en 
omstandigheden aanvoert die geen mis
drijf kunnen opleveren of die zodanig 
vaag zijn dat zij geen aanwijzing van 
enige misdaad of wanbedrijf kunnen ge
ven. 

26 januari 1982 666 

16. - Rechtstreekse aangifte, inciden
teel gedaan in een cassatieberoep -
Misdaden of wanbedrijven in de uitoefe
ning van het ambt gepleegd en o.a. aan 
]eden van het Hoi ten laste gelegd -
Vaagheid - Niet ontvankelijke aangifte. 

De incidenteel in een cassatieberoep 
gedane rechtstreekse aangifte van mis
daden of wanbedrijven in de uitoefening 
van het ambt gepleegd en die o.a. aan 
leden van het Hof ten laste zijn gelegd, 
is niet ontvankelijk wanneer zij feiten 
en omstandigheden aanvoert die geen 
misdrijf kunnen opleveren of die zodanig 
vaag zijn dat zij geen aanwijzing van 
enige misdaad of wanbedrijf kunnen 
geven. 

26 januari 1982 666 

17. - Bevoegdheid - Bezit - Vast
stelling van de feiten door de rechter -
Gevolgtrekking in rechte tot het bestaan 
van bezit - Toezicht van het Hof. 

Hoewel de rechter op onaantastbare 
wijze de feiten vaststelt waarop een 
beweerd bezit is gegrond, dient het Hof 
evenwel na te gaan of daaruit in rechte 
het bezit kan worden afgeleid. (Art. 2279 
B.W. en art. 608 Ger.W.) 

9 februari 1982 746 

18. - Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Uitlegging van de bestreden 
beslissing - Bevoegdheid van het Hof. 

Het Hof van Cassatie is, bij de beoor
deling van een cassatiemiddel, bevoegd 
om de bestreden beslissing uit te leggen 

en te beslissen dat een uitdrukking in 
deze beslissing de gedachte van de rech
ter verkeerd weergeeft, maar dat deze 
ni€ttemin duidelijk genoeg blijft. 
(Art. 608 Ger.W.) 

15 maart 1982 864 

19. - Bevoegdheid Burgerlijke 
zaken - Arbeidsongeval - Cassatiebe
roep van de getroffene te laat ingesteld 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep -
Bevoegdheid van het Hoi om te oordelen 
of dat cassatieberoep roekeloos is. 

Wanneer de door een arbeidsongeval 
getroffene zijn cassatieberoep te laat 
heeft ingesteld, zodat dit niet ontvanke
lijk is, kan het Hof vrij oordelen of dat 
beroep roekeloos is en eventueel de eiser 
in de kosten veroordelen. (Art. 68 
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.) 

15 maart 1982 866 

20. Bevoegdheid Strafzaken 
Vordering tot onderzoek met confronta
tie - Hoi niet bevoegd om daarvan ken
nis te nemen. 

16 maart 1982 881 

21. - Bevoegdheid - Directe belastin
gen - Verschrijving in het cassatiever
zoekschrift en in het exploot van beteke
nfng ervan - Bevoegdheid van het Hof. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
een verschrijving in het cassatiever
zoekschrift en in het exploot van beteke
ning ervan te verbeteren, wanneer die 
verschrijving duidelijk blijkt uit de 
gedingstukken en meer bepaald uit de 
vermeldingen in het bestreden arrest, uit 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
en uit de context van het onderzoek
schrift. 

25 maart 1982 921 

22. - Bevoegdheid Strafzaken -
Rechtvaardigingsgrond - Onoverkome
Jijke dwaling - Besluiten door de rech
ter afgeleid uit zijn vaststellingen -
Toezicht van het Hof. 

Het Hof van Cassatie onderzoekt of de 
rechter uit de door hem op onaantast
bare wijze vastgestelde feiten en omstan
digheden wettig heeft kunnen afleiden of 
er een rechtvaardigingsgrond aanwezig 
was. 

20 april 1982 1009 

23. - Directe belastingen - Verschrij
ving in het exploot van betekening -
Bevoegdheid van het Hoi om ze te verbe
teren. 
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Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
een verschrijving in het exploot van 
betekening van de voorziening te verbe
teren, wanneer zij duidelijk blijkt uit het 
exploot zelf. 

1 juni 1982 1213 
Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 

middelen en gronden van niet-ontvan
kelijkheid. 

24. - Bevoegdheid - Middel ·van 
ambtswege voorgedragen Directe 
gemeentebelasting - Beslissing van de 
bestendige deputatie van de provincie
raad - Het Hoi kan ambtshalve een 
middel van openbare orde opwerpen. 
(Art. 4 wet van 22 jan. 1849.} 

24 november 1981 409 

25. - Cassatiegeding - Oproeping tot 
bindendverklaring van het arrest -
Grand van niet-ontvankelijkheid, opge
worpen tegen die oproeping tot bindend
verklaring - Oproeping tot bindendver
klaring in hager beroep, door het hoi 
van beroep ontvankelijk verklaard en 
ingewilligd - Grand van niet-ontvanke
Jijkheid niet aanneembaar. 

18 februari 1982 778 

Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zit
ting - Algemene vergadering. 

HOOFDSTUK II 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN 

CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET 

26. - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Strafzaken - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis tot 
veroordeling van een beklaagde die 
reeds vroeger wegens hetzelfde feit is 
veroordeeld - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

16 maart 1982 878 

27. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
waarbij een veroordeling wordt uitge
sproken wegens een verjaard misdrijf -
Vernietiging zonder verwijzing. 

16 maart 1982 878 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN - VORM 

Afdeling 1. Vorm. 

Afdeling 2. - Voeging; rechtspleging. 

28. - Procedure - Burgerlijke zaken 
- Voeging van de zaken. · · 

Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien, afstand doet van haar 
cassatieberoep en zich opnieuw tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorziet, 
voegt het Hof beide cassatieberoepen 
ambtshalve samen. (Art. 1083 Ger.W.) 

14 september 1981 66 

HOOFDSTUK IV 
VERNIETIGING- OMVANG 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

29. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Beschikkend gedeelte niet onderscheiden 
wat de omvang van de cassatie betreft 
- Begrip. 

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

10 september 1981 46 

30. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Cassatie van het beschikkende gedeelte 
waarbij een vordering niet gegrond 
wordt verklaard - Cassatie zonder 
gevolg t.a. v. het beschikkende gedeelte 
waarbij het hager beroep van dezelfde 
eiseres tegen een andere verweerder 
wordt verworpen - Geen uitbreiding 
van de cassatie. 

Wanneer, wegens het eigen voorwerp 
van elk van beide vorderingen die tegen 
verschillende partijen zijn ingesteld, de 
cassatie van het beschikkende gedeelte 
betreffende de ene vordering geen in
vloed heeft op het beschikkende gedeelte 
betreffende de andere, brengt die cassa
tie geen vernietiging mede van laatstbe
doelde beschikking. 

29 oktober 1981 309 

31. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Cassatie van de beslissing waarbij de 
hoofdvordering niet gegrond wordt ver
klaard - Brengt vernietiging mede van 
de beslissing waarbij wordt verklaard 
dat de vordering tot vrijwaring van de 
oorspronkelijke verweerster dientenge
volge geen bestaansreden heeft, en waar
bij over de kosten van die vordering uit
spraak wordt gedaan. 
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Vernietiging van de beslissing waarbij 
de hoofdvordering niet gegrond wordt 
verklaard, brengt vernietiging mede van 
de beslissing dat de vordering tot vrijwa
ring van de oorspronkelijke verweerster 
dientengevolge geen · bestaansreden 
heeft, en waarbij over de kosten van die 
vordering uitspraak wordt gedaan. 

29 oktober 1981 309 

32. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Cassatie van de beslisisng over het ge
schil zelf - Vernietiging van de beslis
sing over de kosten, die van die beslis
sing het gevolg is. 

29 oktober 1981 309 

33. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van de beslissing die het 
gevolg is van een eerste beslissing die 
door het Hoi is vernietigd - Begrip. 

Vernietiging van de voorlopige beslis
sing tot vaststelling van de afzonderlijke 
verblijfplaats van de echtgenote in een 
gemeenschappelijk onroerend goed en 
van de door de echtgenoot verschuldigde 
uitkering tot levensonderhoud brengt 
vernietiging mede van de beslissing 
inzake betaling van de lasten op dat 
goed, die het gevolg is van de eerste be
slissing. 

5 november 1981 341 

34. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Cassatie van een vonnis - Vernietiging 
van de procedure die het gevolg ervan is. 

De cassatie van een vonnis brengt de 
vernietiging mee van het vonnis dat het 
gevolg ervan is, zelfs indien tegen dit 
laatste geen voorziening werd ingesteld. 

28 mei 1982 1203 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is 
in cassatie. 

35. - Omvang - Nietigverklaring van 
een deiinitieve beslissing van de Onder
zoeksraad voor de Scheepvaart - Die 
nietigverklaring brengt nietigverklaring 
mee van de vroegere beslissingen alvo
rens recht te doen waarbij onderzoeks
daden worden bevolen. 

W anneer een definitieve beslissing van 
de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
nietig verklaard wordt, brengt die nietig
verklaring de nietigverklaring mee van 
de vroegere beslissingen alvorens recht 
te doen waarbij onderzoeksdaden wor
den bevolen, zodat die onderzoeksdaden 

opnieuw moeten worden verricht door de 
anders samengestelde raad waarnaar de 
zaak wordt verwezen. 

15 september 1981 78 

36. - Omvang - Strafzaken Voor-
ziening van eiser op verzet - Vernieti
ging van de beslissing waarbij het verzet 
ongedaan wordt verklaard - Vernieti
ging strekt zich niet uit tot de impliciete 
beslissing dat het verzet ontvankelijk is. 

10 november 1981 359 

37. - Omvang- Strafzaken - Weg
verkeer - Verval van het recht een 
voertuig te besturen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid - Vervallenverklaring 
als veiligheidsmaatregel - Onwettige 
maatregel - Gedeeltelijke vernietiging. 

17 november 1981 373 

38. - Omvang - Strafzaken - Arrest 
van het hoi van beroep in de raadkamer 
gewezen - Vernietiging van dat arrest 
- Dientengevolge vernietiging van het 
arrest alvorens recht te doen waarbij de 
persoonlijke verschijning van de betrok
ken partij wordt bevolen. 

Vernietiging van het arrest dat met 
schending van art. 96 Gw. in de raadka
mer uitspraak heeft gedaan over het 
hoger beroep tegen een beslissing van de 
rechtbank van koophandel, overeen
komstig §§ 2 en 3, art. 3 bis K.B. nr. 22 
van 24 okt. 193~, gew. bij art. 87 wet van 
4 aug. 1978, brengt vernietiging mede 
van het arrest alvorens recht te doen, 
waarbij het hof van beroep de persoon
lijke verschijning van de betrokken par
tij in de raadkamer heeft bevolen. 

12 januari 1982 604 

39. - Omvang - Strafzaken - Ver
nietiging in zoverre de beslissing opde
ciemen oplegt - Vernietiging en verwij
zing beperkt tot die beschikking. 

19 januari 1982 625 

40. - Omvang - Strafzaken - Geval 
waarin de wet bepaalt dat de geldboete 
zoveel maal moet worden toegepast als 
er werknemers bij het misdl'iji betrok
ken zijn - Telastlegging die slechts een 
enkel misdriji oplevert - Een enkele 
strai - Geldboete onwettig in zoverre zij 
t.a. v. een bepaalde werknemer is uitge
sproken - Volledige cassatie en verwij
zing. 

19 januari 1982 633 

41. - Omvang - Strafzaken - Verval 
van het recht tot sturen als straf uitge-
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sproken - Vernietiging wegens onwet
tigheid van die straf- Volledige vernie
tiging met verwijzing. 

De vernietiging wegens de onwettig
heid van de straf van het verval van 
het recht tot sturen is een volledige ver
nietiging met verwijzing. 

8 juni 1982 1243 

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

42. Omvang - Strafzaken 
Douane en accijnzen - Accijnzen 
Overtreding van art. 113 van de wet van 
12 juli 1978 betreffende het accijnsre
gime van alcohol - Onwettige hoofdge
vangenisstraf - Vernietiging op de voor
ziening van het openbaar ministerie 
aileen Vernietiging en verwijzing 
beperkt tot de beslissing op de hoofdge
vangenisstrai 

1 december 1981 453 

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

43. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Regelmatige 
voorzieningen van de beklaagde en van 
zijn vrijwillig tussengekomen verzeke
raar tegen de beslissing waarbij zij, 
ieder voor het geheel, zijn . veroordeeld 
tot schadeloosstelling van degene die in 
de rechten van de getroffene van een 
ongeval is getreden - Vernietiging, op 
de voorziening van de vrijwillig tussen
gekomen partij, van de beslissing te zij
nen opzichte - Brengt vernietiging mee 
van de beslissing ten opzichte van de 
beklaagde, welke dooz· dezelfde onwet
tigheid is aangetast, hoewel de be
klaagde geen enkel middel aanvoert. 

8 september 1981 31 

44. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarbij aile aansprakelijkheid voor een 
ongeval ten laste van de beklaagde 
wordt gelegd - Geen antwoord op de 
conclusie waarin aan het slachtoffer een 
fout wordt toegeschreven waardoor het 
ongeval mede is veroorzaakt - Beperkte 
vernietiging. 

Wanneer een beslissing, waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten 
laste van de beklaagde wordt gelegd, 
vernjetigd wordt op grond dat de rechter 
niet heeft geantwoord op de conclusie 
waarin aan de ·getroffene een fout wordt 
toegeschreven waardoor het ongeval 
mede is veroorzaakt, strekt de vernieti
ging zich niet uit tot de beslissing dat de 

beklaagde een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is en dat andere 
eisers voor hem burgerrechtelijk aan
sprakelijk zijn, noch tot de beslissing tot 
vaststelling van het schadebedrag. 

9 september 1981 41 

45. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Vernietiging van de beslis
sing waarbij de beklaagde wordt veroor
deeld - Burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij die zich niet of althans onregelma
tig in cassatie heeft voorzien - Beslis
sing waarbij deze partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard, zonder 
bestaansreden geworden. 

13 oktober 1981 216 

46. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering verjaard voordat zij bij de 
strafrechter is aangebracht - Vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring - Vernietiging van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

Wanneer de strafvordering verjaard is 
voordat zij bij de strafrechter is aange
bracht, brengt de vernietiging op de 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslising op de strafvordering, vernieti
ging mede van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering, tegen welke beslissing eiser 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien. 

21 oktober 1981 276 

47. - Omvang - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring - Brengt vernietiging mede van de 
niet definitieve beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, welke beslissing 
het gevolg is van de eerste beslissing, 
niettegenstaande afstand, zonder berus
ting, van het cassatieberoep tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

15 december 1981 518 

48. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Beslissing 
waarbij de aansprakelijkheid bij helften 
wordt verdeeld tussen de twee beklaag
den - Cassatie op de voorziening van 
een van beide beklaagden van de beslis
singen op de wederzijdse burgerlijke 
rechtsvorderingen - Cassatie die zich 
niet uitstrekt tot de beschikking waarbij 
het dee] in de aansprakelijkheid van de 
andere beklaagde op ten minste de helft 
wordt vastgesteld. 

23 december 1981 566 
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49. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Voorzie
ning tegen de beslissingen op de weder
zijdse burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eiser en van een medebeklaagde -
Gemeenschappelijke onwettigheid van 
beide beslissingen - Vernietiging van 
de beslissing op eisers rechtsvordering 
- Leidt tot vernietiging van de beslis
sing op verweerders rechtsvordering -
Zelfs indien de eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening tegen Jaatst
genoemde beslissing zonder erin te 
berusten. 

23 december 1981 566 

50. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Voorzie
ning van de burgerlijke pal"tijen tegen 
de beslissingen op de door haar inge
stelde rechtsvorderingen - Geen eindbe
slissing t.a. v. een van die partijen, wei 
een eindbeslissing t.a. v. de andem partij 
- Gemeenschappelijke onwettigheid van 
die beide beslissingen - Vernietiging 
van de eindbeslissing Jeidt tot vemieti
ging van de niet definitieve beslissing. 

Wanneer verscheidene burgerlijke par
tijen zich in cassatie hebben voorzien 
leidt cassatie van de eindbeslissing op d~ 
door een van die partijen ingestelde 
rechtsvordering tot vernietiging van de 
niet definitieve beslissing op de rechts
vordering van de andere, die aan 
.dezelfde onwettigheid lijdt. 

23 december 1981 566 

51. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarbij alle aansprakelijkheid voor een 
ongeval ten Jaste van de beklaagde 
wordt gelegd - Geen antwoord op de 
conclusie waal"in aan het slachtoffer een 
fout wordt toegeschreven waardoor het 
ongeval mede is veroorzaakt - Beperkte 
vernietiging. 

52. - Omvang - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring - Vernietiging, dientengevolge, van 
de eindbeslissing op de tegen hem inge
stelde burgerl~jke rechtsvordering, oak al 
wordt vernietiging van de beslissing op 
de strafvordering uitgesproken op een 
ambtshalve opgeworpen middel. 

16 maart 1982 877 

53. - Omvang - Strafzaken - Bur
gedijke rechtsvordering - Vooniening 
van de beklaagde - Cassatie van de 
veroordeling van de beklaagde 
Veroordelende beslissing bindend ver
klaard voor de verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aanspmkelijheid van de 
beklaagde inzake motorrijtuigen, vrijwil
lig tussengekomen partij - Verzekeraar 
die zich niet of onregelmatig in cassatie 
heeft voorzien - Beslissing tot bindend
vel'idaring zonder bestaansreden. 

30 maart 1982 946 

54. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordel"ingen - Beslissing 
waarbij een beklaagde volledig aanspra
kelijk wordt verklaard voor een ongeval, 
met uitsluiting van de andere beklaagde 
- Beslissing vernietigd omdat de aan de 
tweede beklaagde ten laste gelegde fout 
op onwettige wijze niet bewezen is ver
klaard - Vemietiging van de beschik
kingen waarbij. de vordering van de 
eerste beklaagde tegen de andere wordt 
afgewezen en de eerste beklaagde wordt 
veroordeeld om de tweede te vergoeden 
- Vernietiging die zich niet uitstrekt tot 
de beschikking dat de eerste beklaagde 
een fout heeft begaan waarvoor hij aan
sprakelijk is. 

W anneer een beslissing een beklaagde 
met uitsluiting van de andere beklaagde 
volledig aansprakelijk verklaart voor een 
verkeersongeval, strekt de vernietiging 
van de beschikkingen, waarbij de verde
ring van de eerste beklaagde tegen de 
tweede beklaagde wordt afgewezen en 
de eerste beklaagde wordt veroordeeld 
tot· vergoeding van de tweede, zulks 
omdat de fout die aan de laatstbedoelde 
wordt verweten, op onwettige wijze niet 
bewezen is verklaard, zich niet uit tot de 
beschikking dat de eerste beklaagde een 
fout heeft begaan waarvoor hij aanspra
kelijk is. 

27 april 1982 1038 

W anneer bij een beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten 
laste van de beklaagde wordt gelegd, en 
die beslissing vernietigd wordt op grond 
dat de rechter niet heeft geantwoord op 
de conclusie van de beklaagde waarin 
aan de getroffene een fout wordt toege
schreven waardoor het ongeval mede is 
veroorzaakt, strekt de vernietiging zich 
niet uit tot de beslissing dat de 
beklaagde een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is en evenmin tot 
de beslissing omtrent de vaststelling van 55. - Omvang - Strafzaken - Bur

gerlijk~ rechtsvordering - Beslissing 
777 waarblJ de aansprakelijkheid voor een 

het schadebedrag. 
17 februari 1982 
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ongeval wordt verdeeld tussen de van de beklaagde tegen een medebe
beklaagde en het slachtoffer- Cassatie, klaagde en de voor hem burgerrechtelijk 
op de voorziening van de burgerlijke aansprakelijke, wanneer de beslissingen 
partij, van de beslissing inzake de aan- op dezelfde onwettelijke reden zijn 
sprakelijkheid van die burgerlijke partij gegrond. 
- Brengt geen vernietiging mede van de 15 december 1981 518 
beslissing waarbij de beklaagde aanspra-
kelijk wordt verklaard. 59. Omvang - Strafzaken 

Wanneer de rechter de aansprakelijk- Veroordeling op de strafvordering, op 
heid voor een ongeval verdeelt tussen voorziening van de beklaagde, vernietigd 
de beklaagde en de burgerlijke partij op grand dat zij niet met eenstemmig
brengt de cassatie, op de voorziening van heid is uitgesproken - Dientengevolge 
die burgerlijke partij, van de beslissing vernietiging van de beslissing op de bur
over de aansprakelijkheid, geen vernieti- gerlijke rechtsvordering van de voor die 
ging mede van het beschikkende beklaagde burgerrechtelijk aansprake
gedeelte volgens hetwelk de beklaagde lijke tegen een medebeklaagde 
ten minste voor de helft aansprakelijk is. Begrip. 

11 mei 1982 1113 Wanneer de veroordelende beslissing 
op de strafvordering tegen een eerste 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde- beklaagde wordt vernietigd, o.a. op 
ringen. grand dat het rechtscollege niet met 

56. _ Omvang _ Strafzaken _ Bur- eenstemmigheid heeft beslist, brengt die 
h d R 1. t' cassatie vernietiging mede van de eind-

gerlijke rec tsvor ering - ege ma Ige beslissing op de burgerliJ'ke rechtsvorde
cassatieberoepen van beklaagde tegen de 
beslissing waarbij hij wordt veroordeeld ring van de voor die beklaagde burger
tot schadeloosstelling van de getroffene rechtelijk aansprakelijke tegen een 

·van een ongeval, alsook van een vrijwil- medebeklaagde, waarbij wegens de aldus 
Jig tussengekomen partij tegen de beslis- niet enkel ten laste van de medebe
sing waarbij zij in solidum met de klaagde, maar ook ten laste van de 
beklaagde wordt veroordeeld _ Vernieti- eerste beklaagde bewezen verklaarde 
ging, op de voorziening van de vrijwillig telastlegging ten laste van de medebe
tussengelwmen partij, van de jegens klaagde slechts gedeeltelijke schadever
haar gewezen beslissing _ Vernietiging goeding wordt toegekend; de beslissing 
geldt oak voor de beslissing t.a. v. de op de strafvordering tegen de eerste be
beklaagde, die op dezelfde onwettigheid klaagde en de beslissing op de burger
berust. lijke rechtsvordering waartegen de bur-

gerlijke partij zich in cassatie heeft 
7 oktober 1981 191 voorzien, zijn op dezelfde onwettigheid 

gegrond. 57.- Omvang- Strafzaken- Straf-
vordering - Cassatieberoep van de 27 januari 1982 671 
beklaagde en van de voor hem burger- 60. - Omvang - Strafzaken Voor-
rechtelijk aansprakelijke partij - Ver- ziening van de beklaagde tegen de be
nietiging op het cassatieberoep van de slissingen op de tegen hem ingestelde 
beklaagde - Gevolg t.a. v. de burgerrech- strafvordering en burgerlijke rechtsvor
telijk aansprakelijke partij. dering - Cassatie - Dientengevolge 

Wanneer de beslissing tot veroordeling vernietiging van de niet definitieve he
van de beklaagde wordt vernietigd op slissingen op de door de burgerlijke par
zijn cassatieberoep en de burgerrechte- tijen (de vader en de moeder van de 
lijk aansprakelijke partij zich regelmatig bekliwgde) tegen een medebeklaagde 
in cassatie heeft voorzien, brengt die cas- ingestelde rechtsvorderingen, en die op 
satie vernietiging mee van de beslissing dezelfde onwettigheid zijn gegrond, oak 
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke al hebben die partijen van hun voorzie
partij gehouden is tot betaling van de ning afstand gedaan zonder in die beslis-
geldboete en de kosten. singen te berusten. 

9 december 198..1 497 27 januari 1982 673 

58, - Omvang - Strafzaken Bur- 61. - Omvang - Strafzaken - Bur-
gerlijke rechtsvordering - Cassatie van gerlijke rechtsvordering - Beslissingen 
de beslissing op de strafvordering ten op de wederzijdse burgerlijke rechtsvor
laste van een beklaagde - Cassatie die deringen van de eiser en van de voor 
vernietiging meebrengt van de beslissin- een medebeklaagde burgerrechtelijk 
gen op de burgerlijke rechtsvordering · aansprakelijke - Beslissingen met een 
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gemeenschappelijke onwettigheid - Ver
nietiging van de beslissing op de vorde
ring van de eiser - Vernietiging van de 
niet definitieve beslissing op de vorde
ring van de verweerder, _ook al is het 
cassatieberoep tegen die beslissing voor-
alsnog niet ontvankelijk. · 

2 februari 1982 714 

62. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkt cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing, op de 
strafvordering- Gevolg m.b.t. de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvorderin
gen tegen de beklaagde en tegen de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij die 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien. 

Cassatie, op het niet beperkt cassatie
beroep van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt vernieti
ging mede van de definitieve en niet 
definitieve beslissingen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, 
die het gevolg zijn van de eerste beslis
sing, alsmede vernietiging van de beslis
sing dat de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij, die zich regelmatig in cassa
tie heeft voorzien, gehouden is tot beta
ling van de schadevergoeding en de 
kosten van die burgerlijke rechtsvorde
ringen. 

5 mei 1982 1083 

63. - Omvang - Strafzaken - Niet 
beperkt cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Gevolg m.b.t. de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvorderin
gen van de beklaagde en van de burger
rechtelijk aansprakelijke partij die zich 
regelmatig in cassatie heeft voorzien. 

Cassatie, op het cassatieberoep van de 
beklaagde, van de beslissing op de straf
vordering brengt vernietiging mede van 
de eindbeslissingen op de door hem en 
door de voor hem burgerrechtelijk aan
sprakelijke ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, die aan dezelfde onwettig
heid lijden en waartegen die beklaagde 
en de burgerrechtelijk aansprakelijke 
zich regelmatig in cassatie hebben voor
zien, alsmede vernietiging van de niet 
definitieve beslissingen op die burg~r
lijke rechtsvorderingen. 

5 mei 1982 1083 

nietiging op het cassatieberoep van de 
beklaagde - Gevolg t.a. v. de burgerrech
telijk aansprakeiijke partij. 

W anneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op diens cassatiebe
roep vernietigd wordt en de burgerrech
telijk aansprakelijke partij zich regelma
tig in cassatie heeft voorzien, brengt die 
cassatie vernietiging mede van de beslis
sing dat de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij gehouden is tot betaling van 
de geldboete en de kosten. 

5 mei 1982 1083 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

65. - Omvang - Code van plichten
leer voor apothekers - Koninklijk be
sluit nr. 80 van 10 november 1967, art. 15 
- Geen verbindende kracht aan die 
Code verleend door een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit - Geen wet 
in de zin van art. 608 Ger. W. - Cassatie
beroep wegens schending van die Code 
niet ontvankelijk. 

25 september 1981 152 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V 
BINDENDVERKLARING 

CASSATIEMIDDELEN 

Inleiding. - Begrip - Aard 

HOOFDSTUK I. - Onduidelijke midde
len 

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

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

HOOFDSTUK III. - Gemis aan feite-
lijke grondslag 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 
Afdeling 2. Belastingzaken. 
Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 

64. - Omvang - Strafzaken - Straf- Afdeling 4. 
vordering - Cassatieberoep van de Afdeling 5. 
beklaagde en van de voor hem burger- Afdeling 6. 
rechtelijk aansprakeliJke partiJ - Ver- Afdeling 7. 

Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 
Tuchtzaken. 
Ver kiezingszaken. 
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HO- FDSTUK IV. - Nieuwe en ]outer 

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

HOOFDSTUK V. - Gemis aan belang 
voor eiser 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 

Algemene begrippen. 
Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 

HO-IFDSTUK VI.- Geen betrekking op 
de bestreden beslissing 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 
Afdeling 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 
BEGRIP - AARD 

1. - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen 
een middel en afgeleid uit gebrek aan 
belang - Grand van niet-ontvankelijk
heid hierop berustend dat de beslissing 
naar recht is verantwoord door een over
weging waarap de eiser geen kritiek 
oefent - Middel waarin die overweging 
wordt bekritiseerd - Gevolg. 

Een grand van niet-ontvankelijkheid, 
die tegen een middel is opgeworpen en 
afgeleid is uit een gebrek aan belang 
van dat middel omdat de beslissing naar 
recht is verantwoord door een overwe
ging waarop de e1ser in cassatie geen 
kritiek oefent, kan niet worden aangeno-

men wanneer het cassatiemiddel zelf die 
overweging bekritiseert. 

14 september 1981 70 

2. - Strafzaken - Bescherming van 
de maatschappij - Tegenstrijdige rede
nen - Begrip. 

Naar recht verantwoord en niet 
tegenstrijdig is de beslissing waarbij 
wordt bevolen dat de beklaagde wordt 
gei:nterneerd, zulks op grand van twee 
deskundigenonderzoeken, waarvan het 
een vaststelt dat de eiser op het ogenblik 
van de hem ten laste gelegde feiten in 
een ernstige staat van geestesstoornis 
verkeerde die hem ongeschikt maakte 
tot het controleren van zijn daden en dat 
hij thans nog in die staat verkeert, en 
waarvan het ander, hoewel het zegt dat 
er geen reden is tot internering, die 
vastste.lling evenwel niet tegenspreekt. 

16 september 1981 86 
3. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vorderingen - Conclusie genomen door 
een van de burgerlijke partijen - Mid
del door een andere burgerlijke partij 
aangevoerd tot staving van haar voorzie
nini en afgeleid uit het gebrek aan ant
woord op die conclusie - Voorwaarden 
voor de ontvankelijkheid van het middel. 

Een middel afgeleid uit het gebrek aan 
antwoord op een door een andere bur
gerlijke partij genomen conclusie is ont
vankelijk als de oplossing van het der
wijze in die conclusie opgeworpen ge
schil van belang is voor de oplossing van 
het geschil tussen de eiseres, ook als 
burgerlijke partij, en de beklaagden. 

30 september 1981 165 
4. - Strafzaken - Middel dat enkel 

de feitelijke beoordeling van de rechter 
bekritiseert - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

30 september 1981 167 

5. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Middel hieruit afgeleid dat 
niet is geantwoord op de conclusie van 
een andere burgerlijke partij - Oplos
sing van het in die conclusie opgeworpen 
geschil van belang voor de oplossing van 
het geschil tussen de eiseres, die ook 
burgerlijke partij is, en de beklaagde 
Ontvankelijk middel. 

14 oktober 1981 236 

6. - Burgerlijke zaken Grand van 
niet-ontvankelijkhe1d tegen een middel 
opgeworpen en hwruit afgeleid dat het 
middel met ontvankeiljk is omdat de 
bestreden beslissmg naar recht is 
verantwoord Grand van met-ontvan 
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kelijkheid niet aanneembaar zonder 
vooraigaand onderzoek van het middel 
zelf - Grand van niet-ontvankelijkheid 
niet aanneembaar. 

15 oktober 1981 237 

7. - Burgerlijke zaken Grand van 
nie~-ontvankelijkheid tegen een middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is, daar de rechtsvordering van eiseres 
zonder belang is - Grand van niet-ont
vankelijkheid gebaseerd op feiten die 
geen steun vinden in de bestreden beslis
sing - Grand van niet-ontvankelijkheid 
niet aanneembaar. 

15 oktober 1981 237 

8. - Burgerlijke zaken Grand van 
niet-ontvankelijkheid tegen een middel 
opgeworpen en aigeleid uit het gebrek 
aan belang ervan - Onderzoek van de 
grand van niet-ontvankelijkheid niet .te 
scheiden van het onderzoek van het mid
del - Grand van niet-ontvankelijkheid 
niet aangenomen. 

1 februari 1982 712 

9. - Strafzaken - Middel dat het Hoi 
zou nop(m tot het onderzoek van feite
Jijke gegevens - Niet ontvankelijk mid
del. 

23 februari 1982 804 

10. - Middel afgeleid uit de misken
ning van de bewijskracht van een wet in 
de zin van artikel 608 Ger. W. - Niet ont
vankelijk middel. 

Een overtreding van een wet in de zin 
van artikel 608 Ger.W. kan geen scherr
ding zijn van de bewijskracht van die 
wet in de zin van de artikelen 1319 tot 
1322 B.W. 

8 maart 1982 844 

11. - Strafzaken - Jeugdbescherming 
- Verzoekschrift tot cassatie van het 
openbaar ministerie - Verzoekschrift 
waarvan enkel een afschrift ter griffie 
van het Hof is neergelegd - Niet ont
vankelijk verzoekschrift 

Het Hof slaat geen acht op een ver
zoekschrift waarvan enkel een afschrift 
namens het openbaar ministerie ter grif
fie van het Hof is neergelegd. 

17 maart 1982 889 

12. - Straizaken - Middel dat het 
Hoi ertoe zou verplichten feitelijke gege
vens te onderzoeken - Niet ontvanke
Jijk middel. 

Niet ontvankelijk is het m1ddel dat het 
Hof ertoe zou verplichten z1eh mt te 

spreken over het al dan niet bestaan van 
overmacht waardoor het hoger beroep te 
laat is ingesteld. 

27 april 1982 1031 

13. - Strafzaken Aanvoering van 
omstandigheden waaruit geen vormge
brek of onwettigheid wordt afgeleid -
Geen cassatiemiddel. 

Geen cassatiemiddel is de aanvoering 
van omstandigheden waaruit geen vorm
gebrek of enige onwettigheid wordt afge
leid. (Art. 608 Ger.W.; artt. 407 e.v. Sv.) 

5 mei 1982 1091 

'14. - Strafzaken - Middel dat het 
Hoi zou verplichten tot een onderzoek 
van feitelijke gegevens - Niet ontvanke
lijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof zou verplichten tot een onderzoek 
van feitelijke gegevens. 

12 mei 1982 1126 

15. - Strafzaken - Begrip. 
De enkele verklaring van eiser, tot sta

ving van zijn voorziening, dat hij ver
wijst naar zijn voor de feitenrechters 
genomen conclusies en dat hij die 
conclusies als herhaald beschouwt, 
maakt geen cassatiemiddel uit. 

18 mei 1982 1154 

16. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op een feitelijke beoordeling van 
de rechter - Niet ontvankel~jk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op een feitelijke beoordeling 
van de rechter. 

25 mei 1982 1189 
17. - Strafzaken Middel dat kritiek 

oefent op een feitelijke beoordeling van 
de rechter - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op een feitelijke beoordeling 
van de rechter. 

25 mei 1982 1196 

18. - Strafzaken - Middel dat betrek
king heeft op een loutere verschrijving 
- Verschrijving kan op zichzelf geen 
aanleiding tot cassatieberaep geven. 

Een loutere verschrijving kan op zich
zelf geen aanleiding tot cassatieberoep 
geven. 

8 juni 1982 1244 

19. - Grand van niet-ontvankelijkheid 
- Middel waarbij kritiek wordt geoe
fend op de beschikking van het arrest 
waarin voorbehoud wordt verleend -
Voorbehoud gekoppeld aan een voor
waarde dw een beslisswg nopens de 
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wederzijdse rechten van partijen inhoudt 
- Middel van niet-ontvankelijkheid niet 
gegrond. 

Niet aannemelijk is de grond van niet
ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat het 
middel enkel kritiek oefent op de be
schikking van het arrest waarin voorbe
houd wordt verleend, wanneer aan dat 
voorbehoud een voorwaarde is gekoppeld 
die een beslissing nopens de wederzijdse 
rechten van partijen inhoudt. 

10 juni 1982 1251 

20. - Burgerlijke zaken - Middel afge
Jeid uit de miskenning van de bewijs
kracht van een conclusie - Grand van 
niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat 
de rechter over het bij conclusie voorge
dragen middel uitspraak heeft gedaan 
zoals hij had moeten doen, indien hij de 
aangegeven miskenning niet had begaan 
- Conclusie niet beantwoord - Grand 
van niet-ontvankelijkheid kan niet wor
den aangenomen. 

14 juni 1982 1269 

21. - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid 
dat in het middel feiten en recht ver
mengd zijn - Middel dat tot cassatie 
kan leiden, ongeacht het daarin ver
melde feit - Grand van niet-ontvankelij
kheid niet aannemelijk. 

De tegen een middel aangevoerde 
grond van niet-ontvankelijkheid, die hier
uit is afgeleid dat in het middel feiten 
en recht zijn vermengd, in zoverre het 
aan de bestreden beslissing verwij t het 
wettelijk begrip « ambachtsman », dat 
volgens het middel ongeletterdheid in
sluit, te miskennen, kan niet worden aan 
genomen, als het middel tot cassatie kan 
leiden, ongeacht het feit dat daarin 
wordt vermeld omdat de rechter heeft 
nagelaten dat feit te onderzoeken 
wegens het oordeel in rechte dat door 
het middel wordt bestreden. 

25 juni 1982 1358 

22. - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid - Grand van niet
ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat in 
het middel feiten en recht zijn vermengd 
- Onderzoek van de feiten niet vereist 
voor het onderzoek van het middel -
Grand van niet-ontvankelijkheid niet 
aannemelijk. 

Een tegen een middel aangevoerde 
grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit 
afgeleid dat het middel waarin feiten en 
recht zijn vermengd, kan niet worden 
aangenomen wanneer het onderzoek van 

het middel niet noodzakelijk een onder
zoek van de feiten vereist. 

25 juni 1982 1362 

HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

23. - Strafzaken - Vaag middel 
Niet ontvankelijk middel. 

2 september 1981 2 

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

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
niet nader wordt bepaald op welke vor
dering, weer of exceptie de rechter niet 
zou hebben geantwoord. 

9 september 1981 36 

25. - Tuchtzaken Cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten -
Middel waarin schending wordt aange
voerd van een wettelijke bepaling zonder 
te verduidelijken waarin die schending 
bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

11 september 1981 59 

26. - Burgerlijke zaken - Vaagheid 
- Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet nader bepaalt waarin de aangewe
zen wettelijke bepalingen zouden ge
schonden zijn. 

11 september 1981 65 

27. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat op de conclusie niet is geantwoord
Vaagheid - M'et ontvankelijk middel. 

15. september 1981 81 
28. - Strafzaken - Middel waarbij 

schending van een wettelijke bepaling of 
een algemeen rechtsbeginsel wordt aan
gevoerd zonder dat nader wordt bepaald 
waarin die schending bestaat - Niet 
ontvankelijk middel. 

22 september 1981 115 

29. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending van een wettelijke be
paling wordt aangevoerd, zonder dat na
der wordt bepaald waarin die schending 
bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

24 september 1981 140 

30. - Strafzaken - Middel waarbij 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
wordt aangevoerd - Middel zonder ver
duidelijking van de vordering, verweer 
of exceptie waarop niet zou zijn geant
woord - Niet ontvankelijk middel. 

17 november 1981 377 
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31. - Tucbtzaken - Orde van Arcbi

tecten - Middel waarbij miskenning van 
de bewijskracbt van een verslag van een 
vergadering van een stagecommissie 
wordt aangevoerd - Geen aanwijzing 
van bet gedeelte van de tekst van bet 
verslag waarmee de bestreden beslissing 
niet verenigbaar zou zijn - Vaagbeid -
Niet ontvankelijk middel. 

W egens vaagheid is niet ontvankelijk 
het middel waarbij de miskenning van 
de bewijskracht van een verslag van een 
vergadering van een stagecommissie van 
de Orde van Architecten wordt aange
voerd, zonder aan te geven met welk 
gedeelte van dat verslag de bestreden 
beslissing niet verenigbaar is; noch de 
aanhaling van het gehele verslag in de 
ontwikkeling van het middel, noch de 
bijvoeging van dat verslag bij het ver
zoekschrift tot cassatie kan dat gebrek 
van het middel verhelpen. 

20 november 1981 396 

32. - Burgerlijke zaken Vaagbeid 
·- Middel waarin niet wordt vermeld 
waarin de aangevoerde wettelljke bepa
lingen zijn gescbonden - Niet ontvanke
lijk middel 

11 december 1981 510 
33. - Burgerlijke zaken - Middel 

waarin scbending .van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder te 
vermelden waarin die.schending bestaat 
- Niet ontvankelijk middel. (Art. 1080 
Ger.W} 

18 december 1981 537 

34. - Strafzaken - Middel waarin 
scbending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd, zonder dat nader 
wordt bepaald waarin die scbending be
staat - Niet ontvankelifk middel 

22 december 1981 560 

35. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel ten betoge dat op de cpnclusie 
niet is geantwoord - Middel zonder 
opgave van de vordering, weer of excep
tie waarop niet zou zi}n geantwoord -
Niet ontvankelifk middel. 

drag Rechten van de Mens zi}n gescbon
den - Geen nadere verklaring - Niet 
ontvankelifk middel 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel waarin enkel wordt 
gezegd dat de bestreden beslissing de 
artt. 6.1 en 6.3, a, b, d, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens schendt zonder 
nader te verklaren waarin die schending 
bestaat. 

12 mei 1984 1126 

38. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat op de conclusie niet is geantwoord -
Vaag middel - Niet ontvankelljk mid
del. 

Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel ten betoge dat op de conclu
sie niet is geantwoord, zonder te verdui
delijken op welk verweer van eiser de 
beslissing niet heeft geantwoord. 

16 juni 1982 1302 

39. - Burgerlijke zaken - Onduide
lifk middel - Begrip. 

Niet onduidelijk is het middel dat 
alleen de schending aanvoert van het 
wetsartikel dat het toepasselijke wetsar
tikel heeft vervangen, en niet van het 
vervangen artikel zelf. 

28 juni 1982 1380 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

40. - Directe belastingen - Middel 
zonder opgave van de geschonden wette
li}ke bepalingen - Niet ontvankelijk 
mid del. 

25 maart 1982 921 

41. - Directe belastingen - Middel 
zonder verband met de wettelijke bepa
lingen waarvan schending wordt aange
voerd - Niet ontvankeli}k middel. 

25 maart 1982 924 

16 maart 1982 879 Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

36. - Burgerlifke zaken Middel 
waarin scbending van een we{telljke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder dat 
nader wordt bepaald waarin die schen
ding bestaat - Niet ontvankelijk middel. 

29 maart 1982 943 

37. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat artt. 6.1 en 6.3, a, b, d, Europees Ver-

42. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarfn eiser opkomt tegen verschillende 
naar zijn mening mogelijke interpreta
ties van het arrest en voor elk van die 
interpretaties een afzonderlijke schen
ding van de wet aanvoert zonder vooraf 
schending van art. 97 Gw. aan te voeren 
- Ontvankelijk middel. 

9 oktober 1981 212 
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43. - Burgerlijke zaken - Verplich- betwist, terwijl het enkel schending van 

ting voor elk van de middelen afzonder- art. 97 Gw. aanvoert. 
Jijk de wettelijke bepalingen te vermel- 25 juni 1982 1351 
den waarvan schending wordt aange
voerd. 

15 oktober 1981 240 

44. - Burgerlijke zaken - Middel
afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van een akte - Tekst van 
de akte niet overgelegd tot staving van 
de voorziening noch overgenomen in de 
bestreden beslissing- Niet ontvankelijk 
mid del. 

23 oktober 1981 288 

45. - Burgerlijke zaken - Schending 
van de opgegeven bepalingen onvol
doende om tot vernietiging te leiden -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is, in burgerlijke 
zaken, het mlddel dat niet aile wettelijke 
bepalingen vermeldt die geschonden zijn 
indien het gegrond is, wanneer scherr
ding van de vermelde bepalingen niet 
voldoende is om tot vernietiging van de 
bestreden beslissing te leiden. (Art. 1080 
Ger.W.) 

16 november 1981 370 

46. - Burgerlijke zaken - Verplich
ting voor elk Fan de middelen afzonder
lijk de wettelijke bepalingen te vermel
den waarvan de schending wordt aange
voerd. (Art. 1080 Ger. W:) 

18 december 1981 537 

47. - Burgerlijke zaken - Vermel
ding van de wettelijke bepalingen. 

In burgerlijke zaken moet het cassatie
verzoekschrift voor elk middel afzonder
lijk de wettelijke bepalingen vermelden 
waarvan schending wordt aangevoerd. 
(Art. 1080 Ger.W.) 

21 december 1981 541 

48. - Burgerlijke zaken - Vermel
ding van de geschonden wetsbepalingen 
- Middel dat uitsluitend is afgeleid uit 
schending van niet toepasselijke wetsbe
palingen - O.rwntvankelijk middel. 

14 juni 1982 1265 

50. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin schending -van wetsbepalingen en 
van een grondwetsbepaling wordt aange
voerd zonder nadere uitleg - Niet ont
vankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel, afge
leid uit schending van wetsbepalingen en 
van een grondwetsbepaling, dat niet na
der bepaalt waarin die schending be
staat. 

25 juni 1982 1362 

51. - Burgerlijke zaken - Middel 
waari.ri schending van art. 97 Gw. wordt 
aangevoerd zonder nadere uitleg - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel, afge
leid uit schending van art. 97 Gw., dat 
niet preciseert hoe of waardoor die 
grondwetsbepaling is geschonden. 

25 juni 1982 1362 

Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

52. - Strafzaken - Middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van de akten - Akte niet voorgelegd -
Tekst van die akte niet uit de bestreden 
beslissing noch uit enig gedingstuk af te 
leiden - Niet ontvankelijk middel. 

13 oktober 1981 219 

53. - Vorm - Strafzaken Voorzie-
ning van de burgerlijke partij - OpgaFe 
van de geschonden wetten - Opgave 
niet vereist. 

De burgerlijke partij die zich in cassa
tie voorziet, is niet verplicht de wette
lijke bepalingen te vermelden welke val
gens haar zijn geschonden; het is vol
doende dat zij duidelijk de aangevoerde 
onwettigheid aangeeft. 

13 oktober 1981 219 

54. - Strafzaken - Middel waarbij 
schending Fan een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd zonder dat nader 
wordt bepaald waarin die schending be
staat - Niet ontvankelijk middel. 

24 februari 1982 811 
49. - Burgerlijke zaken - Middel Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

waarin de wettelijke grondslag van de 
bestreden beslissing wordt betwist, doch 
enkel schending van art. 97 Gw. wordt 
aangevoerd - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, in burgerlijke 
zaken, is het middel dat de wettelijke 
grondslag van de bestreden beslissing 

55. - Tuchtzaken - Cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde Fan Architecten -
Verplichting om FOor elk middel afzon
derlijk de wettelijke bepalingen aan te 
geven waarvan schending wordt aange-
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voerd. (Art. 1080 Ger. W:; art. 33 wet tot 
instelling van een Orde van Architecten 
van 26 juni 1963, gew. bij. art. 67, § 3, 
wet van 15 juli 1970.) 

61. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat op de conclusie niet is geant
woord - Beslissing waarin op de conclu
sie is geantwoord - Middel dat feitelijke 

11 september 1981 59 grondslag mist. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III 
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

56. - Burgerlijke zaken - Middel af
geleid uit een verkeerde uitlegging van 
de bestreden beslissing - Gemis aan fei
telijke grondslag. 

3 september 1981 16 

57. - Burgerlijke zaken Grand van 
niet-ontvankelijkheid tegen een middel 
opgeworpen en afgeleid uit gebrek aan 
belang - Grand van niet-ontvankelijk
heid berustende op een omstandigheid 
die zou blijken uit de vaststellingen van 
de bestreden beslissing - Beslissing 
waarin die omstandigheid niet is vast
gesteld - Grand van niet-ontvankelijk
heid niet aanneembaar. 

15 oktober 1981 240 

62. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat het gezag van gewijsde is 
miskend en derhalve dat de artt. 23 tot 
27 Ger. W: zijn geschonden - Middel 
waarin die onwettigheid wordt afgeleid 
uit een enkele overweging van de bestre
den beslissing zonder enig verband met 
de andere en met de context ervan -
Tegenstelling of tegenstrijdigheid tussen 
de bestreden beslissing en de vorige be
slissing uitgesloten door andere overwe
gingen en context - Middel dat feite
lijke grondslag mist. 

5 november 1981 337 

63. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust - Gemis aan feite
lijke grondslag. 

11 december 1981 510 

64. - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid steunend op een 
beweerde maar niet genomen beslissing 

14 september 1981 73 en op een feit waarvan de juistheid niet 
blijkt door dat arrest noch door enig 
stuk waarop het Hoi vermag acht te 
slaan - Grand van niet-ontvankelijkheid 

58. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat op de conclusie niet is geant
woord - Beslissing waarin op de conclu
sie is geantwoord - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

24 september 1981 140 

59. - Burgerlijke zaken - Gemis aan 
feitelijke grondslag - Begrip. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan een beslissing verwijt dat zij 
niet heeft geantwoord op de conclusie 
van een partij ten betoge dat zij door de 
tegenpartij in de onmogelijkheid was 
gesteld haar contractuele verbintenissen 
uit te voeren, nu zij haar de toegang tot 
haar kantoren had ontzegd, wanneer de 
conclusie enkel deed gelden dat de 
tweede partij aan de verhuring van haar 
vroegere kantoren een einde had 
gemaakt en de eerste partij nooit de 
door haar betrokken nieuwe kantoren 
was binnengegaan. 

24 september 1981 140 

60. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat op de conclusie niet is geant
woord - Beslissing waarin op de conclu
sie is geantwoord - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

24 september 1981 147 

die feitelijke grondslag mist. 
18 februari 1982 778 

65. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat de conclusie niet is beant
woord - Conclusie door beslissing 
beantwoord - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan de rechter verwijt een conclusie 
niet te hebben beantwoord, terwijl die 
conclusie in de bestreden beslissing 
wordt beantwoord. 

18 februari 1982 

66. - Burgerlijke zaken 
berustend op een verkeerde 
van de bestreden beslissing 
aan feitelijke grondslag. 

15 maart 1982 

778 

Middel 
uitlegging 

Gemis 

867 

67. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat op de conclusie niet is geant
woord- Conclusie wei beantwoord door 
de beslissing - Begrip. 

De conclusie die gewag maakt van een 
wijze van berekening van de verkoop
prijs van een onroerend goed die bena-
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deling van meer dan zeven twaalfde uit
sluit, wordt beantwoord door de beslissing 
die vaststelt dat de verkoopster in feite 
een lager bedrag dan vijf twaalfde van 
de waarde van het goed heeft ontvangen, 
gelet met name op het feit dat de post 
« onderhoud » onbestaande was. 

25 juni 1982 1351 

Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

68. - Strafzaken - Middel volgens 
hetwelk een arrest een beslissing bevat 
die er niet in voorkomt - Gemis aan fei
telijke grondslag. 

30 september 198 167 

69. - Strafzaken - Middel waarin 
een gebrek aan motivering wordt aange
voerd - Gemotiveerde beslissing -
Gemis aan feitelijke grondslag. 

75. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat de conclusie niet is beantwoord -
Conclusie wei beantwoord - Gemis aan 
feitelijke grondslag. 

23 februari 1982 811 

76. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Nieuw middel- Mid
del dat de openbare orde niet raakt of 
geen betrekking heeft op een dwingende 
bepaling - Middel niet voorgelegd aan 
de feitenrechter - Niet ontvankelijk 
mid del. 

Niet ontvankelijk is het middel over de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering, dat de openbare orde niet 
raakt noch een bepaling van dwingend 
recht betreft en niet aan de feitenrechter 
werd voorgelegd en evenmin door deze 
ambtshalve is opgeworpen. 

4 mei 1982 1081 

77. - Strafzaken - Middel berustend 
30 september 1981 167 op feitelijke beweringen - Beweringen 

zonder enige grondslag in de bestreden 
beslissing of de gedingstukken - Gemis 
aan feitelijke grondslag. 

70. - Strafzaken - Middel berustend 
op een onjuiste uitlegging van de bestre-· 
den beslissing - Gemis aan feitelijke 
grondslag. 

30 november 1981 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat berust op feitelijke beweringen waar-

440 voor geen steun is te vinden in de be
streden beslissing of in de stukken waar-

71. - Strafzaken Strafvordering - op het Hof vermag acht te slaan. 
Middel berustend op een onjuiste uitleg- 12 mei 1982 1126 
ging van de bestreden beslissing - . 
Gemis aan feitelijke grondslag. 78. - Strafzaken - Schendmg van 

I het recht van verdediging - Middel hier-
30 november 1981 443 uit afgeleid dat het hof van beroep, ka-

72. - Strafzaken Middel gegrond 
op een onjuiste .uitlegging van de bestre
den beslissing - Gemis aan feitelijke 
grondslag. 

22 december 1981 553 

73. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat op de conclusie geen antwoord is 
gegeven - Beslissing waarin op de 
conclusie wordt geantwoord Gemis 

mer van inbeschuldigingstelling, gewei
gerd heeft een bijkomend onderzoek in 
te stellen - Gedingstukken waaruit niet 
blijkt dat zodanig verzoek is gedaan -
Gemis aan feitelijke grondslag. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
waarin schending wordt aangevoerd van 
het recht van verdediging wegens weige
ring door het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, om een bijko
mend onderzoek in te stellen, wanneer 
uit de stukken waarop het Hof vermag aan feitelijke grondslag. 

27 januari 1982 668 acht te slaan, niet blijkt dat zodanig ver-
zoek bij het hof van beroep werd 
gedaan. 74. - Strafzaken Gemis aan feite-

lijke grondslag - Begrip. 
Feitelijke grondslag mist het middel 

dat hierop is gegrond dat een veroorde
ling zou zijn uitgesproken aan de hand 
van bewijzen die zijn verkregen door 
een strafbare handeling, hoewel zulks 
niet blijkt uit het bestreden arrest of uit 
enig ander stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan. 

23 februari 1982 803 

25 mei 1982 1196 

79. - Strafzaken - Middel gegrond 
op feitelijke beweringen zonder enige 
steun in de processtukken - Gemis aan 
feitelijke grondslag. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
gegrond op feitelijke beweringen, die 
geen steun vinden in de processtukken. 

2 juni 1982 1217 
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Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE-

LEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

80. - Burgerlijke zaken - Faillietver
klaring ambtshalve zonder voorafgaande 
oproeping van de gefailleerde - Middel 
afgeleid uit schending van art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens -
Middel voor het eerst voor het Hoi voor
gedragen - Niet ontvankelijk middel. 

11 september 1981 61 

81. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Middel gegrond op wettelijke 
bepalingen of op een rechtsbeginsel die 
noch van openbare orde noch dwingend 
zijn - Middel dat niet aan de feitenrech
ter is voorgelegd en waarover deze even
min op eigen initiatief heeft beslist -
Nieuw middel - Niet ontvankelijk mid
del. 

26 oktober 1981 291 

82. - Burgerlijke zaken - Middel 
gegrond op wettelijke bepalingen of een 
rechtsbeginsel die noch van openbare 
orde noch gewoon dwingend zijn - Mid
del dat niet aan de feitenrechter is voor
gelegd en waarover deze evenmin op 
eigen initiatief heeft beslist - Nieuw 
middel - Niet ontvankelijk middel. 

11 december 1981 507 

83. - Nieuw middel Burgerlijke 
zaken - Middel afgeleid uit een gebrek 
aan antwoord op de conclusie van een 
andere partij. 

Een partij die door een verweerder in 
tussenkomst en vrijwaring is opgeroe
pen, kan een gebrek aan antwoord op 
een conclusie van die verweerder aan
voeren, wanneer de berechting van de 
door die conclusie opgeworpen betwis
ting ook belang heeft voor de jegens 
haar genomen beslissing. 

22 februari 1982 798 

84. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Begrip. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat niet aan de feitenrechter 
is voorgelegd, waarover deze evenmin op 
eigen initiatief heeft beslist en dat niet 

berust op wettelijke bepalingen van 
openbare orde of van dwingende aard. 

25 maart 1982 931 

85. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Middel betreffende de begroting 
van de rechtsplegingsvergoeding- Mid
del niet aan de feitenrechter voorgelegd 
- Niet ontvankelijk middel. 

28 mei 1982 1205 

86. Nieuw middel Begrip. 
Niet nieuw is het middel waarin 

schending wordt aangevoerd van ~en 
wettelijke bepaling waarvan de e1ser 
niet uitdrukkelijk gewag heeft gemaakt 
voor de feitenrechter, wanneer die bepa
ling niettemin en noodzakelijk de 
grondslag van het middel vormt dat de 
eiser bij conclusie voor de rechter had 
aangevoerd. 

24 juni 1982 1345 

Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

87. - Strafzaken - Nieuw middel 
Schending van het recht van verdediging 
- Middel voor het eerst voor het Hoi 
voorgedragen - Niet ontvankelijk mid
del - Begrip. 

Ret middel hieruit afgeleid dat het 
recht van verdediging van de beklaagde 
is miskend door niet-inachtneming van 
de bepalingen van art. 9 K.B. 
10 juni 1959 betreffende de bloedproef 
met het oog op het bepalen van het alco
holgehalte, volgens welke de uitslagen 
van de analyse ter kennis moeten wor
den gebracht van de persoon van wie het 
bloed werd afgenomen, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen. 

9 september 1981 36 

88. - Strafzaken Rechtsvordering 
ingesteld door het openbaar ministerie 
- Veroordeling van de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij - Middel gegrond 
op wettelijke bepalingen of een rechtsbe
ginsel die noch van openbare orde noch 
dwingend zijn - Middel dat kritiek 
oefent op een beslissing van de appel
rechter die overeenstemt met de beslis
sing van de eerste rechter - Middel dat 
niet aan de appelrechter werd voorge
legd - Nieuw middel - Niet ontvanke
lijk middel. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk, 
is het ~iddel dat gegrond is op wette
lijke bepalingen of op een rechtsbeginsel 
die noch van openbare orde noch dwin
gend zijn, en dat kritiek oefent op een 
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beslissing van de appelrqchter die in 
overeenstemming is met de beslissing 
·van de eerste rechter en dat aan de ap
pelrechter niet werd voorgelegd. 

27 januari 1982 679 

89. - Strafzaken - Middel hieruit 
afgeleid dat opgeroepen en niet versche
nen getuigen niet zijn gehoord - Middel 
voor het eerst voor het Hoi voorgedra
gen - Niet ontvankelijk middel. 

7 april 1982 981 

90. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat de rechtbank niet onpartijdig was 
wegens haar samenstelling - Middel 
dat de openbare orde raakt - Middel 
dat voor het eerst voor het Hoi mag wor
den voorgedragen. 

Het middel ten betoge dat de recht
bank niet onpartijdig was, wegens haar 
samenstelling, raakt de openbare orde 
en mag voor het eerst voor het Hof wor
den voorgedragen. 

4 mei 1982 1076 

91. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat er een reden van wraking bestaat 
tegen een rechter die een beslissing 
heeit gewezen - Middel dat in de regel 
niet voor het eerst voor het Hoi kan wor
den voorgedragen. 

Het middel ten betoge dat er een 
reden van wraking bestaat tegen een 
rechter die een beslissing heeft gewezen, 
kan in de regel niet voor het eerst voor 
het Hof worden voorgedragen. 

4 mei 1982 1076 

92. - Strafzaken - Middel afgeleid 
uit niet-inachtneming van de bij art. 184 
Sv. gestelde termijn voor verschijning -
Niet aangevoerd voor de ieitenrechter -
Niet ontvankelijk middel. 

Naar luid van art. 184 Sv. kan de in 
die wetsbepaling bedoelde nietigheid niet 
worden ingeroepen dan op de eerste 
terechtzitting en v66r alle exceptie of 
verweer. Niet ontvankelijk is het middel, 
afgeleid uit niet-nachtneming van de in 
die wetsbepaling bedoelde verschijnings
termijn, indien het voor de eerste maal 
voor het Hof wordt aangevoerd. 

2 juni 1982 1215 

93. - Strafzaken Schending van 
het recht van verdediging - Middel hier
uit afgeleid dat er stukken niet bij het 
dossier zijn gevoegd - Middel voor de 
eerste maal voor het Hoi aangevoerd 
Niet ontvankelijk middel. 

Het middel hieruit afgeleid dat stuk
ken met schending van het recht van 
verdediging niet bij het dossier werden 
gevoegd, kan niet voor de eerste maal 
voor het Hof worden aangevoerd. 

2 juni 1982 1217 

94. - Strafzaken Bescherming van 
de maatschappij - Middel hieruit afge
leid dat de raadsman van de gei'nter
neerde niet tijdig inzage heeft kunnen 
nemen van een medisch verslag - Mid
del voor het eerst voor het Hoi voorge
dragen - Niet ontvankelijk cassatiemid
del. 

Voor het Hof kan niet voor het eerst 
worden aangevoerd een middel hieruit 
afgeleid dat de raadsman van de gei:nter
neerde, met miskenning van het recht 
van verdediging, niet tijdig inzage heeft 
kunnen nemen van een medisch verslag,, 
terwijl die raadsman zulks niet voor de ; 
commissie heeft aangevoerd en evenmin 
heeft gevraagd dat de zaak zou worden 
verdaagd om een nieuwe conclusie te 
kunnen indienen. 

23 juni 1982 1333 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

95. - Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Raad van beroep - Samenstel
ling - Raad van beroep samengesteld 
uit drie ]eden, geneesheren, en uit drie 
]eden, raadsheren in het hoi van beroep 
- Middel hieruit aigeleid dat, aangezien 
de viji ]eden, geneesheren, en de viji 
leden, raadsheren in het hoi van beroep, 
niet allen waren opgeroepen, de beslis
sing van de aldus samengestelde raad 
onwettelijk is - Middel niet aangevoerd 
voor de raad van beroep - Niet ontvan
kelijk middel. 

Hoewel de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren is samengesteld 
uit vijf gewone leden en vijf plaatsver
vangende leden, verkozen geneesheren, 
en uit vijf gewone en vijf plaatsvervan
gende !eden, raadsheren in het hof van 
beroep, kan hij wettig beraadslagen en 
beslissen, ook al zijn er maar drie verko
zen leden en drie benoemde leden, 
raadsheren in het hof van beroep, aan
wezig; de verdachte geneesheer die zich 
in cassatie voorziet tegen een beslissing 
van de raad van beroep kan niet voor 
het eerst voor het Hof aanvoeren dat, 
aangezien niet alle leden van de raad 
van beroep zijn opgeroepen of het bewijs 
van die oproeping niet bleek uit de 
gedingstukken, de aldus samengestelde 
raad niet wettig uitspraak heeft gedaan. 
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(K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, art. 12, en 
K.B. van 6 feb. 1970, art. 13.} (Tweede 
zaak.) 

21 januari 1982 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V 
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

647 

96. - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid - Grand van niet
ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat het 
middel van belang is ontbloot - Reden 
waarop de grand van niet-ontvankelijk
heid berust niet onderscheiden van de 
door het middel bekritiseerde reden -
Grand van niet-ontvankelijkheid niet 
aanneembaar. 

indien hij de aangegeven miskenning 
niet had begaan. 

24 september 1981 147 

101. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat de bestreden beslissing ten 
onrechte vereist dat valsheid in burger
lijke zaken een verdraaiing van de 
gedachte insluit en dus een intellectuele 
valsheid is - Vaststellingen van de be
slissing waaruit blijkt dat de materiele 
vervalsing ten deze de wettelijke bewijs
waarde van de akte niet kon aantasten 
- Middel niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang. 

15 oktober 1981 237 

102. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

15 oktober 1981 237 

103. - Burgerlijke zaken Beslissing 
3 september 1981 16 waarbij het verzet naar recht niet ont

vankelijk wordt verklaard Grief 
gericht tegen het beschikkende gedeelte 
waarbij bovendien het verzet niet 
gegrond wordt verklaard - Middel niet 
ontvankelijk b1j gebrek aazi belang. 

97. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin kritiek wordt geoefend op de 
gevolgtrekkingen in rechte die het arrest 
uit zijn redenen afleidt, maar waarin 
enkel schending van art. 97 Gw. wordt 
aangevoerd - Niet ontvankelijk middel. 

24 september 1981 132 

98. - Burgerlijke zaken - Middelen 
rvaarin enkel bepaalde -redenen van de 
bestreden beslissing worden bekritiseerd 
-- Beschikkende gedeelte naar recht 
verantwoord door een andere reden -
Niet ontvankelijk middel. 

24 september 1981 132 

99. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op een ten overvloede 
gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

24 september 1981 140 

100. - Burgerlijke zaken - Middel 
afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van een conclusie - Rech
ter die over het bij conclusie voorgedra
gen middel uitspraak heeft gedaan zoals 
hij zulks had moeten doen indien hij de 
aangegeven miskenning niet had begaan 
- Middel zonder belang. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
. ken van belang, is het cassatiemiddel dat 
is afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van de conclusie van een 
partij, als de rechter over het bij conclu
sie voorgedragen middel uitspraak heeft 
gedaan zoals hij zulks had moeten doen 

29 oktober 1981 309 

104. - Burgerlijke zaken - Middel 
hieruit afgeleid dat de bestreden beslis
sing een uitvindingsoctrooi onwettig 
heeft nietig verklaard op grand dat al 
eerder een octrooi is genomen - Beslis
sing wettelijk verantwoord door de vast·· 
stelling dat nag eerder een derde octrooi 
was genomen - Gebrek aan belang -
Niet ontvankelijk middel. 

5 november 1981 33'7 

105. - Burgerlijke zaken Middel 
zonder belang gelet op een beslissing 
van het bestreden arrest - Niet ontvan
kelijk middel. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat een arrest aan
vecht in zoverre het steunt op de hoeda
nigheid van lasthebber van een partij 
om haar niet toe te laten het bewijs van 
een verzekeringsovereenkomst te leve
ren door alle middelen rechtens, wan
neer het arrest in werkelijkheid, op 
grand van een feitelijke beoordeling, be
slist dat, ook al was het bewijs door alle 
middelen rechtens toegelaten, het in het 
bewijsaanbod aangevoerde feit niet ter 
zake diende en het bestaan van een ver
zekeringsovereenkomst niet kon aanto-
nen. 

18 februari 1982 778 
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106. - Burgerlijke zaken - Middel dat 

enkel kritiek oefent op bepaalde redenen 
van de bestreden beslissing - Beschik
kende gedeelte naar recht verantwoord 
door een andere reden - Niet ontvanke
Jijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat enkel kritiek 
oefent op bepaalde redenen van de be
streden beslissing, terwijl het beschik
kende gedeelte naar recht verantwoord 
is door een andere reden. 

15 april 1982 991 

107. - Burgerlijke zaken - Middel 
kritiek oefent op een ten overvloede 
.gegeven reden - Niet ontvankelijk mid
del. 

Zander belang en derhalve niet ont
vankelijk is het middel dat kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven reden van 
de bestreden beslissing. 

14 mei 1982 1140 

108. - Burgerlijke zaken - Afwijzing 
van een vordering door de eerste rechter 
- Hoger beroep van de verweerder -
Ontvankelijk- maar ongegrondverklaring 
van het hager beroep - Cassatieberoep 
van de eiser - Geen kritiek van de eiser 
noch voor de rechter in hager beroep, 
noch in zijn cassatieberoep op de beslis
sing zelf, waarbij de vordering is afgewe
zen - Middel dat kritiek oefent op de 
beslissing van de rechter in hager 
beroep - Gebrek aan belang - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel waarin de eiser kri
tiek oefent op de beslissing van de rech
ter in hager beroep, waarbij ontvankelijk 
maar niet gegrond wordt verklaard het 
hager beroep van de verweerder tegen 
het gedeelte van het beroepen vonnis, 
waarbij een door die eiser ingestelde 
vordering wordt afgewezen, wanneer hij 
noch voor het hof van beroep noch in 
zijn cassatieberoep de beslissing zelf 
heeft beluitiseerd waarbij die vordering 
is afgewezen. 

24 juni 1982 1336 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

109. - Strafzaken - Middel dat enkel 
de feitelijke beoordeling van de rechter 
bekritiseert - Niet ontvankelijk cassa
tiemiddel. 

9 september 1981 36 

110. - Strafzaken - Voorziening in 
cassatie van de dader van een ongeval, 
die aileen aansprakelijk is vei*laard en 
veroordeeld is tot volledige schadever
goeding - Voorziening tegen de bena
deelde gericht - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de beslissing dat een 
derde niet aansprakelijk is - Gebrek 
aan belang - Niet ontvankelijk middel. 

9 september 1981 41 

111. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven 
reden - Niet ontvankelijk middel. 

22 september 1981 112 

112. - Strafzaken - Middel ten betoge 
dat de rechter ten onrechte heeft beslist 
dat er herhaling aanwezig was - Straf 
niet zwaarder dan de straf op een eerste 
misdrijf - Beslissing waaruit niet volgt 
dat de rechter de strafmaat heeft 
bepaald o.g. v. her haling Niet ontvan
kelijk middel. 

23 september 1981 127 

113. - Strafzaken - Jeugdbescherming 
- Wet Jeugdbescherming, artt. 30 en 
31 - Jeugdrechter die een maatregel 
van opvoedingsbijstand heeft bevolen -
Hoger beroep van de minderjarige en 
van zijn moeder - Arrest dat de hogere 
beroepen ontvankelijk doch ongegrond 
verklaart en het vonnis bevestigt -
Voorziening van het openbaar ministerie 
- Middel ten betoge dat het hager 
beroep van de minderjarige niet ontvan
kelijk was - Middel van belang ant
bloat. 

6 oktober 1981 185 

114. - Strafzaken - Middel dat aan
voert dat bijzondere herhaling ten 
onrechte door de rechter is in aanmer
king genomen - Straf die de strafmaat 
van een eerste misdrijf niet te hoven 
gaat - Beslissing waaruit niet blijkt dat 
de rechter de strafmaat heeft bepaald op 
grand van de in aanmerking genomen 
herhaling - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat aanvoert dat 
bijzondere herhaling ten onrechte door 
de rechter is in aanmerking genomen, 
indien de uitgesproken straf de straf
maat van een eerste misdrijf niet te 
hoven gaat en indien de veroordelende 
beslissing geen vaststelling inhoudt 
waaruit blijkt dat de rechter de straf- I 
maat heeft bepaald op grand van de in 
aanmerking genomen herhaling. 

6 oktober 1981 185 
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115. - Strafzaken - Strafvordering -

Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdr1jf - M'et ontvankelijk mid
del. 

13 oktober 1981 222 

116. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verschillende misdrijven - Middel dat 
slechts op een van die misdrijven betrek
king heeft - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf Niet 
ontvankelijk middel. 

14 oktober 1981 230 

117. - Strafzaken Voorziening van· 
de beklaagde - Voorziening gericht 
tegen de beslissing op de strafvordering 
- Middel'dat enkel betrekking heeft op 
een fout van de verweerder die gevolgen 
kan hebben voor de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid - Niet ontvankelijk 
mid del. 

Niet ontvankeijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat de beklaagde 
tot staving van zijn voorziening tegen de 
beslissing op de strafvordering aanvoert 
en dat enkel betrekking heeft op een 
fout van de verweerder die gevolgen kan 
hebben voor de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid. 

27 oktober 1981 296 

118. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel waarin aan de rechter wordt ver
weten dat hij in het bestreden arrest 
heeft beslist dat de verjaring rechtsgel
dig was gestuit door een bepaalde hande
ling - Vaststelling door het Hoi dat die 
verjaring rechtsgeldig was gestuit door 
een andere handeling - Middel niet ont
vankeiljk, bij gebrek aan belang. 

8 december 1981 483 

119. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven 
reden - Niet ontvankelijk middel. 

15 december 1981 527 

120. - Strafzaken - Middelen waarin 
kritiek wordt geoefend op redenen of 
overwegingen - Geen invloed op de wet
tigheid van de bestreden beslissing -
Niet ontvankelijk middel. 

Welke ook de gegrondheid moge zijn 
van de middelen van de burgerlijke par
tij die was opgetreden tegen de burger
rechtelijk aansprakelijke partij, toch zijn 
die middelen niet ontvankelijk wanneer 

zij niet gericht zijn tegen de beslissing 
volgens welke de rechter, rekening 
ermee houdende dat de beklaagde buiten 
de zaak is gesteld, zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering tegen de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij, nu 
het vonnis naar recht verantwoord blijft 
door de vrijspraak van de beklaagde. 

12 januari 1982 608 

121. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdrijf - Niet ontvankelijk mid
del. 

13 januari 1982 612 

122. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Middel 
dat kritiek oefent op de beslissingen op 
de strafvordering en op een burgerlijke 
rechtsvordering - Middel afgeleid uit 
tegenstrijdigheid tussen de genoemde 
beslissing op de strafvordering en de 
beslissing op een andere burgerlijke 
rechtsvordering 1'egenstrijdigheid 
zonder belang wat betreft de beslissing 
op de strafvordering - Middel dat, oak 
indien het gegrond was, niet tot cassatie 
Jeidt - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
enkel tegenstrijdigheid tussen twee be
slissingen wordt aangevoerd, wanneer dat 
middel, ook indien het gegrond was, niet 
tot vernietiging van de bestreden beslis
singen kan leiden (impliciete oplossing); 
dat is met name het geval wanneer het 
middel een tegenstrijdigheid aanvoert 
tussen, enerzijds, de beslissing dat eiser 
een overtreding heeft begaan, terwijl de 
vordering tot vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering dienaangaande 
zonder belang is, daar de rechter voor de 
genoemde overtreding en voor andere 
overtredingen een enkele straf heeft uit
gesproken die door die andere overtre
dingen wettelijk verantwoord is en, 
anderzijds, de beslissing op een burger
lijke rechtsvordering, die door de voor
ziening niet wordt bestreden, zodat de 
aangevoerde tegenstrijdigheid geen ver
band houdt met de burgerlijke rechtsvor
dering die aan het Hof is onderworpen. 

27 januari 1982 679 

123. - Strafzaken Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
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misdrijven - Straf naar recht verant
woord door de andere misdrijven - Niet 
ontvankelijk middel. 

23 februari 1982 803 

124. - Strafzaken - Kritiek op de fei
telijke beoordeling van de rechter -
Niet ontvankelijk middel. 

23 februari 1982 811 

125. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verschillende misdrijven - Middel dat 
slechts betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

16 maart 1982 871 

126. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel dat, zelfs al was het gegrond, niet 
tot cassatie kan leiden - Niet ontvanke
Jijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, zelfs al was het gegrond, is het 
middel dat hieruit is afgeleid, dat het 
arrest ten onrechte beslist dat de verja
ring van de strafvordering door een han
deling is gestuit, als uit het dossier van 
de procedure blijkt dat er andere hande
lingen zijn die de strafvordering hebben 
gestuit. 

24 maart 1982 919 

127. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf Niet 
ontvankelijk cassatiemiddel. 

7 april 1982 981 

128. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Middel dat 
slechts betrekking heeft op een van die 
misdrijven - Straf naar recht verant
wooJ·d door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, is 
niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, de vordering tot vernletiging 
van de beslissing op de strafvordering, 
gegrond op een middel dat enkel betrek
king· heeft op een van die misdrijven, als 
de uitgesproken straf naar recht verant
woord blijft door een ander misdrijf. 
(Artt, 411 en 141 Sv.) 

27 april 1982 1035 

129. - Strafzaken - Strafvordering -
Straf uitgesproken wegens een misdrijf 
gepleegd met een verzwarende omstan
digheid - Middel dat enkel betrekking 
heeft op de verzwarende omstandigheid 
- Straf naar recht verantwoord op 
grand van het misdrijf zonder de verzwa
rende omstandigheid - Niet ontvanke
lijk middel. 

Wanneer een straf is uitgesproken 
wegens een misdrijf met een verzwa
rende omstandigheid, is niet ontvanke
lijk, bij gebrek aan belang, de vordering 
tot vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, gegrond op een middel 
dat enkel betrekking heeft op de verzwa
rende omstandigheid, terwijl de straf 
naar recht verantwoord blijft door het 
misdrijf zonder de verzwarende omstan
digheid. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

27 april 1982 1035 

130. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts een van die misdrijven betreft
Straf naar recht verantwoord door een 
.ander misdrijf - Niet ontvankelijk mid
del. 

Wanneer een enkele straf is uitgespro
ken voor twee misdrijven is niet ontvan
kelijk, bij gebrek aan belang, de vorde
ring tot vernietiging van de beslissing op 
de strafvordering, gegrond op een middel 
dat slechts een van die misdrijven 
betreft, terwijl de uitgesproken straf 
naar recht verantwoord blijft door een 
ander misdrijf. 

12 mei 1984 1128 

131. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkele straf uitgesproken voor ver
schillende misdrijven - Middel dat 
slechts op een van die misdrijven betrek
king heeft - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 

Wanneer een enkele straf is uitgespro
ken voor verschillende misdrijven is niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, de 
vordering tot vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering, die gegrond is 
op een middel dat slechts op een van die 
misdrijven betrekking heeft, terwijl de 
uitgesproken straf naar recht verant
woord blijft door een ander misdrijf. 
(Art. 411 en 414 Sv.) 

25 mei 1982 1189 
132. - Strafzaken - Middel hieruit 

afgeleid dat een · medebeklaagde geen 
verweer heeft gevoerd tegen de strafvor
dering - Niet ontvankelijk middel. 
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Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be

lang, is het middel hieruit afgeleid dat 
een medebeklaagde geen verweer heeft 
gevoerd tegen de zijnen laste ingestelde 
strafvordering. 

2 juni 1982 1217 

133. - Strafzaken Middel dat de 
feitelijke beoordeling van de rechter be
kritiseert - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat en
kel de feitelijke beoordelingen van de 
rechter bekritiseert. 

2 juni 1982 1217 

134. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Middel waarin kritiek 
wordt geoefend op een beschikking van 
de bestreden beslissing waardoor de 
eiser niet kon benadeeld zijn - Niet ont
vankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat kritiek oefent 
op een beschikking van de bestreden 
beslissing waardoor de eiser niet bena
deeld kan zijn. 

15 juni 1982 1282 

135. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel door de beklaagde hieruit afge
leid dat op de conclusie van een medebe
klaagde niet is geantwoord - Ontvanke
lijk cassatiemiddel - Vereisten. 

W anneer de beklaagde doet blijken dat 
hij er belang bij heeft, kan hij, tot sta
ving van zijn cassatieberoep tegen de 
beslissing op de strafvordering te zijnen 
laste, aanvoeren dat op de conclusie van 
een medebeklaagde niet is geantwoord. 

23 juni 1982 1332 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

136. - Tuchtzaken - Cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Architecten -
Middel dat als geschonden wetteli.fke 
bepaling enkel een bepaling opgeeft 
waarop de aangevoerde grief geen be
trekking heeft - Niet ontvankelijk mid

,del. 
11 september 1981 59 

137. - Tuchtzaken Voorziening 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren -
Een enkele straf uitgesproken wegens 
verscheidene tekortkomingen inzake de 
plichtenleer - Middel dat enkel kritiek, 
oefent op de beslissing betreffende som
mige van die tekortkomingen - Straf 

naar recht verantwoord door een andere 
tekortkoming - Niet ontvankelijk mid
del. 

W anneer een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren een enkele tuchtrechtelijke straf 
uitspreekt wegens verscheidene tekort
komingen inzake de plichtenleer, is niet 
ontvankelijk het middel dat enkel 
betrekking heeft op sommige van deze 
tekortkomingen indien de uitgesproken 
straf wettelijk gerechtvaardigd blijft 
door een andere tekortkoming. 

30 april 1982 1061 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI 
GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN 

BESLISSING 
Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

138. - Directe belastingen - Middel" 
dat geen betrekking heeft op de bestre
den beslissing- Niet ontvankelijk mid
del. 

Niet ontvankelijk inzake directe belas
tingen is het middel dat enkel betrek
king heeft op het onderzoek van de zaak 
door de taxateur en op de beslissing van 
de directeur der belastingen. 

25 maart 1982 924 

139. - Directe belastingen Middel 
dat schending aanvoert van een wette
Jijke bepaling welke geen betrekking 
heeft op de betwisting die aan de rechter 
werd voorgelegd of door hem werd be
slecht - Niet ontvankelijk middel. 

W anneer de· aanslag overeenkomstig 
art. 256 W.I.B. wordt verricht kan de 
belastingschuldige die aanslag enkel be
twisten hetzij door aan te voeren dat de 
aanslag willekeurig is hetzij door het 
juiste bedrag van zijn inkomsten te 
bewijzen; nu de eiser niet aanvoert dat 
de aanslag willekeurig is, noch het juiste 
bedrag van zijn inkomsten aantoont en 
evenmin schending van art. 256 W.I.B. 
aanvoert, is niet ontvankelijk het middel 
dat enkel de schending van art. 256 van 
genoemd wetboek opwerpt doordat de 
vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen niet wettelijk plaatsvond. 

30 april 1982 1068 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

140. - Burgerlijke zaken - Grand 
van niet-ontvankelijkheid - Beschik- 1 
kend gedeelte dat geen betrekking heeft 



-74-
op een der partijen - Grand van niet- Afdeling 5. - Strafzaken. 
antvankelijkheid terecht vaargesteld. 

3 september 1981 16 

141. - Burgerlijke zaken - Middel 
dat slechts wettelijke bepalingen ver
meldt die zander verband zijn met de 
aangevaerde grief - Niet antvankelijk 
mid del. 

18 september 1981 99 

142. - Burgerlijke zaken Aanvae-
ring van schending van een wettelijke 
bepaling zander enig verband met de 
grief - Niet antvankelijk middel. 

8 januari 1982 582 

143. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin de sciiendlng wardt aangevaerd 
van een wettelijke bepaling zonder ver
band met de uiteengezette grief - Niet 
antvankelijk middel. 

21 januari 1982 641 

144. - Burgerlijke zaken - Grand 
van niet-antvankelijkheid - Grand van 
niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat 
het middel betrekking heeft op de 
conclusie van de tweede verweerster met 
wie verweerder geen enkele rechtsband 
had, en dat die canclusie betrekking 
heeft op een betwisting die geen invloed 
kan hebben ap het geschil tussen ver
weerder en eiseres - Oplossing van die 
betwisting van belang vaor de aplossing 
van het geschil tussen eiseres en ver
weerder - Grand van niet ontvanke
Jijkheid niet aanneembaar. 

18 februari 1982 778 

145. - Burgerlijke zaken - Wettelijke 
bepaling waaruit de grief wardt afgeleid 
- Aanhaling van niet toepasselijke 
tekst. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
ingeroepen grieven afleidt uit een wette
lijke bepaling die geen toepassing vindt 
op het voor de feitenrechter gebrachte 
geschil. 

22 februari 1982 795 

146. - Burgerlijke zaken - Middel 
£onder verband met de bestreden beslis
sing - Niet antvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
geen verband houdt met de bestreden 
beslissing. 

17 mei 1982 1151 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

147. - Strafzaken - Vaarziening in 
cassatie tegen de beslissing van de rech
ter in hager beraep - Middel gericht 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
- Niet antvankelijk cassatiemiddel. 

30 september 1981 167 

148. Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvardering - Middel enkel gericht 
tegen een beslissing waartegen geen cas
satieberaep is ingesteld Niet ontvan
kelijk middel. 

17 november 1981 371 

149. - Strafzaken Vaarziening in 
cassatie tegen de beslissing van de rech
ter in hager beraep - Middel gericht 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
- Niet antvankelijk middel. 

17 november 1981 377' 

150. - Strafzaken Vaarziening in 
cassatie tegen de beslissing van de rech
ter in hager beraep - Middel gericht 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
- Niet antvankelijk middel. 

27 april 1982 1041 

151. - Strafzaken - Middel dat enkel 
gericht is tegen een beslissing waartegen 
geen cassatieberoep is ingesteld - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel gericht is tegen de beslissing van 
internering, wanneer het cassatieberoep 
enkel gericht is tegen de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij het verzoek tot 
invrijheidstelling van de gei:nterneerde 
wordt afgewezen. 

11 mei 1982 1123 

152. - Strafzaken - Middel enkel 
gericht tegen een beslissing waartegen 
geen cassatieberoep is ingesteld - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat gericht is tegen 
een beslissing waartegen geen cassatie
beroep is ingesteld. 

25 mei 1982 1193 

153. - Strafzaken - Middel dat enkel 
betrekking heeft op het vaaranderzaek 
- Middel voor het eerst vaar het Hoi 
voorgedragen - Niet anvankelijk mid
del. 

Een middel dat niet op de bevoegd
heid, doch uitsluitend op het vooronder-



-75-
zoek betrekking heeft, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen. 

22 juni 1982 1320 

154. - Strafzaken - Hof van assisen 
- Cassatieberoep tegen het veroorde-
lend arrest - Middel waarin een nietig
heid wordt aangevoerd m.b.t. het verwij
zend arrest en de vroegere daden van 
onderzoek - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel, aange
voerd tot staving van het cassatieberoep, 
dat enkel is ingesteld tegen het veroor
delend arrest van het hof van assisen als 
in dat middel aileen een nietigheid wordt 
opgeworpen die betrekking heeft op het 
verwijzend arrest en de voorafgaande 
daden van onderzoek. 

20 juli 1982 1405 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VII 
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. Belastingzaken. 

Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 

Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. Strafzaken. 

Afdeling 6. Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

CHEQUE 
1. - Uitgifte zonder voorafgaand, toe

reikend en beschikbaar fonds - Waarde
papier zonder dagtekening of vermelding 
van de plaats waar de cheque getrokken 
is, maar aan te merken als een cheque 
in de gewone betekenis van het woord -
Waardepapier niettemin een cheque, in 
de zin van art. 61 Chequewet 1 maart 
1961. 

Ook al is een cheque, wegens het ont
breken van een bij de wet vereiste ver
melding, niet meer geldig als handelspa
pier, toch valt de uitgifte, zonder vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar fonds 
van een cheque zonder dagtekening of 
vermelding van de plaat waar hij getrok
ken is, onder art. 61 Chequewet 1 maart 
1961, daar het uitgegeven waardepapier 
is aan te merken als een cheque, in de 
gewone betekenis van het woord en wer
kelijk is uitgegeven. (Artt. 1, 2 en 61 
Chequewet 1 maart 1961.) 

5 mei 1982 1087 

2. - Chequewet 1 maart 1961, art. 61 
- Uitgifte - Begrip. 

Een cheque is uitgegeven, in de zin 
van art. 61 Chequewet 1 maart 1961, 
wanneer de cheque in omloop is ge
bracht of aan de rechthebbende is over
handigd. 
· 5 mei 1982 1087 

3. - Chequewet 1 maart 1961, art. 61, 
1" - Uitgifte zonder voorafgaand, toerei
kend en beschikbaar fonds - Zedelijk 
bestanddeel - Begrip. 

Art. 61, 1°, Chequewet 1 maart 1961, 
waarin straf wordt gesteld op de uitgifte 
van een cheque zonder voorafgaand, toe
reikend en beschikbaar fonds, is toepas
selijk zodra hij die de cheque uitgeeft, 
wetens en willens heeft gehandeld, d.w.z. 
dat hij wel wist dat de cheque bij de uit
gifte niet was gedekt. 

5 mei 1982 1087 

COLLECTIEVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

1. - Algemeen verbindend verklaarde 
C.A.O. - Door de werkgever te nemen 
maatregelen alvorens een werknemer te 
ontslaan - Terugwerkende kracht van 
de C.A.O. - Gevolgen. 

Wanneer een C.A.O., die bepaalt welke 
maatregelen de werkgever moet nemen 
alvorens een werknemer te ontslaan zon
der hem evenwel te verbieden ontslag te 
geven en zonder de werknemer het recht 
te verlenen niet te worden ontslagen, 
met terugwerkende kracht moet worden 
toegepast, leidt het niet-inachtnemen van 
die regeling niet tot de nietigheid van 
een ontslag dat de werkgever gegeven 
heeft op een ogenblik dat hij door de 
C.A.O. nog niet gebonden was met toe
passing van artikel 198 van de wet van 5 
december 1968. (Art. 32 C.A.O.-wet.) 

7 december 1981 469 

2. - Uitlegging. 
De uitlegging die de feitenrechter aan 

een niet algemeen verbindend verklaar
de collectieve arbeidsovereenkomst geeft, 
is in cassatie onaantastbaar wanneer zij 
o.m. de bewijskracht van de akte niet 
miskent. 

21 december 1981 541 

3. - Niet algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst 
- Geen wet in de zin van art. 608 
Ger.W. 
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De bepalingen van een niet algemeen 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkonist zijn geen wet in de 
zin van art. 508 Ger.W. 

21 december 1981 541 

4. - Collectieve arbeidsovereenkomst 
gesloten in een paritair comite dat niet 
is opgericht krachtens de artikelen 1 en 
2 van de besluitwet van 9 juni 1945 tot 
vaststelling van het statuut van de pari
taire comites - Collectieve overeen
komst regelt niettemin wat niet door 
partijen is bedongen. 

Het toepassingsgebied van art. 5, 
tweede lid, van de gecoordineerde wetten 
op het bediendencontract, gewijzigd bij 
art. 4 van de wet van 11 maart 1954, dat 
bepaalde : « indien ter zake geen bij 
koninklijk besluit bindend gemaakt pari
tair akkoord bestaat, wordt wat niet 
door partijen is bedongen, geregeld door 
de collectieve overeenkomsten en door 
de akkoorden gesloten in het paritair 
comite of door het gebruik ''• was niet 
beperkt tot de paritaire comites die 
waren opgericht krachtens de artt. 1 en 2 
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot 
vaststelling van het statuut van de pari
taire comites. 

21 januari 1982 644 

5. - C.A.O. gesloten op 19 december 
1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot 
invoering van een regeling van aanvul
Jende vergoeding ten gunste van som
mige 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 
verklaard bij K.B. van 16 jan. 1975, 
wordt onder ontslag verstaan de hande
ling waardoor de werkgever de met de 
werknemer aangegane arbeidsovereen
komst beeindigt, ongeacht de datum 
waarop de overeenkomst daadwerkelijk 
eindigt. 

8 februari 1982 733 

6. - Collectieve overeenkomsten geslo
ten op 11 mei 1970, 8 maart 1972, 
14 december 1973 en 29 maart 1976 in 
het Aanvullend Nationaal Paritair 
Comite voor Bedienden, algemeen ver
bindend verklaard bij de koninklijke be
sluiten van 3 aug. 1970, 13 juni 1972, 
19 juli 1974 en 29 okt. 1976 - Koppeling 
van de Jonen aan het indexcijfer van de 

consumptieprijzen - Regeling toepasse
Jijk , op alle bedienden die onder de 
bevoegdheid van dat paritair comite val
len, met uitzondering van de bedienden 
van de handelsondernemingen in voe
dingswaren. 

11 februari 1982 764 

D 

DAGV AARDING 
1. - Strafzaken - De naam en de 

: voornaam van de gerechtsdeurwaarder 
en het adres Fan zijn kantoor niet ver
meld in de dagvaarding - Sanctie. 

Zowel in strafzaken als in burgerlijke 
zaken kan de niet-inachtneming van arti
kel 43, 5", Ger,W. betreffende de beteke
ning van exploten, krachtens art. 861 
van dat wetboek, aileen dan nietigheid 
ten gevolge hebben als het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelma
tigheid de belangen schaadt van de par
tij die de exceptie opwerpt; in zodanig 
geval mag de rechter niet ambtshalve de 
dagvaarding nietig verklaren. 

8 september 1981 31 

2. - Strafzaken - Betekening van de 
dagvaarding - Toepasselijke wetsbepa
lingeh en rechtsregels. 

In strafzaken wordt de betekening van 
de dagvaarding geregeld door de bepalin
gen van hoofdstuk VII van het eerste 
deel van het Gerechtelijk Wetboek, in zo
verre de toepassing ervan verenigbaar is 
met de wetsbepalingen en de rechtsbe
ginselen van de strafvordering. (Art. 2 
Ger.W.) 

8 september 1981 31 

3. - Strafzaken - Betekening van de 
dagvaarding - Art. 43, 5', van het Ge
rechtelijk Wetboek van toepassing. 

In strafzaken is de bepaling van art. 
43, 5", Ger.W., krachtens welke de naam 
en de voornaam van de gerechtsdeur
waarder en het adres van zijn kantoor in 
de dagvaarding vermeld moeten zijn, 
van toepassing. (Art. 2 Ger.W.) 

8 september 1981 31 
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DESKUNDIGENONDERZOEK 1 de artt. 461 en 464 Sw.; laatstvermeld 

I 
artikel stelt de minimumgevangenisstraf 
vast voor dat misdrijf en verwijst impli-

l _ Stra"'zaken _ G '-t 1 .. k rrr t ciet naar art. 463 van hetzelfde wetboek. 
· "' erecn e lJ vve .

1 
(Art 97 G ) 

boek, art. 973 - Niet van toepassing op · w. 
een door het strafgerecht bevolen des- 9 februari 1982 746 
kundigenonderzoek. 

17 november 1981 371 

2. - Strafzaken - Niet contradictoir 
deskundigenonderzoek - Europees Ver
drag Rechten van de Mens, art. 6.1 -
Geen schending van die bepaling. 

De regel dat een deskundigenonder
zoek in strafzaken op niet contradictoir 
wijze wordt uitgevoerd, betekent op zich
zelf niet dat art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens is geschonden of 
dat het recht van verdediging is mis·· 
kend. 

23 april 1982 1021 

DIEFSTAL EN AFPERSING 

3. - Bedrieglijk wegnemen van ander
mans goed voor een kortstondig gebruik 
- Begrip. 

Art. 461, tweede lid, Sw., volgens het
welk bedrieglijke wegneming van ander
mans goed voor een kortstondig gebruik 
met diefstal wordt gelijkgesteld, vereist 
d,at de dader het goed tegen de wil in 
van de eigenaar heeft weggenomen, dit 
is met de bewuste wil het goed aan het 
genot van de bezitter te onttrekken ten 
einde er een kortstondig gebruik van te 
maken, met de bedoeling echter het na 
gebruik terug te geven. 

24 mei 1982 1179 

4. - Bedrieglijk opzet - Begrip. 
Het in de zm van art. 461, eerste lid, 

Sw. vereiste bedrieglijk opzet bestaat 
zodra degene die een zaak tegen de wil 
in van de eigenaar wegneemt, het voor-
nemen heeft ze niet terug te geven en er 
" B.nimo domini » over beschikt, zelfs 
indien hij met de wegneming geen per-
soonlijk voordeel heeft beoogd of de 

1. - Cewone diefstal - Zaak die kan wegneming uitsluitend ten voordele van 
w~rden weggf!nomen - Begrip - Elek-~ een derde heeft gepleegd. 
tnsche ~n.ergie.. 15 juni 1982 1285 

Elektnc1teit 1s vatbaar voor toeeige
ning door een particulier; wanneer de 
voortbrenger elektriciteit !evert aan de 
abonnee die ze ontvangt om ze aan te 
wenden, geschiedt zulks door een mate- DIENSTPLICHT 
rieel vast te stellen overgang uit het 
bezit van eerstgenoemde in het bezit van 
de tweede; zij moet derhalve worden 
aangemerkt als zaak die kan worden HOOFDSTUK I. - Uitste.l en vriilating 
weggenomen, in de zin van art. 461 Sw. van dienst op morele grand " 

23 september 1981 127 

2. - Huisdiefstal Veroordelende 

HOOFDSTUK II. - VFijstelling en voor
lopige afkeuring op lichamelijke 
grand 

beslissing - Redengeving - Te vermel
den wetteiljke bepalingen. 

Een veroordeling op de strafvordering HOOFDSTUK III. - Militierechtscollege 
is naar recht met redenen omkleed op 
voorwaarde dat die beslissing, in haar 
eigen redenen of onder verwijzing naar 
de beroepen beslissing, de wettelijke 
bepalingen opgeeft waarin melding 

§ 1. Samenstelling en bevoegdheid -
Rechtspleging. 

§ 2. Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstweigeraar op 
grond van gewetensbezwaar 

wordt gemaakt van de bestanddelen van 
het ten laste van de beklaagde gelegde 
misdrijf en ook die welke het feit straf
baar stellen; aan dat vereiste is voldaan I 
wanneer de beslissing tot veroordeling 
wegens huisdiefstal melding maakt van HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 

MORELE GROND 

1. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner van het 
gezin - Art. 10, § 1, 1", vijfde en zesde 
lid, Dienstplichtwet - Draagwijdte. 

Art. 10, § 1, 1", vijfde en zesde lid, 
Dienstplichtwet, gecoi:irdineerd op 30 
april 1962, regelt aileen welk inkomen 
van de gezinsleden van de dienstplichti
ge in aanmerking moet worden genomen 
om vast te stellen of dit inkomen het 
wettelijk voorgeschreven bedrag te ho
ven gaat; het heeft geen betrekking op 
het vereiste dat het bedrijfsinkomen van 
de dienstplichtige voor het onderhoud 
van het gezin onmisbaar moet zijn. 

7 september 1981 28 
2. - Uitstel en vrijlating van dienst op 

morele grand - Kostwinner van het 
gezin - Verwerping omdat een broer in 
het levensonderhoud van de ouders kan 
voorzien - Wettigheid. 

De verwerping van een vraag om uit
stel van een dienstplichtige als kostwin
ner van het gezin is wettig gerechtvaar
digd door de vaststelling dat een broer in 
het levensonderhoud van de ouders kan 
voorzien. (Art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet, 
gecoi:irdineerd op 30 april 1962.) 

7 september 1981 28 

3. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner van het 
gezin - Onaantastbare beoordeling in 
feite door de Hoge Militieraad. 

7 september 1981 28 

4. - Uitstel en vrijlating op morele 
grand - Vervallenverklaring van de 
aanvraag - Opheffing van het verval 
door de militieraad - Zaak door de raad 
bij de Hoge Militieraad aanhangig 
gemaakt op grand dat er speciale omstan
digheden zijn die voor de inwilliging van 
de aanvraag pleiten, hoewel de dienst
plichtige niet voldoet aan de vereisten 
van art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet
Geen hager beroep van de provinciegou
verneur - Zaak aanhangig gemaakt bij 
de Hoge Militieraad - Grenzen waarbin
nen de Hoge lWilitieraad van de zaak 
kennis neemt. 

Wanneer de militieraad, nadat hij het 
verval heeft opgeheven dat de dienst
plichtige had opgelopen, wegens te late 
indiening van zijn aanvraag, vaststelt 
dat de eiser niet voldoet aan de vereisten 
van art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet, 

brengt, omdat er speciale omstandighe
den zijn die voor inwilliging van de aan
vraag pleiten, kan de Hoge Militieraad, 
bij ontstentenis van hoger beroep van de 
provinciegouverneur, de beslissing van 
de militieraad, dat de eiser uitzonder
lijke redenen deed gelden tot opheffing 
van het verval, niet wijzigen zonder 
daarbij de grenzen te overschrijden 
waarbinnen de zaak bij hem aanhangig 
is gemaakt. (Artt, 10, § 1, 1", 20, § 3, en 
28, § 4, Dienstplichtwet.) 

14 december 1981 515 

5. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Buitengewoon uitstel -
Voorwaarden. 

De verwerping van een vraag om bui
tengewoon uitstel wegens het overlijden 
van een gezinslid wordt niet naar recht 
verantwoord op grond dat de dienstplich
tige de voorwaarden om uitstel te beko
men met toepassing van artikel 10, § 1, 
1", van de Dienstplichtwet reeds ver
vulde op het ogenblik dat dit uitstel 
moest worden aangevraagd. (Art. 11 
Dienstplichtwet.) 

5 april 1982 975 

6. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Aanvraag ·om uitstel 
gegrond op de studies van de dienstplich
tige -Art. 10, § 2, 1", Dienstplichtwet -
Inlichting van door de Staat georgani
seerd hager onderwijs - Begrip. 

Het koninklijk besluit van 15 dec. 1981 
betreffende de toekenning van studietoe
lagen aan de leerlingen van de Konink
lijke Muziekconservatoria en van het 
« Institut de musique d'Eglise et de pe
dagogie musicale » heeft niet tot doel die 
instellingen te doen rekenen tot de in
stellingen van het door de Staat georgani
seerde hoger onderwijs waarvan de 
cyclus ten minste drie jaar omvat, in de 
zin van art. 10, § 2, 1", Dienstplichtwet. 

19 april 1982 1000 

7. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner - Wette
lijke voorwaarden waaraan, in de regel, 
moet worden voldaan v66r het verstrij
ken van de termijn waarbinnen de aan
vraag om uitstel of vrijlating moet wor
den ingediend. 

Uitstel of vrijlating van dienst op 
morele grond, o.m. omdat de ingeschre
vene de kostwinner is van vader en moe
der of van enige andere persoon vermeld 
in art. 10, § 1, Dienstplichtwet, wordt, 
onder voorbehoud van het in art. 11 van 
dezelfde wet bedoelde geval, verleend op 
voorwaarde dat de ingeschrevene aan de 
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in art. 10, § 1, 1°, gestelde voorwaarden 
voldoet v66r het verstrijken van de ter
mijn waarbinnen de aanvraag om uitstel 
of vrijlating van dienst moet worden 
ingediend. 

21 juni 1982 1314 

8. - Uitstel Eerstopgeroepene uit 
een gezin met vijf kinderen - Begrip. 

Een dienstplichtige heeft geen recht op 
uitstel als eerstopgeroepene uit een 
gezin met ten minste vijf kinderen in 
leven, wanneer een andere broer vrijla
ting op morele grand heeft bekomen, 
met toepassing van artikel 12, § 1, 4°, 
Dienstplichtwet, ook al heeft deze broer 
het gezin intussen verlaten. (Art. 10, § 1, 
5°, Dienstplichtwet.) 

28 juni 1982 1386 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 

9. - Herkeuringsraad - Aanvraag om 
vrijstelling - Inobservatiestelling -
Dienstplichtige niet in observatie gesteld 
- Voorwaarde niet vervuld door de 
onderzoeksmaatregel waaraan de dienst
plichtige zich niet heeft onderworpen -
Geen uitspraak van de raad mogelijk 
zonder oproeping van de dienstplichtige. 

.Ingev?lge de artt. 45, § 3, en 47, § 2, 
D1ensphchtwet mag de herkeuringsraad, 
zonder oproeping van de dienstplichtige, 
overeenkomstig art. 43, § 2, van diezelfde 
wet, enkel uitspraak doen over een aan
vraag om vrijstelling op lichamelijke 
grand, wanneer hij in het bezit is van de 
besluiten van de geneesheer-deskundige 
na de inobservatiestelling. 

17 mei 1982 1151 

HOOFDSTUK III 
MILITIERECHTSCOLLEGE 

§ 1. Samenstelling en bevoegdheid -
Rechtspleging. 

10. - Herkeuringsraad - Redenge
ving - Verwijzing naar de geneeskun
dige verklaring en l1et verslag over het 
bevolen geneeskundig onderzoek. 

De loutere verwijzing, in de beslissing 
van de herkeuringsraad die een aan
vraag om vrijstelling of voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grand verwerpt, 
naar de door de dienstplichtige overge
legde geneeskundige verklaring en het 
verslag over het door de raad bevolen 
geneeskundig onderzoek, zonder enige 
opgave van het eigen oordeel van de 

raad, vormt geen redengeving van de 
beslissing. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

19 oktober 1981 255 

11. - Herkeuringsraad - Inobserva
tiestelling bevolen na verschijning van 
de dienstplichtige - Beslissing na de 
besluiten van de geneesheer-deskundige 
- Nieuwe verschijning nodeloos geacht 
- ,Oproeping van dienstplichtige niet 
meer vereist. 

26 oktober 1981 294 

12. - Herkeuringsraad Beslissing 
over de keuring in het buitenland -
Geen oproeping van de dienstplichtige. 

22 maart 1982 908 

§ 2. Vorm van de beslissingen. 

13. - Herkeuringsraad - Redenge
ving - Begrip. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de redenge
ving maar het beschikkende gedeelte 
van de beslissing van de herkeurings
raad. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

19 oktober 1981 255 

14. - Herkeuringsraad - Redenge
ving. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de redenge
ving naar het beschikkende gedeelte van 
de beslissing van de herkeuringsraad. 
(Art. 48 Dienstplichtwet.) 

9 november 1981 356 
15. - Herkeuringsraad Redenge-

ving - Verwijzing naar de geneeskun
dige verklaring en het verslag over het 
bevolen geneeskundig onderzoek. 

De loutere verwijzing, in de beslissing 
van de herkeuringsraad die een aan
vraag om vrijstelling of voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grand verwerpt, 
naar de door de dienstplichtige overge
legde geneeskundige verklaring en het 
verslag over het door de raad bevolen 
geneeskundig onderzoek, zonder enige 
opgave van het eigen oordeel van de 
raad, vormt geen redengeving van de 
beslissing. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

9 november 1981 356 

16. - Herkeuringsraad - Redenge
'Ving. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de redenge
ving naar het beschikkende gedeelte van 
de beslissing van de herkeuringsraad. 
(Art. 48 Dienstplichtwet.) 

7 december 1981 467 
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17. - Herkeuringsraad - Redenge

ving - Verwijzing naar de geneeskun
dige verklaring en het verslag over het 
bevolen geneeskundig onderzoek. 

Arrest waarbij een hoofdgevangenisstraf 
van minder dan een jaar wordt uitge
sproken - Onwettige straf. 

1 december 1981 453 
De 1outere verwijzing, in de beslissing 

van de herkeuringsraad die een aan- 3. - llfateriele overtreding van een 
vraag om vrijstelling of voorlopige afkeu- wetsvoorschrift - Overtreding - In 
ring op lichamelijke grond verwerpt, principe geen opzet vereist. 
naar de door de dienstplichtige overge- . De wetten tot rege1~?g van de str~ffen 
1egde geneeskundige verk1aring en het mzake douane en acCIJnzen stellen m de 
vers1ag over de door de raad bevo1en ge- rege1 straf op de e?kele overtreding van 
neeskundig onderzoek, zonder enige op- de do31anevoorschnften .en houden geen 
gave van het eigen oordee1 van de raad, I rekenmg met de bedoelmg van .de. over
vormt geen redengeving van de beslis- treder. (Art. 220, § 1, K.B. 18 JUh 1977 
sing. (Art. 48 Dienstplichtwet.) houdende coi:irdinatie van de a~gemene 

7 december 1981 467 bepalingen inzake douane en acc1jnzen.) 
12 mei 1982 1131 

HOOFDSTUK IV 
4. - Burgerlijke rechtsvordering tot 

DIENSTWEIGERAAR OP GROND VAN betaling van rechten en strafvordering 
GEWETENSBEZWAAR - Verplichting van de strafrechter uit-

18. - Gewetensbezwaarde - Voorlo-~ spraak. te doen op de bur_lferlijke rechts
pige inschrijving - Aanvraag om vrij- vordermg, ongeacht de VrJJSpraak van de 
stelling of voorlopige afkeuring op Jicha- be;laa{de.d . . t d 
melijke grond. • nza e ouane en ac~~Jnzen moe e 

D h k · d k · t tt' strafrechter, wanneer hiJ de bek1aagd.e e er eunngsraa an n1e we 1g . · k · tt · ·t k d 
b 1. d t'k 1 22 § 2 vriJSpree t, me emm m spraa oen op 

es ISsen, op gron van ar 1 e , , d b l"k ht d · t t b t · d tt h d d h t t tu t e urger IJ e rec svor ermg o e a-
van e we en ou en e e 8 ~ ~ van ling van de rechten, waarvan hij tegelijk 
de gewetens~ezwaarden, gecoordmee~d met de strafvordering kennis heeft geno
op 20 f~b~u<l:n 1980, dat een bur~.er, d1e men. (Art. 283 K.B. 18 juli 1977 houdende 
voorloplg IS mgeschreven op de hJst v~n coi:irdinatie van. de a1gemene bepalingen 
de .gewetensbezwaarden overeenkomstlg inzake douane en accijnzen.) 
artlke1 3 van dezelfde wetten, geen aan- . 
vraag om vrijstelling of voorlopige afkeu- 12 mel 1982 1131 
ring op lichamelijke grond overeenkom-
stig artike1 14 van de Dienstplichtwet DRUKPERSMISDRIJF 
kan indienen. 

10 mei 1982 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

1112 

1. - Collectief misdrijf - Samenvoe
ging van de geldboeten. 

Wanneer de rechter beslist dat ver
schillende feiten, die een overtreding van 
de wetgeving op de douane en accijnzen 
uitmaken, een collectief misdrijf vormen 
wegens eenheid van opzet, moeten niet
temin aile ge1dboeten worden opgelegd, 
nu de toepassing van de regel, neerge
legd in art. 65 Sw., in dat geval wordt op
geheven door art. 100, tweede lid, van 
hetze1fde wetboek. 

13 oktober 1981 224 

2. - Strafvordering Accijnzen -
Clandestiene fabriek - Overtreding van 
artikel 113 wet van 12 .fuJi 1978 betref
fende het accijnsregime van alcohol -

1. - Gebruik, in weerwil van verval
Jenverklaring, van het recht om dee] te 
nemen aan de exploitatie, de administra
tie, de redactie, het drukken of versprei
den van een dagblad of van gelijk welke 
publikatie. {Artt. 123sexies, ff', en 
12:Jnonies Sw.) - Vaststelling door de 
rechter van het politieke karakter van de 
deelneming - Geen drukpersmisdri.if. 

Wanneer de rechter kennis neemt van 
een vervo1ging wegens dee1neming aan 
publikatie van een geschrift, niettegen
staande de tegen de steller ervan krach
/ens art. 123sexies, 6°, Sw. uitgesproken 
vervallenverklaring, dan betekent de 
vaststelling van de rechter dat die dee1-
neming een politiek karakter heeft, niet 
dat hij het strafbaar karakter van het 
denkbee1d van de steller van het ge
schrift heeft beoordee1d. 

21 oktober 1981 271 

2. - Begrip. 
Het drukpersmisdrijf wordt geken

. merkt door het misbruik van de vrijheid 
van meningsuiting; opdat er sprake zou 
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zijn van een drukpersmisdrijf is met 
name vereist dat de meningsuiting bij 
wege van de pers strafbaar is. 

21 oktober 1981 271 

E 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. Gevolgen t.a. v. de 
person en 

HOOFDSTUK IV. 
goederen 

Gevolgen t.a. v. de 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

1. - Echtscheiding op grand van een 
feitelijke scheiding van meer dan tien 
jaar - Toepassing van de artt. 299, 300 
en 301 B. W: - Fouten en tekortkomin
gen van de andere echtgenoot - Burger
lijk Wetboek, art. 300 - Begrip. 

De fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot, bedoeld in art. 306 
B.W., op grond waarvan de rechtbank 
kan beslissen dat de eisende echtgenoot, 
die de echtscheiding verkrijgt ingevolge 
art. 232 B.W., niet geacht wordt de echt
genoot te zijn tegen wie de echtscheiding 
is uitgesproken, mogen niet worden 
gelijkgesteld met de oorzaken van de 
echtscheiding waarvan sprake is in 
art. 231 B.W. 

23 april 1982 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

1019 

2. - Echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten - Afstand van geding of 
van rechtsvordering - Stilzwijgende af
stand - Begrip. 

Stilzwijgende afstand mag aileen wor
den afgeleid uit handelingen of uit 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende feiten waaruit met zekerheid 
blijkt dat de partlj afstand wil doen van 

het geding of van de rechtsvordering; uit 
de omstandigheid dat een eiser tot echt
scheiding, die achtereenvolgens twee 
verzoekschriften heeft ingediend, afziet 
van een beroep op de in het eerste ver
zoekschrift aangevoerde feiten, valt niet 
noodzakelijk af te leiden dat die eiser 
afstand doet van het geding of van de 
rechtsvordering ingeleid bij het oor
spronkelijk verzoekschrift; de rechter, die 
vaststelt dat in de gegeven omstandighe
den uit die afstand niet met zekerheid 
blijkt dat de partij afstand wil doen van 
het geding of van de rechtsvordering, 
beslist naar recht dat het tweede ver
zoekschrift tot echtscheiding een aanvul
lend verzoekschrift is en dat de eiser 
geen afstand heeft gedaan van de bi.i 
zijn eerste verzoekschrift ingesteld vor
dering. (Art. 824, derde lid, Ger.W.) 

22 oktober 1981 278 

HOOFDSTUK III 
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

3. - Echtscheiding door onderlinge 
toestemming - Voorafgaande overeen
komst van de echtgenoten - Onveran
derlijke overeenkomst. 

Zo de voorafgaande overeenkomst tus
sen de door onderlinge toestemming uit 
de echt gescheiden echtgenoten, als de 
echtscheiding eenmaal is overgeschre
ven, definitief onderling verbindt, kan zij 
echter hun verplichtingen jegens de kin
deren uit hun huwelijk niet wijzigen of 
beperken, zoals zij voortvloeien uit de ar
tikelen 203 en 303 B.W.; daaruit volgt dat 
de vermindering van de inkomsten van 
de schuldenaar, ook als zij de omvang 
zou kunnen be1nvloeden van de bij de 
wet jegens de kinderen opgelegde ver
plichting tot onderhoud en opvoeding, op 
zichzelf geen rechtvaardiging is voor de 
wijziging door de rechter van de bijdra
ge, die zonder voorbehoud ten laste van 
een van de ouders is vastgesteld in de 
door partijen opgemaakte overeenkomst. 

17 september 1981 89 
4. - Echtscheiding door onderlinge 

toestemming - Voorafgaande overeen
komst van de echtgenoten - Bepalingen 
betreffende de bijdrage van de echtgeno
ten in het onderhoud en de opvoeding 
van de kinderen uit het huwelijk - Wi'j
ziging - Voorwaarde. 

Zo de voorafgaande overeenkomst tus
sen de door onderlinge toestemming uit 
de echt gescheiden echtgenoten, als de 
echtscheiding eenmaal is overgeschre
ven, definitief onderling verbindt, kan zij 
echter hun verplichtingen jegens de kin-
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deren uit hun huwelijk niet wijzigen of 
beperken, zoals zij voortvloeien uit de 
artikelen 203 en 303 B.W.; daaruit volgt 
dat de vermindering van de inkomsten 
van de schuldenaar, ook als zij de 
omvang zou kunnen bei:nvloeden van de 
bij de wet jegens de kinderen opgelegde 
verplichting tot onderhoud en opvoeding, 
op zichzelf geen rechtvaardiging is voor 
de wijziging door de rechter van de bij
drage, die zonder voorbehoud ten laste 
van een van de ouders is vastgesteld in 
de door partijen opgemaakte overeen
komst. 

17 september 1981 89 

5. Echtscheiding Uitkering 
bedoeld in art. 301 B. W. - Art. 301, § 2, 
tweede lid, van dit wetboek - Indexe
ring van de uitkering - Beslissing van 
de rechter. 

Art. 301, § 2, tweede lid, B.W. laat de 
rechter uitdrukkelijk vrij het basisbe
drag van de in art. 301, § 1, B.W. 
bedoelde uitkering te doeR overeenstem
men met een ander indexcijfer dan dat 
van de maand gedurende welke het von
nis of het arrest dat de echtscheiding 
toestaat, kracht van gewijsde heeft ver-
kregen. · 

23 oktober 1981 288 

6. - Uitkering bedoeld in art. 301 B. W. 
jegens de echtgenoot die de echtschei
ding heeft verkregen - Vaststelling van 
het· bedrag van die uitkering - Vaststel
ling zonder rekening te houden met de 
hulp die de onschuldige echtgenoot van 
zijn ouders kan ontvangen - Wettig
heid. 
- De echtgenoot tegen wie de echtschei
ding is uitgesproken, is gehouden tot de 
uitkering, bedoeld in art. 301 B.W., 
jegens de echtgenoot die de echtschei
ding heeft verkregen. Aangezien die uit
kering gegrond is op het inkomen en de 
mogelijkheden van de uitkeringsplichtige 
echtgenoot en aangezien de ouders van 
de uitkeringsgerechtigde echtgenoot 
slechts in de tweede orde verplicht zijn 
tot onderhoud van hun uit de echt ge
scheiden dochter, is wettig de beslissing 
waarbij het bedrag van de uitkering aan 
de echtgenote, die de echtscheiding heeft 
verkregen, zodanig wordt vastgesteld, 
dat zij die echtgenote de mogelijkheid 
biedt in haar bestaan te voorzien op een 
gelijkaardige wijze als tijdens het 
samenleven, zonder dat rekening wordt 
gehouden met de hulp die deze echtge
note van haar ouders kon ontvangen of 
met het feit dat ze bij haar ouders heeft 

ingewoond en die woning vrijwillig heeft 
verlaten. 

8 januari 1982 592 

7. Voorlopige maatregelen 
Gerechtelijk Wetboek, art. 1281 - Ver
blijf in het aangewezen huis - Bewijs. 

De echtgenoot aan wie tijdens de pro
cedure tot echtscheiding een afzonder
lijke verblijfplaats is toegewezen door de 
rechter kc.n het bewijs van zijn werke
lijk verblijf in het aangewezen huis leve
ren door alle middelen, met name door 
een getuigschrift van de plaatselijke 
overheid; de feitelijke bewijswaarde van 
die middelen staat ter vrije en in cassa
tie onaantastbare beoordeling van de 
rechter, mits hij de desaangaande 
conclusie beantwoordt en de bewijs
kracht van de stukken niet miskent. 
(Ger.W., art. 1281.) 

29 januari 1982 706 

8. - Echtscheiding - Burgerlijk Wet
hoek, art. 232 - Feitelijke scheiding van 
meer dan tien jaar - Man, werknemer 
- Rust- en overlevingspensioen - Rech
ten van de uit de echt gescheiden echtge
note. 

De uit de echt gescheiden echtgenote 
van een werknemer, oorspronkelijke ver
weerster in het geding waarin op grond 
van art. 232 B.W. de echtscheiding is toe
gestaan, heeft geen recht op een overle
vingspensioen; de wet kent aan de uit de 
echt gescheiden vrouw enkel onder 
bepaalde voorwaarden een rustpensioen 
toe. (Art. 12, tweede lid, wet van 1 juli 
1974; artt. 75 en 76 K.B. van 21 dec. 1967, 
vervangen bij K.B. van 12 mei 1975, 
artt. 1 en 2.) 

24 juni 1982 1345 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

9. - Echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten - Indiening van twee 
opeenvolgende verzoekschriften - Toe
gestane echtscheiding - Gevolgen voor 
de goederen - Ten aanzien van de echt
genoten in aanmerking te nemen dag. 

Wanneer een eiser tot echtscheiding, 
die achtereenvolgens twee verzoekschrif
ten heeft ingediend, afziet van een 
beroep op de in het eerste verzoekschrift 
aangevoerde feiten, zonder echter af
stand te doen van het geding of van de 
rechtsvordering ingeleid bij dat ver
zoekschrift, zodat het tweede slechts een 
aanvullend verzoekschrift is, dan heeft 
het vonnis of het arrest dat de echtschei
ding toestaat, ten aanzien van de echtge-
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noten, wat hun goederen betreft, gevolg 
vanaf de dag waarop de vordering bij 
het eerste verzoekschrift is ingediend. 
(Art. 1278, eerste en tweede lid, Ger.W.) 
~~~bff1~1 ~8 

EFFECTEN AAN TOONDER 
Wet van 24 juli 1921 op de ongewilde 

buitenbezitstelling van de titels aan toon
der - Moree] bestanddeel van het mis
drijf - Begrip. 

Wanneer de rechter zegt dat het eisers 
bedoeling was om het genot van zijn 
medeerfgenamen over effecten te storen 
en te beletten, stelt hij wettig de kwade 
trouw vast, d.i. een moreel bestanddeel 
van het misdrijf, bedoeld in art. 32, 
eerste lid, wet van 24 juli 1921 op de 
ongewilde buitenbezitstelling van titels 
a an toonder. 

15 december 1981 523 

ENERGIE 
Elektrische energie - Arbeidsbescher

ming - Koninklijk besluit van 23 maart 
1977 tot vaststelling van de veiligheids
waarborgen welke bepaalde elektrische 
machines, apparaten en leidingen moe
ten bieden, art. 11 - Procedure bedoeld 
in art. 11 - Begrip. 

Uit art. 11 K.B. van 23 maart 1977 tot 
vaststelling van de veiligheidswaarbor
gen welke bepaalde ele.k~rische ma
chines, apparaten en letdmgen m?e
ten bieden, blijkt dat de in die bepalmg 
bedoelde procedure, meer bepaald de 
kennisgeving aan de belanghebbende 
van de resultaten van het onderzoek, 
slechts van toepassing is voor machines, 
apparaten en leidingen die vallen onder 
de categorieen bedoeld in de artt. ~· 6 •. _7, 
eerste lid, 8 en 9 van bedoeld konmkhJk 
besluit, en dus niet voor machines, appa
raten en leidingen die reeds het voor
werp uitmaken van een met toepassing 
van art. 7, tweede lid, uitgevaardigd ver
bod. 

8 december 1981 478 

ERFENISSEN 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschil
len 

HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap -
Verordening nr. 121/67 van de raad van 
13 juni 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sec
tor varkensvlees en verordening 
nr. 805/68 van de raad van 27 juni 1968 
houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector rundvlees 
- Nationale regeling van de verbrui
kersprijs van rund- en varkensvlees -
Eenzijdige vaststelling van een maxi
mum handelsmarge - Vereniging met 
de bepaling van het gemeenschapsrecht 
- Vereisten. 

Verordening nr. 121/67 van de raad 
van 13 juni 1967 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de 
sector varkensvlees en verordening 
nr. 805/68 van de raad van 27 juni 1968 
houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector rundvlees 
verzetten zich niet tegen de eenzijdige 
vaststelling door een Lid-Staat van een 
maximum handelsmarge voor de ver
koop en detail van varkens- en rund
vlees, welke hoofdzakelijk wordt bere
kend op basis van de in de voorafgaande 
handelsfasen toegepaste aankoopprijzen 
en afhankelijk van deze .Prijzen varieert, 
mits de voor de berekening van de mar
ge gebezigde aankoopprijzen worden ver
hoogd met de handels- en invoerkosten 
die de kleinhandelaar bij zijn bevoorra
ding en bij verkoop aan de verbruiker 
daadwerkelijk heeft gemaakt, en de mar
ge op een peil wordt vastgesteld dat, ge
let op alle berekeningsmodaliteiten van 
de aankoopprijzen, geschikt is om de 
kleinhandelaar een billijke beloning voor 
zijn inspanningen te verzekeren. 

2 september 1981 4 

Verborgen · houden van goederen van 2. - Verdrag tot oprichting van de 
een nalatenschap - Ogenblik waarop Europese Economische Gemeenschap, 
het bedrog is gepleegd - Begrip. art. 177 - Uitlegging van het Verdrag of 

Bedrog waardoor goederen van een van een handeling van de instellingen 
nalatenschap worden verborgen gehou- van de Gemeenschap - Zaak aanhangig 
den, kan reeds v66r het openvallen van bij het Hof van Cassatie - Vraag om 
de nalatenschap bestaan. (Art. 792 B.W.) uitlegging - Geval waarin het Hof van 

24 september 1981 132 I Cassatie zich niet bij wijze van een pre-
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judiciele vraag voor uitlegging tot het 
Hoi van Justitie van de E.E.G. behoeft te 
wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een handeling 
van de instellingen van de gemeenschap 
dezelfde is als de vraag die al vroeger is 
opgeworpen en waarover het Hof van 
Justitie E.E.G. een beslissing van uitleg
ging heeft gewezen, behoeven de natio
nale rechterlijke instanties, waarvan de 
beslissingen volgens het nationale recht 
niet vatbaar zijn voor enige voorziening, 
zich niet opnieuw, bij wijze van een pre
judici~He vraag, voor uitlegging tot het 
Hof van Justitie te wenden, op voorwaar
de dat zij zich in hun beslissingen naar 
die uitlegging gedragen. (Art. 117 E.E.G.

ciele beslissing een uitspraak doet. (Art. 
177 E.E.G.-Verdrag.) 

3 september 1981 8 

5. - Verdrag van Brussel van 27 sept. 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegd
heid - Vraag inzake de uitlegging van 
het Verdrag - Vraag opgeworpen in een 
bij het Hof van Cassatie aanhangige 
zaak - Geval waarin het Hoi van Cassa
tie zich niet voor uitlegging tot het Hof 
van Justitie van de E.E.G. behoeft te 
wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het Verdrag van Brussel van 27 sept. 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegd
heid, opgeworpen in een bij het Hof 
van Cassatie aanhangige zaak, dezelfde 
is als die waarover het Hof van Justitie Verdrag.) 

2 september 1981 4 van de E.E.G. in een andere zaak een 
uitleggingsbeslissing heeft gewezen, 
behoeft het Hof van Cassatie zich niet 
opnieuw voor uitlegging tot het Hof van 
Justitie te wenden, op voorwaarde dat 
het zich in zijn beslissing naar die uit

3. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap -
Verordening nr. 121/67 van de raad van 
13 juni 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sec
tor varkensvlees en verordening 
nr. 805/68 van de raad van 27 juni 1968 
houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector rundvlees 
- Nationale regeling van de verbrui
kersprijs van rund- en varkensvlees -
Eenzijdige vaststelling van een maxi
mum handelsmarge - Verenigbaar met 
de bepalingen van het gemeenschaps
recht - Vereisten - Ministerieel besluit 
van 27 maart 1975 houdende bepaling 
van de verbruikersprijs van rund- en 
varkensvlees - Het door dat besluit 
ingevoerde systeem verzet zich niet 
tegen de inaanmerkingneming van aile 
door de kleinha'ndelaar gemaakte kosten 
en van zijn billijke beloning. 

2 september 1981 4 

4. - Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177 - Vraag om uitlegging van een 

· bep(:lling van het Verdrag - Uitlegging 
noodzakelijk om een uitspraak van het 
Hof mogelijk te maken - Hof van Cas
satie in de regel verplicht zich tot het 
Hof van Justitie van de E.E.G. te wen-
den. · 

W anneer voor het Hof van Cas sa tie 
een vraag om uitlegging van een bepa
ling, met name van het E.E.G.-Verdrag, 
wordt opgeworpen en het Hof een beslis
sing op dat punt noodzakelijk acht voor 
het wijzen van zijn arrest, wendt het 
Hof zich, in de regel, tot het Hof van 
Justitie opdat het bij wijze van prejudi-

legging gedraagt. 
13 november 1981 366 

6. - E.E.G.-Verdrag, art. 177- Arres
ten van het E.E.G.-Hof van Justitie -
Gezag en gevolg van die arresten. 

De met toepassing van art. 177 E.E.G.
Verdrag gewezen arresten van het Hof 
van Justitie hebben wel het specifieke 
gezag en de specifieke uitwerking 
voortvloeiende uit de door het Verdrag 
aan het Hof van Justitie toegekende 
bevoegdheid, doch niet het gezag van het 
rechterlijk gewijsde, in de zin van de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

9 december 1981 491 

7. - E.E.G.-Verdrag, art. 177, Jaatste 
lid - Strafzaken - Ambtshalve opwer
ping door het Hof van Cassatie van een 
vraag om interpretatie of over de geldig
lwid, in de zin van het artikel - Princi
piele verplichting van het Hoi de vraag 
voor te leggen aan het E.E.G.-Hof. 

22 december 1981 560 

8. - E.E.G.-Verdrag, art. 177- Vraag 
om interpretatie of over de geldigheid -
Be grip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
andere E.E.G.-Lid-Staat dan die van de 
rechter, die o.m. over een strafrechte
lijke telastlegging uitspraak moet doen, 
« afwijkingen » van de bepalingen van 
E.E.G.-verordeningen heeft toegelaten, 
waardoor de concurrentieregels kunnen 
verdraaid worden, valt niet af te leiden 
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dat die rechter zich voor een vraag 
interpretatie of over de geldigheid 
een verordening bevindt, in de zin 
art. 177 E.E.G.-Verdrag. 

22 december 1981 

HOOFDSTUK II 

VERDRAGSBEPALINGEN 

om 
van 
van 

560 

9. - Verdrag tussen de Lid-Staten van 
de Europese Economische Gemeenschap 
ondertekend te Brussel op 27 sept. 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken, 

·art. 18 - Aanwijzing van een bevoegde 
rechter door partijen - Stilzwijgende 
aanwijzing door het verschijnen van ver
weerder - Bevoegdheid betwist na ver
weer ten grande. 

Ook wanneer partijen bij overeen
komst een bevoegde buitenlandse rech
ter hebben aangewezen in de zin van 
art. 17 van het Verdrag tussen de Lid
Staten van de Europese Economische 
Gemeenschap ondertekend te Brussel op 
27 sept. 1968, is de Belgische arbeids
rechtbank bevoegd om van een geschil 
inzake arbeidsovereenkomsten kennis te 
nemen, wanneer de verweerder voor die 
rechtbank verschenen is en de betwis
ting van bevoegdheid pas heeft opgewor
pen in een latere conclusie dan die waar
bij hij voordien zijn Vftrweer ten grande 
had voorgedragen. (Art. 18 Executiever
drag van 27 sept. 1968, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971.) 

5 oktober 1981 179 

10. - Verdrag van Brussel van 27 
sept. 1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, art. 5.1 - Aanwijzing door 
de partijen van de plaats waar de verbin
tenis moet worden uitgevoerd - Gel-

11. - Nationale reglementering inzake 
de handelsreclame in de uitzendingen 
via televisie of kabeltelevisie - Verenig
baarheid met de gemeenschapsrechte
lijke bepaling vereist. 

Art. 14 Gw., evenals art. 10 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, waar
borgt de vrijheid van meningsuiting op 
elk gebied en verbiedt dat de overheid 
de uitoefening van die vrijheid onder
werpt aan een preventieve controle op 
die meningsuiting; die bepalingen waar
borgen evenwel die vrijheid niet onbe
perkt en verzetten zich met name niet 
tegen de reglementering, ja zelfs het ver
bod van handelsreclame in de uitzendin
gen via kabeltelevisie; zodanige regle
mentering of zodanig verbod moet echter 
verenigbaar zijn met de gemeenschaps
rechtelijke bepalingen. 

9 december 1981 491 

12. - E.E.G.-Verdrag, art. 30 Maat-
regelen van gelijke werking als kwanti
tatieve invoerbeperkingen - Begrip. 

Het begrip maatregelen van gelijke 
werking als kwantitatieve invoerbeper
kingen in art. 30 E.E.G.-Verdrag moet al
dus worden verstaan dat onder het in de
ze bepaling vervatte verbod niet valt een 
nationale maatregel die zonder onder
scheid van toepassing is op nation<~ole en 
op ingevoerde produkten en waarbij 
wordt verboden het verbruiken, verko
pen en aanbieden, zelfs kosteloos, van 
ter plaatse te verbruiken sterke dranken 
met een bepaald alcoholgehalte in alle 
voor het publiek toegankelijke plaatsen, 
alsmede het voorhanden hebben van der
gelijke dranken, zowel in lokalen waarin 
de verbruikers toegelaten worden, als in 
de overige gedeelten der inrichting en in 
de belendende waning, voor zover dit 
verbod een accessoir is van het verbod 
van een verbruik ter plaatse. 

30 juni 1982 1393 

digheid - Voorwaarden. 13. - E.E.G.-Verdrag, art. 30 - Maat-
Wanneer de plaats waar een verbinte- regelen van gelijke werking als kwanti

nis uit overeenkomst moet worden uitge- tatieve invoerbeperking - Artt. 1 en 2 
voerd, door partijen is aangewezen door wet van 29 aug. 1919 op het regiem van 
middel van een clausule die volgens het de alcohol - Verenigbaarheid met het 
nationale recht dat de overeenkomst gemeenschapsrecht. 
beheerst, geldig is, is de rechtbank van De artt. 1 en 2 wet van 29 aug. 1919 op 
die plaats ingevolge art. 5.1 van het Ver- het regiem van de alcohol betreffende de 
drag van 27 sept. 1968 bevoegd om van handel en de slijterijen van alcohol zijn 
geschillen met betrekking tot die verbin- niet onverenigbaar met art. 30 E.E.G.
tenis kennis te nemen, onverschillig of Verdrag, dat kwantitatieve invoerbeper
de in art. 17 bedoelde vormvoorschriften I kingen alsmede maatregelen van gelijke 
al dan niet in acht zijn genomen. werking tussen de Lid-Staten verbiedt. 

13 november 1981 366 30 juni 1982 1393 
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EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER 

1. - Onleesbaar geworden vereiste 
vermeldingen, waarover is geschreven -
Niet goedgekeurde overschrijving 
Gevolg. 

W anneer de vermeldingen die het ex
ploot van de gerechtsdeurwaarder op 
straffe van nietigheid moet beyatten, on
leesbaar worden gemaakt en dan zijn 
overschreven, zonder goedkeuring van 
die overschrijving, moeten die vermel
dingen als niet bestaande worden be
schouwd. 

30 november 1981 446 

2. - Exploot van betekening - Op 
straffe van nietigheid vereiste vermeldin
gen. 

Het exploot van betekening van een 
gerechtsdeurwaarder bevat, op straffe 
van nietigheid, de bij art. 43, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek voorge
schreven vermeldingen. 

30 november 1981 446 

3. - Exploot van betekenjng Af-
schrift - Handtekening. 

· Het afschrift van een exploot van bete
kening dat niet door de optredende 
gerechtsdeurwaarder is ondertekend, is 
nietig, ook al zijn door het ontbreken 
van de handtekening geen belangen ge
schaad en ook al is het origineel van de 
akte ondertekend. (Artt. 45, 862, § 1, 2", 
en 867 Ger.W.) 

14 juni 1982 1266 

F 

FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GE-
RECHTELIJK 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 

HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING TOT 

BENOEMING CURATOR 

HOOFDSTUK III 
AFWIKKELING (RECHTSPLEGING) 

1. - Faillissement - Failliet ver
klaarde naamloze vennootschap - Be
slissing waarin niet wordt vastgesteld dat 
die vennootschap, op de dag van het von
nis van faillietverklaring of op een dag 
die niet meer dan zes maanden vooraf
gaat aan de datum van dat vonnis, had 
opgehouden te betalen en dat haar kre
diet aan het wankelen was gebracht -
Beslissing niet naar recht verantwoord. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij een naamloze vennoot
schap failliet wordt verklaard zonder dat 
wordt vastgesteld dat die vennootschap, . 
op de dag van het vonnis van faillietver
klaring of op een dag die niet meer dan 
zes maanden voorafgaat aan de datum 
van dat vonnis, had opgehouden te beta
len en dat haar krediet aan het wanke
len was gebracht, terwijl die gegevens in 
de conclusie waren betwist. 

3 september 1981 19 

2. - Aandeelhouder die in het bezit is 
van bijna aile aandelen van een handels
vennootschap en door wie die vennoot
schap als een eigen zaak is beheerd -
Vennootschap vermengd met de aandeel
houder - Beslissing van de rechter dat 
die aandeelhouder zodoende daden van 
koophandel heeft verricht en er zijn 
gewoon beroep van gemaakt heeft -
Vaststelling van de rechter dat die aan
deelhouder opgehouden heeft te betalen 
en dat zijn krediet aan het wankelen is 
gebracht - Beslissing van de rechter 
dat die aandeelhouder tegelijkertijd met 
de vennootschap in staat van faillisse
ment moet worden verklaard - Wettige 
faillietverklaring. 

11 september 1981 61 
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3. - Verzoek van de curator tot vast

stelling van de datum waarop de koop
man heeft opgehouden te betalen -
Vorm. 

Het verzoek van de curator om de da
tum waarop de koopman heeft opgehou
den te betalen door de rechtbank van 
koophandel op een andere datum te 
doen vaststellen dan die welke blijkt uit 
het vonnis van faillietverklaring of uit 
een later vonnis, valt onder de bijzonde
re procedureregels betreffende het fail
lissement, t.w. de artt. 441 en 442 Kh; die 
bepalingen zijn niet verenigbaar met de 
bepalingen betreffende de rechtspleging 
uit het Gerechtelijk Wetboek, inzonder
heid met die van art. 1026 Ger.W. 

19 november 1981 382 

4. - Verzoek van de curator tot vast
stelling van de datum waarop de koop
man heeft opgehouden te betalen - Re
dengeving. 

Ret verzoek van de curator om de 
datum waarop de koopman heeft opge
houden te betalen door de rechtbank van 
koophandel op een andere datum te 
doen vaststellen dan die welke blijkt uit 
het vonnfs van faillietverklaring of uit 
een later vonnis, valt niet onder de toe
passing van de regels betreffende de 
gronden van de vordering bedoeld in art. 
1026 Ger.W .. 

19 november 1981 382 

5. - Faillissement - Faillietverkaring 
van een persoon tijdens een tegen hem 
ingesteld geding - Gedinghervatting 
door de curator van het faillissement -
Voorziening tegen de gefailleerde na 
sluiting van het faillissement - Voorzie
ning betekend aan de vroegere curator 

Niet ontvankelijke voorziening. 
(Artt. 1097 en 1081 Ger. W:) 

12 februari 1982 766 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

6. - FaJ1lissement - Wettelijk ver
moeden ingesteld bij art. 555 Kh., zoals 
dit Juidde v66r de wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels - Begrip -
Tegenbewijs te leveren door de echtge
note van de gefailleerde. 

Ingevolge art. 555 Kh., zoals dit luidde 
v66r de wet van 14 juli 1976 betreffende 
de wederzijdse rechten en verplichtingen 
van echtgenoten en de huwelijksvermo
gensstelsels, bestaat, « onder welk stelsel . 

oak het huwelijkscontract werd aange
gaan, buiten het bij art. 554 Kh. bepaal
de geval, het wettelijk vermoeden dat de 
door de vrouw van de gefailleerde ver
kregen goederen aan haar man toebeho
ren, uit zijn gelden werden betaald en 
met de massa van zijn actief moeten ver
enigd worden, behoudens het vermogen 
van de vrouw om het bewijs van het te
gendeel te leveren ». Uit die bepaling 
volgt dat art. 555 Kh. in ruime mate 
voorziet in de mogelijkheid om het te
genbewijs te leveren, behoudens echter 
het .geval van art. 554 Kh. 

18 september 1981 106 

7. - Faillissemen t - Art. 554 Kh., 
zoals dit luidde v66r de wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgeno
ten en de huwelijksvermogensstelsels -
Geen onderscheid naargelang de echtge
noten al dan niet een stelsel van 
gemeenschap van goederen hebben aan
genomen. 

Art. 554 Kh., zoals dit luidde v66r de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de we
derzijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels, maakt geen onderscheid naarge
lang de echtgenoten al dan niet een stel
sel van gemeenschap van goederen heb
ben aangenomen; het is van toepassing, 
oak als de vrouw, op het ogenblik van 
het faillissement, met scheiding van goe
deren was gehti.wd. 

18 september 1981 106 

8. - Verdrag van 28 maart 1925 geslo
ten tussen Belgie en Nederland betref
fende de territoriale rechterlijke bevoegd
heid, betreffende het faillissement en 
betreffende het gezag en de tenuitvoer
Jegging van rechterlijke beslissingen, 
van scheidsrechterlijke uitspraken en 
van authentieke akten - Gevolgen van 
het faillissement in een van beide landen 
- Az·tt. 20 en 21.1 - Draagwijdte. 

Zo krachtens art. 21.1 Verdrag van 
28 maart 1925 gesloten tussen Belgie en 
Nederland betreffende de territoriale 
rechterlijke bevoegdheid, betreffende het 
faillissement en betreffende het gezag en 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke be
slissingen, van scheidsrechterlijke uit
spraken en van authentieke akten en 
goedgekeurd bij de wet van 16 aug. 1926, 
de gevolgen van het faillissement in een 
van beide landen uitgesproken door het 
gerecht dat krachtens art. 20 bevoegd is, 
zich uitstrekken over het gebied van het 
andere land, hebben die artikelen van 
dat verdrag geenszins tot __gevglg dat, 
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wanneer de werkgever in Nederland fail
liet wordt verklaard, de vordering van 
een werknemer tot betaling van loon, va
kantiegeld, eindejaarspremie, opzeg
gingsvergoeding en geactualiseerde kapi
taalswaarde van de groepsverzekering 
onttrokken wordt aan de Belgische ar
beidsrechtbank. 

5 oktober 1981 181 

9. - Terugvordering van goederen ver
kregen bij wege van een financierings
huur (leasing) als geregeld bij KB. nr. 
55 van 10 nov. 1967 - Verplichting bij 
ME. van 23 feb. 1968, opgelegd aan de in 
financieringshuur · gespecialiseerde on
dernemingen om een plaatje te beves
tigen met de vermelding in leesbare en 
onuitwisbare lettertekens dat de goede
ren hun eigendom blijven :_ Verplich
ting die uitsluitend verband houdt met 
de erkenning van die ondernemingen 
door de minister van Economische 
Zaken - Verplichting zonder verband 
met de rechtsregels inzake terugvorde
ring, wanneer de huurder (lessee) failliet 
is verklaard. 

27 november 1981 431 

10. - KB. nr. 22 van 24 okt. 1934, 
gew. bij wet van 4 aug. 1978 houdende 
verbod ten opzichte van sommige veroor
deelden en van de gefailleerden om 
bepaalde ambten, beroepen of activitei
ten uit te oefenen - Vonnis van de 
rechtbank van koophandel waarbij over
eenkomstig art. 3bis, § 3, KB. nr. 22 
van 24 okt. 1934 zodanig verbod wordt 
opgelegd - Hoger beroep tegen dat von
nis - Procedure in hager beroep neerge
Jegd in art. 3bis, § 6, van hetzelfde be
sluit - Geen afwijking van de grond
wetsregel. 

Het hof van beroep is verplicht toepas
sing te maken van de regel van art. 96 
Gw. betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen, wanneer het krachtens 
art. 3, § 6, K.B. van 24 okt. 1934, gew. bij 
art. 87 wet van 4 aug. 1978 kennis neemt 
van het hager beroep van de gefailleerde 
of van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing ingevolge art. 3 bis, §§ 2 en 3, 
van voornoemd koninklijk besluit. 

9 december 1981 489 

11. Wetboek van Koophandel, 
art. 445, derde lid - Nietige handeling 
zonder gevolg voor de boedel - Ontbin
ding van een verkoop - Bevoegdheid 
van de rechter om na te gaan of die ant
binding in werkelijkheid niet een van de 
in art. 445, derde lid, Kh. bedoelde han
delingen is. 

Hoewel, in de regel, de ontbinding van 
een verkoop tijdens de verdachte periode 
v66r de faillietverklaring de wederzijdse 
verbintenissen van de partijen doet 
tenietgaan, en ze dus niet een van de 
handelingen is die volgens art. 445 Fail
lissementswet nietig en zonder gevolg 
zijn t.a.v. de boedel, kan de rechter niet
teirJ.in nagaan wat de partijen bij de ant
binding werkelijk hebben gewild en kan 
hij onderzoeken. of, wegens de omstan
digheden van de zaak, die ontbinding, op 
het moment dat ze heeft plaatsgehad, in 
werkelijkheid niet een van de in dat art. 
445 bedoelde handelingen was. 

14 januari 1982 613 
12. - Verkoopakte van een onroerend 

goed niet overgeschreven v66r het von
nis van faillietvel'idaring - Akte niet 
.tegenwerpelijk aan de gezamenlijke 
schuldeisers - Vereiste. 

Een verkoopakte van een onroerend 
goed tegenwerpt dat de verkoopakte niet 
is overgeschreven v66r het vonnis van 
faillietverklaring, kan niet worden tegen
geworpen aan de gezamenlijke schuldei
sers, die als derden worden beschouwd 
in de zin van art. 1 Hypotheekwet 
16 dec. 1851, mits zij zonder bedrog heb
ben gecontracteerd, d.w.z. dat zij de niet 
overgeschreven verkoop niet hebben ge
kend v66r het vonnis van faillietverkla
ring. 

5 maart 1982 837 

13. - Niet-overschrijving van de ver
koopakte van een onroerend goed v66r 
het vonnis van faillietverklaring van de 
verkoper tegengeworpen door de curator 
- Optreden van de curator namens de 
gezamenlijke schuldeisers. 

Wanneer de curator aan de koper van 
een onroerend goed tegenwerpt dat de 
verkoopakte niet is overgeschreven v66r 
het vonnis van faillietverklaring, treedt 
hij op namens de gezamenlijke schuldei
sers. 

5 maart 1982 837 

14. - KB. nr. 22 van 24 okt. 1934, 
gew. bij wet van 4 aug. 1978 houdende 
verbod ten opzichte van sommige veroor
deelden en van de gefailleerden om 
bepaalde ambten, beroepen of activitei
ten uit te oefenen - Vonnis van de 

· rechtbank van koophandel, waarbij over
eenkomstig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 
van 24 okt. 1934 zodanig verbod wordt 
opgelegd - Hoger beroep tegen dat von
nis - Procedure in hager beroep neerge
legd in art. 3bis, § 6, van hetzelfde be
sluit - Geen afwijking van de grondwet
telijke regel. 
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Het hof van beroep is verplicht toepas

sing te maken van de regel van art. 96 
Gw. betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen, wanneer het krachtens 
art. 3, § 6, K.B. van 24 okt. 1934, gew. bij 
art. 87 wet van 4 aug. 1978, kennis neemt 
van het hoger beroep van de gefailleerde 
of van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing gewezen ingevolge art. 3bis, 
§§ 2 en 3, van voornoemd koninklijk be
sluit. 

2 juni 1982 1213 

HOOFDSTUK V 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 

15. - Vonnis van faiJlietverklaring 
waardoor wordt verhinderd dat de rech
ten van de schuldeisers op de rechten en 
goederen, waaruit de boedel op dat ogen
blik is samengesteld, worden geschon
den. 

9 oktober 1981 209 

16. - Wettelijke hypotheek van de 
gehuwde vrouw- Fmllietverklaring van 
de man, v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten en de huwelijksver
mogensstelsels - Art. 559 FaiJlisse
mentswet 18 april 1851, opgeheven bij de 
wet van 14 juli 1976 en als overgangsbe
palingen gehandhaafd - Art. 559 toepas
selJjk gebleven ook al heeft de curator 
zich daarop pas na de inwerkingtreding 
van de wet van 14 juli 1976 beroepen. 

9 oktober 1981 209 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

17.- Handelsvennootschap - Gerech
telijk akkoord door boedelafstand -
Boedelschuldeisers - Schuldeisers zon
der zekerheid of bijzonder voorrecht -
Schuldvordering vastgesteld bij een uit
voerbaar verklaarde authentieke akte 
Afzonderlijke daden van uitvoering -
Wettigheid. 

Wanneer een handelsvennootschap, 
o.a. door boedelafstand, een gerechtelijk 
akkoord heeft verkregen, hebben de 
schuldeisers van die vennootschap, wier 
schuldvordering na homologatie van het 
gerechtelijk akkoord is ontstaan en bij 
een uitvoerbaar verklaarde authentieke 
akte, nl. een rechterlijke beslissing, is 
vastgesteld, het recht, ook al hebben zij 
geen zakelijke zekerheid of bijzonder 
voorrecht, afzonderlijke daden van uit
voering te verrichten op de boedel. (Art 

184 Handelsvennootschappenwet; artt. 
29, 30 en 32 wetten gerechtelijk akkoord, 
gecoord. Besl. Regent 25 sept. 1946.) 

26 november 1981 428 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

G 

GEESTRIJKE DRANKEN 
1. - E.E.G.-Verdrag, art. 30- Maatre

gelen van gelJjke werking als kwantita
tieve invoerbeperkingen verboden 
Draagwijdte van die regel inzake handel 
en slijterijen van geestrijke dranken. 

Het begrip maatregelen van gelijke 
werking als kwantitatieve invoerbeper
kingen in art. 30 E.E.G.-Verdrag moet al
dus worden verstaan dat onder het in de-· 
ze bepaling vervatte verbod niet valt een 
nationale maatregel die zonder onder
scheid van toepassing is op nationale en 
op ingevoerde · produkten en waarbij 
wordt verboden het verbruiken, verko
pen en aanbieden, zelfs kosteloos, van 
ter plaatse te verbruiken sterke dranken 
met een bepaald alcoholgehalte in alle 
voor het publiek toegankelijke plaatsen, 
alsmede het voorhanden hebben van der
gelijke dranken, zowel in lokalen waarin 
de verbruikers toegelaten worden, als in 
de overige gedeelten der inrichting en in 
de belendende woning, voor zover dit 
verbod een accessoir is van het verbod 
van verbruik ter plaatse. 

30 juni 1982 1393 

2. - Wet van 29 aug. 1919 op het 
regiem van de alcohol, artt. 1 en 2 -
Verenigbaarheid met art. 30 van het 
E.E.G.-Verdrag. 

De artt. 1 en 2 wet van 29 aug. 1919 op 
het regiem van de alcohol betreffende de 
handel en de slijterijen van alcohol zijn 
niet onverenigbaar met art. 30 E.E.G.
Verdrag, dat kwantitatieve invoerbeper
kingen alsmede maatregelen van gelijke 
werking tussen de Lid-Staten verbiedt. 

30 juni 1982 1393 
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GEMEENTE 
1.. - Vordering in rechte - Besluit 

van de gemeenteraad tot machtiging van 
het college van burgemeester en schepe
nen om hager beroep in te stellen tegen 
een vonnis - Draagwijdte van die mach
tiging. 

De door de gemeenteraad aan het col
lege van burgemeester en schepenen 
verleende machtiging om hager beroep 
in te stellen, is, wanneer het appelge
recht t.a.v. de gemeente bij verstek heeft 
beslist, niet voldoende om het college het 
recht te geven hetzij tegen die verstek
beslissing verzet te doen, hetzij de proce
dure op verzet tot bewaring van rechten 
te vervolgen. 

29 oktober 1981 309 

2. - Federaties van gemeenten -
Bevoegdheid - Stedebouw - Wettelijke 
grondslag van de bevoegdheid die is 
overgedragen aan de federaties van 
gemeenten. 

De bevoegdheid van de gemeenten 
inzake bouwverordening is aan de fede
raties van gemeenten overgedragen niet 
ingevolge het 9" van art. 4, § 2, wet van 
26 juli 1971, maar ingevolge het 4• van 
art. 4, § 2. 

8 januari 1982 582 

3. - Stedebouw - Gezondheid van 
bouwwerken Bouwverordening 
Bevoegdheid - Bevoegdheden van de 
gemeente - Overdracht aan een agglo
meratie of aan een federatie van 
gemeenten. 

In de gemeenten die deel uitmaken 
van een agglomeratie of een federatie 
zijn de gemeenteraden niet meer 
bevoegd om verordeningen uit te vaardi
gen o.a. betreffende de gezondheid van 
de bouwwerken, nu de gezondheid van 

· de bouwwerken, installaties en hun 
omgeving onder de bouwverordeningen 
vallen en de bevoegdheden van de 
gemeenten op dat gebied aan de agglo
meraties of aan de federaties van 
gemeenten zijn overgedragen. (Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
art. 59, 1; wet 26 juli 1971, art. 4, § 2, 4•.) 

18 maart 1982 892 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. Gemeentebelastin-
gen 

HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastin
gen 

HOOFDSTUK V. - Agglomeratiebelas
tingen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Directe belastingen - Bezwaar 
- Beslissing van de bestendige deputa
tie van de provincieraad - Beslissing 
van de bestendige deputatie, op verwij
zing na cassatie, met overneming van de 
motieven van de vernietigde beslissing 
- Antwoord op bezwaar gegeven in de 
motieven van de vernietigde beslissing 
- Geldt als antwoord in de beslissing op 
verw~jzing. 

5 februari 1982 730 
2. - Gemeentewet, art. 138 - Bepa

Jing zonder enig verband met de wijze 
waarop gemeentebelastingen worden 
terugbetaald. 

Art. 138 Gw. heeft enkel betrekking op 
de wijze van invordering van de gemeen
tebelastingen en niet op de wijze waarop 
die belastingen worden terugbetaald. 

13 mei 1982 1134 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

3. - Directe gemeentebelastingen 
Bezwaar - Bestendige deputatie van de 
provincieraad - Rechtsmacht - Begrip. 

Wanneer de bestendige deputatie uit
spraak doet over een bezwaar tegen een 
aanslag in directe gemeentebelastingen 
oefent zij een werkelijke rechtsmacht uit 
en als dusdanig heeft zij het recht en de 
verplichting de wettigheid te toetsen van 
de verordeningen tot belastingheffing en 
bijgevolg te onderzoeken of de voor
schriften die eraan ten grondslag liggen, 
in acht zijn genomen; het bestaan van 
rechtsmiddelen waardoor onwettig ver
richte handelingen kunnen worden ver
nietigd, ontslaat de bestendige deputatie 
niet van die verplichting. 

· 3 september 1981 15 

4. - Gemeentebelasting op de niet 
gebouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling Begrip 
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Omvat niet een perceel waarop niet mag 
worden gebouwd krachtens een konink
lijk besluit van rangschikking. (Art. 
70bis Wet Ruiintelijke Ordening en Ste
debouw.) 

2 oktober 1981 174 

5. - Gemeentebelasting op aange
Jande eigendommen langsheen openbare 
wegen waarin riolen zijn aangelegd -
Vrijstelling voor niet gebouwde percelen 
gelegen in de Jandelijke gedeelten van 
de gemeente - Draagwijdte. 

W anneer een bepaling van een 
gemeenteverordening vaststelt dat de 
niet gebouwde percelen gelegen in de 
landelijke gedeelten van de gemeente 
zijn vrijgesteld van de gemeentebelas
ting op de eigendommen langsheen 
openbare wegen waarin riolen zijn aan
gelegd en dat de aanpalende percelen 
die aan dezelfde eigenaar toebehoren, 
als een geheel moeten worden be
schouwd, breidt de bestendige deputatie 
van een provincieraad de draagwijdte 
van die bepaling onwettig uit, wanneer 
zij beslist dat de eigenaar van niet 
gebouwde percelen palende aan een 
ander perceel dat aan dezelfde eigenaar 
toebehoort en waarop de gebouwen 
staan die door een derde, krachtens het 
recht van opstal, werden opgericht, de 
belasting op die niet gebouwde percelen 
niet verschuldigd is om de enkele reden 
dat die verschillende percelen, wat de 
belastingschuld betreft, moeten worden 
aangemerkt als afzonderlijke gehelen, 
nu op elk perceel onderscheiden zake
lijke rechten zijn gevestigd. 

9 oktober 1981 213 

6. Jaarlijkse belasting op niet 
gebouwde percelen - Toepasselijk op de 
percelen waarvoor een verkavelingsver
gunning is verleend. 

Ingevolge art. 70 bis Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw 29 maart 1962, 
gew. bij art. 26 wet van 22 dec. 1970, mag 
de gemeente een jaarlijkse belasting hef
fen op de niet gebouwde percelen, begre
pen in een niet vervallen verkaveling; 
die bepaling is toepasselijk op de perce
len waarvoor een verkavelingsvergun
ning is verleend en, onder voorbehoud 
van de afwijking bepaald bij art. 70 bis, 
§ 4, van vorenbedoelde wet, is derhalve 
de bij gemeenteverordening geheven 
belasting verschuldigd voor de drie · 
belastingjaren na het verkrijgen van de 
verkavelingsvergunning, ook al maakt de 
eigenaar geen gebruik van de vergun
ning en verkavelt hij niet. 

19 november 1981 384 

7. - Belastingverordeningen d.d. 29 
april 1965 van de gemeente Groot-Bij
gaarden op de aanwerving van grand 
voor de aanleg van wegen (artt. 4 en 5) 
en op de wegenuitrusting (artt. 5 en 6) -
Draagwijdte van die bepalingen. 

Wanneer werken gelijktijdig of achter
eenvolgens uitgevoerd worden in twee 
aan een hoek palende wegen, wordt het 
eigendom dat de hoek vormt, van de 
belasting, die ingevolge de verordenin
gen van 29 april 1965 van de gemeente 
Groot-Bijgaarden op de aanwerving van 
grand voor de aanleg van wegen en op 
de wegenuitrusting verschuldigd is, voor 
een van die wegen vrijgesteld in zoverre 
de stroken, over een diepte van ten 
hoogste 12 meter en uitgevende op elk 
van die wegen, elkaar dekken. 

24 november 1981 409 

8. - Directe gemeentebelasting -
Belasting op de « wegverharding " -
Verbreding van de weg - Vervanging 
van het wegdek - Begrip. 

Wanneer de gemeentelijke belasting
verordening bepaalt dat « in geval van 
verbredingswerken de belasting wordt 
verminderd naar de breedte van het be
staand wegdek en dat, in geval van ver
vanging van het wegdek, de belasting 
wordt verminderd naar de waarde van 
het bestaand wegdek », kan de bestendi
ge deputatie van een provincieraad wet
tig beslissen dat de belastingverminde
ring in het tweede geval ook toepasselijk 
is als de wegverharding van een straat 
door een nieuw wegdek wordt vervangen 
en die openbare weg terzelfder tijd 
wordt verbreed. 

15 januari 1982 616 

9. - Directe gemeentebelasting -
Belasting op « het verwerven van straat
beddingen " - Belastbare waarde -
« Gezamenlijke kostprijs der aange
kochte of onteigende percelen " 
Be grip. 

· Wanneer een gemeentelijke belasting
verordening op het « verwerven van 
straatbeddingen » bepaalt dat « de be
lastbare waarde gelijk is aan de geza
menlijke kostprijs der aangekochte of 
onteigende percelen », zonder evenwel 
dat begrip te omschrijven, kan de be
stendige deputatie van een provincieraad 
wettig beslissen dat « de gezamenlijke 
kostprijs mede begrijpt de honoraria van 
de ontwerper, de kosten wegens inschrij
ving in het hypotheekregister, de kosten 
inzake schattingsverslag en titel van ei
gendom ». 

15 januari 1982 616 
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10. - Directe gemeentebelasting 
Bezwaar - Bestendige deputatie 
Bevoegdheid - Omvang. 

De bestendige deputatie, waarbij een 
bezwaar tegen een directe gemeentebe
lasting aanhangig is, neemt kennis van 
aile betwistingen waartoe de belasting
aanslag aanleiding geeft; geen enkele 
wettelijke bepaling beperkt haar 
bevoegdheid tot de in het bezwaar aan
gevoerde grieven. 

15 januari 1982 616 
11. - Directe gemeentebelasting -

• Gemeentebelasting op « niet bebouwde 
percelen gelegen in een niet vervallen 
verkaveling » - Art. 70bis Wet Ruimte
Jijke Ordening en Stedebouw 
« Bebouwd » of « onbebouwd » perceel -
Begrip. 

Onder de woorden « niet bebouwde 
percelen >> in art. 70 bis, § 1, lid 2, Wet 
Ruimtelijk Ordening en Stedebouw 
wordt niet noodzakelijk verstaan alle 
gronden waarop niet is gebouwd; een 
perceel waarop geen gebouw staat, kan 
een geheel vormen met een hoofdperceel 
waarvan bewoning de voornaamste be
stemming is, als de twee percelen zoda
nig in ft.mctie van elkaar zijn ingericht en 
van elkaar afhangen dat, indien zij wer
den gescheiden, de wijze van bewoning 
van het gebouw, zoals het is opgevat en 
opgetrokken, grondig zou veranderd wor
·den; in zo'n geval moeten de twee perce
len worden beschouwd als een gebouwd 
geheel. 

18 maart 1982 890 

12. - Gemeenten, agglomeraties, fede
raties van gemeenten - Bevoegdheid 
om belasting te heffen - Bevoegdheden 
van de gemeente - Bevoegdheden over
gedragen aan de agglomeratie of aan de 
federatie van gemeenten - Belasting
heftln[{ - Uitsluitende bevoegdheid van 
de agglomeratie of van de federatie van· 
gemeenten. 

In een gemeente die deel uitmaakt van 
een agglomeratie of federatie van 
gemeenten is alleen de agglomeratie of 

. de federatie, met uitsluiting van de 
gemeenten die er deel van uitmaken, 
bevoegd om belasting te heffen i.v.m. de 
bevoegdheden die hun werkelijk zijn 
overgedragen met toepassing van art. 4 
wet 26 juli 1971 houdende organisatie 
van de agglomeraties en de federaties 
van gemeenten. (Art. 1 wet 7 juli 1972.) 

18 maart 1982 892 

13. - Gemeentebelasting - Besten
dige deputatie van de provincieraad 
Bevoegdheden - Omvang. 

De bestendige deputatie van een pro
vincieraad, die uitspraak doet inzake 
directe gemeentebelastingen, heeft niet 
alleen de macht maar ook de verplich
ting de werkelijke grondslag van de 
belasting vast te stellen en eventueel een 
andere verordening aan te wijzen dan 
die welke door de gemeente verkeerde
lijk werd aangevoerd, mits de aanslag op 
grand van de werkelijk toepasselijke 
verordening verantwoord is. 

6 april 1982 978 

14. - Jnvordering van gemeentebelas
ting - Toepasselijke wetsbepalingen. 

Hoewel, luidens art. 138, tweede lid, 
Gemeentewet, de invordering van de 
directe gemeentebelastingen geschiedt 
overeenkomstig de regels bepaald voor 
de heffing van de directe belasting ten 
behoeve van het Rijk, vloeit daaruit 
nochtans niet voort dat aile regels die 
gelden voor de vestiging van de aan het 
Rijk verschuldigde directe belastingen 
toepasselijk zijn voor de invordering van 
de directe gemeentebelasting; zo zijn 
o.m. niet toepasselijk de regels van de 
rijksbelastingen waarvoor de gemeente
belastingen in een eigen stelsel voorzien, 
en die welke, luidens hun bewoordingen, 
slechts kunnen worden toegepast op 
toestanden die zich alleen in de rijksbe
lastingen kunnen voordoen. 

1 juni 1982 1209 

HOOFDSTUK IV 
PROVINCIEBELASTINGEN 

HOOFDSTUK V 
AGGLOMERATIEBELASTINGEN 

GEMEENTEVERORDENING 

Bekendmaking - Bewijs. 
Bij gebrek aan koninklijk besluit 

waarbij de wijze wordt bepaald waarop 
het feit en de datum van de bekendma
king van de gemeentereglementen moe
ten worden vastgesteld, mag het bewijs 
van deze bekendmaking door alle wette
lijke bewijsmiddelen worden geleverd. 

8 oktober 1981 208 

GENEESKUNST 

HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen 

· HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
geneeskunst 

HOOFDSTUK III. - Orden 
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HOOFDSTUK I 
GENEESMIDDELEN 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST 

1. - Overeenkomst tussen een genees
heer en een ziekenhuis over de voor
waarden waaronder de ziekenhuisinrich
ting zijn personeel, lokalen en materieel 
ten dienste stelt van de geneesheer -
Overeenkomst waarmee de rechter geen 
rekening houdt - Geen redengeving -
Begrip. 

Wanneer een ziekenhuisinstelling op 
grond van een overeenkomst met een 
geneesheer betaling vordert van de daar
in vastgestelde bedragen waarvoor zij 
haar personeel, lokalen en materieel te 
zijner beschikking stelt, is niet regelma
tig met redenen omkleed de beslissing 
van de rechter, waarbij hij weigert de 
geneesheer te veroordelen tot betaling 
van die bedragen, hetzij zonder te ver
melden op grond van welke wettelijke 
bepaling hij aan die overeenkomst de 
gevolgen niet toekent die zij tussen par
tijen heeft, hetzij op grond van onnauw
keurige of dubbelzinnige redenen. 

5 november 1981 344 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

2. - Orde van Apothekers - Niet
terugwerking van de wetten - Burger
Iijk Wetboek, art. 2 - Bepalingen van 
een code van plichtenleer voor apothe
kers waaraan bij koninklijk besluit geen 
verbindende kracht is verleend, overeen
komstig art. 15 KB. nr. 80 van 10 nov. 
1967 - Mededelingen nopens de plich
tenleer aan de apothekers gericht door 
de nationale raad van de Orde van Apo
thekers - Regels van art. 2 B. W: niet 
toepasselijk op die bepalingen en mede
delingen. 

25 september 1981 152 

3. - Orde van Apothekers Code 
van plichtenleer voor apothekers 
Koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967, art. 15 - Geen verbindende 
kracht aan die code verleend door een in 
ministerraad overlegd koninklijk besluit 
- Geen wet in de zin van art. 608 
Ger. W: - Cassatieberoep wegens schen
ding van die code niet ontvankelijk. 

25 september 1981 152 

4. - Orde van Geneesheren Tucht-
zaken - Raad van beroep - Samenstel-

ling - Raad van beroep samengesteld 
uit drie leden, geneesheren, en uit drie 
]eden, raadsheren in het hoi van beroep 
- Middel hieruit aigeleid dat, aangezien 
de viji leden, geneesheren, en de viji 
·]eden, raadsheren in het hoi van beroep, 
niet allen waren opgeroepen, de beslis
. sing van de aldus samengestelde raad 
onwettelijk is - Middel niet voor de 
raad van beroep aangevoerd - Niet ont
vankelijk middel. 

Hoewel de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren is samengesteld 
uit vijf gewone leden en vijf plaatsver
vangende leden, verkozen geneesheren, 
en uit vijf gewone en vijf plaatsvervan
gende leden, raadsheren in het hof van' 
beroep, kan hij wettig beraadslagen en 
beslissen, ook al zijn er maar drie verko
zen leden en drie benoemde leden, 
raadsheren in het hof van beroep, aan
wezig; de verdachte geneesheer die zich 
in cassatie voorziet tegen een beslissing 
van de raad van beroep kan niet voor 
het eerst voor het Hof aanvoeren dat, 
aangezien niet alle leden van de raad 
van beroep zijn opgeroepen of het bewijs 
van die oproeping niet bleek uit de 
gedingstukken, de aldus samengestelde 
raad niet wettig uitspraak heeft gedaan. 
(K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, art. 12, en 
K.B. van 6 feb. 1970, art. 13.) (Tweede 
z;aak.} 

21 januari 1982 647 

GERECHTSKOSTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. Procedure in cassatie. 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels}. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. In cassatie 

HOOFDSTUK V. - Straizaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. In cassatie. 
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HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Mdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Mdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Mdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Mdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 

Mdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Mdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Mdeling 2. Procedure in cassatie. 

1. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Arbeidsongeval - Overheidssec
tor - Cassatieberoep van de Belgische 
Staat - Ontvankelijk cassatieberoep -
Veroordeling van de eiser in de kosten. 

Wanneer het Hof ingaat op het cassa
tieberoep van de Belgische Staat en een 
beslissing over een vordering o.g.v. de 
wet 3 juli 1967 betreffende de schadever
goeding voor arbeidsongevallen en voor 
beroepsziekten in de overheidssector ver
nietigt, veroordeelt het de eiser in de 
kosten. (Art. 24 K.B. 24 jan. 1969.} 

15 maart 1982 867 
Mdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels}. 

2. - Burgerlijke zaken - Arbeidson
geval - Geding tussen de getroffene of 
zijn rechthebbenden en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen Toepassing van 
art. 68 Arbeidsongevallenwet. 

Art. 68 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, luidens hetwelk de 
kosten van aile vorderingen gesteund op 
deze wet ten laste van de verzekeraar 
vallen, behalve wanneer de eis roekeloos 
en tergend is, is toepasseli.ik op een ge
ding tussen een getroffene en zijn recht
hebbenden en het Fonds voor Arbeids
ongevallen. 

7 september 1981 28 

3. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Arbeidsongeval - Cassatiebe
roep door de getroffene ingesteld tegen 
de verzekeraar van de werkgever - At
stand - Kosten ten Jaste van verzeke-
raar. 

14 september 1981 66 

4. - S'ociale zaken - Arbeidsongeval 
- Cassatiegeding - Voorziening van de 
verzekeraar - Voorziening ingewilligd 
- Aangehouden kosten. 

De kosten van het cassatiegeding wor
den aangehouden, wanneer het Hof op 
de voorziening van de verzekeraar een 
beslissing vernietigt waarbij, op grand 
van de op 28 sept. 1931 gecoi:irdineer
de arbeidsongeva.llenwetten, uitspraak 
wordt gedaan over een vordering van de 
getroffene tegen de werkgever tot beta
ling van vergoedingen en over een verde
ring tot tussenkomst en vrijwaring door 
de werkgever ingesteld tegen de verzeke
raar. (Art. 1111, derde lid, Ger.W.; wet 
20 maart 1948.) 

22 februari 1982 798 

5. · - S'ociale zaken - Sluiting van 
ondernemingen Cassatiegeding 
Voorziening ingesteld door een gerech
tigde tegen het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers 
Voorziening ingewilligd - Veroordeling 
van het Fonds in de kosten. (Artt. 580, 
:!, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger. W:) 

22 februari 1982 799 

6. - Sociale zaken Gezinsbijslag 
voor werknemers - Cassatiegeding -
Voorziening van een compensatiekas 
voor kinderbijslag tegen een beslissing 
over een vordering ingesteld door of 
tegen een gerechtigde - Voorziening 
ingewilligd - Veroordeling van eiseres 
in de kosten. (Artt. 580, 2', 1017, tweede 
lid, en 1111, vierde lid, Ger. W) 

24 mei 1982 1180 

7. Sociale zaken - Art. 1017, 
tweede lid, Ger. W. - Afstand. 

W anneer een gerechtigde afstand doet 
van een vordering ingesteld tegen de 
overheid of de instelling belast met het 
toepassen van de wetten en verordenin
gen bedoeld in de artikelen 580, 581 en 
582, 1o en 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, wordt niet die gerechtigd~ in de 
kosten veroordeeld, met toepassmg van 
artikel 827 van dit wetboek, maar wel 
die overheid of die instelling, behalve 
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wanneer het geding roekeloos of tergend 
is. (Art. 1017, tweede lid, Ger.W.) 

24 mei 1982 1182 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. In cassatie 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

8. - Strafzaken - Hoger beroep van 
de veroordeelde - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de veroor
deelde en tegen een vrijgesproken mede
beklaagde - Bevestiging door de rechter 
in hager beroep - Veroordeling van de 
veroordeelde in aile kosten van het 
hager beroep - Onwettige veroordeling. 
(Art. 3 wet 1 juni 1849.) 

6 oktober 1981 185 

9. - Strafzaken - Kosten van een 
plaatsopneming bevolen voordat de straf
vordering is verjaard - Kosten van de 
strafvordering - Begrip. 

Wanneer een plaatsopneming is bevo
len voordat de strafvordering is verjaard, 
kunnen de kosten van die plaatsopne
ming in aanmerking komen als kosten 
van de strafvordering, ook al is de straf
vordering al verjaard op de dag die voor 
de uitvoering van die onderzoeksdaad is 
vastgesteld. 

27 januari 1982 668 

10. - Strafzaken Verjaring van de 
strafvordering - Burgerlijke rechtsvor
dering tijdig ingesteld en benadeelde 
burgerlijke partij vergoed - Kosten van 
de strafvordering ten laste van de Staat. 

Wanneer de strafvordering wegens 
verjaring vervallen is en de tijdig inge
stelde rechtsvordering van de burgerlijke 
partij gegrond is verklaard, mogen de 
kosten van de strafvordering niet wor
den ten laste gebracht van de vrijgespro
ken beklaagde of van de burgerlijke par
tij die zodoende niet in het ongelijk is 
gesteld; de kosten moeten ten laste blij
ven van de Staat. 

27 januari 1982 668 

11. - Strafzaken - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie tegen een beslis
sing waarbij aan de Staat ten laste wor
den gelaten de kosten door het openbaar 
ministerie gemaakt om de zaak in staat 

van wijzen te brengen m.b.t. de burger
Jijke belangen - Kosten van dat hager 
beroep - Kosten i. v.m. de burgerlijke 
rech tsvordering. 

De kosten van het door het openbaar 
ministerie ingestelde hoger beroep tegen 
het vonnis, waarbij aan de Staat ten 
laste worden gelaten de kosten door het 
openbaar ministerie gemaakt om de 
zaak in staat van wijzen te brengen 
m.b.t. de burgerlijke belangen, zijn kos
ten die verband houden met de burger
lijke rechtsvordering en mogen derhalve 
niet ten laste van de Staat worden gela
ten. (Artt. 162 en 194 Sv.) 

16 juni 1982 1291 
Afdeling 2. - In cassatie. 

12. - Strafzaken - Cassatiegeding -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
- Cassatieberoep niet gericht tegen het 
openbaar ministerie - Betekening van 
het cassatieberoep aan die partij - Kos
ten van de betekening ten Jaste van de 
burgerlijke partij. 

De kosten van betekening van een cas
satieberoep aan partijen waartegen het 
niet is gericht, blijven ten laste van de 
eiser. 

23 februari 1982 801 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. In cassatie. 

GEZONDHEIDSPOLITIE 
DIEREN) 

(HUIS-

Runderbrucellose - Niet-naleving van 
de voorschriften van de inspecteur-die
renarts met betrekking tot het afnemen 
van bloed van de runderen - K.B. 6 dec. 
1978 betreffende de bestrijding van de 
runderbrucellose, artt. 31, 54 en 55 -
Bepalingen van die artikelen niet onver
enigbaar met die van de artt. 1 en 3 wet 
30 dec. 1882 op de gezondheidspolitie der 
huisdieren en schadelijke insecten. 

Het arrest waarbij een beklaagde 
wordt ontslagen van rechtsvervolging 
wegens overtreding van de artt. 54 en 55 
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K.B. van 6 dec. 1978 betreffende de be
strijding van de runderbrucellose, door 
niet-naleving van de voorschriften van 
de inspecteur-dierenarts met betrekking 
tot het afnemen van bloed van de runde
ren van hun veestapel, is niet naar recht 
verantwoord op grond dat de bepalingeb 
van de artt. 31, 54 en 55 van genoemd 
koninklijk besluit, onverenigbaar zijn 
met die van de artt. 1 en 3 wet van 
30 dec. 1882 op de gezondheidspolitie der 
huisdieren en schadelijke insecten. 

10 maart 1982 858 

GIJZELING 
Misdaad in verband met gijzeling -

Art. 347bis Strafwetboek - Verscho
ningsgrond, bedoeld in art. 347bis, derde 
lid, Sw. - Toepasselijkheid - Vereisten. 

Uit art. 347 bis Sw. blijkt dat de in het 
derde lid van die wetsbepaling bedoelde 
verschoningsgrond niet in aanmerking 
kan worden genomen, wanneer een van 
de in het vierde lid vari die bepaling 
opgesomde omstandigheden bewezen is. 

20 januari 1982 639 

GRONDWET 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 
Afdeling 2. Art. 2. 
Afdeling 3. - Art. 3. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 

Art. 100 
Art. 101 
Art. 102. 

Afdeling 41. - Art. 140 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 

Afdeling 6. - Art. 6. 

1. - Artikel 0 - 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 toe
stand verkeren op dezelfde wijze worden 
behandeld. 

2. - Gelijkheid voor de wet, gelijkheid 
inzake belastingen - Grondwet, artt. 0, 
Obis en 112 - Beslissing van de besten
dige deputatie van een provincieraad, 
waarin om te verklaren dat een gemeen
teverordening met die bepalingen over
eenstemt, enkel wordt gezegd dat allen 
die zich in dezelfde omstandigheden 
bevinden op gelijke wijze worden behan
deld - Onwettige beslissing - Begrip. 

Wanneer een belastingplichtige tot sta
ving van zijn bezwaar tegen een directe 
gemeentebelasting aanvoert dat deze 
onwettig is omdat zij gegrond is op een 
gemeenteverordening waarin de beginse
len van gelijkheid voor de wet en de ge
lijkheid inzake belastingen wordt mis
kend, is niet naar recht verantwoord de 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad die, om het be
zwaar niet gegrond te verklaren, enkel 
zegt dat die beginselen « onderstellen 
dat allen die zich in dezelfde omstandig
heden bevinden op gelijke wijze worden 
behandeld, zonder te onderzoeken of het 
door het besluit ingevoerde onderscheid 
tussen de categorieen van exploitanten 
niet willekeurig is en evenmin of dat on·· 
derscheid niet verboden is door art. 112 
Gw. of door een andere grondwettelijke 
bepaling of een internationale regel. 

18 september 1981 103 

3. - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Begrip. 

Art. 6 Gw., waarin het beginsel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet is 
neergelegd, betekent dat alle Belgen op 
dezelfde wijze de bepalingen van de wet 
moeten naleven evenzeer als zij allen 
hetzelfde recht hebben om de bescher
ming ervan te vragen. 

18 september 1981 103 

4. - Artikel Obis - Discriminatiever
bod - Begrip. 

Krachtens art. flbis Gw. en overeen
komstig art. 14 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens moet het genot van de 
rechten en vrijheden aan de Belgen toe
gekend, zonder discriminatie worden 
verzekerd. 

18 september 1981 103 
5. - Artt. 6 en Obis - Gelijkheid voor 

de wet - Begrip. 

2 september 1981 

De regel van de gelijkheid van de bur
gers voor de wet sluit niet uit dat onder
scheid wordt gemaakt volgens bepaalde 
categorieen van personen, zulks aileen 
op voorwaarde dat het onderscheid niet 
willekeurig is, t.w. dat het kan worden 

4 verantwoord; het Herdiscontering- en 
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Waarborginstituut miskent die regel niet, 
wanneer het in het algemeen belang de 
schuldeisers van en failliete bank, hou
ders van in Belgische frank uitgedrukte 
depositorekeningen, terugbetaalt, zon
der ook de schuldeisers in hetzelfde 
faillissement, deponenten in vreemde 
valuta's, o.a. in Amerikaanse dollar, 
terug te betalen. (Artt. 6 en 6bis Gw.) 

1 april 1982 955 
Afdeling 7. - Art. 7. 

6. - Artikel 7, derde lid - Gemoti
veerd bevel van de rechter - Begrip. 

Een met redenen omkleed bevel tot 
medebrenging door de onderzoeksrech
ter verleend en aan de verdachte bete
kend binnen vierentwintig uren na zijn 
vrijheidsbeneming is een met redenen 
omkleed bevel van de rechter, als 
bedoeld in art. 7, derde lid, Gw. 

28 januari 1982 683 

7. - Artikel 7- Draagwijdte van het 
woord « rechter ». 

Het woord « rechter » in art. 7 Gw. 
moet worden begrepen in de zin van een 
autoriteit die door de wet bevoegd is ver
klaard om rechtsmacht uit te oefenen. 

22 ju~i 1982 1322 

Afdeling 8. - Art. 8. 

Afdeling 14. - Art. 14. 

8. - Artikel 14 - Vrije meningsuiting 
- Beperking. 

Art. 14 Gw., evenals art. 10 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, waar
borgt de vrijheid van meningsuiting op 
elk gebied en verbiedt dat de overheid 
de uitoefening van die vrijheid onder
werpt aan een preventieve controle op 
die meningsuiting; die bepalingen waar
borgen evenwel die vrijheid niet onbe
perkt en verzetten zich met name niet 
tegen de reglementering, ja zelfs het ver
bod van handelsreclame in de uitzendin
gen via kabeltelevisie; zodanige regle
mentering of zodanig verbod moet echter 
verenigbaar zijn met de gemeenschaps
rechtelijke bepalingen. 

9 december 1981 491 

Afdeling 15. - Art. 15. 

Afdeling 18. - Art. 18. 

9. - Artikel 18 - Drukpersvrijheid -
Drukpers - Begrip. 

Art. 18 Gw vindt geen toepassing op 
de mtzendingen via telev1s1e of kabelte-

levisie, aangezien zij geen vormen zijn 
van meningsuiting door middel van 
gedrukte geschriften. 

9 december 1981 491 
Afdeling 19. - Art. 19. 

Afdeling 96. - Art. 96. 

10. - Art. 96 - Openbaarheid van de 
terechtzitting - K.B. nr. 22 van 24 okt. 
1934, gew. bij wet van 4 aug. 1978 hou
dende verbod ten opzichte van sommige 
veroordeelden en van de gefailleerden 
om bepaalde ambten, beroepen of activi
teiten uit te oefenen - Vonnis van de 
rechtbank van koophandel waarbij over
eenkomstig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 
van 24 okt. 1934 zodanig verbod wordt 
opgelegd - Hoger beroep tegen dat von
nis - Procedure in hager beroep neerge
legd in art. 3bis, § 6, van hetzelfde be
sluit - Geen afwijking van de grond
wetsregel. 

Het hof van beroep is verplicht toepas
sing te maken van de regel van art. 96 
Gw. betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen, wanneer het krachtens 
art. 3, § 6, K.B. van 24 okt. 1934, gew. bij 
art. 87 wet van 4 aug. 1978 kennis neemt 
van het hoger beroep van de gefailleerde 
of van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing ingevolge art. 3 bis, §§ 2 en 3, 
van voornoemd koninklijk besluit. 

9 december 1981 489 

11. - Art 96 - K.B. nr. 22 van 24 okt 
1934, gew. bij wet van 4 aug. 1978, waar
bij aan bepaalde veroordeelden en aan 
de gefailleerden verbod wordt opgelegd 
bepaalde ambten, beroepen of werk
zaamheden uit te oefenen - Vonnis van 
de rechtbank van koophandel waarbij 
overeenkomstig art. 3 K.B. nr. 22 van 
24 okt. 1934 zodanig verbod wordt opge
legd - Hoger beroep tegen dat vonnis 
- Procedure in hager beroep neergelegd 
in art. 3bis, § 6, van dat koninklijk be
sluit - Toepassing van art. 96 Gw. be
treffende de bekendmaking. 

12 januari 1982 604 

12. - Artikel 96 - Openbaarheid van 
de terechtzitting - K.B. nr. 22 van 
24 okt. 1934, gew. b1j wet van 4 aug. 1978 
houdende verbod ten opzichte van som
mige veroordeelden en van de gefailleer
den om bepaalde ambten, beroepen of 
activiteiten uit te oefenen - Vonnis van 
de rechtbank van koophandel, waarbij 
overeenkomst1g art. 3bis, § 3, K.B. nr 22 
van 24 okt. 1934 zodamg verbod wordt 
opgelegd - Hoger beroep tegen dat von-
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nis - Procedure in hager beroep neerge
legd in art. 3bis, § 6, van hetzelfde be
sluit - Geen afwijking van de grondwet
telijke regel. 

Het hof van beroep is verplicht toepas
sing te maken van de regel van art. 96 
Gw. betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen, wanneer het krachtens 
art. 3, § 6, K.B. van 24 okt. 1934, gew. bij 
art. 87 wet van 4 aug. 1978, kennis neemt 
van het hager beroep van de gefailleerde 
of van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing gewezen ingevolge art. 3bis, 
§§ 2 en 3, van voornoemd koninklijk be
sluit. 

2 juni 1982 1213 
Afdeling 97. Art. 97. 

Afdeling 98. 

Afdeling 99. 

Art. 98. 

Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. Art. 100 

Afdeling 8. - Art. 107. 

13. - Artikel 107 - Bevoegdheid en 
verplichting van de met eigenlijke 
rechtspraak belaste organen te toetsen 
of de algemene, provinciale en plaatse
lijke besluiten en verordeningen met de 
wet overeenstemmen. 

Ingevolge art. 107 Gw. mogen de met 
eigenlijke rechtspraak belaste organen 
en met name de bestendige deputatie 
van een provincieraad, uitspraak doende 
inzake directe, gemeente- of provinciebe
lastingen, de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten aileen toepassen in 
zover zij met de wetten overeenstem
men. 

18 september 1981 

Afdeling 9. - Art. 108. 

Afdeling 41. - Art. 140 

H 

HANDELSZAAK 

103 

Handelsvennootschap - Inbrenl[ van 
een bedrijfstak van een vennootschap in 
een andere vennootschap - Inbreng aan 

te merken als overdracht van een han
delszaak. 

Inbreng van een bedrijfstak van een 
vennootschap in een andere vennoot
schap is een overdracht van een handels
zaak; de daaruit voortvloeiende over
dracht van schuldvorderingen kan der
halve aan derden worden tegengewor
pen, op voorwaarde dat de vormen van 
art. 1690 B.W. zijn in acht genomen. 

4 maart 1982 835 

HELING 
1. - Voorwerp - Stoffelijke zaak -

Be grip. 
Al betreft « heling » noodzakelijk een 

stoffelijke zaak, niet vereist is dat deze, 
als dusdanig, op geld waardeerbaar is; 
derhalve kan er heling zijn van een foto
kopie, verkregen bij wege van verduiste
ring door een derde, al heeft dat stuk op 
zichzelf geen geldswaarde, wanneer het, 
wegens zijn inhoud en nl. de inlichtingen 
die het bevat, belang heeft voor de eige
naar ervan. (Impliciet.) (Art. 505 Sw.) 

7 april 1982 981 

2. - Zelfstandig misdrijf. 
Heling is een zelfstandig misdrijf, on

derscheiden van de misdaad of het wan
bedrijf dat aan de basis ligt van het be
zit of de detentie van de geheelde 
voorwerpen. (Art. 505 Sw.) 

17 augustus 1982 1407 
3. - Voorwerp in Belgiii verkregen 

door middel van een gijzeling in het bui
tenland - Heling strafbaar in Belgie. 

Aangezien gijzeling in het buitenland 
een misdaad is volgens de normen van 
het Belgische strafrecht, kan de persoon 
die de op het Belgisch grondgebied door 
middel van die misdaad verkregen voor
werpen heelt, in Belgie worden vervolgd 
en veroordeeld. (Art. 505 Sw.) 

17 augustus 1982 1407 

4. - Bestanddelen. 
Naar recht verantwoord is het arrest 

dat een veroordeling uitspreekt wegens 
heling en daartoe het bestaan vaststelt 
van de bestanddelen van de heling, na
melijk het bezit of de detentie, samen 
met de wil om een door misdaad of wan
bedrijf van een derde verkregen voor
werp aan de wettige eigenaar te onttrek
ken, alsmede de aan de inbezitneming 
voorafgaande of gelijktijdige wetenschap 
of de wederrechtelijke herkomst van het 
voorwerp. (Art. 505 Sw.) 

17 augustus 1982 1407 
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5. - Vervolging niet afhankelijk van 
het feit dat de veroordeelde de dader van 
de eraan voorafgegane misdaad of wan
bedrijf kende. 

Voor de vervolging · van de heling is 
niet vereist dat de veroordeelde de dader 
van de eraan voorafgegane misdaad of 
wanbedrijf kende. (Art. 505 Sw.) 

17 augustus 1982 1407 

HERHALING 
1. - Middel ten betoge dat de rechter 

op onwettige wijze heeft beslist dat er 
herhaling aanwezig was - Vereiste voor 
vernietiging van de veroordeling, ook al 
is het middel gegrond. 

Het middel ten betoge dat de rechter 
ten onrechte heeft beslist dat er herha
ling aanwezig was, kan, ook al is het 
gegrond, niet tot vernietiging van de 
veroordeling leiden, tenzij de uitgespro
ken straf de strafmaat van het eerste 
misdrijf te hoven gaat of uit de beslis
sing blijkt dat de rechter de straf heeft 
vastgesteld o.g.v. herhaling. 

23 september 1981 127 

2. - Verzwarende omstandigheid -
Middel dat aanvoert dat bijzondere her
haling onwettig is in aanmerking gena
men - Vereiste opdat het middel, indien 
het gegrond zou zijn, de vernietiging van 
de veroordeling zou meebrengen. 

Het middel dat aanvoert dat bijzon
dere herhaling ten onrechte door de 
rechter is in aanmerking genomen, 
brengt, indien het gegrond zou zijn, 
enkel dan vernietiging van de veroorde
lende beslissing mee als de uitgesproken 
straf de strafmaat van een eerste mis
drijf te boven gaat of indien uit de be
slissing blijkt dat de recher de op grand 
van geconstateerde herhaling strafmaat 
heeft bepaald. 

6 oktober 1981 185 

HERZIENING 

HOOFDSTUK I. 
zing om advies 

Verzoek en verwij-

HOOFDSTUK II. - Advies en verwij
zing tot herziening 

HOOFDSTUK I 
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 

HOOFDSTUK II 
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIE

NING 
Nieuw feit - Herziening aangevraagd 

door de minister van Justitie - Verwij
zing voor onderzoek naar een hoi van 
beroep - Voorwaarden. 

W anneer het Hof, ingevolge de verde
ring van de procureur-generaal, kennis 
neemt van een aanvraag tot herziening 
van de minister van Justitie, waarbij 
wordt aangevoerd dat de onschuld van 
de veroordeelde schijnt te volgen uit 
nieuwe feiten die zich sedert de veroor
deling hebben voorgedaan en vaststelt 
dat de onschuld van de veroordeelde zou 
kunnen volgen uit de aangevoerde 
nieuwe feiten, ontvangt het de aanvraag 
en verwijst ze voor onderzoek naar een 
hof van beroep. (Artt. 443, eerste lid, 3", 
444, 3", en 445, derde lid, Sv.) 

11 mei 1982 1121 

HOF VAN ASSISEN 

HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de 
verwijzing naar het hoi 

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van 
de jury en van het hoi 

HOOFDSTUK III. - Behandeling ter zit
ting en tussenarresten 

HOOFDSTUK IV. - Eindarrest 

HOOFDSTUK V. - Burgerlijke rechts
vordering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 

NAAR HET HOF 

1. - Arrest van verwijzing - Cassa
tieberoep door de beschuldigde ingesteld 
overeenkomstig art. 373 Sv. en verwor
pen bij een arrest van het Hoi - Nieuw 
cassatieberoep nadien ingesteld op grand 
van art. 298 Sv. - Niet ontvankelijk. 

Op het cassatieberoep van de beschul
digde tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat hem naar het 
hof van assisen verwijst, zowel wanneer 
het is ingesteld v66r het verstrijken van 
de bij art. 373 Sv. bepaalde termijn die 
ingaat vanaf de betekening van dat 
arrest, als wanneer het is ingesteld v66r 
het verstrijken van de bij art. 296 Sv. 
bepaalde termijn die ingaat vanaf de 
ondervraging van de beschuldigde door 
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de voorzitter, doet het Hof slechts uit
spraak over de schending van de wetten 
inzake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van assi
sen en onderzoekt het enkel de nietighe
den waarvan sprake in art. 299 Sv. of die 
voortvloeien uit het niet in acht nemen 
van de wetten tot invoering van een 
debat op tegenspraak voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling en tot regeling 
van het taalgebruik in gerechtszaken; 
hieruit volgt dat, wanneer een zodanige 
voorziening, ingesteld overeenkomstig 
art. 373 Sv., reeds is verworpen, de be
schuldigde vervolgens geen ontvanke
lijke voorziening, overeenkomstig art. 
296 Sv., tegen het arrest van verwijzing 
vermag in te stellen. (Artt. 416 en 438 
Sv.) 

30 maart 1982 947 

HOOFDSTUK II 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HET HOF 

HOOFDSTUK III 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUS
SENARRESTEN 

2. - Overhandiging door de voorzitter 
van het hof van assisen aan de juryleden 
van een antwerp van vragen, v66r de 
sluiting van de debatten - Geen verzet 
of opmerkingen vanwege de partijen -
Geen schending van de artt. 335, 336 e. v. 
Sv. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
voorzitter van het hof van assisen krach
tens de hem door art. 268 Sv. toegekende 
bevoegdheden, bij ontstentenis van ver
zet of van opmerkingen aan de zijde van 
partijen, aan de juryleden een antwerp 
van vragen heeft overhandigd v66r de 
sluiting van de debatten, valt geen 
schending af te leiden van art. 6 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens of 
van de artt. 335, 336 e.v. van voormeld 
wetboek. 

9 december 1981 496 

3. Voorzitter Discretionaire 
macht - Macht van de voorzitter om in 
de loop van de debatten aile personen te 
v_erhoren die volgens de nadere gege
vens, ter terechtzitting verstrekt door de 
beschuldigden of door de getuigen, naar 
zijn oordeel op het betwiste feit meer 
Jicht kunnen werpen - Als voorbeeld 
vermelde omstandigheden waarin de 
voorzitter zijn discretionnaire macht kan 
uitoefenen om getuigen te verhoren 
Geen beperking van die macht. 

Naar luid van art. 269 Sv. kan de voor
zitter van het hof van assisen in de loop 
van de debatten alle personen verhoren 
die, volgens de nadere gegevens ter te

. rechtzitting verstrekt door de beschuldig-
den of door de getuigen, naar zijn oor
deel op het betwiste feit meer Iicht 
kunnen werpen; alle in die wetsbepaling 
opgegeven omstandigheden, waarin de 
voorzitter die discretionaire macht kan 
uitoefenen, dienen enkel als voorbeeld 
en houden geen beperking in van die 
discretionaire macht. 

12 mei 1982 1126 

4. Voorzitter Discretionaire 
macht - Macht om in de loop van de 
debatten alle personen te verhoren die 
op het betwiste feit meer licht kunnen 
werpen - Vermelding van die personen 
op de door de procureur-generaal overge
Jegde Jijst van getuigen - Vermelding 
niet vereist. 

De macht van de voorzitter van het 
hof van assisen om krachtens zijn dis
cretionaire macht getuigen te verhoren, 
hangt niet af van de vermelding van die 
getuigen op de door de procureur-gene
raal overgelegde lijst. 

12 mei 1982 1126 

HOOFDSTUK IV 
EINDARREST 

HOOFDSTUK V 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

5. - Voorzitter van dat hof - Discre
tionaire macht - Omvang. 

De discretionaire macht die de voorzit
ter van het hof van assisen, krachtens 
art. 268 Sv. bezit, wordt enkel naar eer 
en geweten van die magistraat uitgeoe
fend en heeft geen andere grenzen dan 
de formele verbodsbepalingen van de 
wet. 

20 juli 1982 1405 

HOGER BEROEP 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe-

lastingen. 
Afdeling 2. - Andere belastingen. 
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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 hager 

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. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de rechter. 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager 

beroep - Eenparigheid. 
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe
lastingen. 

Afdeling 2. - Andere belastingen. 

1. - lnkomstenbelastingen - Kadas
traal inkomen - Bezwaar - Geen 
akkoord tussen de onderzoekende amb
tenaar en de bezwaarindiener - Arbitra
geprocedure - Geen akkoord tussen 
partijen over de keuze van de scheids
rechters - Verzoek bij de vrederechter 
- Beslissing over dat verzoek - Beslis
sing waartegen hager beroep openstaat. 

Wanneer een belastingplichtige een 
bezwaar heeft ingediend tegen het 
kadastraal inkomen van een onroerend 
goed en, omdat er geen akkoord wordt 
bereikt tussen de bezwaarindiener en de 
onderzoekende ambtenaar van het Be
stuur van het kadaster, die inzonderheid 
met het onderzoek van dat bezwaar 
belast is, een van de partijen om de arbi
trageprocedure heeft verzocht en, bij 
gebrek aan akkoord van partijen over de 

keuze van de scheidsrechters, de onder
zoekende ambtenaar of de bezwaarindie
ner bij de vrederechter een verzoek 
heeft ingediend ten einde een of drie 
scheidsrechters aan te stellen, staat 
hager beroep open tegen de beslissing 
van de vrederechter over dat verzoek. 
(Art. 616 Ger.W.; art. 391 W.I.B.; artt. 9, 
10 en 12 K.B. 10 okt. 1979.) 

26 november 1981 427 

2. Belastingzaken Wetboek 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
art 59, § 2 - Beslissing van de vrede
rechter die een deskundigenonderzoek 
beveelt - Ontvankelijk hager beroep. 

Noch uit art. 59, § 2, Wetboek Belas
ting over de Toegevoegde Waarde, noch 
uit K.B. nr. 15 van 3 juni 1979 tot rege
ling van de schattingsprocedure, noch uit 
enige andere wettelijke bepaling blijkt 
dat het vonnis van de vrederechter, 
rechtdoende op het verzoek van het be
stuur, ingevolge art. 14 van genoemd 
koninklijk besluit, om een of drie des
kundigen aan te stellen, niet vatbaar is 
Yoor hager beroep. 

4 februari 1982 729 

3. - lnkomstenbelastingen Hoger 
beroep tegen het vonnis tot benoeming 
van scheidsrechters op het stuk van 
onroerende belasting - Ontvankelijk 
hager beroep. 

Hoger beroep kan worden ingesteld 
tegen het vonnis, waarbij de vrederech
ter een of drie scheidsrechters benoemt 
en uitspraak doet over het verzoek van 
de administratie, waarbij zodanige 
benoeming wordt gevraagd overeen
komstig art. 10 K.B. van 10 okt. 1979 tot 
uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen op het stuk van 
onroerende belasting. 

25 maart 1982 932 

4. - Burgerlijke zaken - Onroerende 
belasting - Verzoek van de administra
tie om een of drie scheidsrechters te 
benoemen - Beslissing van de vrede
rechter waarbij dat verzoek wordt afge
wezen en een deskundigenonderzoek 

· naar allerlei pun ten wordt bevolen -
Beslissing vatbaar voor hager beroep. 

Vatbaar voor hager beroep is de beslis
sing waarbij de vrederechter, bij wie de 
administratie een verzoek aanhangig 
heeft gemaakt, waarin zij overeenkom
stig art. 10 K.B. van 10 okt. 1979 tot uit
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen op het stuk van onroe
rende belasting vraagt dat een of drie 
scheidsrechters worden benoemd, dat 
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verzoek afwiJst en een deskundigenon
derzoek naar allerlei punten beveelt. 
(Art. 616 Ger.W.; art. 391 W.I.B.; art. 10 
K.B. van 10 okt. 1979.) 

3 juni 1982 1232 

HOOFDSTUK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 

5. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Verscheidene verweerders voor de eerste 
rechter - Afwijzing van de vordering -

· Betekening van het vonnis aan de eiser 
op verzoek van een enkele verweerder 
- Termijn waarover de eiser beschikt 
om in hoger beroep te komen tegen de 
andere verweerders. 

Wanneer de eerste rechter de vorde
ring van een eiser tegen verscheidene 
verweerders heeft afgewezen en maar 
een enkele van die verweerders het von
nis aan de eiser heeft doen betekenen, 
doet die betekening, in de regel, de ter
mijn van hager beroep van de eiser ten 
aanzien van de andere verweerders, die 
het vonnis niet hebben doen betekenen, 
niet !open. (Art. 1051 Ger.W.) 

10 december 1981 500 

6. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Beslissing alvorens recht te doen - Von
nis waarbij een deskundigenonderzoek 
wordt bevolen - Onmiddellijk hoger 
beroep - Ontvankelijk hoger beroep. 

De appelrechter verantwoordt zijn be
slissing niet naar recht wanneer hij het 
hager beroep tegen een vonnis, waarbij 
een deskundigenonderzoek wordt bevo
len, niet ontvankelijk verklaart, op grond 
dat de eerste rechter niet definitief over 
het geschil had beslist. (Artt. 1050 en 
1055 Ger.W.) 

24 juni 1982 1341 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

7. - Burgerlijke zaken - Incidenteel 
hoger beroep - Begrip. 

Wanneer een partij in haar conclusie 
in hager beroep niet enkel vordert dat 
het beroepen vonnis m.b.t. een bepaald 
punt wordt bevestigd, maar ook « dat het 
voor het overige wordt vernietigd >>, 
impliceert zulks incidenteel hager beroep 
m.b.t. alle andere geschilpunten. 

24 september 1981 132 

8. - Incidenteel hoger beroep 
Hoger beroep ingesteld door een partij 

die tot bindendverklaring van het arrest 
in de zaak is opgeroepen - Niet ontvan
kelijk hoger beroep. 

Incidenteel hager beroep van een par
tij die geen gei:ntimeerde is, maar die 
enkel in de zaak is opgeroepen tot bin
dendverklaring van het arrest, is niet 
ontvankelijk. (Art. 1054 Ger.W.) 

15 oktober 1981 240 

9. - Burgerlijke zaken - lncidenteel 
hoger beroep - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1054 - Gedaagde in hoger beroep -
Be grip. 

De gedaagde in hager beroep, die, 
krachtens art. 1054 Ger.W., in de regel, 
incidenteel beroep te allen tijde kan in
stellen tegen alle partijen die in het 
geding zijn voor de rechter in hager 
beroep, is de partij tegen wie een hoofd
beroep is gericht; de partij die in de zaak 
is opgeroepen, zonder dat tegen haar een 
hoofdberoep is gericht, heeft niet de hoe
danigheid van gedaagde in hager beroep, 
in de zin van dat artikel. 

24 juni 1982 1340 

Afdeling 4. - Gevolgen 
van de rechter. 

Bevoegdheid 

10. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
van de rechters in hoger beroep die een 
hoger beroep ambtshalve onontvankelijk 
verklaren, zonder heropening van de 
debatten te hebben bevolen - Onwet
tigheid. (Artt. 774, tweede lid, en 1042 
Ger.W.) 

18 september 1981 98 

11. - Burgerlijke zaken - Devolu
tieve kracht - Niet ontvankelijk hoger 
beroep - Het geschil zelf niet aanhan
gig bij de appelrechter. 

29 oktober 1981 309 

12. - Burgerlijke zaken Devolu-
tieve kracht - Onsplitsbaarheid van het 
geschil - Begrip. 

Wanneer de appelrechter niet naar 
recht vaststelt dat het geschil onsplits
baar is, in de zin van de artt. 31 en 1053 
Ger.W., kan hij geen uitspraak doen over 
een andere vordering dan die welke door 
het hoger beroep van een partij bij hem 
aanhangig is gemaakt. 

29 oktober 1981 309 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager 

beroep. 

13. - Burgerlijke zaken Gerechte-
Jijk Wetboek, art. 1071 - Conclusie gena
men door een partij over de zaak zelf -
Be grip. 
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De rechter in hager beroep kan over 

:le zaak zelf beslissen, zodra partijen 
over de zaak zelf conclusie hebben gena
men, hetzij voor de eerste rechter, hetzij 
voor de rechter in hager beroep. 
(Art. 1071 Ger.W.} 

24 juni 1982 1336 

Mdeling 6. - Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis. 

16. - Procesvoering voor het militair 
gerecht - Voorlopige hechtenis - Be
slissing van een krijgsraad te velde -
Beslissing vatbaar voor hager beroep. 

Het vonnis waarbij de krijgsraad te 
velde uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling van een beklaagde in 
voorlopige hechtenis is vatbaar voor 
hager beroep. 

1322 22 juni 1982 
Mdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij- Mdeling 3. - Incidenteel beroep. 

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Mdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

Mdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn. 

14. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvordering, art. 205 - Hoger beroep 
door het openbaar ministerie b1j het hof 
of de rechtbank die van het hager 
beroep kennis moet nemen - Dagvaar
ding waarin de naam en de voornaam 
van de gerechtsdeurwaarder en het 
adres van zijn kantoor niet z1jn vermeld 
- Sanctie. 

W anneer in strafzaken in de dagvaar
ding waarbij, in het bij art. 205 Sv. 
bepaalde geval, het openbaar ministerie 
hager beroep instelt, de naam en de 
voornaam van de gerechtsdeurwaarder 
en het adres van zijn kantoor niet zijn 
vermeld, mag de rechter, krachtens 
art. 861 Ger.W., alleen de dagvaarding 
nietig verklaren indien dat verzuim of 
die onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie 
opwerpt; de rechter mag niet ambtshalve 
de dagvaarding nietig verklaren. 

I Mdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 
van de rechter. 

17. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep, door de beklaagde alleen 
ingesteld - Verzwaring van de straf van 
de beklaagde - Begrip. 

Wanneer enkel de beklaagde hager 
beroep instelt, mag zijn straf niet wor
den verzwaard; wanneer de rechter in 
hager beroep de door de eerste rechter 
uitgesproken veroordeling tot geldboete 
en vervangende gevangenisstraf beves
tigt, dan mag hij met name niet tevens 
een vervallenverklaring uitspreken van 
het recht tot sturen, ook als hij voor de 
geldboete en de vervangende gevange
nisstraf een gedeeltelijk uitstel verleent 
dat door de eerste rechter niet was toe
gekend. (Sv. art. 202.) 

13 oktober 1981 218 

18. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
door de rechter "in hager beroep tenietge
daan - Eerste rechter die over de zaak 
ten grande heeft beslist - Rechter in 
hager beroep beslist over de zaak ten 
grande ten gevolge van de devolutieve 
kracht van het hager beroep en niet bij 
wege van evocatie. 

W anneer de rechter in hager beroep 
het beroepen vonnis over de grand van 
de zaak teniet heeft gedaan, beslist hij 
zelf wettig over de zaak zelf ten gevolge 

8 september 1981 31 van de devolutieve kracht van het hager 

15. Strafzaken Termijn 
Nieuwe wet tot verlenging van de ter
mijn - Onmiddellijk toepasselijk - Uit
zonderingen. 

Behoudens andersluidende bepalingen 
is een nieuwe wet tot verlenging van de 
appeltermijn onmiddellijk toepasselijk 
op de uitspraken van v66r de inwerking
treding van de nieuwe wet, op voor
waarde echter dat dim de uitspraak, val
gens de oude wet, nog geen kracht van 
gewijsde had; de wet van 15 juni 1981 
heeft evenwel niet die dadelijke werking. 
(Art. 203 Sv.) 

27 april 1982 1031 

beroep, en, door het feit dat hij verkeer
delijk verklaart te beslissen bij wege van 
evocatie, wordt zijn beslissing geenszins 
door onwettigheid aangetast. (Artt. 172 
en 215 Sv.) 

17 november 1981 374 

19. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Kwalificatie van het 
misdrijf - Ontvankelijk hager beroep 
van de burgerlijke partij - Bevoegdhe
den van de appelrechter. 

Op het ontvankelijk hager beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vonnis 
dat de beklaagde, vervolgd ter zake van 
overtreding van art. 399 Sw., veroordeelt 
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wegens overtreding van art. 398 Sw. kan Art. 209 Sv. wordt niet geschonden 
en moet de appelrechter in verband met door de correctionele rechtbank die, in 
de burgerlijke rechtsvordering nagaan of hager beroep rechtdoende, nadat zij op 
de slagen en verwondingen een ziekte of het verslag van een der rechters een des
ongeschiktheid tot het verrichten van kundigenonderzoek heeft bevolen en 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben nadat dat verslag is ingediend, verklaart 
gehad. dat zij, nu het college anders is samen-

17 november 1981 377 gesteld, de zaak in haar geheel zal 
behandelen en uitspraak doet nadat een 

20. - Strafzaken Bevestiging, bij harer !eden opnieuw verslag heeft uitge-
verstek, op het hager beroep van de bracht. 
beklaagde aileen, van de door de eerste 17 november 1981 371 
rechter uitgesproken straf- Verzwa1ing 
van de straf op het verzet van de 25. - Strafzaken Eenstemmigheid 
beklaagde - Onwettige verzwaring. - Verval van het recht een voertuig te 

De devolutieve werking van het hager besturen, als veiligheidsmaatregel uitge
beroep en van het verzet wordt miskend sproken - Verzwaring van de maatregel 
door de rechter in hager beroep, wan- en bevestiging van de beroepen beslis
neer hij, op het verzet van de beklaagde, sing voor het overige - Eenstemmigheid 
de door hem bij verstek uitgesproken vereist. (Art. 211bis Sv.) 
straf verzwaart door bevestiging, op het 17 november 1981 373 
hager beroep van de beklaagde aileen, 
van de door de eerste rechter uitgespro- 26. Strafzaken Burgerlijke 
ken veroordeling. (Artt. 187, 188, 202 en rechtsvordering - Vrijspraak door de 
203 Ger.W.) politierechtbank - Ontvankelijk hager 

19 januari 1982 632 beroep van de burgerlijke partij aileen 
- Wijziging en toekenning van schade-

Afdeling 5. _ Rechtspleging in hager vergoeding door de correctionele recht-
beroep _ Eenparigheid. bank Eenstemmigheid vereist in 

zoverre het misdrijf, waarop de burger-
21. - Eenstemmigheid - Strafzaken lijke rechtsvordering is gegrond, bewe

- Strafvordering - Eerste rechter die zen wordt verklaard. (Art. 211bis Sv.) 
een vervallenverklaring van het recht tot 1 december 1981 452 
sturen uitspreekt voor een termijn van 
vijftien dagen wegens een misdrijf en 27. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
een vervallenverklaring voor dezelfde Wetboek van Strafvordering, 
duur wegens een ander misdrijf - art. 211bis - Handhaving door de appel
Rechtscollege dat in hager beroep een rechter van de door de eerste rechter uit

' vervallenverklaring uitspreekt van het gesproken straf, maar opheffing van het 
recht tot sturen voor een termijn van uitstel m.b.t. de tenuitvoerlegging van de 
een maand wegens eerstgenoemd mis- straf - Eenstemmigheid vereist. 
drijf, doch geen enkele vervallenverkla- 27 januari 1982 671 
ring uitspreekt voor het tweede misdrijf 
- Eenstemmigheid vereist. 28. - Strafzaken - Strafvordering -

Eenstemmigheid - Eerste rechter die 
13 oktober 1981 216 wegens drie misdrijven een enkele straf 

22. - Strafzaken - Eenstemmigheid heeft uitgesproken - Rechters in hager 
- Verzwaring door het hof van beroep, beroep die de strafvordering ten aanzien 
van de door de correctionele rechtbank van twee van die misdrijven wegens ver
uitgesproken straf - Eenstemmigheid jaring vervallen verklaren en ten aan-
vereist. (Art. 21lbis Sv.} zien van de overblijvende telastlegging 

14 oktober 1981 230 de door de eerste rechter uitgesproken 
straf behouden - Geen eenstemmigheid 

23. - Strafzaken - Eenstemmigheid vereist. (Art. 211bis Sv.) 
- Wijziging door het hoi van beroep van 30 maart 1982 946 
een vrijsprekend vonnis van de correc-
tionele rechtbank - Eenstemmigheid 29. Strafzaken Burgerlijke 
vereist. (Art. 211bis Sv.) rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis 

14 oktober 1981 230 van de politierechtbank - Hogere beroe-
pen van het openbaar ministerie en van 

24. - Strafzaken - Procedure ter de burgerlijke partij - Correctionele 
terechtzitting - Verslag van een der rechtbank die het vonnis van de politie
rechters - Wetboek van Strafvordering, rechtbank wijzigt, de strafvordering ver
art. 209 - Begrip. · jaard en het misdrijf bewezen verklaart 
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en aan de burgerlijke partij schadever- · 
goeding toekent Eenstemmigheid 
vereist in zoverre het misdrijf, grondslag 
van de burgerlijke rechtsvordering, 
bewezen is verklaard. 

Ret vonnis van de correctionele recht
bank dat, op de hogere beroepen van het 
openbaar ministerie en van de burger
lijke partij, tegen een vrijsprekend von
nis van de politierechtbank, de strafvor
dering verjaard en het misdrijf bewezen 
verklaart en aan de burgerlijke partij 
schadevergoeding toekent, moet vaststel
len dat het met eenparige stemmen is 
uitgesproken, in zoverre het het misdrijf, 
waarop de burgerlijke rechtsvordering is 
gegrond, bewezen verklaart. (Art. 211bis 
Sv.) 

26 mei 1982 1199 
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

30. - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een beslissing waarbij 
aan de Staat ten Jaste worden gelaten de 
kosten door het openbaar ministerie 
gemaakt om de zaak in staat van w1jzen 
te brengen m.b.t. de burgerlijke belan
gen - Kosten van dat hager beroep -
Kosten i. v.m. de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

De kosten van het door het openbaar 
ministerie ingestelde hager beroep tegen 
het vonnis, waarbij aan de Staat ten 
laste worden gelaten de kosten door het 
openbaar ministerie gemaakt om de 
zaak in staat van wijzen te brengen 
m.b.t. de burgerlijke belangen, zijn kos
ten die verband houden met de burger
lijke rechtsvordering en mogen derhalve 
niet ten laste van de Staat worden gela
ten. (Artt. 162 en 194 Sv.) 

16 juni 1982 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDELIJKHEID 

1291 

Schuldenaars - Handelaars door een 
zelfde verbintenis verbonden - Hoofde
lijkheid rechtens aanwezig. 

Hoofdelijkheid is rechtens aanwezig 
tussen handelaars die verbonden zijn 
door een zelfde contractuele verbintenis. 

1 oktober 1981 169 

HUUR VAN DIENSTEN 

1. - Huur van werk- Aannemings
overeenkomst - Risico van verlies van 
de afgewerkte, doch nag niet geleverde 
zaak - Burgerlijk Wetboek, art. 1788 -
Draagwijdte. 

Krachtens art. 1788 B.W. komt het 
risico van het verlies van de afgewerkte, 
doch nog niet geleverde zaak ten laste 
van de aannemer, ingeval hij de stof 
verstrekt en de zaak op welke wijze ook 
teniet gaat, tenzij de opdrachtgever in 
gebreke is gesteld om de zaak te ontvan
gen; die regel is algemeen en wordt toe
gepast in het geval bepaald bij art. 1794 
B.W., wanneer de opdrachtgever eenzij
dig de aannemingsovereenkomst ver
breekt. 

24 september 1981 131 

2. - Architect - Aansprakelijkheid -
Berekeningsfout van een gespecialiseerd 
technicus - BegTip. 

Een architect is niet van zijn aanspra
kelijkheid jegens de opdrachtgever ont
slagen wanneer hij aan een specialist 
zekere technische studies heeft toever
trouwd en hij door zijn vakkennis en 
zijn bekwaamheid heeft kunnen berner
ken dat die technicus vergissingen had 
begaan. 

1 april1982 963 

HUUR VAN GOEDEREN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Huishuur 
Afde.ling 1. - Begrip - Aard van wetge

vmg. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van par-

tijen. 

I 
Afdel~ng 3. - Onderverhuring. 
Afdel~ng 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdelmg 5. - Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK III. - Pacht 
Afde.ling 1. - Begrip - Aard van wetge

vmg. 
Afd~~ing 2. - Verplichtingen van par-

tlJen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 
Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

HOOFDSTUK IV. - Handelshuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge-

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van par

tijen. 
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Mdeling 3. - Onderverhuring en 

overdracht. 
huur- ringen, op aile huurovereenkomsten die 

een aanvang namen vanaf 1 april 1976, 
ook al werden ze v66r die datum bedon-Mdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Mdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK V. - Andere huurover
eenkomsten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Huur in het algemeen - Ver
huurder - Verplichtingen - Vrijwaring 
- Genotsstoornis veroorzaakt door een 
medehuurder - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1725 - Stoornis waarvan de oar
sprang niet te vinden is in de door de 
huur verleende rechten - Geen aanspra
kelijkheid van de verhuurder. 

gen. 
18 maart 1982 894 

4 ... - 1Igemene begrippen - Aanspra
ke!JjkheJd van de huurder - Artikel 
1731 B. W:, gew. bij wet van 7 nov. 1973 
- Nieuwe wet toepasselijk op de huur
overeenkomsten die zijn « ingegaan » na 
de inwerkingtreding van die wet - Be-
grip. 

Wanneer, overeenkomstig art. 1738 
B.W. een stilzwijgende wederverhuring 
en een nieuwe huur, in de zin van die 
bepaling, is ontstaan, volgt daaruit even
wel niet dat er ten tijde van de 
wederverhuring een huur bestond die 
« was ingegaan " op die datum, in de zin 
van artikel 2 van de wet van 7 november 

17 september 1981 92 · 1973; indien het gaat om een huurover
eenkomst die v66r 1 januari 1974 is ge
sloten en er na die datum een wederver
huring tot stand is gekomen, dan wordt 
de aansprakelijkheid van de huurder 
geregeld bij art. 1731 B.W., zoals dit 
luidde v66r de wijziging ervan bij de wet 
van 7 nov. 1973. 

2. - Huurovereenkomst - Algemene 
begrippen - Verplichtingen van de ver
huurder - Vrijwaring voor de daad van 
derden - Recht van de huurder om bui
ten het geding te worden gesteld ~ Bur
gerlijk Wetboek, art. 1727 - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt, ener
zijds, dat de onderhuurder van een pand 
had toegestaan dat een handelsvennoot
schap daarop reclameborden aanbrengt 
en de hoofdhuurder, onder bewering dat 
hij alleen het recht had op dat gebouw 
reclame te maken, tegen die vennoot
schap een vordering had ingesteld tot 
vergoeding van de schade veroorzaakt 
door het aanbrengen van zodanige bor
den, en, anderzijds, dat die vennootschap 
een fout had begaan daar zij onbezon
nen waste werk gegaan door te vertrou
wen op die onderhuurder die zich sterk 
had gemaakt voor de eigenaar, maar 
niet voor de hoofdhuurder, beslist hij 
wettig dat die vennootschap niet het 
recht heeft, overeenkomstig art. 1727 van 
het Burgerlijk. Wetboek, buiten het 
geding te worden gesteld door de onder
huurder tot vrijwaring op te roepen. 

29 oktober 1981 315 

3. - Huurovereenkomst in het alge-

14 mei 1982 1143 

5. - Algemene begrippen Wet van 
27 dec. 1977, art. 7 - Vordering gegrond 
op die wet - Oproeping tot verzoening 
- Begrip. 

Luidens art. 7 wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en 
andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen, is 
geen vordering, die geheel of ten dele 
gegrond is op deze wet, ontvankelijk als 
de eiser niet vooraf aan de rechter een 
verzoek heeft gedaan om de toekomstige 
verweerder tot verzoening op te roepen; 
de wet vereist niet dat de rechter de tot 
verzoening opgeroepen partijen hoort en 
evenmin dat een der partijen vraagt de 
zaak uit te stellen op een latere terecht
zitting en oak niet dat de eiser het 
bedrag van de kosten stort. 

14 mei 1982 1145 

meen - Wet 24 dec. 1976, art. 6, § 1, 2' - 6. - Algemene begrippen Bewijs. 
Draagwijdte. Art. 1715 B.W. wordt geschonden door 

De bepalingen van art. 6, § 1, 2", wet het vonnis dat op grand van vermoedens 
24 dec. 1976 betreffende het behoud van aanneemt dat een huurovereenkomst 
de tewerkstelling, de koopkracht en het bestaat zonder enig geschrift, terwijl zij 
concurrentievermogen van de economie nog niet is uitgevoerd en door een der 
zijn toepasselijk, onder voorbehoud van 1 partijen wordt geloochend. 
de bij die paragraaf bepaalde uitzonde-.r 14 mei 1982 1147 
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HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van par
tijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

7. - Huishuur - Voorrecht van de 
verhuurder op al hetgeen het verhuurde 
huis stoffeert - Bestaansvereiste. 

Het voorrecht van de verhuurder op al
les wat het verhuurde huis stoffeert, 
vastgesteld bij art. 20, 1°, Hypotheekwet, 
bestaat zodra de meubelen, ter uitvoe
ring van de huurovereenkomst, in het 
huis zijn ondergebracht. 

11 juni 1982 1255 

8. - Huishuur - Aanvoering van het 
bestaan van de huur tegen derden -
Vereisten. 

Het opstellen van een akte tot bewijs 
van de huurovereenkomst en de registra
tie van die akte zijn geen vereisten voor 
de tegenwerpelijkheid tegenover derden, 
van de huurovereenkomst zelf, noch van 
het eruit voortvloeiende voorrecht van de 

Grove tekortkoming van een der par
tijen aan haar contractuele verbintenis
sen kan aanleiding geven tot ontbinding 
van eert huurovereenkomst; een ongeoor
loofde handeling van de huurder, buiten 
de overeenkomst, waardoor, objectief 
bekeken, de voortzetting van de contrac
tuele betrekkingen tussen huurder en 
<< ingenotsteller » onmogelijk wordt, kan 
een reden zijn tot intrekking van de wet
telijke huurverlenging, maar heeft niets 
te maken met de gemeenrechtelijke out
binding van de huurovereenkomst. 
(Artt. 1184 en 1241 B.W.; art. 5 wet van 
27 dec. 1977 .) 

19 maart 1982 

HOOFDSTUK III 
PACHT 

899 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

11. - Pacht - Overgangsbepalingen 
van art. IT!, 4', Pachtwet - Werkings
sfeer. 

De overgangsbepalingen van art IV, 4°, 
Pachtwet, tot vaststelling van de 
regels van de op de dag van de inwer
kingtreding van deze wet lopende pacht
overeenkomsten waarvoor op die datum verhuurder als zodanig. 

11 juni 1982 
niet kon vastgesteld worden in welke 

1255 pachtperiode men zich bevindt, zijn niet 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). toepasselijk op een pacht waarvan de 

eerste periode van negen jaar, volgens 
9. - Huurovereenkomst - Ontbinding het akkoord tussen partijen, op 30 sept. 

van de huurovereenkomst - Grondslag 1959 is geeindigd en de volgende 
- Grove tekortkoming van een der par- periodes derhalve gekend zijn. 
tijen aan haar contractuele verbintenis- 2 oktober 1981 171 sen - Begrip. 

Grove tekortkoming van een der par- 12. Pacht Onroerend goed 
tijen aan haar contractuele verbintenis- gebruikt voor een landbouwbedrijf -
sen kan aanleiding geven tot ontbinding Onaantastbare beoordeling door de lei
van een huurovereenkomst; een ongeoor- tenrechter. 
loofde handeling van de huurder, buiten De feitenrechter stelt onaantastbaar, 
de overeenkomst, waardoor, objectief be- in feite, vast of de goederen die het voor
keken, de voortzetting van de contrac-~ werp zijn geweest van een pacht, vanaf 
tuele betrekkingen tussen huurder en die overeenkomst gebruikt worden voor 
« ingenotsteller » onmogelijk wordt, kan een landbouwbedriJf en of dat gebruik 
een reden zijn tot intrekking van de wet- achteraf gehandhaafd bleef. (Art. 1. 
telijke huurverlenging, maar heeft niets Pachtwet.) 
te maken met de gemeenrechtelijke ont- 23 oktober 1981 285 
binding van de huurovereenkomst. (Artt. 
1184 en 1241 B.W.; art. 5 wet van 27 dec. 
1977.) 

19 maart 1982 899 

10. - Huurovereenkomst - Wet van 
27 december 1977 tot t1jdelijke regeling 
van de huur- en andere overeenkomsten 
die het genot van een onroerend goed 
verlenen - Intrekking van de huurver
lenging, als bedoeld in die wet - Begrip. 

Afdeling 2. - Verplichtingen 
tijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 

van par-

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

13. - Pacht- Pachtperiode van 1 okt. 
1968 tot 30 sept. 1977 - Opzegging 
gedaan minder dan drie maanden v66r 
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1 okt. 1977 - Opzegging geldig tegen 
1 okt. 1986. (Pachtwet, artt. 4, 7, 11", en 
11.1.) 

2 oktober 1981 171 

14. - Pacht- Opzegging door de ver
pachter - Kennisgeving - Verschei
dene pachters die het goed gemeen
schappelijk pachten Kennisgeving 
aan ieder van hen, zelfs indien het gaat 
om echtgenoten. 

Uit de regel dat, wanneer pachters het 
goed gemeenschappelijk pachten, van de 
opzegging door de verpachter individueel 
kennis moet gegeven worden aan al 
degenen die het goed exploiteren, zelfs 
indien het gaat om echtgenoten, volgt 
niet dat de opzeggingsbrief afzonderlijk 
aan elke echtgenoot moet worden gericht : 
het is voldoende dat wordt bewezen dat 
iedere echtgEmoot door de kennisgeving 
de brief tot opzegging heeft ontvangen. 
De beslissing dat de kennisgeving van 
de opzegging regelmatig was, is dus naar 
recht verantwoord wanneer het vonnis 
vaststelt dat de opzeggingsbrief aan 
beide echtgenoten pachters is gericht en 
dat zij allebei het register van het post
bestuur hebben ondertekend. (Artt. 12.3, 
en 57 Pachtwet.) 

12 november 1981 364 

15. - Pacht - Opzegging door de ver
pachter om zelf het goed te exploiteren 
- Persoonlijke exploitatie in de zin van 
artikel 10 van de Pachtwet - Begrip. 

Krachtens art. 10 van de Pachtwet is 
de aanplanting van het pachtgoed met 
naaldbomen, loofbomen of heesters door 
de genothebbers van de terugneming 
gedurende negen jaar na het vertrek van 
de pachter geen persoonlijke exploitatie, 
tenzij het gaat, onder meer, om tuin
bouw of om een voor de bewaring van 
het goed noodzakelijke aanplanting; 
zowel dat art. 10 als art. 1 van de Pacht
wet bedoelen de bosbouw - die de hout
winning nastreeft - uit de toepassing 
van de Pachtwet te sluiten, terwijl daar
entegen de boomkwekerijen - die niet · 
de houtwinning maar het kweken en het 
verkopen van boompjes tot doel hebben 
- wel onder toepassing van die Pacht
wet vallen. 

22 januari 1982 658 

16. - Handelshuur - Recht van de 
huurder, vervallen van het recht op 
huurhernieuwing, op een huur voor on
bepaalde tijd - Vereiste. 

Art. 14, derde lid, Handelshuurwet 
stelt als voorwaarde voor de totstandko
ming van een meuwe huur voor onbe-

paalde tijd, ten gunste van de huurder 
die van het recht op hernieuwing is ver
vallen, dat die huurder, na het eindigen 
van de huur, zonder verzet van de ver
huurder in het bezit van het verhuurde 
goed is gelaten. (Artt. 1738, 1759 B.W.; 
art. 14, eerste en derde lid, Handelshuur
wet.) 

18 februari 1982 789 

17. - Pacht - Schuldige niet-nako
ming door de huurder - Pachtwet, 
art. 29 - Beginselen van gemeen recht 
toepasselijk wat betreft de niet-uitvoe
ring van de overeenkomsten. 

Art. 29 Pachtwet doet geen afbreuk 
aan de bij art. 1184 B.W. bepaalde begin
selen van het gemeen recht betreffende 
de niet-uitvoering van de overeenkom
sten. 

5 maart 1982 840 

18. - Pacht - Schuldige niet-nako
ming door de huurder - Vordering tot 
ontbinding - Ernstige tekortkoming -
Beoordeling door de feitenrechter val
gens het bestaan van schade aan de 
zijde van de verpachter. 

De feitenrechter voor wie een vorde
ring tot ontbinding van een pachtover
eenkomst wegens schuldige niet-nako
ming door de huurder aanhangig werd 
gemaakt, beoordeelt volgens het al dan 
niet bestaan van schade aan de zijde van 
de verpachter of de niet-nakoming van 
het contract voldoende ernstig is om de 
ontbinding ervan uit te spreken. (Art. 29 
Pachtwet.) 

5 maart 1982 840 

Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

HOOFDSTUK IV 
HANDELSHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van par
tijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring en huur
overdracht. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

19. - Handelshuur - Hernieuwing 
van de handelshuurovereenkomst afhan
kelijk van andere voorwaarden dan die 
van de huurder - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die ter afwijzing van de door de 
huurder ingestelde vordering tot uitwin
ningsvergoeding erop wijst dat de ver-
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huurders op de aanvraag om hernieu
wing van de huur hebben geantwoord 
dat zij niet akkoord gingen met de her
nieuwing onder de door de huurder voor
gestelde voorwaarden, en dat het pand 
niet bewoond en onderhouden was, en 
eruit afleidt dat de verhuurders andere 
voorwaarden hebben opgegeven waaron
der ze de hernieuwing zouden aanvaard 
hebben en dat de huurder zich, derhalve, 
tot de vrederechter diende te wenden. 
(Artt. 14, eerste lid, 16, IV, en 18 Han
delshuurwet.) 

4 februari 1982 725 

20. - Handelshuur Handelshuur-
wet, art. 3, vijfde lid - Toepassings
vereisten. 

De verhuurder heeft recht op voordeel 
van de bepaling van art. 3, vijfde lid, 
Handelshuurwet, volgens hetwel bij het 
verstrijken van elke driejarige periode 
opzegging kan worden gegeven aan de 
huurder, als de huurovereenkomst de in 
die wetsbepaling bedoelde voorwaarden 
vermeldt. 

25 juni 1982 1360 

21. - Handelshuur Handelshuur-
wet; art. 3, vijfde lid - Toepasselijkheid 
ervan op de handelshuurovereenkomsten 
van meer dan negen jaar. 

Art. 3, inzonderheid vijfde lid, Han
delshuurwet, volgens hetwelk bij het 
verstrijken van elke driejarige periode 
opzegging kan worden gedaan aan de 
huurder, is ook van toepassing op de 
handelshuurovereenkomsten die voor 
langer dan negen jaar zijn gesloten; de 
opzegging die bij het verstrijken van een 
periode van neg en j aar wordt gegeven, is 
geldig, nu die periode een veelvoud van 
de driej arige periode is. 

25 juni 1982 1360 

HOOFDSTUK V 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

22. - Handelshuur - Wet van 27 dec. 
1977 tot tijdelijke regeling van de huur
en de andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
art. 2, § 1, tweede lid - Vaststelling van 
de maximum huurprijsverhoging 
Draagwijdte en beperking van die bepa
ling. 

Wanneer een handelshuurovereen
komst ingevolge art. 20 Handelshuurwet 
is hernieuwd en de rechter de huur op 
een hoger bedrag heeft vastgesteld dan 
het bedrag zoals het voortvloeit uit de 
bepalingen van de wet van 24 dec. 1976 
betreffende het behoud van de tewerk-

stelling, de koopkracht en het concurren
tievermogen van de economie, komt en
kel dat laatste bedrag in aanmerking 
voor de toepassing van de huurprijsver
hoging waarin de periode van 1 jan. tot 
31 dec. 1978 is voorzien bij art. 2, § 1, 
eerste lid, wet van 27 dec. 1977 tot tijde
lijke regeling van de huur- en de andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen; art. 8 van ver
melde wet van 24 dec. 1976 is niet toe
passelijk op de hernieuwing van de han
delshuur. 

20 november 1981 389 

23. - Handelshuur - Wet van 27 dec. 
1977 tot tijdelijke regeling van de huur
en de andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
art. 2, § 1, eerste lid - Vaststelling van 
de maximum huurprijsverhoging 
Draagwijdte en beperking van die bepa
Jing. 

Wanneer een handelshuurovereen
komst ingevolge art. 20 Handelshuurwet 
is hernieuwd en de rechter de huur op · 
een hager bedrag heeft vastgesteld dan 
het bedrag zoals het voortvloeit uit de 
bepalingen van de wet van 24 dec. 1976 
betreffende het behoud van de tewerk
stelling, de koopkracht en het concurren
tievermogen van de economie, komt 
enkel dat laatste bedrag in aanmerking 
voor de toepassing van de huurprijsver
hoging waarin voor de periode van 1 jan. 
tot 31 dec. 1978 is voorzien bij art. 2, § 1, 
eerste lid, wet van 27 dec. 1977 tot tijde
lijke regeling van de huur- en de andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen; art. 8 van ver
melde wet van 24 dec. 1976 is niet toe
passelijk op de hernieuwing van de han
delshuur. 

20 november 1981 389 

24. - Handelshuur - Wet van 27 dec. 
1977 tot tijdelijke regeling van de huur
en de andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
art. 2, § 1 - Vaststelling van de maxi
mum huurprijsverhoging - Draagwijdte 
en beperking van die bepaling. 

De maximumverhoging van de huur
prijzen, vastgesteld bij art. 2, § 1, eerste 
lid, wet van 27 dec. 1977 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en andere over
eenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, is toepasselijk 
wanneer partijen overeenkomstig de 
artt. 13 en 14 Handelshuurwet beslist 
hebben een nieuwe huurovereenkomst 
van negen jaar te sluiten tegen een 
hogere huurprijs dan het maximumbe-



-110-
drag, vastgesteld bij de wet van 27 dec. 
1977. 

20 november 1981 393 

HUWELIJK 
1. - Respectieve rechten en verplich

tingen van de echtgenoten - Dringende 
voorlopige maatregelen - Burgerlijk 
Wetboek, art. 223 - Jndiening achteraf 
van een verzoekschrift tot echtscheiding 
- Bevoegdheid van de vrederechter -
Grenzen. 

De dringende voorlopige maatregelen 
die de vrederechter bevolen heeft in het 
kader van de hem bij art. 223 B.W. toe
gekende bevoegdheid blijven, niettegen
staande de indiening van een verzoek
schrift tot echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed, uitvoerbaar totdat de 
rechtbank of de voorzitter van de recht- · 
bank in kort geding een beslissing heeft 
gewezen, tenzij die maatregelen een 
einde hadden genomen door het verstrij
ken van de door de vrederechter vastge
stelde termijn. 

22 oktober i981 282 

2. - Wederzijdse rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Vordering 
tot nietigverklaring van de door een der 
echtgenoten verrichte handelingen 
Burgerlijk Wetboek, art. 224 - Bepaling 
in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij 
de wet van 14 juli 1976 - Termijn van 
een jaar waarbinnen de vordering moet 
worden 'ingesteld - Recht ontstaan v66r 
de inwerkingtreding van die wet - Aan
vang van de termijn. 

Bij gebrek aan een andere wettelijke 
regeling vangt de termijn van een jaar, 
bepaald in art. 224 B.W. - in dat wet
hoek ingevoerd bij art. 1 wet van 14 juli 
1976 - en waarbinnen de vordering tot 
nietigverklaring van de door een der 
echtgenoten verrichte handelingen op 
straffe van nietigheid moet worden 
ingesteld, pas aan bij de inwerkingtre
ding van die wet, op voorwaarde dat het 
recht op die vordering is ontstaan voor
dat de wet in werking is getreden. 

7 mei 1982 1100 

HUWELIJKSCONTRACT 
Vordering tot nietigverklaring van de 

door een der echtge~oten verrichte han
delingen Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1422 en 1423 - Bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij de wet 
van 14 juli 1976 - Termijn van een jaar 
waarbinnen de vordering moet worden 

ingesteld - Recht ontstaan v66r de 
inwerkingtreding van die wet - Aan
vang van de termijn. 

Bij gebrek aan een andere wettelijke 
regeling vangt de termijn van een jaar, 
bepaald in de artt. 1422 en 1423 B.W. -
in dat Wetboek ingevoerd bij art. 2 wet 
van 14 juli 1976 - en waarbinnen de 
vordering tot nietigverklaring van een 
door een der echtgenoten verrichte han
delingen op straffe van nietigheid moet 
worden ingesteld, pas aan bij de inwer
kingtreding van die wet, op voorwaarde 
dat het recht op die vordering is ont
staan voordat de wet in werking is getre
den. 

7 mei 1982 1100 

I 

INBETALINGGEVING 

Overdracht van een schuldvordering 
van geld - Begrip. 

Een inbetalinggeving door overdracht 
van een schuldvordering van geld brengt 
niet uiteraard de bevrijding mee voor 
het nominaal bedrag van de overgedra
gen vordering, maar kan, naar gelang 
van de overeenkomst van partijen, strek
ken tot betaling van een minder bedrag 
of tot beloop van de bedragen die door 
de schuldenaar werkelijk zullen worden 
betaald; de artikelen 1134 en 1243 van 
het Burgerlijk Wetboek worden derhalve 
geschonden door het arrest dat, zonder 
na te gaan welke de werkelijke bedoelin
gen van partijen waren op dat punt, be
slist dat de inbetalinggeving door ove
rdracht van elke schuldvordering uiter
aard bevrijdend is. 

26 februari 1982 829 

INDEPLAATSSTELLING 
1. - lndeplaatsstelling bij overeen

komst - Gevolg. 
De rechter miskent de wettelijke ge

volgen van de indeplaatsstelling en ver
antwoordt, derhalve, zijn beslissing niet 
naar recht wanneer hij, nadat hij de gel
digheid heeft aangenomen van de inde
plaatsstellingen, bij overeenkomst, van 
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het Herdiscontering- en Waarborginsti
tuut in de rechten van de schuldeisers 
van een failliete bank, die het had terug
betaald, t.w. de houders van in Belgische 
frank uitgedrukte gelddepositorekenin
gen, niettemin beslist dat de chirografai
re schuldvordering van dat instituut, uit 
de indeplaatsstellingen, niet kan worden 
tegengeworpen aan de andere chirogra
faire schuldeisers van de failliete bank, 
deponenten in vreemde valuta, o.a. in 
Amerikaanse dollar. 

1 april 1982 955 
2. - Herdiscontering- en Waarborgin

stituut - Terugbetaling aan de chirogra
faire schuldeisers van een failliete bank, 
deponenten in Belgische frank - Inde
plaatsstelling bij overeenkomst in de 
rechten van de terugbetaalde schuldei
sers - Rechterlijke beslissing waarbij 
de geldigheid van de indeplaatstellingen 
wordt aangenomen - Tegenwerpelijk
heid van de schuldvordering van 
degene die in de plaats is gesteld aan de 
andere schuldeisers van de failliete 
bank, deponenten in vreemde valuta's. 

De rechter miskent de wettelijke 
gevolgen van de indeplaatsstelling en 
verantwoordt, derhalve, zijn beslissing 
niet naar recht wanneer hij, nadat hij de 
geldigheid heeft aangenomen van de 
indeplaatsstellingen, bij overeenkomst, 

van het Herdiscontering- en Waarbor
ginstituut in de rechten van de schuldei
sers van een failliete bank, die het had 
terugbetaald, t.w. de houders van in Bel
gische frank uitgedrukte gelddepositore
keningen, niettemin beslist dat de chiro
grafaire schuldvordering van dat insti
tuut, uit de indeplaatsstellingen, niet kan 
worden tegengeworpen aan de chirogra
faire schuldeisers van de failliete bank, 
deponenten in vreemde valuta, o.a. in 
Amerikaanse dollar. 

1 april 1982 955 

Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 
§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
§ 7. Bedrijfslasten. 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. Inkomsten uit personenvennoot

schappen onderworpen aan per
sonenbelasting. 

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 aan

slag. 
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 
§ 2. Voorafbetalingen. 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 

HOOFDSTUK 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. 
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping. 
§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK IV. - Belasting op rechts
personen 

HOOFDSTUK V. - Niet-verblijfhouders 

INKOMSTENBELASTINGEN HOOFDSTUK VI. - Voorheffingen en 
belastingkrediet 

HOOFDSTUK I. _ Algemene begrippen Afdel~ng 1. - Onroerende voorh~ffing. 
(annaliteit, gelijkheid, realiteit, Jegali-1 AfAfdde1

1
:ng 2

3
· - RBoder~.nfde vohorfhf~ffmg. 

teit e ) e mg . - e nJ svoor e mg. 
' nz. Afdeling 4. - Aanrekening en terugbeta-

ling van de voorheffingen. 
HOO:DSTUK II. - Personenbelasting Afdeling 5. _ Belastingkrediet. 
Afdelmg 1. - Belastingplichtigen -

Rijksinwoner. HOOFDSTUK VII. - Aanslagprocedure 
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende Afdeling 1. Aanslagtermijnen. 

go~deren. Afdel~ng 2. - Belastingaangifte. 
Afdelmg 3. - Inkomsten uit roerende I Afdel:ng 3. - Aanslag en inkohiering. 

goederen. Afdelmg 4. - Aanslagbiljet. 
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Afdeling 5. - Wijziging door de adminis-

tratie van een aangifte. 
Afdeling 6. - Fiscale commissie. 
Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege. 
Afdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van gegoed

heid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke be

lastingplichtigen. 
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, 

administratieve boeten, straffen. 
Afdeling 10. Bezwaar 
Afdeling 11. Beslissing van de direc-

teur. 
Afdeling 12. Ontheffing 

HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor 
het hof van beroep 

HOOFDSTUK IX. 
sa tie 

Voorziening in cas-

HOOFDSTUK X. - Rechten en voor
rechten van de Schatklst 

HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inko
men 

HOOFDSTUK Xil. - Internationale ver
dragen 

HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r 
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastin
gen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, 

GELIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
ENZ.) 

1. - Annaliteit van de belasting -
Be grip .. 

W anneer de belastbare grondslag t.a.v. 
een belastingplichtige overeenkomstig 
art. 248 W.I.B., volgens he~elk alle nut
tige inlichtingen in aanmerking komen, 
wordt vastgesteld naar de normale win
sten of baten van ten minste drie soortge
lijke belastingplichtigen, mag de admi
nistratie of, in geval van beroep van de 
belastingplichtige, het hof van beroep, de 
inkomsten in acht nemen die o.m. blij
ken uit de bedrijfsresultaten van de 
betrokken belastingplichtige over een 
voorgaand of volgend jaar; zodanige 
ramingswijze levert geen schending op 
van de regels inzake de annaliteit van de 
belasting. 

25 september 1981 157 

HOOFDSTUK II 
PERSONENBELASTING 

Afdeling 1. Belastingplichtigen 
Rijksinwoner. 

Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
goederen. 

2. - Personenbelasting - Vennoot
schapsbelasting - Inkomsten uit onroe
rende goederen - Vaststelling van het 
inkomen uit een onroerend goed -
Benoeming van scheidsrechters door de 
vrederechter - Hoger beroep tegen het 
vonnis tot benoeming van de scheids
rechters - Hoger beroep ontvankelijk. 

Hoger beroep kan worden ingesteld 
tegen het vonnis, waarbij de vrederech
ter een of drie scheidsrechters benoemt 
en uitspraak doet over het verzoek van 
de administratie, waarbij zodanige 
benoeming wordt gevraagd overeen
komstig art. 10 K.B. van 10 okt. 1979 tot 
uitvoering van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen op het stuk van 
onroerende belasting. 

25 maart 1982 932 

3. - Onroerende belasting - Verzoek 
van de administratie om een of drie 
scheidsrechters te benoemen - Beslis
sing van de vrederechter waarbij dat 
verzoek wordt afgewezen en een deskun
digenonderzoek naar allerlei punten 
wordt bevolen - Beslissing vatbaar voor 
hager beroep. 

Vatbaar voor hager beroep is de beslis
sing waarbij de vrederechter, bij wie de 
administratie een verzoek aanhangig 
heeft gemaakt, waarin zij overeenkom
stig art. 10 K.B. van 10 okt. 1979 tot uit
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen op het stuk van onroe
rende belasting vraagt dat een of drie 
scheidsrechters worden benoemd, dat 
verzoek afwijst en een deskundigenon
derzoek naar allerlei punten beveelt. 
(Art. 616 Ger.W.; art. 391 W.I.B.; art. 10 
K.B. van 10 okt. 1979.) 

3 juni 1982 1232 

Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 
goederen. 

Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 

4. - Personenbelasting en vennoot
schapsbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Beroepsbezigheid - Begrip. 
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De winsten uit een beroepsactiviteit, 

ongeacht de aard of het voorwerp ervan, 
zijn als bedrijfsinkomsten belastbaar ten 
name van degenen die ze ontvangen 
hebben, zelfs indien zij de inkomsten 
slechts verkregen hebben ter uitvoering 
van een nietige overeenkomst. 

HOOFDSTUK III 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Vaststelling van het 
belastbaar netto-inkomen 

21 mei 1982 1171 § 1. Winsten. 

§ 4. Pensioenen. § 2. Meerwaarden. 

5. - Personenbelasting - Bedrijfsbe- 7. - Vennootschapsbelasting - Vast-
lasting - Herstelpensioen toegekend stelling van het totaal belastbaar netto
aan een burgerlijk slachtoffer van de inkomen - Belegde goederen - Begrip. 
OOI'log 1940-1945 - Oorlogsfeit tevens Hoewel een handelsvennootschap met 
arbeidsongeval - Belastingvrij gedeelte. rechtspersoonlijkheid niets mag bezitten 

Wanneer een oorlogsfeit tevens een dat niet voor de winstgevende werk
arbeidsongeval is, heeft de getroffene zaamheid wordt gebruikt voor de uitoefe
geen aanspraak op een pensioen als bur- ning waarvan zij is opgericht, d.w.z. voor 
gerlijk oorlogsslachtoffer dan in zoverre haar beroepswerkzaamheid, valt niette
dit pensioen de arbeidsongevallenvergoe- . min uit de artikelen 34, 35, 36bis, 93 en 
dingen overtreft; het herstelpensioen is 130 W.I.B. af te leiden dat de wet in die 
slechts belastingvrij in zoverre het het goederen onderscheid maakt tussen, 
bedrag van die arbeidsongevallenvergoe- enerzijds, de grondstoffen, produkten en 
ding overtreft. koopwaren en, anderzijds, de goederen 

9 maart 1982 847 die bestemd zijn om permanent in het 
maatschappelijk of professioneel vermo-

§ 5. Stopzettingsvergoedingen. gen te blijven. 

§ 6. Meerwaarden. 18 februari 1982 793 
§ 7. Bedrijfslasten. 

8. - Personenbelasting Vennoot-
6. - Personenbelasting - Bedrijfsin- schapsbelasting - Bedrijfsinkomen -

komsten - Bedrijfslasten en -uitgaven Vastgoedmaatschappij - Wetboek van 
- Wettelijk vermoeden, bedoeld in art. de Inkomstenbelastingen, art. 36bis -
51 W:I.B. Niet voor een beroepswerkzaamheid 

Al kan de belastingplichtige een gebruikt onroerend goed - Begrip. 
beroep doen op toepassing van art. 51 Wettig is de beslissing dat een door 
W.I.B., wanneer dit voor hem gunstiger een vastgoedmaatschappij aangekocht 
is dan de toepassing van art. 44 van het- onroerend goed geen goed is dat voor de 
zelfde wetboek, toch kan hij geen gelijk- uitoefening van de beroepswerkzaam
tijdige toepassing van beide bepalingen heid wordt gebruikt, in de zin van art. 
verlangen. 36bis W.I.B., wanneer de rechter daarin 

21 mei 1982 1172 vaststelt dat de belastingplichtige het on-
roerend goed in zijn vermogen heeft ge-

§ 8. Andere aftrekbare posten. houden met de bedoeling alleen het goed 
§ 9. Bedrijfsverliezen. winstgevend te maken door wederver-
§ 10. lnkomsten uit personenvennoot- koop of door nieuwe bouwwerken. 

schappen onderworpen aan per- 18 februari 1982 793 
sonenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
§ 3. Bedrijfslasten. 

I 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 

Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 9. - Venootschapsbelasting - Vast-
netto-inkomen aftrekbare lasten. . stelling van het totaal belastbaar netto-

Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van inkomen - Bedrijfsverlies - Toe te pas-
echtgenoten en hun kinderen. sen wettelijke bepalingen. 

Het verlies van een schuldvordering 
Afdeling !!. - Berekening van de aan- die werkelijk tot het vermogen van een 

slag. handelsvennootschap met rechtsper-
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. soonlijkheid behoort, is noodzakelijk een 
§ 2. Voorafbetalingen. bedrijfsverlies en geen uitgave, in de zin 

van art. 44 W.I.B.; de wettelijke regels 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. voor de aftrek van bedrijfsuitgaven en 
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.asten kunnen bijgevolg op zodanige be
:lrijfsverliezen niet worden toegepast. 

28 januari 1982 697 

10. Vennootschapsbelasting 
VaststelJing van het totaal belastbaar 
netto-inkomen Bedrijfsverlies 
Begrip. 

Een handelsvennootschap met rechts
persoonlijkheid mag niets bezitten dat 
niet voor de winstgevende bedrijvigheid 
waartoe zij is opgericht, wordt aange
wend; al haar activa hebben noodzake
lijk een bedrijfskarakter; bijgevolg is het 
verlies van een schuldvordering die wer
kelijk tot het vermogen van een derge
lijke vennootschap behoort en die in het 
actief van haar balans is opgenomen, 
noodzakelijk ook een bedrijfsverlies en 
moet het tot uiting komen in de waarde
ring van die schuldvordering op het 
einde van het boekjaar waarin zij werke
lijk en definitief is geworden. 

28 januari 1982 697 

§ 5. Definitief belaste 1nkomsten. 

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. 
§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

HOOFDSTUK V 
NIET-VERBLIJFHOUDERS 

11. - Niet-verblijfhouders - Buiten
Jandse onderneming - Vaste inrichting 
in Belgie - Begrip. 

Wettig is de beslissing van het hof van 
beroep dat het in eigendom hebben en in 
huur geven van een onroerend goed gele
gen op het Belgisch grondgebied, zelfs 
bij gebreke van elke vertegenwoordiging 
bevoegd om de buitenlandse onderne
ming te verbinden, als een vaste inrich
ting van produktieve aard, in de zin van 
bedoeld art. 140, § 3, W.I.B., moet be
schouwd worden, indien het verkrijgen, 
exploiteren, beheren en administreren 
van onroerende zaken juist de winstge
vende bedrijfsactiviteit van de buiten
landse onderneming uitmaakt. 

21 mei 1982 1158 

HOOFDSTUK VI 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE

DIET 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Onroerende voorheffing. 

Roerende voorheffing. 

Bedrijfsvoorheffing. 

Afdeling 4. - Aanrekening en terugbeta
ling van de voorheffingen. 

Afdeling 5. - Belastingkrediet. 

HOOFDSTUK VII 
AANSLAGPROCEDURE 

Afdeling 1. Aanslagtermijnen. 

Afdeling 2. Belastingaangifte. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Aanslag en inkohiering. 

Aanslagbiljet. 

Afdeling 5. - Wijziging door de adminis
tratie van een aangifte. 

12. - Wijziging door de administratie 
van een aangifte - Wetboek van de In
komstenbelastingen, art. 251 - Bewijs 
van de belastbare grondslag - Begrip. 

De rechter keert de wettelijke orde 
van de bewijzen niet om, maar past de 
wet juist toe, wanneer hij beslist dat de 
administratie een belastingaangifte wet
tig heeft gewijzigd met toepassing van 
art. 251 W.I.B., nu zij heeft gesteund op 
feitelijke vermoedens, en de belasting
plichtige de gevolgtrekkingen uit dat be
wijsmiddel niet heeft weerlegd. 

5 november 1981 346 

13. - Belastingheffing - Wijziging 
van de aangifte door de administratie -
Vraag om inlichtingen - Rechten en 
verplichtingen van de belastingplichtige. 

Wanneer de administratie de belasting
aangifte van de belastingplichtige wij
zigt en de belastbare grondslag vaststelt 
op basis van tekenen en indicien van 
gegoedheid of van feitelijke vermoedens 
heeft de belastingplichtige het recht te 
bewijzen dat de bewijsmiddelen van de 
administratie geen bewijswaarde hebben 
en dat die wijziging derhalve niet 
gegrond is; het recht op eerbiediging van 
het prive-leven, waarvan sprake is in art. 
8 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, wordt dus niet miskend door de 
wetsbepalingen, waaruit volgt dat, wan
neer de belastingplichtige, die zijn prive
leven wil vrijwaren en daarom weigert 

. de bewijskrachtige gegevens voor te leg
gen waardoor hij de bewijswaarde van 
de door de administratie aangegeven 
tekenen en indicien van gegoedheid of 
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van de feitelijke vermoedens- kan ontze
nuwen, de belastbare grondslag naar 
recht wordt vastgesteld op basis van die 
tekenen en indicien en van vermoedens. 

19 november 1981 385 

14. - Belastingheffing - Wijziging 
van de belastingaangifte door de admi
nistratie - Inlichting verstrekt aan de 
belastingschuldige - Draagwijdte. 

Wanneer de administratie art. 251 
W.I.B. toepast, moet zij alleen de rede
nen vermelden welke, naar haar mening, 
de wijziging van het aangegeven inkom
stencijfer wettigen; in dat stadium wil de 
administratieve procedure de belasting
schuldige enkel inlichten over de wijzi
ging die zij in de r.angifte wil aanbren
gen, zodat hij die wijziging kan aanne
men of betwisten. 

25 maart 1982 924 
Afdeling 6. - Fiscale commissie. 

Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege. 

15. - Belastingheffing - Aanslag van 
ambtswege - Vereisten. 

W anneer het hof van beroep vaststelt 
dat de belastingplichtige door zijn laco
niek antwoord aan de administratie niet 
de door haar overeenkomstig art. 222 
W.I.B. gevraagde inlichtingen verstrekt, 
beslist het wettig dat toepassing mag 
worden gemaakt van de procedure voor 
de aanslag van ambtswege. (Artt. 222, 
224 W.I.B.} 

19 november 1981 385 

16. - Aanslag van ambtswege - De 
belastingplichtige heeft het recht te 
bewijzen dat de belastbare grondslag 
willekeurig is vastgesteld - Willekeurige 
aanslag - Begrip. 

De belastingplichtige die regelmatig 
van ambtswege is aangeslagen, heeft het 
recht de aanslag nietig te doen verkla
ren, indien hij bewijst dat de belastbare 
grondslag willekeurig is vastgesteld, 
omdat de administratie een rechtsdwa
ling heeft begaan of zich op onjuiste fei
ten heeft gebaseerd, of nog, uit juiste fei
ten niet te verantwoorden gevolgtrekkin
gen heeft afgeleid. (Art. 257 W.I.B.) 
(Impliciet.) (Eerste zaak.} 

25 februari 1982 813 
Afdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 

17. - Belastingheffing - Bewijs -
Geschrift - Begrip. 

Luidens art. 243 W.I.B. kan elke inlich
ting, stuk, proces-verbaal of akte, door 

een ambtenaar van de belastingadminis
tratie in de uitoefening van zijn functie 
ontdekt of verkregen, door de Staat wor
den ingeroepen voor het opsporen van 
elke krachtens de belastingwetten ver
schuldigde som. 

25 maart 1982 924 

18. - Belastingheffing Bewijs -
Geschrift - Begrip. 

Om het bestaan van belastbare inkom
sten en het bedrag ervan te bepalen, kan 
het hof van beroep alle bewijsmiddelen 
van het gemeen recht aanwenden, met 
uitzondering van de eed; daartoe kan het 
hof meer bepaald steunen op een ge
schrift dat inlichtingen bevat die een 
ambtenaar van het fiscaal staatsbestuur 
in de uitoefening van zijn arnot kan in
winnen. 

25 maart 1982 924 

19. - Belastingheffing Bewijs -
Geschrift - Bewijskrachtige boekhou
ding - Begrip. 

Het arrest waarin wordt vastgesteld 
dat er twee onregelmatigheden voorko
men in de door de belastingschuldige 
overgelegde boekhoudkundige stukken 
kan naar recht beslissen dat de verwer·· 
ping van die stukken als gegevens van 
een bewijskrachtige boekhouding, we· 
gens die onregelmatigheden, verant
woord is. 

25 maart 1982 924 

§ 2. Vermoedens. 

20. - Raming van de belastbare 
grondslag - Feitelijke vermoedens -
Be grip. 

De rechter hanteert niet het bijzonder 
bewijsmiddel bepaald bij art. 248 W.I.B., 
maar een feitelijk vermoeden, ongeacht 
de kwalificatie die hij geeft aan het 
gehanteerde bewijs bij beperkte vergelij
king, wanneer hij aan de hand van een 
vergelijking met de normale winsten of 
baten van soortgelijke belastingplichti
gen niet de belastbare grondslag zelf 
bepaalt, maar een gegeven dat tot de 
vaststelling ervan dient, met name, het 
brutobedrag van de dagelijkse opbrengst 
van de door de belastingplichtige geex
ploiteerde toestellen. (Artt. 246 en 248 
W.I.B.; artt. 1349 en 1353 B.W.) (Tweede 
zaak.} 

25 februari 1982 813 

§ 3. Tekenen of indicien van gegoed
heid. 
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§ 4. Vergelijking met soortgelijke be

lastingplichtigen. 

21. - Raming van de belastbare 
grondslag, bij vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen - Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, art. 248 -
Begrip. 

Wanneer de belastbare grondslag t.a.v. 
een belastingplichtige overeenkomstig 
art: 248 W.I.B., volgens hetwelk aile nut
tige inlichtingen in aanmerking komen, 
wordt vastgesteld naar de normale win-· 
sten of baten van ten minste drie soortge

lijke -belastingplichtigen, mag de admi
nistratie of, in geval van beroep van de 
belastingplichtige, het hof van beroep, de 
inkomsten in acht nemen die o.m. blij
ken uit de bedrijfsresultaten van de 
betrokken belastingplichtige over een 
voorgaand of volgend jaar; zodanige 
ramingswijze Ievert geen schending op 
van de regels inzake de annaliteit van de 
belasting. 

25 september 198 157 

22. - Belastingheffing Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Gegevens waarop de rech
ter te ]etten heeft. 

W anneer de inkomsten van een belas
tingplichtige vastgesteld zijn bij vergelij
king met die van soortgelijke belasting
plichtigen, kan de rechter niet rechtsgel
dig weigeren na te gaan of de inkomsten 
van de als vergelijking gekozen belas
tingplichtigen al dan niet elementen be
vatten die de administratie wil toevoegen 
aan de inkomsten van de bij vergelijking 
aangeslagen belastingplichtige. 

28 januari 1982 699 

23. - Belastingheffing - Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Vergel1jking - Begrip. 

· De · vergelijking overeenkomstig art. 
248 W.I.B. is wettig zodra zij gedaan is 
naar de normale winsten of baten van 
ten minste drie soortgelijke belasting
plichtigen, die een gelijkaardig bedrijf 
exploiteren met voldoende punten van 
gelijkenis. 

28 januari 1982 699 

24. - Belastingheffing Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen Relevantie en bewijs
waarde van de vergelijkingspunten -
Onaantastbare beoordeling door de rech
ter. 

De rechter beoordeelt in feite en dar
halve op onaantastbare wijze de relevan
tie en bewijswaarde van de door de ad-

ministratie gekozen vergelijkingspunten, 
wanneer de administratie het bij art. 248 
W.I.B. bepaalde bijzonder bewijsmiddel 
heeft gehanteerd. 

28 januari 1982 699 

25. - Belastingheffing Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Bedrag van de inkomsten 
van de als vergelijkingspunten gekozen 
belastingplichtigen - Gevolg voor de bij 
vergelijking aangeslagen belastingplich
tige. 

De bij vergelijking aangeslagen belas
tingplichtige is niet gerechtigd de inkom
sten van de als vergelijkingspunten ge
kozen belastingplichtigen te betwisten, 
evenmin als de wijze·waarop die inkom
sten zijn vastgesteld. 

28 januari 1982 699 

26. - Belastingheffing Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Verplichting voor de rech
ter rekening te houden met de bijzon
dere kenmerken van het geval van de 
belastingplichtige - Bewijs van die bij
zondere kenmerken door vermoedens. 

De rechter schendt art. 248 W.I.B. niet 
wanneer hij, rekening houdende met de 
bijzondere kenmerken van het geval van 
de belastingplichtige, o.g.v. feitelijke ver
moedens, de bedrijfslasten van de belas
tingplichtige aftrekt van de bij vergelij
king vastgestelde brutowinst. 

28 januari 1982 699 

27. - Belastingheffing Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Vaststelling van de belast
bare grondslag - Beoordeling door de 
rechter - Grenzen. 

De vaststelling van de belastbare 
grondslag met toepassing van art. 248 
W.I.B. laat enige speling bij de vergelij
king, omdat de winst van soortgelijke be
lastingplichtigen niet noodzakelijk het
zelfde is. 

28 januari 1982 699 

28. - Raming van de belastbare 
grondslag - Vergelijking met soortge
Jijke belastingplichtigen - Begrip. 

De rechter hanteert het bijzonder be
wijsmiddel, bepaald bij art. 248 W.I.B., 
ongeacht de kwalificatie die hij geeft aan 
het door hem aangenomen bewijs bij 
vergelijking, wanneer hij aan de hand 
van een vergelijking met de normale 
winsten of baten van soortgelijke belas
tingplichtigen de belastbare grondslag 
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zelf bepaalt, en niet een gegeven dat tot 
vaststelling ervan dient. (Eerste zaak.) 

25 februari 1982 813 

29. Raming van de belastbare 
grondslag - Vergelijking met soortge-
lijke belastingplichtigen - Bewijsmiddel 
bepaald bij art. 248 Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen - Voorwerp. 

De rechter hanteert het bijzonder be
wijsmiddel bepaald bij art. 248 W.I.B., 
ongeacht de kwalificatie die hij geeft aan 
het door hem aangenomen bewijs bij 
vergelijking, wanneer hij aan de hand 
van een vergelijking met de normale 
winsten of baten van soortgelijke belas
tingplichtigen de belastbare grondslag 
zelf bepaalt, en niet een gegeven dat tot 
vaststelling ervan dient. (Eerste zaak.) 

25 februari 1982 813 

30. Raming van de belastbare 
grondslag - Vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen - Bewijsmiddel 
bepaald bij art. 248 Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen - Wettigheid -
Vereisten. 

De wettige toepassing van het bijzon
der bewijsmiddel, bepaald bij art. 248 
W.I.B., vereist dat de toepassingsvoor
waarden van die wetsbepaling vervuld 
zijn, met name dat de door dat artikel 
bepaalde vergelijking met ten minste 
drie soortgelijke belastingplkhtigen 
wordt gemaakt. (Eerste zaak.) 

Wanneer een vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen enkel gemaakt 
wordt voor de bepaling van een element 

· dat dient tot vaststelling van de belast
bare grondslag, te.n deze de gemiddelde 
dagelijkse ontvangst per toestel, wordt 
niet de bij art. 248 W.I.B. bepaalde bij
zondere bewijsmethode gebruikt, maar 
wel en alleen een feitelijk vermoeden 
dat aan het oordeel en het beleid van de 
rechter wordt overgelaten. 

25 maart 1982 924 

33. - Belastingheffing - Aanslag van 
ambtswege - Bewijs - Vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen -
Betwistin;; omtrent de rechtmatigheid 
van de aanslag - Voorwaarden. 

W anneer de aanslag overeenkomstig 
art. 256 W.I.B. wordt verricht kan de 
belastingschuldige die aanslag enkel be
tWisten hetzij door aan te voeren dat de 
aanslag willekeurig is hetzij door het 
juiste bedrag van zijn inkomsten te 
bewijzen; nu de eiser niet aanvoert dat 
de aanslag willekeurig is, noch het juiste 
bedrag van zijn inkomsten aantoont en 
evenmin schending van art. 256 W.I.B. 
aanvoert, is niet ontvankelijk het middel 
dat enkel de schending van art. 256 van 
genoemd wetboek opwerpt doordat de 
vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen niet wettelijk plaatsvond. 

30 april 1982 1068 

25 februari 1982 813 Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, 

31. Raming van de belastbare 
grondslag - Vergelijking met soortge
lljke belastingplichtigen - Bewijsmiddel 
bepaald bij art. 248 Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen - Voorwerp. 

De rechter hanteert niet het bijzonder 
bewijsmiddel bepaald bij art. 248 W.I.B., 
maar een feitelijk vermoeden, ongeacht 
de kwalificatie die hij geeft aan het ge
hanteerde bewijs bij beperkte vergelij
king, wanneer hij aan de hand van een 
vergelijking met de normale winsten of 
baten van soortgelijke belastingplichti
gen niet de belastbare grondslag zelf be
paalt, maar een gegeven dat tot de vast-· 
stelling ervan dient, met name het 
brutobedrag van de dagelijkse opbrengst 
van de door de belastingplichtige geex
ploiteerde toestellen. (Artt. 246 en 248 
W.I.B.; artt. 1349 en 1353 B.W.) (Tweede 
zaak.) 

25 februari 1982 813 

32. - Belastingheffing Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Vermoeden. 

administratieve boeten, straffen. 

Afdeling 10. - Bezwaar 

34. - Kadastraal inkomen - Bezwaar 
- Geen akkoord tussen de onderzoe
kende ambtenaar en de bezwaarindiener 
- Arbitrageprocedure - Geen akkoord 
tussen partljen over de keuze van de 
scheidsrechters - Verzoek bij de vrede
rechter- Beslissing over dat verzoek
Beslissing waartegen hager beroep 
openstaat. 

Wanneer een belastingplichtige een 
bezwaar heeft ingediend tegen het 
kadastraal inkomen van een onroerend 
goed en, omdat er geen akkoord wordt 
bereikt tussen de bezwaarindiener en de 
onderzoekende ambtenaar van het Be
stuur van het kadaster, die inzonderheid 
met het onderzoek van dat bezwaar 
belast is, een van de partijen om de arbi
trageprocedure heeft verzocht en, bij 
gebrek aan akkoord van partijen over de 
keuze van de scheidsrechters, de onder
zoekende ambtenaar of de bezwaarindie
ner bij de vrederechter een verzoek 
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heeft ingediend ten einde een of drie 
scheidsrechters aan te stellen, staat 
hoger beroep open tegen de beslissing 
van de vrederechter over dat verzoek. 
(Art. 616 Ger.W.; art. 391 W.I.B.; artt. 9, 
10 en 12 K.B. 10 okt. 1979.) 

26 november 1981 427 

Afdeling 11. - Beslissing van de direc
teur. 

Afdeling 12. - Ontheffing 

HOOFDSTUK VIII 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 

BEROEP 

35. - Voorziening voor het Hoi van 
beroep - Onderzoek van het Hoi. 

Wanneer het Hof van beroep te beslis
sen heeft over een bezwaar of een be
roep inzake inkomstenbelastingen gaat 
het na, indien het aangevoerde middel 
daartoe strekt, of het aanslagbiljet geldig 
is; in dat verband moet het aanslagbiljet 
alle vermeldingen bevatten die nodig 
zijn om op het bestaan van een vast
staande en opeisbare schuld te wijzen, 
zodat de belastingschuldige door middel 
van een bezwaar zijn rechten kan doen 
gel den. 

16 oktober 1981 253 

36. - Voorziening van het hoi van be
roep - Bevoegdheid van het hoi van be
roep - Begrip. 

Krachtens art. 278 W.I.B. heeft het hof 
van beroep enkel rechtsmacht om kennis 
te nemen van grieven die verband hou
den met de heffing van de belasting; het 
is niet bevoegd om die belasting te vor
deren. 

16 oktober 1981 253 

37. - Voorziening voor het hoi van 
beroep - Arrest waarin aan de belas· 
tingplichtige akte wordt verleend van de 
beslissing van de administratie dat de 
belastingplichtige van belasting zal wor
den ontheven - Draagwijdte van die 
vaststelling. 

Wanneer het arrest aan de belasting
plichtige akte verleent van zijn recht op 
belastingontheffing dat de administratie 
hem toekent voor het litigieuze dienst-

, jaar, vloeit daaruit voort dat het hof van 
beroep noodzakelijk heeft beslist dat het 
bedrag waarvoor die belastingontheffing 
is verleend, moet worden afgetrokken 
van het bedrag dat de belastingplichtige 
over dat .dienstjaar verschuldigd is; dat I 
het hof van beroep de litigieuze aanslag 

in zoverre niet heeft tenietgedaan of dat 
het hof aan de belastingplichtige geen 
aftrek heeft verleend ten belope van dat 
bedrag en dat het de Belgische Staat 
niet heeft veroordeeld om dat bedrag 
terug te betalen, heeft derhalve geen 
enkel belang. 

28 januari 1982 699 

I 38. - Voorziening voor het hoi van 
· beroep - Bevoegdheid van het hoi van 
beroep - Omvang. 

Het hof van beroep, dat in eerste en 
laatste aanleg bevoegd is om het beroep 
van de belastingplichtige te behandelen, 
moet, wegens het kenmerk van openbare 
orde van de belastingen, zelf in feite en 
in rechte, binnen de perken van het aan
hangig gemaakte geschil, over de grond 
ervan uitspraak doen, welke ook de nie
tigheid is waardoor de aangevochten be
slissing is aangetast. 

9 maart 1982 850 

39. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen - Voorziening voor het hoi van 
beroep - Verstek van een partij -
Oproeping van de niet verschenen partij 
overeenkomstig art. 286 W:l.B. niet ge
schied - Gevolg. 

W anneer het hof van beroep, waarbij 
een voorziening aanhangig is tegen een 
beslissing van de directeur der belastin
gen, tijdens de terechtzitting waarop de 
zaak ter verdere behandeling is vastge
steld, beslist dat de zaak ab initio wordt 
behandeld, mag het hof, zodra het vast
stelt dat bij het oproepen van de zaak 
een van de partijen verstek laat gaan, het 
proces niet vervolgen en bij verstek uit
spraak doen op de conclusie van de 
andere partij als uit de gedingstukken 
blijkt dat de griffie van het hof van 
beroep de bij art. 286 W.I.B. voorgeschre
ven oproeping niet heeft gezonden aan 
de door die verstekdoende partij in haar 
beroep opgegeven woonplaats. 

25 maart 1982 923 

40. - Voorziening voor het hoi van 
beroep - Procedure - Termijn. 

Hoewel, overeenkomstig art. 285 
W.I.B., de neerlegging van het verzoek
schrift en van het origineel van de bete

kening bedoeld in art. 279 van genoemd 
wetboek, bij ter post aangetekende brief 
mag worden gedaan, doet deze mogelijk
heid geen afbreuk aan de verplichting 
om het verzoekschrift en het exploot bin
nen de termijn van veertien dagen ge
steld bij art. 280 ter griffie in te dienen, 
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dat wil zeggen dat de stukken binnen 
genoemde termijn op de griffie moeten 
inkomen. 

30 april 1982 1067 

41. - Voorziening voor het hoi van 
beroep - Bevoegdheid van het hoi van 
beroep. 

Het hof van beroep, dat bevoegd is om 
in eerste en laatste aanleg het beroep 
van de belastingplichtige te behandelen, 
moet zelf in feite en in rechte, binnen 
de perke~ van het aanha~gig gemaakte 
geschil, over de zaak zelf mtspraak doen, 
welke ook de nietigheid is waardoor de 
aangevochten beslissing is aangetast. 

21 mei 1982 1170 

42. - Voorziening voor het hoi van 
beroep - Conclusie - Conclusie ter grit
fie ingediend, maar niet aan de rechter 
ter terechtzittin'g overgelegd - Gevolg. 

Het hof van beroep behoeft niet te ant
woorden op de conclusie, die de bel~~
tingplichtige, na oproeping tot versc~IJ
nen overeenkomstig art. 286, eerste hd, 
W.I.B., ter griffie van dat hof heeft inge
diend wanneer hij niet is verschenen, 
noch 'was vertegenwoordigd ter terecht
zitting tijdens welke de zaak is behan
deld, en die conclusie evenmin ter beoor
deling van de rechter heeft overgelegd. 

1 juni 1982 1213 

HOOFDSTUK IX 
VOORZIENING IN CASSATIE 

43. - Voorziening in cassatie - Bete
kening van het verzoekschrift bij exploot 
van een gerechtsdeurwaarder - Toezen
ding bij ter post aangetekende brief -
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 293, § 1 - Draagwijdte. 

Luidens art. 40 Ger.W. moet de beteke
ning aan de buitenlandse woonplaats als 
ongedaan worden beschouwd, indien de 
partij, op wier verzoek ze is verricht, de 
verblijfplaats in Belgie van geadres
seerde kende; de bepaling van art. 293, 
§ 1, W.I.B. dat de deurwaarders de te 
betekenen exploten bij ter post aangete
kende brief mogen toezenden, doet geen 
afbreuk aan vorenvermelde regel van 
artikel 40. 

9 maart 1982 848 

HOOFDSTUK X 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 

SCHATKIST 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAALINKOMEN 

HOOFDSTUK XII 
INTERNATIONALE VERDRAGEN 

44. - Rechten van de mens - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
8 - Draagwijdte inzake inkomstenbelas
tingen. 

W anneer de administratie de belasting
aangifte van de belastingplichtige wij
zigt en de belastbare grond~la~ :'.':'ststelt 
op basis van tekenen en md1c1en van 
gegoedheid of van feitelijke vermoedens 
heeft de belastingplichtige het recht te 
bewijzen dat de bewijsmiddelen van de 
administratie geen bewijswaarde hebben 
en dat die wijziging derhalve niet 
gegrond is; het recht op eerbiedi~i~g van 
het prive-leven, waarvan sprake 1s m art. 
8 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, wordt dus niet miskend door de 
wetsbepalingen, w~aru~t vol_gt ~~t, w:a~
neer de belastingphcht1ge, d1e ziJn pnve
leven wil vrijwaren en daarom weigert 
de bewijskrachtige gegevens voor te leg
gen waardoor hij de bewijswaarde van 
de door de administratie aangegeven 
tekenen en indicien van gegoedheid of 
van de feitelijke vermoedens kan ontze
nuwen, de belastbare grondslag naar 
recht wordt vastgesteld op basis van die 
tekenen en indicien en van vermoedens. 

19 november ·1981 385 

HOOFDSTUK XIII 
STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK V.D. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
1. Internationaal reglement ter 

voorkoming van ongevallen op zee, 
gevoegd bij het Verdrag, opgemaakt te 
Landen op 20 oktober 1972 en goedge
keurd b1j de wet van 24 november 1975 
- Voorschrift toepasselijk op de vis
sende vaartuigen. 

Krachtens art. 10, b, 1, van het inter
nationaal reglement van 1972 ter voorko
ming van ongevallen op zee, gevoegd bij 
het Verdrag, opgemaakt te Landen op 
20 oktober 1972 en goedgekeurd bij de 
wet van 24 november 1975, moet een 
vaartuig dat gebruik maakt van een ver
keersscheidingsstelsel in de passende 
verkeersbaan varen in de algemene rich
ting van de verkeersstroom voor die 
baan; dat voorschrift geldt voor elk vaar-



-120-
tuig dat aan de begripsomschrijving van 
voorschrift 3 beantwoordt en omvat dus 
ook de vissende vaartuigen, nu daarvoor 
geen uitzondering wordt gemaakt. 

onderlinge overeenstemming, in het 
belang van bepaalde werknemers of 
bepaalde groepen werknemers uitzonde
ringen op de artt. 13 tot en rn'et 16 kun-

15 september 1981 84 nen vaststellen en een Lid-Staat tot beta
ling van schadevergoeding veroordeelt 
we gens niet-toepassing van art. 17. 2. - Verdrag van 28 maart 1925 geslo

ten tussen Belgie en Nederland betref
fende de territoriale rechterlijke bevoegd
heid, betreffende het faillissement en 
betreffende het gezag en de tenuitvoer
legging van rechterlijke beslissingen, 
van scheidsrechterlijke uitspraken en 
van authentieke akten en goedgekeurd 
bij de wet van 16 aug. 1926 - Gevolgen 
van het faillissement in een van beide 
landen - Artt. 20 en 21.1 - Draag
wijdte. 

Zo krachtens art. 21.1 Verdrag van 
28 maart 1925 gesloten tussen Belgie en 
Nederland betreffende de territoriale 
rechterlijke bevoegdheid, betreffende het 
faillissement en betreffende het gezag en. 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen, van scheidsrechterlijke uit
spraken en van authentieke alden en 
goedgekeurd bij de wet ·van 16 aug. 1926, 
de gevolgen van het faillissement in een 
van beide landen uitgesproken do.or het 
g~rec~t dat krachtens art. 20 bevoegd is, 
ZlCh mtstrekken over het gebied van het 
andere land, hebben die artikelen van 
dat verdrag geenszins tot gevolg dat, 
wanneer de werkgever in Nederland fail
liet wordt verklaard, de vordering van 
een werknemer tot betaling van loon, 
vakantiegeld, eindejaarspremie, opzeg
gingsvergoeding en geactualiseerde kapi
taalswaarde van de groepsverzekering 
onttrokken wordt aan de Belgische 
arbeidsrechtbank. 

5 oktober 1981 181 

3. - E.E.G.-verordening nr. 1408/71 
van 14 juni 1971 betreffende de toepas
sing van de sociale zekerheidsregelingen 
op loontrekkenden en hun gezinnen die 
zich binnen de Gemeenschap verplaat
sen - Artikel 17 - Uitzonderingen op 
de artt. 13 tot 16 - Draagwijdte van die 
uitzonderingen. 

De artt. 13 tot 17 E.E.G.-verordening 
nr. 1408171 van 14 juli 1971 betreffende 
de toepassing van de sociale zekerheids
regelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen, worden door de natio
nale rechter geschonden wanneer hij 
verbindende kracht verleent aan art. 17 
van die verordening, naar luid waarvan 
twee of meer Lid-Staten, de bevoegde 
autoriteiten van die Staten of de door die 
autoriteiten aangewezen organen in 

.3 juni 1982 1223 

4. - Internationale akten tot vaststeJ. 
ling van de grenzen tussen Belgie en 
Nederland - Misdrijf gepleegd in een 
gebouw opgericht op de grenslijn tussen 
een Belgische en een Nederlandse 
gemeente - Arrest waarbij in feite 
wordt vastgesteld dat het misdrijf in Bel
gie is gepleegd - Wettige beslissing. 

Wettig is het arrest dat, na erop te 
hebben gewezen dat het aan de beklaag
de verweten misdrijf is gepleegd in een 
gebouw dat staat op de grens tussen de 
Belgische gemeente Baarle-Hertog en de 
Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en 
waarvan de lokettenzaal, de kantoren en 
de kluis, volgens de gegevens van het 
Belgische kadaster, op Belgisch grondge
bied zijn gebouwd, in feite vaststelt dat 
het misdrijf in Belgie is gepleegd, zelfs 
als het beslist « dat de rijksgrens niet bij 
het verdrag tussen de twee staten vast
gesteld is », hetgeen betekent dat noch 
de op 8 aug. 1843 te Maastricht onderte
kende Overeenkomst tot Vaststelling van 
de Grenzen tussen het Koninkrijk Belgie 
en het Koninkrijk der Nederlanden, 
noch de andere overeenkomsten of ver
dragen tussen beide staten, noch het op 
26 april 1974 te Turnhout ondertekende 
proces-verbaal van afbakening van de 
rijksgrens tussen de koninkrijken Neder
land en Belgie de rijksgrens nauwkeurig 
vaststellen met betrekking tot het be
doelde gebouw. 

17 augustus 1982 

INV ALIDITEITSPENSIOEN 
MIJNWERKERS 

1413 

VOOR 

Onverschuldigde betaling wegens cu
mulatie - Terugvordering - Verjaring 
- Termijn. 

Onwettig is de beslissing dat de terug
vordering van een invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers wegens de toekenning 
van een beroepsziektenvergoeding ver
jaart door verloop van vijf jaar vanaf de 
beslissing tot toekenning van deze ver
goeding, wanneer niet wordt vastgesteld 
dat de onverschuldigde betaling veroor
zaakt is door arglist of bedrog vanwege 
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de schuldenaar. (Art. 21, § 3, tweede Em vervolgd. (Art. 96 Gw.; art. 36bis Jeugd-
derde lid, wet 13 juni 1966.) beschermingswet 8 april 1965, gew. bij 

19 oktober 1981 261 wet 9 mei 1972.) 

J 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
Vakantiegeld - Bedienden - Opzeg

gingsvergoeding. 
De werkgever is aan de bediende geen 

vakantiegeld op de opzeggingsvergoeding 
verschuldigd. (Art. 46 K.B. 30 maart 
1967.) 

24 mei 1982 1181 

JEUGDBESCHERMING 
1. - Niet-afgeven van een kind -

Strafwetboek, art. 396bis - Begrip. 
Ret misdrijf « niet-afgeven van een 

kind » aan degenen die het recht hebben 
het op te eisen, kan bestaan in de 
onthouding van een ouder om zijn gezag 
te doen gelden ten einde de weerstand 
van een kind tegen de uitoefening van 
het bezoekrecht van de andere ouder te 
overwinnen; zulks dient te worden 
onderzocht naar de omstandigheden en 
er dient inzonderheid rekening te wor
den gehouden met de beslissing die het 
bezoekrecht toekent. (Art. 369bis Sw.) 

2.2 september 1981 115 

2. - Overtreding van het Wegver
keersreglement Vervolgingen ten 
laste van minderjarigen van meer dan 
zestien jaar en minder dan valle achttien 
jaar, en ten laste van meerderjarigen -
Openbare terechtzitting - Toe te passen 
regels. 

Krachtens art. 36 bis, tweede lid, 
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 
heeft, m.b.t. de daarin bedoelde misdrij
ven, het onderzoek van de vervolgingen 
ten laste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan volle 
achttien jaar voor de gemeenrechtelijk 
bevoegde gerechten in raadkamer plaats; 
dit artikel is van toepassing op die min
derjarigen, zelfs als meerderjarigen 
samen met hen bij een zelfde exploot 
voor de gerechten worden gedagvaard en 

27 januari 1982 673 

3. - Jeugdrechtbank - Kennisneming 
- Wet Jeugdbescherming 8 april 1965, 
art. 36, 1' en :! - Feit waarvan de 
rechtbank kennis neemt --Niet als mis
drijf omschreven - Gevolg. 

Wanneer de jeugdrechtbank op grond 
van art. 36, 1' en 2', en niet van art. 36, 
4', Wet Jeugdbescherming 8 april 1965 
kennis neemt van een zaak, neemt zij 
geen kennis van een als misdrijf om
schreven feit en behoeft hij daarvan, der
halve, eventueel niet de wettelijke om
schrijving te vermelden; uit de omstan
digheid dat de rechtbank geen maatregel 
heeft getroffen t.a.v. de minderjarige aan 
wie zodanig feit ten laste was gelegd, 
kan niet worden afgeleid dat die minder
jarige een strafbaar feit heeft gepleegd. 

9 februari 1982 746 

4. - Overtreding van de artt. 418, 419 
en 420 Sw. - Beklaagde meer dan zes
tien jaar en minder dan achttien jaar op 
het tijdstip van de feiten - Bevoegd
heid. 

De gemeenrechtelijke rechtscolleges 
zijn, in de regel, niet bevoegd om kennis 
te nemen van de vorderingen van het 
openbaar ministerie inzake overtredin
gen van de artt, 418, 419 en 420 Sw. ten 
laste van minderjarigen van meer dan 
zestien jaar en minder dan achttien jaar 
op het tijdstip van de feiten, tenzij die 
overtreding samenhangt met een over
treding inzake de politie over het weg
verkeer; zulks onderstelt dat een vervol
ging is ingesteld wegens die laatste 
overtreding. (Artt. 36, 4', 36bis, eerste lid, 
1' en 2', en 38 Jeugdbeschermingswet.) 

27 april 1982 1042 

5. - Jeugdbeschermingswet 8 april 
1965, art. 38 - Draagwijdte. 

Krachtens art. 38 Jeugdbeschermings
wet dient de jeugdrechtbank te oordelen 
of een maatregel van bewaring, behoe
ding of opvoeding niet geschikt is voor 
een minderjarige die meer dan zestien 
jaar en minder dan volle achttien jaar 
oud was ten tijde van het voor haar 
gebrachte en als misdrijf omschreven 
feit en meet zij bijgevolg beslissen dat 
zij de zaak uit handel zal geven en naar 
het openbaar ministerie verwijzen, met 
het oog op vervolging voor het bevoegde 
gerecht, als daartoe grond bestaat; van 
die regel kan niet worden afgeweken 
wanneer het feiten betreft die wegens 
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eenheid van opzet gebeurlijk een enkel 
misdrijf zouden opleveren met feiten 
waarvan de behandeling door de rechter 
uit handen is gewezen. 

26 mei 1982 1199 

K 

KOOP 
1. - Verkoop van een onroerend goed 

- Contractuele aansprakelijkheid van 
de verkoper, uit de artt. 1641 en 1647 
B. W. - In beginsel niet uitgesloten 
wegens de aansprakelijkheid, uit art. 58 
van de gecoordineerde wetten op de mij
nen, groeven en graverijen, van de 
concessionaris van de mijn in de onder
grand van het verkochte terrein 
Be grip. 

Ingevolge art. 58 van de gecoiirdineer
de wetten op de mijnen, groeven en gra
verijen is de concessionaris van een 
mijn van rechtswege gehouden tot ver
goeding van elke oppervlakteschade ten 
gevolge van de exploitatie van de mijn; 
die bepaling doet geen afbreuk aan de 
regel inzake de contractuele aansprake
lijkheid van de verkoper wegens verbor
gen gebreken van het verkochte onroe
rend goed op een terrein waarvan de 
ondergrond door een koolmijn in conces
sie was gegeven. 

5 november 1981 331 

2. - Vrijwaring wegens verborgen 
gebreken - Onroerend goed gebouwd op 
een terrein waarvan de ondergrond voor 
een mijn in concessie is gegeven - Ver
koop van het onroerend goed - Instor
ting van het gebouw ten gevolge van 
onvoldoende volstorting van een mijn
schacht - Contractuele aansprakelijk
heid van de verkoper - Begrip. 

De veroordeling van de verkoper tot 
vergoeding van de schade ten gevolge 
van de instorting van het verkochte on
roerend goed wegens een verborgen ge
brek ervan, is naar recht verantwoord 
wanneer in die beslissing is vastgesteld 
dat, hoewel die instorting te wijten was 
aan een onvoldoende volstorting van een 
mijnschacht van een aan een derde in 

concessie gegeven mijnexploitatie onder 
het verkochte onroerend goed, die 
schacht het terrein aan de bebouwde op
pervlakte raakte en dat het verkochte 
goed als zodanig een gebrek vertoonde 
waarvoor de verkoper aansprakelijk was. 
(Artt. 1641 en 1647 B.W.) 

5 november 1981 331 

3. - Vernietiging wegens benadeling 
voor meer dan zeven twaalfde - Alea
toire koop - Vordering tot vernietiging 
ontvankelijk. 

De omstandigheid dat een verkoop alea
toir is, maakt de vordering tot vernieti
ging wegens benadeling voor meer dan 
zeven twaalfde niet onontvankelijk; de 
rechter client na te gaan of er in feite be
nadeling is. 

25 juni 1982 1351 

4. - Vernietiging wegens benadeling 
voor meer dan zeven twaalfde - Bewijs 
van de benadeling - Deskundigenonder
zoek - Opdracht van de deskundigen. 

Noch art. 1678 B.W., naar luid waarvan 
het bewijs van de benadeling voor meer 
dan zeven twaalfde van de waarde van 
een onroerend goed niet kan worden ge
leverd dan door een verslag van drie des-· 
kundigen, noch art. 1681 van genoemd 
wetboek dat de koper het recht geeft het 
erf te behouden mits hij hetgeen aan de 
juiste prijs ontbreekt, aanvult, onder af
trek van een tiende van de gehele prijs, 
schrijven voor dat deskundigen in ieder 
geval de bedongen prijs moeten vaststel
len, die overigens in de regel bekend is. 

25 juni 1982 1351 

KOOPHANDEL, KOOPMAN 
1. - Schuldenaars - Handelaars, 

door een zelfde verbintenis verbonden -
Hoofdelijkheid. 

Hoofdelijkheid is rechtens aanwezig 
tussen handelaars die verbonden zijn 
door een zelfde contractuele verbintenis. 

1 oktober 1981 169 

2. - KB. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. 
bij wet van 4 aug. 1978 houdende verbod 
ten opzichte van sommige veroordeelden 
en van de gefailleerden om bepaalde 
ambten, beroepen of activiteiten uit te 
oefenen - Vonnis van de rechtbank van 
koophandel waarbij overeenkomstig art. 
3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger 
beroep tegen dat vonnis - Procedure in 
hager beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, 



-123-
van hetzelfde besluit - Geen afwijking 
van de grondwetsregel. 

Het hof van beroep is verplicht toepas
sing te maken van de regel van art. 96 
Gw. betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen, wanneer het krachtens 
art. 3, § 6, K.B. van 24 okt. 1934, gew. bij 
art. 87 wet van 4 aug. 1978 kennis neemt 
van het hoger beroep van de gefailleerde 
of van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing ingevolge art. 3 bis, §§ 2 en 3, 
van voornoemd koninklijk besluit. 

9 december 1981 489 

3. - KB. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. 
bij wet van 4 aug. 1978, waarbij aan 
bepaalde veroordeelden en aan de gefail
Jeerden verbod wordt opgelegd bepaalde 
ambten, beroepen of werkzaamheden uit 
te oefenen - Procedure - Oproeping 
van de betrokkene om voor de rechtbank 
van koophandel te verschijnen - Vorm. 

Naar luid van art. 3bis, § 5, eerste lid, 
K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gelast de 
rechtbank van koophandel dat, al naar 
het geval, de gefailleerde of een van de 
personen, die blijkbaar ernstig aan zijn 
verplichtingen is te kort gekomen, door 
haar zal worden gehoord; bij gebreke 
van nadere omschrijving over de wijze 
waarop de rechtbank van koophandel 
het voornemen om eventueel het door 
art. 3bis, §§ 2 en 3, bepaalde verbod toe 
te passen, ter kennis moet brengen van 
de betrokkene is niet vereist dat de 
rechtbank van koophandel in voltallige 
zitting of de bevoegde kamer, vooraf een 
vonnis uitspreekt dat de verschijning be
veelt van de betrokkene om te worden 
gehoord. 

12 januari 1982 604 

4. - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. 
bij wet van 4 aug. 1978, waarb1j aan 
bepaalde veroordeelden en aan de gefail
Jeerden verbod wordt opgelegd bepaalde 
ambten, beroepen of werkzaamheden uit 
te oefenen - Vonnis van de rechtbank 
van koophandel waarb1j overeenkomstig 
art. 3bis, KB. nr. 22 van 24 okt. 1934 
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger 
beroep tegen dat vonnis - Procedure in 
hager beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, 
van dat koninklijk besluit - Toepassing 
van art. 96 Gw. betreffende de bekend
making. 

12 januari 1982 604 

5. - Leuren - Verkoop op een voor 
het publiek toegankeli.fke plaats, die niet 
specifiek bestemd is om gebruikt te wor-

den voor de verkoop of voor de ver
koopaanbiedingen - Toegankelijkheid 
voor het publiek - Begrip. 

Leuren bestaat o.m. in het te koop 
aanbieden van waren op een voor het 
publiek toegankelijke plaats; de toegan
kelijkheid voor het publiek is een ob
jectief kenmerk van de plaats waar men 
verkoopt en impliceert tevens dat de 
plaats, uit haar aard, gewoonlijk voor 
een ieder toegankelijk is. (Art. 2, 3°, K.B. 
nr. 82 van 28 nov. 1939 houdende regle
mentering van de leurhandel.) 

19 maart 1982 896 

6. - Handelspraktijken - Reizende 
verkoop - Verbod - Uitzondering -
Verkoop op een voor het publiek toegan
kelijke plaats door een verkoper die in 
het bezit is van een leurvergunning -
Voor het publiek toegankelijke plaats -
Begrip. 

Geen verboden reizende verkoop, in de 
zin van art. 53 wet van 14 juli 1971, is 
het verkopen van waren met « toelating 
voor het uitoefenen van leurhandel >>, als 
bedoeld in K.B. nr. 82 van 28 nov. 1939 
houdende reglementering van de leur
handel· die wetsbepalingen worden door 
de rechter geschonden wanneer hij be
slist dat een koopman geen verboden rei
zende verkoop heeft gehouden op grond 
aileen dat de hem verweten feiten neer
kwamen op de rechtmatige « uitoefening 
van leurhandel >>, als hij zodoende de be
palingen van het 3" van art. 2 van dat 
koninklijk besluit, inzonderheid het 
rechtsbegrip « voor het publiek toeganke
lijke plaats >> miskent. 

19 maart 1982 896 

7. - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. 
bij wet van 4 aug. 1978 houdende verbod 
ten opzichte van sommige veroordeelden 
en van de gefailleerden om bepaalde 
ambten, beroepen of activiteiten uit te 
oefenen - Vonnis van de rechtbank van 
koophandel, waarbij overeenkomstig 
art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger 
beroep tegen dat vonnis - Procedure in 
hager beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, 
van hetzelfde besluit - Geen afwijking 
van de grondwettelijke regel. 

Het hof van beroep is verplicht toepas
sing te maken van de regel van art. 96 
Gw. betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen, wanneer het krachtens 
art. 3, § 6, K.B. van 24 okt. 1934, gew. bij 
art. 87 wet van 4 aug. 1978, kennis neemt 
van het hoger beroep van de gefailleerde 
of van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing gewezen ingevolge art. 3bis, 
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§§ 2 en 3, van voornoemd koninklijk be- LANDLOPERIJ 
sluit. 

2 juni 1982 1213 

L 

LANDBOUW 

1. - Veldwetboek - Artt. 90, 12', 
en 35bis, § 5 - Bosaanplanting in de 
voor de landbauw bestemde gedeelten 
van het grondgebied op minder dan zes 
meter van de scheidingslijn tussen twee 
erven, zander vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen - ABo
pend misdriji 

Bosaanplanting in de voor landbouw 
bestemde gedeelten van het grondgebied 
op minder dan zes meter van de schei
dingslijn tussen twee erven, zonder ver
gunning van het college van burgemees
ter en schepenen, is een aflopend mis
drijf. 

2 september 1981 1 

2. - Veldwetbaek, art. 88, fl - Toeei
gening van een straok van een openbare 
weg - Begrip. 

Volgens art. 88, 9', Veldwetboek, 
krachtens hetwelk het zich toeeigenen 
van een strook van een openbare weg 
strafbaar is, kan er van toeeigening 
slechts sprake zijn wanneer, door de 
gedraging van de beklaagde, het opper
vlak van de weg geheel of gedeeltelijk 
wordt ingepalmd. 

16 maart 1982 870 

3. - Stoffen bestemd vaor dierenvae
ding - Handel - Goede eerlijke han
delskwaliteit - Misdriji · 

Het in de handel brengen van een stof 
bestemd voor dierenvoeding, die niet van 
goede eerlijke handelskwaliteit is, wordt 
strafbaar gesteld bij art. 33 K.B. van 
12 juli 1972 betreffende de handel en het 
gebruik van stoffen bestemd voor dieren
voeding, genomen ter uitvoering van de 
wet van 11 juli 1969. 

22 juni 1982 1317 

Wet van 27 november 1891 - Staat 
van landloperij - Begrip. 

In staat van landloperij, in de zin van 
de artt. 8 en 16 wet van 27 nov. 1891, ver
keert hij die, als bedoeld in art. 347 Sw., 
noch vaste woonplaats, noch middelen 
van bestaan heeft en gewoonlijk geen 
ambacht of beroep uitoefent; ter zake 
niet dienend is de omstandigheid dat de 
landloper, krachtens de wetten van 
2 april 1965 en 8 juli 1976, aan het 
bevoegde openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn materiele hulp zou 
kunnen vragen, indien hij zo'n hulp niet 
heeft gevraagd. 

16 juni 1982 1302 

LENING 
Persoonlijke Iening op afbetaling -

Wet 9 juli 1957, aangevuld bij die van 
5 maart 1965 - Vordering tot terugbeta
ling van een persaonlijke lening op afbe
taling - Art. 628, 8o, Ger. W:, gewijzigd 
bij art. 33 van de wet van 15 juli 1970 -
Uitsluitende bevoegdheid van de rechter 
van de woanplaats van de lener, oak al 
betreft de Jening een naminaal bedrag 
dat te haag ligt opdat de lening zau val
len onder toepassing van de voormelde 
wet van 9 juli 1957, aangevuld bij die 
van 5 maart 1965. (Art. 530 Ger. W:) 

12 februari 1982 766 

LEVENSONDERHOUD 
Uitkering bedaeld in art. 301 B. W: 

jegens de echtgenoot die de echtschei
ding heeft verkregen - Vaststelling van 
het bedrag van die uitkering - Vaststel
ling zonder rekening te houden met de 
hulp die de anschuldige echtgenaat van 
zijn ouders kan ontvangen - Wettig
heid. 

De echtgenoot tegen wie de echtschei
ding is uitgesproken, is gehouden tot de 
uitkering, bedoeld in art. 301 B.W., 
jegens de echtgenoot die de echtschei
ding heeft verkregen. Aangezien die uit
kering gegrond is op het inkomen en de 
mogelijkheden van de uitkeringsplichtige 
echtgenoot en aangezien de ouders van 
de uitkeringsgerechtigde echtgenoot 
slechts in de tweede orde verplicht zijn 
tot onderhoud van hun uit de echt ge
scheiden dochter, is wettig de beslissing 
waarbij het bedrag van de uitkering aan 
de echtgenote, die de echtscheiding heeft 
verkregen, zodanig wordt vastgesteld, 
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dat zij die echtgenote de mogelijkheid 
biedt in haar bestaan te voorzien op een 
gelijkaardige wijze als tijdens het 
samenleven, zonder dat rekening wordt 
gehouden met de hulp die deze echtge
note van haar ouders kon ontvangen of 
met het feit dat ze bij haar ouders heeft 
ingewoond en die waning vrijwillig heeft 
verlaten. 

8 januari 1982 592 

LIJFRENTE 
Contract - Lijfrente gevestigd op het 

!even van iemand die was aangetast 
door de ziekte waaraan hij binnen twin
tig dagen na de dagtekening van het 
contract is overleden - Burgerlijk Wet
boek, art. 1975 - Begrip. 

De rechter die op grand van een 
medisch attest vaststelt dat degene ten 
gunste van wie een lijfrente was geves
tigd, overleden was binnen twintig dagen 
na de dagtekening van het contract aan 
een natuurlijke dood, welke in verband 
moest worden gebracht met de slechte 
algemene toestand en vooral slechte car
diovasculaire gezondheidstoestand van 
de patiente, leidt daaruit wettig af dat 
het contract geen effect sorteert, met 
toepassing van art. 1975 B.W .. 

3 december 1981 463 

LOON (BESCHERMING GELIJK
HEID) 

1. - In geld waardeerbaar voordeel 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft- Verschaf
fen van werkkledij - Geen zodanig 
voordeel. 

Het verschaffen van werkkleding door 
de werkgever, bedoeld in art. 103 bis, 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 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. (Art. 35 Arbeidsongeval
lenwet.) 

26 oktober 1981 295 

2. - Begrip - Eindejaarspremie. 
Eindejaarspremies, die aan de werkne

mers worden toegekend wegens ter uit-

voering van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, zijn loon. 

22 februari 1982 799 

3. - Begrip. 
Loon is de tegenprestatie van arbeid 

die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht. 

22 februari 1982 799 

M 

MEINEED 
Meineed bij het opmaken van de boe

delbeschrijving van een . onverdeelde 
massa - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
partij verklaart dat er door haar nog 
andere goederen zijn aan te geven en 
dat zij dit zal doen bij een tweede vaca
tie, die door de notaris wordt vastgesteld, 
leidt hij daaruit wettig af dat, nu de boe
delbeschrijving niet geeindigd was, die 
partij zich niet heeft onthouden van aan
gifte, en dat de eed afgelegd bij het 
einde van het voorlopige afgesloten 
proces-verbaal van de notaris, dat die 
verklaring inhoudt, geen valse eed is, in 
de zin van art. 226, tweede lid, Sw. 

8 december 1981 486 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN 

Aansprakelijkheid van ·de concessiona
ris van een mijn - Gecoordineerde wet
ten op de mijnen, groeven en graverijen, 
art. 58 - Geen uitsluiting van de aan
sprakelijkheid van de verkoper van de 
bovengrond - Begrip. 

Ingevolge art. 58 van de gecoordi
neerde wetten op de mijnen, groeven en 
graverijen is de concessionaris van een 
mijn van rechtswege gehouden tot ver
goeding van elke oppervlakteschade ten 
gevolge van de exploitatie van de mijn; 
die bepaling doet geen afbreuk aan de 
regel inzake de contractuele aansprake
lijkheid van de verkoper wegens verbor
gen gebreken van het verkochte onroe
rend goed op een terrein waarvan de 
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ondergrond door een koolmijn in conces
sie was gegeven. 

5 november 1981 331 

MILITAIR 
1. - Dienst in de Belgische strijd

krachten in Duitsland - Militair die 
deel uitmaakt van een troep te velde. 

26 januari 1982 667 

2. - Voorlopige hechtenis - Beroep 
tegen de beslissing van de gerechtelijke 
commissie om een militair aan te hou
den. 

Noch het wetboek van 1814, noch dat 
van 1899 geven aan de aangehouden ver
dachte de mogelijkheid tegen een bev~~ 
tot aanhouding in beroep te komen biJ 
de krijgsraad om opnieuw over de wen
selijkheid van de aanhouding, bevolen 
door de gerechtelijke commissie, te doen 
beslissen. 

22 juni 1982 1322 

3. - Procesvoering voor het militair 
gerecht - Gerechtelijke commissie -
Krijgsauditeur - Voorzitter van d_e 
gerechtelijke commissie - Aard van d1e 
functie. 

De krijgsauditeur die de gerechtelijke 
commissie voorzit, oefent de jurisdictio
nele functie van een onderzoeksrechter 
uit; in de uitoefening van die functie is 
hij uiteraard onafhankelijk. 

22 juni 1982 1322 

4. - Voorlopige hechtenis - Wette
Jijke bepalingen van toepassing op de 
voorlopige hechtenis van militairen. 

be Wet Voorlopige Hechtenis heeft 
geen betrekking op de voorlopige hechte
nis in de militaire strafvordering, welke 
materie wordt geregeld door het Wet
boek van Regtspleging bij de Landmagt 
en door de twee titels van het W etboek 
van Strafrechtspleging voor het Leger, 

· ingevoerd bij de wetten van 15 juni 1899. 
22 juni 1982 1322 

5. - Procesvoering voor het militair 
gerecht - Voorlopige hechtenis - Be
slissing van een krijgsraad te velde -
Beslissing vatbaar in hager beroep. 

Het vonnis waarbij de krijgsraad te 
velde uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling van een beklaagde in 
voorlopige hechtenis is vatbaar voor ha
ger beroep. 

2<. juni 1982 1322 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
1. - Verduistering door een openbaar 

officier of ambtenaar, of ieder met een 
openbare dienst belast persoon - Straf
wetboek, art. 240 - Moree] bestanddeel 
- Bijzonder opzet - Bedrieglijk opzet 
- Begrip. 

Bijzonder opzet, bestanddeel van de in 
art. 240 Sw. omschreven verduistering, 
t.w. het opzet om zichzelf of een ander 
onrechtmatig voordeel te verschaffen of 
pogen te verschaffen, is naar recht ver
antwoord wanneer de rechter o.m. erop 
wijst dat de beklaagde, vertaler-revisor 
in een parket, onder zijn archiefstukken 
een kopie van de vertaling van stukken 
die hij kracht of uit hoofde van zijn be
diening onder zich had, bewaard had om 
er later voor zijn -werk gebruik van te 
maken en die kopie heeft laten fotoko
pii~ren met de bedoeling ze aan de pers 
te bezorgen, waarbij indiscretie het doel 
en verduistering het middel was. (Art. 
240 Sw.) 

7 april 1982 981 

2 .. - Verduistering door een openbaar 
officier of ambtenaar, of door ieder met 
een openbare dienst belast persoon -
Strafwetboek, art. 240 - Aflopend mis
drijf - Begrip. 

Verduistering door een openbaar offi
cier of ambtenaar of door ieder met een 
openbare dienst belast persoon, als be
doeld in art. 240 Sw., is een aflopend 
misdrijf, in die zin dat het misdrijf _is 
voltrokken zodra het feit van de verdms
tering met het vereiste bedrieglijk opzet 
is gepleegd, ook al is het nagestreefde 
doel niet bereikt. (Art. 240 Sw.) 

7 april 1982 981 

MISDADEN EN MISDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEI
LIGHEID VAN DE STAAT 

1. - Gebruik, in weerwil van verval
Jenverklaring, van het recht om dee] te 
nemen aan de exploitatie, de administra
tie, de redq.ctie, het drukken of versprei
den van een dagblad of van gelijk welke 
publikatie (artt. 123sexies, ff', en 
123nonies Sw.) - Vaststelling door de 
rechter van het politieke karakter van de 
deelneming - Geen drukpersmisdrijf. 

Wanneer de rechter kennis neemt van 
een vervolging wegens deelneming aan 
de publikatie van een geschrift, niette
genstaande de tegen de steller ervan 
krachten art. 123sexies, 6°, Sw. uitgespro
ken vervallenverklaring, dan betekent de 
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vaststelling van de rec.hter dat die deel
neming een politiek karakter heeft, niet 
dat hij het strafbaar karakter van het 
denkbeeld van de steller van het ge
schrift heeft beoordeeld. 

21 oktober 1981 271 

2. - Vervallenverklaring van het recht 
om dee] te nemen aan de exploitatie, de 
administratie, de redactie, het drukken 
of verspreiden van een dagblad of van 
gelijk welke publikatie, ingeval die deel
neming een politiek karakter heeft -
Strafwetboek, artt. 123sexies, o, en 
123nonies - Politiek karakter van de 
deelneming - Begrip. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat het politiek karakter, in de zin van 
art. 123sexies, 6°, Sw., aanneemt, van de 
deelneming aan de exploitatie, de admi
nistratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van gelijk 
welke publikatie, op grond van de vast
stelling dat de steller van een pamflet 
een wezenlijk politiek doel nastreeft 
wanneer hij, door het naziregime waar
aan hij zijn Ieven heeft gewijd, goed te 
praten, een rechtvaardiging poogt te vin
den voor de politieke misdaden waariroor 
hij is veroordeeld en vervallen is ver
klaard, alsook voor zijn hele politieke ge
dragslijn. 

21 oktober 1981 271 

3. - Gebruik, in weerwil van de ver
vallenverklaring, van he·t recht om dee] 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van gelijk 
welke publikatie (artt. 123sexies, o, en 
123nonies Sw.) - Misdrijf dat uit zijn 
aard geen politiek misdrijf is. 

Het gebruik, niettegenstaande de ver
vallenverklaring krachtens art. 123sexies 
Sw., van het recht om deel te nemen aan 
de exploitatie, de administratie, de redac
tie, het drukken of verspreiden van een 
dagblad of van gelijk welke publikatie, 
vormt uit zijn aard geen politiek mis
drijf. (Artt. 123sexies, 6°, en 123nonies 
Sw. en 98 Gw.) 

21 oktober 1981 271 

MISDRIJF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 
mateneel 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. 

HOOFDSTUK IV. - Gepleegd in het 
buitenland 

HOOFDSTUK V. - Rechtvaardiging en 
verschoning 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI. - Verzachtende en 
verzwarende omstandigheden 

HOOFDSTUK VII. - Paging 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN 

MOREEL BESTAKDDEEL 

1. - Koninklijk besluit van 17 aug. 
1977 betreffende de produkten voor oraal 
gebruik, uitsluitend of hoofdzakelijk be
stemd om de huidskleur te wijzigen -
Draagwijdte. 

Luidens art. 1 K.B. van 17 aug. 1977 is 
het verboden produkten voor oraal 
gebruik in de handel te brengen, uitslui
tend of hoofdzakelijk bestemd om de 
huidskleur te wijzigen; dat artikel maakt 
geen onderscheid naargelang die produk
ten al dan niet zelfstandig de huidskleur 
wijzigen. 

11 mei 1982 1116 

2. - Overtreding van art. 3 KB. van 
4 april 1895 - Verbod om zonder geldig 
plaatsbewijs met een trein te reizen -
Geen bijzonder opzet vereist. 

De overtreding van art. 3 K.B. van 
4 april 1895 houdende voorschriften be
trekkelijk de maatregelen, na te komen 
voor het reizigersvervoer over staats
spoorwegen en over de vergunde spoor
wegen, naar luid waarvan het verboden 
is om zonder geldig plaatsbewijs met een 
trein te reizen en zelfs in een trein 
plaats te nemen, vereist geen bijzonder 
opzet en met name niet de bedoeling om 
kosteloos te reizen. 

19 mei 1982 1156 
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HOOFDSTUK II 
SOORTEN 

Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

3. - Aflopend misdrijf - Begrip. 
Een aflopend misdrijf is, zoals het in 

de wet is omschreven, een misdrijf dat 
op een bepaald ogenblik door een enkel 
feit voltrokken is. 

2 september 1981 1 

4. - Veldwetboek - Artt. 90, 12', 
en 35bis, § 5 - Bosaanplanting in de 
voor de landbouw bestemde gedeelten 
van het grondgebied op minder dan zes 
meter van de scheidingslijn tussen twee 
erven, zonder vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen - Aflo
pend misdrijf. 

Bosaanplanting in de voor landbouw 
bestemde gedeelten van het grondgebied 
op minder dan zes meter van de schei
dingslijn tussen twee erven, zonder ver
gunning van het college van burgemees
ter en schepenen, is een aflopend mis
drijf. 

2 september 1981 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III 
TOEREKENBAARHEID 

Afdeling 1. - Natuurlijke personen. 

Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

1 

5. - Rechtspersoon - Handelsven
nootschap die een misdrijf heeft 
gepleegd - Strafrechtelijke verantwoor
delijkheid van de persoon die voor de 
vennootschap optreedt. 

W anneer een handelsvennootschap 
een misdrijf heeft gepleegd, zijn de per
sonen, organen of aangestelden, die voor 
haar zijn opgetreden, hiervoor strafrech
telijk verantwoordelijk. 

11 mei 1982 1115 

HOOFDSTUK IV 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

6. - In het buitenland gepleegd mis
drijf - Wet van 17 april 1878, art. 7, § 2 
- Bepaling niet toepasselijk ingeval het 
misdrijf in Belgie is gepleegd. 

Art. 7, § 2, wet van 17 april 1878 krach
tens hetwelk de vervolging wegens een 
misdrijf dat tegen een vreemdeling is 
gepleegd, slechts kan plaatshebben I 
onder de door die bepaling voorgeschre-

ven voorwaarden, is niet van toepassing 
ingeval het misdrijf op het Belgisch 
grondgebied is gepleegd. 

17 augustus 1982 1407 

HOOFDSTUK V 
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 

7. - Rechtvaardigingsgrond - On
overkomelijke dwaling - Begrip; 

De rechter die kennis neemt van ver
volgingen wegens een misdrijf mag zich 
bij de beoordeling van de feiten niet het 
recht toeeigenen om rekening te houden 
met gevallen waarin het openbaar minis
terie o.g.v. zijn prerogatieven heeft 
gemeend niet te moeten vervolgen, tenzij 
de veralgemeende toepassing ervan voor 
de beklaagde een geval van onoverkome
lijke dwaling heeft doen ontstaan. 

9 december 1981 491 

8. - Rechtvaardigingsgrond - On
overkomelijke dwaling - Vaststellingen 
van de feitenrechter - Toezicht van het 
Hoi. 

Het Hof van Cassatie onderzoekt of de 
rechter uit de door hem op onaantastba
re wijze vastgestelde feiten en omstan
digheden wettig heeft kunnen afleiden of 
er een rechtvaardigingsgrond aanwezig 
was. 

20 april 1982 1009 

9. - Rechtvaardigingsgrond On-
overkomelijke rechtsdwaling - Begrip. ' 

Een rechtsdwaling kan wegens bepaal
de omstandigheden door de rechter als 
onoverkomelijk worden beschouwd, op 
voorwaarde dat hij uit die omstandighe
den kan afleiden dat de beklaagde heeft 
gehandeld zoals ieder redelijk en voor
zichtig persoon zou gedaan hebben; de 
eenvoudige vaststelling dat de beklaagde 
slecht werd geadvizeerd, zelfs door een 
geschikte persoon, kan niet volstaan. 

20 april 1982 1009 

10. Rechtvaardigingsgrond 
Medisch schooltoezicht - Huidproef op 
tuberculinegevoeligheid - Vrijstelling -
Voorwaarde. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij een rechtvaardigings
grond wordt verworpen die was aange
voerd door de beklaagde, vervolgd 
wegens niet-inachtneming van de voor
schriften van art. 15, 5", wet van 21 maart 
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1964, op het medisch schooltoezicht en 
die hieruit werd afgelegd dat een i~tra
dermo-injectie een ernstig en dreigend 
gevaar vormt, wanneer de rechter niet 
heeft onderzocht of de verantwoordelijke 
geneesheer van de equipe voor medisch 
schooltoezicht reeds een duidelijke posi
tieve reactie heeft vastgesteld bij een 
vorige proef. 

22 juni 1982 1315 

Afdeling 2. - Verschoning. 

N 

NIEUWE VORDERING 

1. - Burgerlijke zaken - Ontvanke
lijke vordering - Begrip. 

De rechter kan op eigen initiatief niet 
beslissen op een nieuwe vordering die 
niet is gegrond op een feit of een hande
ling waarvan in de dagvaarding geen 
sprake is. 

HOOFDSTUK VI I 3 september 1981 16 

VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMS- 2. - Gerechtelijk Wetboek, art. 807 -
TANDIGHEDEN I Bepaling die niet van openbare orde of 

dwingend is. 
Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbrei-

HOOFDSTUK VII ding of de wijziging van de vordering is 
POGING niet dwingend of van openbare orde. 

(Impliciet.) 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

11. - Misdrijf gepleegd in een gebouw 
opgericht op de grenslljn tussen een Bel
gische en een Nederlandse gemeente -
Arrest waarbij in feite wordt vastgesteld 
dat het misdrijf in Belgie is gepleegd -
Wettige beslissing. 

Wettig is het arrest dat, na erop te 
hebben gewezen dat het aan de 
~eklaagde verweten misdrijf is gepleegd 
m een gebouw dat staat op de grens tus
sen de Belgische gemeente Baarle-Her
tog en de Nederlandse gemeente Baarle
Nassau en waarvan de lokettenzaal de 
kantoren en de kluis, volgens de g~ge
vens van het Belgische kadaster, op Bel
gisch grondgebied zijn gebouwd, in feite 
vaststelt dat het misdrijf in Belgie is 
gepleegd, zelfs als het beslist « dat de 
rijksgrens niet bij verdrag tussen de 
twee staten vastgesteld is >>, hetgeen 
betekent dat noch de op 8 aug. 1843 te 
Maastricht ondertekende Overeenkomst 
tot Vaststelling van de Grenzen tussen 
het Koninkrijk Belgie en het Koninkrijk 
der Nederlanden, noch de andere over
eenkomsten of verdragen tussen beide 
staten, noch het op 26 april 1974 te Turn
hout ondertekende proces-verbaal van af
bakening van de rijksgrens tussen de ko
ninkrijken Nederland en Belgie de rijks
grens nauwkeurig vaststellen met be
trekking tot het bedoelde gebouw. 

17 augustus 1982 1413 

26 oktober 1981 291 

3. - Burgerlijke rechtsvordering -
Wijziging of uitbreiding van de vordering 
van de burgerlijke partij - Voorwaar
den. 

De burgerlijke partij kan haar verde
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 be
klaagde ten laste is gelegd. (Art. 1382 
B.W.; artt. 3 en 4 wet van 17 april 1878; 
artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) 

27 oktober 1981 299 

4. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Wijziging of uitbreiding van 
de vordering van de burgerlijke partij -
Vorm. 

De burgerlijke partij die haar verde
ring wil wijzigen of uitbreiden, dient 
zulks te vragen bij wege van een op 
tegenspraak genomen conclusie; niet 
vereist is dat zij in die conclusie uitdruk
kelijke zegt dat zij haar vordering wil 
wijzigen of uitbreiden, met toepassing 
van art. 807 Ger.W. en het feit de proces
sen-verbaal van de terechtzittingen in 
eerst~ aanleg of in hoger beroep geen 
meldmg maken van die wijziging of uit
breiding en ook het feit dat de burger
lijke partij bij vergissing naar art. 801 
Ger.W. verwijst, doet niets ter zake. 

27 oktober 1981 299 

5. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding 
of W1jz1gmg van de b1j de rechter aan 



-130-
hangige vordering - Gerechtelijk Wet
hoek, art. 807 - Voorwaarde. 

Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de 
nieuwe vordering, indien zij berust op 
een feit of handeling in de dagvaarding 
aangevoerd, uitsluitend daarop zou be
rusten. 

3 december 1981 461 

6. - Burgerlijke zaken Uithreiding 
of wijziging van de hij de rechter aan
hangige vordering - Gerechtelijk Wet
hoek, art. 807 - Hoger heroep - Uit
hreiding of wijziging die herust op een 
feit of handeling in de dagvaarding aan
gevoerd - Ontvankelijke vordering. 

Wanneer een partij in haar oorspron
kelijke vordering, op grond van een 
huurovereenkomst, vervallen huurgelden 
wil verkrijgen, kan zij zich in hoger be
roep voor het eerst, op grand van die 
huurovereenkomst, beroepen op art. 6, 
§ 2, wet van 24 dec. 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de koop
kracht en het concurrentievermogen, vel
gens hetwelk de rechten, naar billijkheid 
boven de wettelijke verhogingen, een 
verhoging van de huurprijs kan toe
staan, gelet op de respectieve sociale toe
stand der partijen. 

3 december 1981 461, 

0 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER 

1. - Strafzaken - Noodzaak of wen
selijkheid van een hijkomende onder
zoeksmaatregel - Onaantasthare heoor
deling, met inachtneming van het recht 
van verdediging. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of wenselijk
heid van een bijkomende onderzoeks
maatregel en miskent het recht van ver
dediging niet als hij het verzoek om een 
dergelijke maatregel afwijst omdat hij 
die niet nodig acht om tot zijn over

2. - Strafzaken - Misdrijven opgele
verd door een enkel feit of door afzon
derlijke feiten - Onaantasthare heoor
deling in feite. 

9 september 1981 36 

3. - Strafzaken - Noodzaak of wen
selijkheid van een onderzoeksdaad -
On a an tasthare heoordeling. 

24 november 1981 410 

4. - Strafzaken - Noodzaak of wen
selijkheid van een hijkomende onder
zoeksdaad - Onaantasthare heoordeling 
onder voorhehoud dat het recht van ver
dediging in acht wordt genomen. 

22 december 1981 553 
.5. - Directe helastingen - Overleg

gmg van een overeenkomst door een he
Jastingplichtige - Gemeenschappelijke 
hedoeling van partijen - Onaantasthare 
heoordeling door de rechter. 

De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze in feite de gemeenschappe
lijke bedoeling van de partijen in een 
overeenkomst, voor zover hij noch de 
bewijskracht van de akte tot vaststelling 
van die overeenkomst, noch het wettelijk 
begrip « gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen >> miskent. 

25 maart 1982 921 

6. - Strafzaken - Noodzaak of raad
zaamheid van een onderzoeksmaatregel 
- Onaantasthare heoordeling. 

De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze de noodzaak of raadzaamheid 
van een onderzoeksmaatregel, onder 
meer van een getuigenverhoor ter 
terechtzitting. 

18 mei 1982 1154 

7.- Burgerlijke zaken - Bestaan van 
de kans, hestanddeel van een kansover
eenkomst - Onaantasthare heoordeling 
in feite. 

De feitenrechter beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of de 
kans die van een overeenkomst een kans
overeenkomst maakt, werkelijk aanwe
zig is; daartoe kan hij gebruik maken 
van de sterftetafels op voorwaarde dat 
hij zijn beslissing niet uitsluitend op die 
tafels laat steunen, maar mede op 
andere gegevens die hij aanwijst. 

25 juni 1982 1351 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

tuiging te komen. 
9 september 1981 

1. - Ontslag wegens een drmgende 
36 reden van een kandidaat hlJ de verk1e-
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zingen van de personeelsafgevaardigden 
in de ondernemingsraad - Werkgever 
die aan de arbeidsrechtbank vraagt, 
enerzijds, het bestaan van een dringende 
reden aan te nemen en, anderzijds, de 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
uit te spreken - Bevoegdheden van de 
rechter. 

Wanneer de arbeidsrechter uitspraak 
moet doen over vorderingen tot aanne
ming van het bestaan van een dringende 
reden ter rechtvaardiging van het ant
slag van een werknemer, kandidaat bij de 
verkiezingen van de personeelsafgevaar
digden in de ondernemingsraad, en tot 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 
kan hij die ontbinding slechts uitspreken 
nadat hij heeft vastgesteld dat er een 
dringende reden bestaat, in de zin van 
art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet, en 
moet hij de versnelde procedure, voor
geschreven bij art. 21, § 2, wet van 
20 sept. 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, gewijzigd bij art. 5 
K.B. van 11 oktober 1978, in acht nemen. 

26 oktober 1981 291 

2. Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Ontbin
ding van de arbeidsovereenkomst -
Voorwaarden. 

De rechter die met toepassing van art. 
1184 B.W. beslist tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst van een werkne
mersafgevaardigde in de ondernemings
raad of een kandidaat bij de verkiezin
gen, moet vaststellen dat er een drin
gende reden bestaat in de zin van art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet en moet de 
versnelde procedure van het K.B. nr. 4 
van 11 okt. 1978 volgen. 

23 november 1981 402 

3. - Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Bijzon
dere ontslagregeling - Werkingssfeer. 

De bijzondere ontslagregeling neerge
legd in art. 1bis, §§ 2 tot 7, wet 10 juni 
1952 geldt niet voor de werknemersafge
vaardigden en kandidaat-afgevaardigden 
in een veiligheidcomite dat de werkgever 
opricht zonder daartoe wettelijk ver
plicht te zijn. 

23 november 1981 404 

4. - Veiligheidscomite Oprichting 
- Technische bedrijfseenheid met min
der dan 50 werknemers - Juridische 
entiteit met ten minste 50 werknemers. 

Wanneer een technische bedrijfseen
heid, waar gewoonlijk gemiddeld minder 
dan 50 werknemers worden tewerkge
steld, deel uitmaakt van een juridische 

entiteit waar ten minste dit aantal werk
nemers wordt tewerkgesteld, moet een 
veiligheidscomite worden opgericht in de 
juridische entiteit, doch niet in de tech
nische bedrijfseenheid. (Art. 1, § 4, b, 
eerste, tweede en vierde lid, wet 10 juni 
1952, gew. wet 23 jan. 1975.) 

23 november 1981 404 

5. - Oprichting - Aantal tewerkge
stelde werknemers in de onderneming. 

Een of meer veiligheidscomites moeten 
worden opgericht in ondernemingen 
waar gewoonlijk gemiddeld ten minste 
50 werknemers tewerkgesteld zijn; 
art. 18, tweede lid, K.B. 18 okt. 1978 
bepaalt over welke periode het gemid
delde moet worden berekend, maar om
schrijft het begrip « gewoonlijk >> niet. 

11 januari 1982 598 

6. Personeelsafgevaardigden en 
kandidaten voor de verkiezing - Be
scherming - Oogmerk. 

De bijzondere bescherming van de per
soneelsafgevaardigden van de onderne
mingsraad en het veiligheidscomite en 
van de niet verkozen kandidaten is in 
het algemeen belang ingevoerd; daardoor 
wil men enerzijds de uitoefening van de 
opdracht van de werknemers, die het 
personeel vertegenwoordigen binnen de 
onderneming, mogelijk maken, en ander
zijds maar een volledige vrijheid Iaten 
aan de werlmemers om zich kandidaat 
te stellen voor de verkiezing. 

29 maart 1982 940 

7. Personeelsafgevaardigden en 
kandidaten voor de verkiezing - Vorde
ring van de beschermde werknemer tot 
toepassing van de wettelijke bescher
ming - Geen rechtsmisbruik. 

Als rechtsmisbruik kan niet worden 
aangemerkt dat een werknemer-lid van 
de ondernemingsraad of het veiligheids
comite, of een niet verkozen kandidaat 
betaling vordert van de vergelding, 
bedoeld in art. 21 wet van 20 sept. 1948 
en in art. 1bis wet van 10 juni 1952, zelfs 
in geval van vereffening van de onderne
ming waar hij werkzaam was en van 
ontslag van alle werknemers. 

29 maart 1982 940 

8. Bijzondere ontsiagvergoeding 
bepaald in art. ibis, § 7, Veiligheidswet 
Werknemers 10 juni 1952 - Recht op die 
vergoeding - Begrip. 

Ook al is de bijzondere ontslagvergoe
ding, bepaald in art. lbis, § 7, Veilig
heidswet Werknemers 10 juni 1952, 
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slechts verschuldigd wanneer de werkge
ver niet is ingegaan op de aanvraag van 
de ontslagen werknemer, toch wordt die 
vergoeding niettemin toegekend wegens 
de onregelmatigheid van het ontslag en 
ontstaat dat recht op die vergoeding op 
het ogenblik van het ontslag. 

22 april 1982 1017 

9. - Loon van een lid van het Veilig
heidscomite - Bescherming - Wet 
Bescherming Loon 12 april 1965, art. 10 
- Bepaling toepasselijk op de bijzon
dere ontslagvergoeding bepaald in 
art. 1bis, § 7, Veiligheidswet Werknemers 
10 juni 1952. 

Art. 10 Wet Bescherming Loon Werk
neniers 12 april 1965, krachtens hetwelk 
over het loon van rechtswege rente is 
verschuldigd met ingang van het tijdstip 
waarop het eisbaar wordt, is toepasse!ijk 
op de bijzondere ontslagvergoeding, 
bepaald in art. 1bis, § 7, Veiligheidswet 
Werknemers 10 juni 1952. 

22 april 1982 1017 

10. - Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag 
wegens dringende reden Tijdstip 
vanaf hetwelk de werkgever ontslag mag 
geven. 

De werkgever kan een werknemersaf
gevaardigde in een ondernemingsraad of 
een kandidaat bij de verkiezingen maar 
regelmatig wegens dringende reden ont
slaan, nadat de beslissing van de arbeids
rechtbank en, in geval van hoger beroep, 
die van het arbeidshof, waarbij de drin
gende reden wordt aangenomen, in 
kracht van gewijsde is gegaan. (Art. 21, 
§ 2, wet 20 sept. 1948). 

24 mei 1982 1183 

11. - Werknemersafgevaardigde of 
kandidaat bij de verkiezingen - Ontslag 
wegens dringende reden - Aanneming 
van de dringende reden door het arbeids
gerecht - Procedure - Termijn van 
hager beroep. 

Hoger beroep tegen een vonnis van de 
arbeidsrechtbank waarbij uitspraak 
wordt gedaan over een betwisting 
nopens de ontvankelijkheid van de vor
dering tot aanneming van een dringende 
reden die het ontslag van een werkne
mersafgevaardigde in een ondernemings
raad of een kandidaat bij de verkiezin
gen verantwoordt, dient te worden inge
steld binnen acht werkdagen na kennisge-

ving van het vonnis aan partijen. 
(Art. 21, § 2, vierde lid, wet 20 sept. 1948, 
gew. bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.) 

28 juni 1982 1380 

ONDERWIJS 
1. - Gesubsidieerd vrij bewaarschool

onderwijs, Jager, middelbaar, normaal-, 
technisch en kunstonderwijs - Paritaire 
comites - Opdracht - Uitoefeningsvoor
waarden. 

De paritaire comites hebben als voor
naamste taak te beraadslagen over de 
algemene arbeidsvoorwaarden, zij kun
nen derhalve wettig een statuut bepalen 
voor de stabiliteit van betrekking en een 
disciplinair statuut toepasselijk op het 
personeel van het gesubsidieerd vrij 
onderwijs; de mogelijkheid die aan de 
minister van Openbaar Onderwijs is ver
leend bij art. 45, § 9, van de wet van 
29 mei 1959, om de paritaire comites te 
verzoeken binnen de door hem te bepa
len termijn een statuut voor de stabiliteit 
van betrekking en een disciplinair sta
tuut vast te stellen, toepasselijk op het 
personeel van het gesubsidieerd vrij 
onderwijs, impliceert niet dat die pari
taire comites desbetreffende paritaire 
overeenkomsten zonder tussenkomst van 
de minister niet konden vaststellen. 

21 januari 1982 644 

2. - Medisch schooltoezicht - Perso
neelsleden van een onderwijsinrichting 
- Huidproef op tuberculinegevoeligheid 
- Verplichting - Uitzonderingen. 

De personeelsleden van een onderwijs
inrichting kunnen niet worden vrijge
steld van de huidproef op tuberculinege
voeligheid door intradermo-injectie, voor
geschreven bij art. 2 K.B. van 12 okt. 
1964, gew. bij K.B. van 31 jan. 1977, ten
zij zij het bewijs voorleggen dat zij in 
hetzelfde schooljaar een radiologisch 
onderzoek van de borstkas hebben 
ondergaan waarbij de aanwezigheid van 
actieve tuberculose is uitgesloten, of dat 
de verantwoordelijke geneesheer van de 
equipe voor medisch schooltoezicht reeds 
een duidelijke positieve reactie heeft 
vastgesteld bij een vorige proef. 

22 juni 1982 1315 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
1. - Wet van 7 juni 1969, art. 1 

Huiszoeking - Opsporing ten huize of 
huiszoeking 's nachts - Verbod uitge
zonderd wanneer een magistraat of een 
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officier van gerechtelijke politie zich tot 
vaststelling op heterdaad van een mis
daad of wanbedrijf ter plaatse begeeft -
Be grip. 

Voor de vaststelling op heterdaad van 
een misdaad of wanbedrijf bedoeld in 
art. 1, 2", wet van 7 juni 1969 mag een 
magistraat of een officier van gerechte
lijke politie zich ter plaatse begeven om 
een opsporing ten huize of huiszoeking 
te verrichten, zelfs tussen negen uur 
's avonds en vijf uur 's morgens; zulks 
geldt uitsluitend voor de vaststelling op 
heterdaad van het misdrij£, omschreven 
in art. 41, eerste en tweede lid, Sv. Niet 
wettig is derhalve de opsporing ten huize 
of huiszoeking verricht door de officier 
van gerechtelijke politie die zich tussen 
die uren ter plaatse, met name in een 
prive-woning, begeeft om er, op grand 
van vermoedens en aanwijzingen, een 
feit vast te stellen dat overspel kan ople
veren. 

22 september 1981 122 

2. - Huiszoeking en inbeslagneming 
van papieren, titels of bescheiden -
Opdracht van de onderzoeksrechter aan 
een brigadecommandant van de rijks
wacht - Verhindering van de officier 
aan wie de opdracht is gegeven - Uit
voering van de opdracht door de onderof
ficier van de rijkswacht die de brigade
commandant regelmatig vervangt en die 
zelf de hoedanigheid heeft van officier 
van gerechtelijke politie, hulpofficier van 
de procureur des Konings - Wettigheid. 
{Art. 24 Voorlopige Hechteniswet.) 

17 november 1981 374 

3. - Correctionalisering van een mis
daad door de raadkamer - Geen opspo
ringsonderzoek - Wettige beslissing. 

6 januari 1982 579 

4. - Opsporingsonderzoek door de 
procureur des Konings wegens een mis
daad - Vorderingen tot correctionalise
ring van een misdaad en tot verwijzing 
van de verdachte naar de correctionele 
rechtbank - Overzending van de stuk
ken door de procureur des Konings naar 
de onderzoeksrechter om verslag uit te 
brengen voor de raadkamer - Mogelijk
heid, maar geen verplichting, voor de 
onderzoeksrechter bijkomende onder
zoeksdaden te verrichten. 

6 januari 1982 579 

5. - Opsporingsonderzoek door de 
procureur des Konings wegens een mis
daad - Vorderingen tot correctionalise
ring van de misdaad en tot verwijzing 

van de verdachte naar de correctionele 
rechtbank - Overzending van de stuk
ken door de procureur des Konings naar 
de onderzoeksrechter om verslag uit te 
brengen voor de raadkamer - Mogelijk
heid maar geen verplichting voor de 
onderzoeksrechter de verdachte te 
ondervragen - Verdachte niet onder
vraagd door onderzoeksrechter - Geen 
miskenning van het recht van verdedi
ging. 

6 januari 1982 579 

6. - Mededeling van stukken Toe-
fating van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep - Begrip. 

Zender toelating van de procureur
generaal bij het hof van beroep mag de 
sociale inspectie aan de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid geen stuk
ken mededelen die zij in de uitoefening 
van een bevoegdheid van gerechtelijke 
politie tijdens een gerechtelijk strafon
derzoek heeft bekomen. (Art. 125 K.B. 
28 dec. 1950.) 

11 januari 1982 600 

7. - Onderzoeksgerecht - Beslissing 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank of de politierechtbank 
Geen onwettigheid wat de bevoegdheid 
betreft - Zaak aanhangig gemaakt bij 
het vonnisgerecht - De gevolgen van 
een beslissing blijven bestaan zolang de 
beslissing niet is vernietigd door het Hof 
van Cassatie. 

De beslissing, waarbij het onderzoeks
gerecht een verdachte naar de correc-tio
nele rechtbank of de politierechtbank 
verwijst, maakt de zaak bij die recht
bank aanhangig, voor zover zij geen 
onwettigheid betreffende de bevoegdheid 
bevat; die beslissing behoudt haar uit
werking zolang zij niet door het Hof van 
Cassatie is vernietigd. 

25 mei 1982 1193 

8. - Deskundige door de procureur 
des Konings opgevorderd buiten de 
gevallen van de artt. 32 tot 46 Sv. -
Eedaflegging niet vereist. 

Buiten de gevallen bedoeld in de 
artt. 32 tot 46 Sv. behoeft.de door de pro
cureur des Konings voor daden van voo
ronderzoek opgevorderde man van het 
vak niet de bij art. 44 van dat wetboek 
voorgeschreven eed af te leggen. 

2 juni 1982 1221 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Regeling van de procesvoering -

Verwijzing naar de correctionele recht-
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.bank - Voldoende bezwaren - Beoor
deling van de bezwaren - Bevoegdheid 
van de onderzoeksgerechten. 

De onderzoeksgerechten oordelen in 
.feite of er voldoende bezwaren bestaan 
die. de verwijzing van een verdachte 
.naar de correctionele rechtbank kunnen 
verantwoorden; die beoordeling heeft 
niet enkel betrekking op de materi(He 
bestanddelen, doch ook op het morele 
bestanddeel van de aan die verdachte 
verweten misdrijven. (Sv., artt. 128 en 
130.) 

13 oktober 1981 219 

2. - Beschikkingen van verwijzing 
naar de correctionele rechtbank of de 
politierechtbank - Geen onwettigheid 
in.z.ake bevoeg~heid - Zaak aanhangig 
biJ het vonmsgerecht - Beslissingen 
b~ijven dezelfde gevolgen hebben zolang 
ZIJ door het Hof van Cassatie niet zijn 
vernietigd. 

6 januari 1982 579 

3. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling- Correctionalisering- Contraven-

. tionalisering - Art. 6 wet van 4 okt. 
1867 op de verzachtende omstandighe
den, vervangen bij art. 5 wet van 4 sept. 
1891 - Opheffing van laatstgenoemde 
wet - Gevolgen. 

Dat de wet van 4 sept. 1891, waarin 
art. 5 de tekst had vervangen van art. 6 
wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende 
omstandigheden, is opgeheven bij art. 1, 
§ 1, 49°, vervat in art. 2 wet van 10 okt. 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek 
neemt niet weg dat de kamer van inbe~ 
schuldigingstelling bevoegd blijft voor het 
correctionaliseren van misdaden of het 
contraventionaliseren van wanbedrijven 
op grond van verzachtende omstandighe
den; die opheffing heeft evenwel tot 
gevolg dat geen eenparigheid van stem
men meer vereist is in de bij art. 5 wet 
van 4 sept. 1891 bepaalde gevallen. 

19 januari 1982 630 

4. - Beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing van een verdachte wegens 
feiten die bij de rechtbank reeds aanhan
gig zijn gemaakt door een rechtstreekse 
dagvaarding - JVietigheid. 

16 maart 1982 882 

5. - Beschikking tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank wegens feiten 
die als wanbedrijven zijn omschreven -
Tweede beschikking met aanneming van 
verzachtende omstandigheden tot verwij-

zing van de verdachte wegens dezelfde 
feiten die als misdaden zijn omschreven 
- JVietigheid. 

16 maart 1982 882 

ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
ZEEVAART 

1. - Bepalingen van het reglement 
van de Onderzoeksraad voor de Scheep
Vl~art betreffende de samenstelling van 
die raad - Bepalingen van openbare 
orde. 

De bepalingen van het reglement van 
de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart, 
ingericht bij K.B. van 18 juni 1927 ter 
uitvoering van art. 53 wet van 30' juli 
1926, die betrekking hebben op de 
samenstelling van dat rechtscollege, t.w. 
de aanwijzing door de voorzitter van de 
raad, van de leden die in een bepaalde 
zaak zitting moeten nemen, raken de 
openbare orde. 

15 september 1981 78 

2. - Definitieve beslissing van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart -
Beslissing nietig verklaard - Die nietig
verklaring brengt nietigverklaring mee 
van de vroegere beslissingen alvorens 
recht te doen waarbij onderzoeksdaden 
worden bevolen. 

Wanneer een definitieve beslissing van 
de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
nietig verklaard wordt, brengt die nietig
verklaring de nietigverklaring mee van 
de vroegere beslissingen alvorens recht 
te doen waarbij onderzoeksdaden wor
den bevolen, zodat die onderzoeksdaden 
opnieuw moeten worden verricht door de 
anders samengestelde raad waarnaar de 
zaak wordt verwezen. 

15 september 1981 78 

3. - Samenstelling van de raad 
Beslissing gewezen door een niet rechts
geldig samengestelde raad - Onwettige 
beslissing. 

Niet wettig is de beslissing van de On
derzoeksraad voor de Scheepvaart die is 
gewezen door de voorzitter, drie bijzit
ters-kapitein en een bijzitter-werktuig
kundige, terwijl de betrokkene een offi
cier-macanicien was en, luidens art. 2 
K.B. 18 juni 1927 houdende het regle
ment van de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart, de raad uit ten minste twee 
bijzitters-mecaniciens moest samenge
steld zijn. 

15 september 1981 78 
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ONOPZETIELIJK TOEBRENGEN, 2.- Spoedprocedure- Beslissing van 
VAN VERWONDINGEN EN de vrederechter tot vaststelling van de 
ONOPZETIELIJK DOD EN . provisionele vergoedingen die door de 

onteigenaar verschuldigd zijn - Wet van 
1. - Verzuim hulp te verlenen of te 26 juli 1962, art. 8, tweede lid, vervat in 

verschaffen aan iemand die in groat ad. 5 - Beslissing niet vatbaar voor 
gevaar verkeert Geneesheer enig rechtsmiddel. 
Wachtdienst - Beoordelingsgegeven dat 22 januari 1982 656 
in aanmerking kan worden genomen. 

Art. 422bis Sw. stelt straf op de weige-
ring om een algemene verplichting tot 
solidariteit na te komen, waarbij de 
rechter van geval tot geval in feite oor
deelt of die verplichting voorrang heeft 
op andere; weliswaar kan in dat opzicht 
de inrichting van een wachtdienst van 
geneesheren eventueel mede in aanmer
king worden genomen bij de beoordeling 
van de vraag of de weigering van een ge
neesheer om hulp te verlenen een mis
drijf oplevert, doch die omstandigheid 
kan hem in beginsel niet ontslaan van 
de verplichting tot hulpverlening wan-. 
neer hij geen wachtdienst heeft. 

7 oktober 1981 200 

2. - Verzuim hulp te verlenen of te 
verschaffen aan iemand die in groat 
gevaar verkeert - Art. 422bis Sw. -
Vereist opzet - Begrip. 

De overtreding van art. 422bis Sw. is 
weliswaar enkel strafbaar wanneer ze 
wetens en willens werd gepleegd, doch 
dan enkel in die betekenis dat de hande
ling van beklaagde niet kan worden ge
rechtvaardigd, onder meer door dringen
der beroepsverplichtingen of door andere 
uitzonderlijk gewichtige redenen; het is 
niet vereist dat beklaagde gehandeld 
heeft met het bijzonder opzet zijn hulp 
te onthouden aan de persoon in gevaar, 
daar voormeld artikel niet het vereiste 
van bijzonder opzet stelt. 

7 oktober 1981 200 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE 

1. - Spoedprocedure - Wet van 
26 juli 1962, artt. 7, 8 en 16, vervat in 
art. 5 - Bepalingen die niet onverenig
baar zijn met art. 6, lid 1, Europees Ver
drag Rechten van de Mens, in zoverre 
dit artikel bepaalt dat een ieder, bij het 
vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen, recht heeft op een 
behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een rechterlijke 
instantie welke bij de wet is ingesteld. 

22 januari 1982 656 

. ONTUCHT EN PROSTITUTIE 

Souteneur - Begrip. 
Naar luid van art. 380bis Sw. is soute

neur, hij die geheel of ten dele leeft op 
kosten van een persoon van wie hij de 
prostitutie exploiteert, zodat naar recht 
is verantwoord, het arrest dat de beslis
sing dat beklaagde souteneur is geweest, 
grondt op de vaststelling dat de 
opbrengsten van de prostitutie ten 
minste voor een deel gediend hebben 
voor de betaling van zijn schulden en die 
van zijn echtgenote. 

7 oktober 1981 205 

ONTVOERING VAN EEN KIND 
1. - Rechterlijke beslissing inzake 

bewaring van een kind - Beslissing niet 
in kracht van gewijsde gegaan, doch uit
voerbaar bij voorraad - Toepassing van 
art 369bis, laatste lid, Sw. 

22 september 1981 112 

2. - Niet-afgeven van een kind -
Strafwetboek, art. 396bis - Begrip. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind » aan degenen die het recht hebben 
het op te eisen, kan bestaan in de 
onthouding van een ouder om zijn gezag 
te doen gelden ten einde de weerstand 
van een kind tegen de uitoefening van 
het bezoekrecht van de andere ouder te 
overwinnen; zulks dient te worden 
onderzocht naar de omstandigheden en 
er dient inzonderheid rekening te wor
den gehouden met de beslissing die het 
bezoekrecht toekent. (Art. 369bis Sw.) 

22 september 1981 115 

ONVERDEELDHEID 
1. - Boedelbeschrijving - Doel. 
De boedelbeschrijving als bedoeld in 

de artt. 1175 en 1183 Ger.W. strekt ertoe 
alle baten en lasten van een onverdeelde 
boedel vast te stellen en de partijen be-
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hoorlijk in te lichten zodat zij met volle 
kennis van zaken een keuze kunnen 
doen. 

8 december 1981 486 

2. - Boedelbeschrijving - Eed. 
De eed die bepaalde partijen bij het 

opmaken van de boedelbeschrijving van 
een onverdeelde boedel moeten afleggen, 
is een waarborg voor de oprechtheid van 
de verklaringen van de partijen. 

8 december 1981 486 

3. - Boedelbeschrijving - Meineed -
Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
partij verklaart dat er door haar nog an
dere goederen zijn aan te geven en dat 
zij dit zal doen bij een tweede vacatie, 
die door de notaris wordt vastgesteld, 
leidt hij daaruit wettig af dat, nu de boe
delbeschrijving niet geiHndigd was, die 
partij zich niet heeft onthouden van aan
gifte, en dat de eed afgelegd bij het ein
de van het voorlopige afgesloten proces
verbaal van de notaris, dat die verkla
ring inhoudt, geen valse eed is, in de zin 
van art. 226, · tweede lid, Sw. 

8 december 1981 486 

OPEISINGEN 
Aanvraag om vergoeding - Wet van 31 

mei 1948 - Einddatum voor het indie
nen van de aanvragen om vergoeding -
Toepassingssfeer. 

De verjaringstermijn, ingesteld bij de 
wet van 31 mei 1948 tot vaststelling van 
een einddatum voor het indienen van de 
aanvragen om vergoeding wegens opei
singen gedaan door Belgische troepen, is· 
toepasselijk op de schuldvorderingen uit 
opeisingen door Belgische troepen in 
Belgie gedaan, ongeacht of die opeisin
gen al dan niet vallen onder de toepas
sing van de wet van 12 mei 1927 op de 
militaire opeisingen. 

3 december 1981 459 

OPENBAAR MINISTERIE 
1. - Burgerlijke zaken - Rechtsvor

dering van ambtswege - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 138, tweede lid - Voorzie
ning in cassatie - Begrip. 

Door te beslissen dat bepaalde door de 
arbeidsauditeur ingewonnen inlichtingen 
niet ter zake dienend zijn, kan het 
arbeidshof de openbare orde niet in 
gevaar hebben gebracht door een toe
stand die moet worden verholpen; een 

cassatieberoep van het ope11baar mims
terie tegen een dergelijke beslissing is 
derhalve niet aan te nemen waar het 
steunt op art. 138, tweede lid, Ger.W .. 

11 januari 1982 603 

2. - Burgerlijke zaken - Vordering 
van ambtswege - Voorziening in cassa
tie - Openbare orde - Ontvankelijk
heidsvereisten - Begrip. 

Het openbaar ministerie is ontvanke
lijk om zich in cassatie te voorzien tegen 
een beslissing die in burgerlijke zaken 
in laatste aanleg is gewezen, wanneer de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die verholpen moet 
worden. 

29 maart 1982 944 

OPENBARE ORDE 
1. - Gerechtelijk Wetboek, art. 807-

Bepaling die niet van openbare orde of 
dwingend is. 

Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbrei
ding of de wijziging van de vordering is 
niet dwingend of van openbare orde. 
(Impliciet.) 

26 oktober 1981 291 

2. - Internationale openbare orde -
Vreemde wet die niet voorziet in de ver
goeding van de morele schade - Niet 
strijdig met de Belgische internationale 
openbare orde. 

De vreemde wet die niet voorziet in 
vergoeding van morele schade van de 
getroffene is niet strijdig met de Bel
gische internationale openbare orde. 

30 oktober 1981 318 

3. - Wetsbepalingen betreffende de 
samenstelling van de gerechten - Bepa
lingen van openbare orde. 

De regels betreffende de samenstelling 
van de gerechten zijn van openbare orde 
en de schending ervan heeft de nietig

' heid ten gevolge van de door die onwet
tig samengestelde gerechten gewezen 
beslissing. 

5 februari 1982 731 

4. - Arbeidsongeval Bepalingen 
betreffende de verjaring. 

De bepalingen betreffende de verja
ring van de rechtsvordering tot betaling 
van arbeidsongevallenvergoeding raken 
de openbare orde; een akkoord van par
tijen over de aanvang van de verjarings
termijn kan niet in aanmerking worden 
genomen. 

22 februari 1982 797 
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5. - Wettelijke bepalingen betreffende hand van de door de wet op het stuk van 

de openbare zedelijkheid beschermde 
waarden, zoals zij door het collectief 
bevrustzijn van het ogenblik worden aan

de samenstelling van de gerechten -
Bepalingen die de openbare orde raken. 

De wettelijke bepalingen inzake de 
samenstelling van een tuchtgerecht zijn 
essentiiHe regels betreffende de rechtsbe
deling en raken dus de openbare orde. 

30 april1982 1061 

6. - Wetten en reglementen inzake de 
organisatie van de tuchtgerechten -
Bepalingen die de openbare orde raken. 

De wettelijke bepalingen inzake de 
samenstelling van een tuchtgerecht zijn 
essentiele regels betreffende de rechtsbe
deling en raken dus de openbare orde. 

30 april 1982 1061 

7. - Middel ten betoge dat de recht
bank niet onpartijdig was wegens haar 
samenstelling - Middel dat de openbare 
orde raakt. 

Het middel ten betoge dat de recht
bank niet onpartijdig was, wegens haar 
samenstelling, raakt de openbare orde. 

4 mei 1982 1076 

8. - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te zijn in een zelfde zaak - Regel 
die de openbare orde raakt. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk niemand tegelijk rechter en par
tij mag zijn in een zelfde zaak of in een 

gevoeld. (Art. 383 Sw.) 
24 november 1981 414 

2. - Bestraffing, overeenkomstig de 
wet, van openbare schennis van de 
goede zeden ter gelegenheid van een 
demonstratie - Geen schending van het 
recht op vrijheid van meningsuiting. 

Bestraffing, overeenkomstig de artt. 
385 en 386 Sw., van openbare zeden
schennis ter gelegenheid van een demon
stratie is geen beperking van de uitoefe
ning van het recht op vrijheid van 
meningsuiting die onverenigbaar is met 
art. 10 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

15 juni 1982 1279 

3. - Strafwetboek, artt. 383 tot 386 -
Goede zeden - Begrip. 

Het wettelijk begrip << goede zeden , 
dient te worden bepaald aan de hand 
van de door de wet op het stuk van de 
openbare zedelijkheid beschermde waar
den, zoals zij door het collectief bewust
zijn van het ogenblik worden aange
voeld. (Artt. 383 tot 386 Sw.) 

15 juni 1982 1279 

zaak waarin tussen dezelfde partijen 4. - Moree] bestanddeel - Begrip. 
identieke verweermiddelen kunnen wor- .c Het moreel bestanddeel van het mis
den opgeworpen, is raakt de openbare drijf « openbare zedenschennis , bestaat 
orde. erin dat de dader met vrije en bewuste 

6 mei 1982 1091 wil de handeling pleegt waarvan hij weet 

9. - Regels inzake materiele bevoegd
heid - Regels van openbare orde. 

De materiele bevoegdheid van de 
rechtbanken raakt de openbare orde; 
overeenkomstig art. 706 Ger.W. kunnen 
de partijen voor de arbeidsrechtbank, de 
rechtbank van koophandel of de vrede
rechter slechts vrijwillig verschijnen 
« wanneer het geschil tot hun bevoegd
heid behoort ». 

25 juni 1982 1362 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN 

1. - Met de goede zeden strijdige 
prenten - Strafwetboek, art. 383 -
Goede zeden - Begrip. 

Het wettelijk begrip « goede zeden ,, 
kan niet worden getoetst aan de desbe
treffende opvatting van « velen »; de aan 
de evolutie onderhevige inhoud van dat 
begrip dient te worden bepaald aan de 

dat zij als zedenschennend strafbaar is. 
(Artt. 385 en 386 Sw.) 

15 juni 1982 1279 

OPZETIELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN OPZET
TELIJK DODEN 

Dader die zich heeft vergist omtrent de 
persoon die het slachtoffer van de aan
randing is geworden - Strafwetboek, 
art. 392 - Begrip, 

In de zin van de artt. 392 en 398 Sw. is 
hij die, naar 's rechters vaststellingen, 
slagen wilde toebrengen aan personen 
die in een knokpartij betrokken waren 
geweest, maar in feite iemand getroffen 
heeft die niet daarbij betrokken was, 
schuldig aan << opzettelijk toebrengen 
van letsels ». 

15 december 1981 527 
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OUDERLIJKE MACHT 
Bewaring van een kind - Bezoekrecht 

- Niet-afgeven van een kind - Straf
wetboek, art. 396bis - Begrip. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind » aan degenen die het recht hebben 
het op te eisen, kan bestaan in de 
onthouding van een ouder om zijn gezag 
te doen gelden ten einde de weerstand 
van een kind tegen de uitoefening van 
het bezoekrecht van de andere ouder te 
overwinnen; zulks dient te worden 
onderzocht naar de omstandigheden en 
er dient inzonderheid rekening te wor
den gehouden met de beslissing die het 
bezoekrecht toekent. (Art. 369bis Sw.). 

22 september 1981 115 

OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten 
Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 

Begrip. 
Toestemming. 
Oorzaak. 
Voorwerp. 
Vorm. 

HOOFDSTUK II. - Rechten en verplich-
tingen van partijen 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

HOOFDSTUK III. - Uitlegging 

band met de tegenwerpbaarheid aan der
den, inzonderheid aan de curator in het 
faillissement van de huurder (Jessee), 
van het recht van eigendom van de ver
huurder op de goederen waarop de 
overeenkomst van financieringshuur be
trekking heeft. 

27 november 1981 431 

2. - Overeenkomst van naamlening -
Begrip. 

Een « overeenkomst van naamlening » 
is de overeenkomst waarbij iemand in 
eigen naam voor rekening van een ten 
aanzien van derden niet genoemde last
gever een rechtshandeling verricht. 

15 januari 1982 619 

Afdeling 2. - Toestemming. 

3. - Fout gepleegd bij het sluiten van 
een overeenkomst - Verplichting tot 
schadevergoeding - Grondslag - Quasi
delictuele fout. 

Hij die door zijn schuldig optreden bij 
het sluiten van de overeenkomst oorzaak 
van schade bij de medecontractant is, is 
tot herstel van die schade gehouden; de 
rechtsvordering die hieruit ontstaat, 
steunt evenwel niet op een contractuele 
verhouding, maar op de quasi-delictuele 
fout die de betrokkene, ter gelegenheid 
van zijn optreden in de overeenkomst, 
heeft begaan. 

10 december 1981 502 

HOOFDSTUK IV. 
kracht, niet-uitvoering 

Verbindende Afdeling 3. - Oorzaak. 

HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK 
recht 

VI. Internationaal 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

Afdeling 1. - Begrip. 

1. - Financieringshuur (leasing} 
K.B. nr. 55 van 10 nov. 1967 - Bevesti
ging op de verhuurde goederen van een 
plaatje met de vermelding in leesbare en 
onuitwisbare lettertekens dat de goede
ren eigendom blijven van de verhuurder 
(lessor) - ME. van 23 feb. 1968, art. 2, 
1", d - Vormvoorschrift voor de erken
ning van de iq financieringshuur (lea
sing) gespecialiseerde ondernemingen 
door de minister van Economische 
Zaken - Vormvoorschrift zonder ver-

4. - Contractuele aansprakelijkheid 
- Oorzakelijk verband tussen lout en 
schade - Onjuiste bevestiging door een 
makelaar aim een client dat deze verze
kerd is - Schade ten gevolge van het 
verlies van het genot van de gestolen 
voorwerpen. 

Wettig is de beslissing van de rechter 
dat er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de fout van een verzekeringsma
kelaar, die aan een client verkeerdelijk 
heeft bevestigd dat hij verzekerd was, en 
de schade van die client ten gevolge van 
het verlies van het genot van de gestolen 
voorwerpen, wanneer hij erop wijst dat 
de schade waarvoor vergoeding wordt 
gevorderd, hieruit voortvloeit dat de be
stolene geen vergoeding heeft ontvangen 
die hem in staat stelde de inboedel te 
vervangen, en aldus impliciet doch zeker 
beslist dat zonder de begane fout de 
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, 
niet zou zijn ontstaan. (Art. 1147, 1150 en 
1151 B.W.) 

18 februari 1982 778 



-139-

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Voorwerp. 

Vorm. 

HOOFDSTUK II 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR

TIJEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 

Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

5. - Overeenkomst gesloten door een 
vereniging zonder winstoogmerk - Over
eenkomst ondertekend in naam van de 
vereniging - Rechtspersoonlijkheid van 
de vereniging niet tegenwerpelijk aan 
derden - Gevolg voor de ondertekenaar 
van de overeenkomst. 

Hij die bij het sluiten van een over
eenkomst verklaard heeft zich te ver
binden in naam van een vereniging zon
der winstoogmerk is niet persoonlijk de 
wederpartij van de medecontractant; hij 
wordt zulks ook niet door het feit dat de 
medecontractant wegens het niet-neer
leggen, door de vereniging, van haar 
jaarlijkse aanvullende ledenlijsten of 
wegens het niet-bekendmaken van de 
benoeming van nieuwe beheerders, niet 
ertoe gehouden is de rechtspersoonlijk
heid van de vereniging te erkennen. 

10 december 1981 502 

HOOFDSTUK III 
UITLEGGING 

6. - Uitlegging - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1157 - Begrip. 

De bepalingen van art. 1157 B.W. bete
kenen niet dat een bepaling van een over
eenkomst steeds moet worden opgevat 
in die zin dat zij enig gevolg kan hebben 
en evenmin dat, wanneer zij voor 
tweeerlei uitlegging vatbaar is, de rech
ter ze altijd derwijze moet uitleggen dat 
zij een recht toekent of een verbintenis 
oplegt. 

25 september 1981 155 

7. - Uitlegging in feite door de rech
ter - Geen miskenning van de bewijs
kracht van de akten b1j de uitlegging -
Onaantastbare uitlegging. 

9 oktober 1981 212 

8. - Uitlegging - Collectieve arbeids
overeenkomst. 

De uitlegging die de feitenrechter aan 
een niet algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst 
geeft, is in cassatie onaantastbaar, wan-

neer zij o:m. de bewijskracht van de 
akte niet miskent. 

21 december 1981 541 

9. - Gemeenschappelijke bedoeling 
van part1jen - Onaantastbare beoorde
ling door de rechter - Begrip. 

De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze in feite de gemeenschappe
lijke bedoeling van de partijen in een 
overeenkomst, voor zover hij noch de 
bewijskracht van de akte tot vaststelling 
van die overeenkomst, noch het wettelijk 
begrip « gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen » miskent. 

25 maart 1982 921 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, NIET-UITVOE

RING 

10. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan de overeen
komst het gevolg toekent dat zij, volgens 
de uitlegging die hij eraan geeft, wette
hjk tussen partijen heeft - Geen schen
ding van art. 1134 B. W. 

18 september 1981 99 

11. - Contractuele aansprakelijkheid 
- Schade - Raming ex aequo et bono 
- Begrip. 

Ongeacht de gebruikte bewoordingen 
raamt de rechter de door een contrac
tuele fout veroorzaakte schade niet ex 
aequo et bono wanneer hij de raming 
doet op de door een van partijen voor
gestelde manier, ten deze het equivalent 
van het commissieloon waarop deze 
recht zou hebben gehad; in dat geval 
behoeft de rechter niet vast te stellen 
dat het juiste bedrag van de vergoeding 
onmogelijk kon worden bepaald. 

24 september 1981 140 

12. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan de overeen
komst het gevolg toekent dat zij, volgens 
de uitlegging die hij eraan geeft, wette
lijk tussen partijen heeft - Geen schen
ding van art. 1134 B. W. 

9 oktober 1981 212 

13. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan de overeen
komst het gevolg toekent dat zij, volgens 
de uitlegging die hij eraan geeft, wette
l~jk tussen partijen heeft - Geen schen
ding van art. 1134 B. W. 

9 oktober 1981 212 

14. Verbindende kracht tussen par
tljen - Uitzondering - Redenen. 
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Wanneer een ziekenhuisinstelling op 

grond van een overeenkomst met een 
geneesheer betaling vordert van de daa':': 
in vastgestelde bedragen waarvoor ZIJ 

haar personeel, lokalen en materieel te 
zijner beschikking stelt, is niet regelma
tig met redenen omkleed de beslissing 
van de rechter, waarbij hij weigert de 
geneesheer te veroordelen tot betaling 
van die bedragen, hetzij zonder te ver
melden op grond van welke wettelijke 
bepaling hij aan die overeenkomst de 
gevolgen niet toekent die zij tussen par
tijen heeft, hetzij op grond van onnauw
keurige of dubbelzinnige redenen. 

5 november 1981 344 

15. - Contractuele aansprakelijkheid 
- Wanprestatie - Schadevergoeding -
Vereisten. 

Inzake aansprakelijkheid wegens wan
prestatie moet de schade enkel worden 
vergoed indien is aangetoond dat er tus
sen die schade en de fout een oorzake
lijk verband bestaat. 

1 april 1982 963 

16. - Contractuele aansprakelijkheid 
- Wanprestatie - Schade - Begrip. 

Inzake aansprakelijkheid wegens wan
prestatie is de schade niet noodzakelijk 
beperkt tot de niet-uitvoering zelf van de 
contractuele verplichting, maar zij kan 
ook in een afzonderlijke schade bestaan. 
(Art. 1149 B.W.) 

1 april 1982 963 

17. - Verbindende kracht tussen partij
en - Rechter die aan de overeenkomst 
het gevolg toekent dat zij, in de interpre
tatie die hij eraan geeft, wettelijk tussen 
partijen heeft - Geen schending van 
art. 1134 B. W. 

De rechter miskent de verbindende 
kracht van een overeenkomst niet wan
neer hij aan die overeenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens de inter
pretatie die hij eraan geeft, wettelijk tus
sen partijen heeft. 

2 april 1982 969 

18. - Verbindende kracht tussen par
tijen - Rechter die aan een overeen
komst het gevolg toekent dat zij, volgens 
de interpretatie die hij eraan geeft, wet
telijk tussen partijen heeft - Geen mis
kenning van art. 1134 B. TV. 

15 april 1982 987 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONAAL RECHT 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

19. - Verboden overeenkomst - Aan
koop door een Jasthebber van een goed 
met de aankoop waarvan hij belast is -
Verkoopprijs door de lastgever vastge
steld - Omstandigheid zonder gevolg. 

Het verbod bedoeld in artikel 1596, 
derde lid, B.W. kan ook van toepassing 
zijn, wanneer de lastgever de prijs heeft 
vastgesteld waartegen het goed mag 
worden verkocht, nu die enkele omstan
digheid nog niet betekent dat hij aan de 
lastgeving een einde heeft gemaakt. 

24 september 1981 132 

20. - Verboden overeenkomst - Aan
koop door een Jasthebber van een goed 
met de verkoop waarvan hij belast is -
Aankoop door een Jasthebber - Begrip. 

Wanneer ten gevolge van bedrieglijke 
verstandhouding tussen de organen van 
een vennootschap die in schijn koopt, 
een pand in werkelijkheid niet wordt 
verkocht aan die vennootschap, maar 
wel aan haar vennoten, vertegenwoor
digd door een van hen, die terzelfder tijd 
lasthebber is van de verkoper, contrac
teert die vennoot in eigen naam. 

24 september 1981 132 

21. - Verboden overeenkomst - Aan
koop door een Jasthebber van een goed 
met de verkoop waarvan hij belast is -
Omvang van het verbod. 

Art. 1596, derde lid, B.W. is niet alleen 
van toepassing op een openbare, maar 
ook op een onderhandse verkoop. 

24 september 1981 132 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER-
KEN, LEVERINGEN, DIEN-
STEN) 

1. - Vrijgeven van de borgtocht -
Ministerieel besluit van 14 okt. 1964 aan
gaande de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het « alge
meen lastenkohier " van de Staat uitma
ken, art. 9, A - Draagwijdte. 

Art. 9, A, M.B. 14 okt. 1964 aangaande 
de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het « alge
meen lastenkohier >> van de Staat uitma
ken, bepaalt het volgende « Voor aanne-



-141-

mingen van werken, wanneer er twee 
keuringen zijn, een voorlopige en een 
definitieve, kan iedere borgtocht van 
meer dan 10.000 frank worden vrijgege
ven bij helften : de ene helft na de voor
lopige goedkeuring van de gehele aanne
ming, de andere helft na de definitieve 
goedkeuring, na aftrek van de sommen 
die de aannemer eventueel verschuldigd 
is aan het bestuur. Wanneer in de over
eenkomst van geen voorlopige keuring 
sprake is of wanneer de borgtocht niet 
meer dan 10.000 frank bedraagt, wordt 
hij ineens vrijgegeven na de definitieve 
goedkeuring ». Die bepaling stelt de vrij
geving van de borgtocht afhankelijk van 
de definitieve goedkeuring van de wer
ken, maar zij sluit evenwel niet uit, ener
zijds, dat beide verrichtingen kunnen sa
menvallen en evenmin, anderzijds, dat 
de voorlopige goedkeuring, zelfs als 
daarvan in de overeenkomst geen sprake 
is, op dezelfde datum wordt vastgesteld. 

10 september 1981 45 

2. - Goedkeuring van de inschrijving 
- Kennisgeving - Vorm. 

Art. 36 K.B. van 14 okt. 1964 betref
fende het sluiten van overeenkomsten 
voor rekening van de Staat bepaalt dat 
de kennisgeving aan de inschrijver van 
de goedkeuring van zijn inschrijving ge
schiedt hetzij bij een ter post aangete
kende brief, hetzij, zo nodig, per tele
gram waarvan de inhoud bij aangete
kende brief wordt bevestigd en de ken
nisgeving geacht is te zijn gedaan door 
eenvoudige afgifte op het post- of tele
graafkantoor van de brief of van het 
telegram binnen de termijn gedurende 
welke de inschrijvers ingevolge art. 35 
door hun inschrijving gebonden blijven; 
daaruit vloeit voort dat eenvoudige 
afgifte van het telegram, binnen voor
melde termijn, tot gevolg heeft dat de 
overeenkomst definitief is gesloten, ook 
al wordt de inhoud ervan niet bij aange
tekende brief bevestigd. 

11 maart 1982 862 

3. - Wijziging van de contractuele 
voorwaarden - Aa11vraag om herziening 
van de overeenkomst - Ministerieel 
besluit van 14 okt 1964 aangaande de 
administratieve en technische contrac
tuele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de Staat uitmaken, art. 16, 
c - Wijziging van de voorwaarden van 
de overeenkomst door een met redenen 
omklede beslissing van de minister -
Latere overeenkomst tot vaststelling tran 
de toegestane wijzigingen - Wettigheid. 
(Art. 52 KB. va11 14 okt 1964 betreffende 

het sluiten van overeenkomsten voor 
rekening van de Staat.) 

Hoewel art. 52 K.B. van 14 okt. 1964 
betreffende het sluiten van overeen
komsten voor rekening van de Staat het 
de overheid mogelijk maakt, met name 
in het voordeel van de aannemer met 
het oog op het herstellen van het finan
cieel evenwicht van de aanneming, de 
oorspronkelijke bepalingen en voorwaar
den van de aanneming te wijzigen mits 
de minister daarover een met redenen 
omklede beslissing treft, belet die wette
lijke bepaling evenwel niet dat, na be
slissing van de minister, tussen overheid 
en aannemer een overeenkomst kan 
worden gesloten die de toegestane wijzi
gingen op een voor de overheid verbin
dende wijze vaststellen. 

7 mei 1982 1098 

OVERS PEL 
1. - Huiszoeking 's nachts - Uitzon

dering op het verbod van zodanige huis
zoeking, vastgelegd bij art. 1, :!, wet van 
7 juni 1969 - Uitzondering niet toepas
selijk - Begrip. 

Voor de vaststelling op heterdaad van 
een misdaad of wanbedrijf bedoeld in 
art. 1, 2°, wet van 7 juni 1969 mag een 
magistraat of een officier van gerechte
lijke politie zich ter plaatse begeven om 
een opsporing ten huize of huiszoeking 
te verrichten, zelfs tussen negen uur 
's avonds en vijf uur 's morgens; zulks 
geldt uitsluitend voor de vaststelling op 
heterdaad van het misdrijf, omschreven 
in art. 41, eerste en tweede lid, Sv. Niet 
wettig is derhalve de opsporing ten huize 
of huiszoeking verricht door de officier 
van gerechtelijke politie die zich tussen 
die uren ter plaatse, met name in een 
prive-woning, begeeft om er, op grond 
van vermoedens en aanwijzingen, een 
feit vast te stellen dat overspel kan ople-
veren. 

22 september 1981 122 

2. - Inmenging van het openbaar 
gezag in het prive-leven met het oog op 
bestraffing van overspel - Geen schen
ding van het recht op eerbiediging van 
het prive-leven. 

De rechter beslist wettig dat de inmen
ging van het openbaar gezag in het 
prive-leven met het oog op bestraffing 
van overspel het recht op eerbiediging 
van het bij art. 8 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens gewaarborgde 
prive-leven niet miskent, wanneer hij 
erop wijst dat overspel door de wetgever 
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stratbaar is gesteld, en daarbij over
weegt dat deze heeft kunnen oordelen 
dat die maatregel in de Belgische samen
leving nodig is voor de bescherming van 
de goede zeden en van het recht op hu
welij kstrouw. 

15 juni 1982 1272 

3. - Inmenging van het openbaar 
gezag in het prive-leven met het oog op 
bestraffing van overspel - Geen schen
ding van het recht op eerbiediging van 
het gezinsleven. 

Schending van het bij art. 8 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens gewaar
borgde recht op eerbiediging van het ge
zinsleven valt niet af te leiden uit het en
kele feit dat het openbaar gezag zich, 
door de bij de wet bepaalde bestraffing 
van het overspel van de beklaagde, in 
diens onwettig gezin heeft gemengd. 

15 juni 1982 1272 

4. - Bestraffing van overspel overeen
komstig de wet - Geen schending van 
het recht om niet te worden onderwor
pen aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen. 

Schending van het bij art. 3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens gewaar
bor«de recht om niet te worden onder
worpen aan folteringen, noch aan on
menselijke of vernederende behandelin
gen of straffen valt niet af te leiden uit 
het enkele feit dat overeenkomstig de 
wet tegen de beklaagde wegens overspel 
een gerechtelijk onderzoek is ingesteld 
en hij daarna is vervolgd en veroordeeld, 
of dat de veroordeling in openbare te
rechtzitting is uitgesproken. 

15 juni 1982 1272 

5. - Schadevergoeding wegens morele 
schade - Morele schade van de echtge
noot die beweert nadeel te hebben gele
den door het overspel van de andere 
echtgenoot - Recht op huwelijkstrouw 
- Miskenning van het recht op huwe
Jijkstrouw - Vaststelling van de rechter 
- Geen schending van art. 1315 B. W 

Art. 1315 B.W. betreffende de bewijs
last in burgerlijke zaken wordt niet ge
schonden wanneer de rechter aan de 
echtgenoot, die beweert nadeel te heb
ben geleden door het overspel van de an
dere echtgenoot, vergoeding wegens mo
rele schade toekent op grond van de 
vaststelling dat de echtgenoot die be
weert dat hij benadeeld is, niettegen
staande de relig1euze echtscheiding tus-

sen de echtgenoten, schade heeft geleden 
wegens miskenning van zijn recht op hu
welijkstrouw. 

15 juni 1982 1272 

p 

PARITAIR COMITE 
Collectieve arbeidsovereenkomst geslo

ten in een paritair comite dat niet is 
opgericht krachtens de artt. 1 en 2 van 
de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststel
ling van het statuut van de paritaire 
comites - Collectieve overeenkomst 
regelt niettemin wat niet door partijen is 
bedongen. 

Het toepassingsgebied van art. 5, 
tweede lid, van de gecoordineerde wetten 
op het bediendencontract, gewijzigd bij 
art. 4 van de wet van 11 maart 1954, dat 
bepaalde : « indien ter zake geen bij 
koninklijk besluit bindend gemaakt pari
tair akkoord bestaat, wordt, wat niet 
door partijen is bedongen, geregeld door 
de collectieve overeenkomsten en door 
de akkoorden gesloten in het paritair 
comite of door het gebruik "• was niet 
beperkt tot de paritaire comites die 
waren opgericht krachtens artt. 1 en 2 
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot 
vaststelling van het statuut van de pari
taire comites. 

21 januari 1982 644 

POLDERS EN WATERINGEN 
Watering eiseres in een andere rechts

pleging dan bezitsvorderingen en vorde
ringen in kart geding - Wet van 5 juli 
1956 betreffende de wateringen, art. 45 
- Machtiging van de voorzitter van het 
bestuur van de watering door de alge
mene vergadering en door de provincie
gouverneur vereist. 

18 december 1981 536 

POLITIEK MISDRIJF 
1. - Omzetting van een mjsdrijf naar 

gemeen recht in een politzek misdriJ1 -
Voorwaarden. 
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Een misdrijf naar gemeen recht wordt 

een politiek misdrijf, in de zin van art. 
98 Gw., op voorwaarde niet alleen dat de 
dader heeft gehandeld met het oogmerk 
om een aanslag te plegen op de instellin
gen van de Staat, maar ook dat de fei
ten, gelet op de omstandigheden waaron
der ze zijn gepleegd, van die aard waren 
dat ze die uitwerking konden hebben, 
d.w.z. dat ze de politieke instellingen 
rechtstreeks in het gedrang konden 
brengen. 

21 oktober 1981 271 
2. - Gebruik, in weerwil van de ver

vallenverklaring, van het recht om deel 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van gelijk 
welke publikatie (artt. 123sexies, o, en 
123nonies Sw.) - Misdrijf dat uit zijn 
aard geen politiek misdrijf is. 

Het gebruik, niettegenstaande de ver
vallenverklaring krachtens art. 123sexies 
Sw., van het recht om deel te nemen aan 
de exploitatie, de administratie, de redac
tie, het drukken of verspreiden van een 
dagblad of van gelijk welke publikatie, 
vormt uit zijn aard geen politiek mis
drijf. (Artt. 123sexies, 6", en 123nonies 
Sw. en 98 Gw.) 

21 oktober 1981 271 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
1. - Aanvoering van een eigendoms

of ander onroerend zakelijk recht - Pre
judicieel geschil - Bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter - Begrip. 

De rechter bij wie overeenkomstig 
art. 17 wet van 17 april 1878 een prejudi
cieel geschil aanhangig is, moet inge
volge die bepaling, hetzij de exceptie ver
werpen indien zij volgens hem niet 
gegrond is op een deugdelijk schijnende 
titel of op welbepaalde feiten van bezit 
die elk karakter van misdrijf kunnen 
ontnemen aan het feit waarop de vervol
ging berust, hetzij de exceptie aannemen 
en de partijen verwijzen naar de burger
lijke rechter; hij mag zelf het geschil 
niet beslechten. 

7 oktober 1981 197 

2. - Overtreding van art. 557, 4', Sw. 
- Aanvoering door de beklaagde van 
een onroerend zake]jjk recht (recht van 
overgang} - Prejudiciele vraag die tot 
de bevoegdheid van de burgerl1j'ke rech
ter behoort. 

Wanneer een beklaagde, die vervolgd 
wordt wegens overtreding van art. 557, 
4°, Sw., zich beroept op een onroerend 
zakelijk recht, moet de strafrechter, bij 
wie die prejudiciele exceptie aanhangig 
is, hetzij de exceptie verwerpen indien 
blijkt dat zij niet gegrond is op een 
deugdelijk schijnende titel of op welbe
paalde feiten van bezit van dien aard dat 
het feit waarop de vervolging gegrond is, 
elk karakter van misdrijf verliest, hetzij 
de exceptie toelaten en de partijen naar 
de burgerlijke rechter verwijzen; de 
rechter mag niet zelf het geschil beslech
ten. (Art. 17 wet 17 april 1878, art. 557, 
4"). 

22 december 1981 558 

R 

RAAD VAN STATE 
1. - Bouwvergunning nietig verklaard 

- Gevolgen. 
Het arrest van de Raad van State tot 

nietigverklaring van een bouwvergun
ning geldt met terugwerking erga 
omnes. 

2 december 1981 455 

2. - Nietigverklaring van een admi
nistratieve handeling door de Raad van 
State - Voorwaarden waaronder de 
gewone rechtbank, waarbij een aanspra
kelijkheidsvordering aanhangig is, moet 
beslissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Wanneer een gewone rechtbank 
rechtsgeldig kennis heeft genomen van 
een aansprakelijkheidsvordering, ge
grond op machtsoverschrijding van de 
administratie door schending van grond
wettelijke of wettelijke regels die haar 
voorschrijven op een bepaalde wijze 
niets of wel iets te doen, en die machts
overschrijding aanleiding heeft gegeven 
tot nietigverklaring door de Raad van 
State van een administratieve handeling, 
moet die rechtbank de machtsoverschrij
ding vaststellen; die rechtbank moet der
halve, behalve onoverkomelijke dwaling 
of enige andere oorzaak van vrij stelling 
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van aansprakelijkheid, noodzakelijk be
slissen dat de bestuursoverheid, wier han
deling nietig is verklaard, een fout heeft 
begaan en, voor zover het oorzakelijk 
verband tussen de machtsoverschrijding 
en de schade bewezen is, bevelen dat die 
schade wordt hersteld. 

13 mei 1982 1134 

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP 
K.B. van 24 dec. 1966 Handelsre-

clame - Begrip. 
Onder handelsreclame, in de zin van 

K.B. van 24 dec. 1966, moet worden ver
staan elke informatie welke verspreid 
wordt met de rechtstreekse of onrecht
streekse bedoeling de verkoop van een 
produkt of een dienst bij het publiek te 
bevorderen. 

9 december 1981 491 

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 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

1. - Burgerlijke zaken - Verplichting 
voor de rechter het rechtskarakter van 
de hem overgelegde feiten te onderzoe-

ken, ongeacht de door de partijen hier
aan gegeven benaming. 

28 september 1981 158 

2. - Burgerlijke zaken - Verbod voor 
de rechter zijn beslissing te gronden op 
persoonlijke kennis van de feiten -
Begrip. 

De rechter, die zijn beslissing laat 
steunen op de hem regelmatig voorge
legde feiten en op uit die feiten afgeleide 
algemeen bekende gegevens, doet geen 
uitspraak op grond van persoonlijke ken
nis van de feiten. 

23 oktober 1981 288 

3. - Burgerlijke zaken - Verplichting 
voor de rechter de juridische aard van 
de hem overgelegde feiten te onderzoe
ken, ongeacht de door de partijen hier
aan gegeven benaming. 

De rechter waarbij een vordering aan
hangig is, moet de juridische aard van 
de hem overgelegde feiten onderzoeken, 
ongeacht de benaming die de partijen 
eraan gegeven hebben. 

15 februari 1982 772 

4. - 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 ge
schonden en het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging wordt miskend 
door de beslissing die ambtshalve de 
oorspronkelijke vordering wijzigt. 

29 april 1982 1058 

5. - Burgerlijke zaken - Stukken 
gesteld in een andere taal dan die van 
de procedure - Stukken waarop de 
rechter acht moet slaan - Door de rech
ter te nemen maatregelen. 

Geen enkele wettelijke bepaling ont
slaat de rechter ervan acht te slaan op 
bepaalde stukken, ook al zijn het geen 
gedingstukken, welke in een andere taal 
zijn gesteld dan die van de procedure, 
als die stukken hem regelmatig zijn 
voorgelegd door de partijen of door een 
van hen. Indien hij de taal niet kent 
waarin de stukken zijn gesteld, moet hij 
het nodige doen om er op regelmatige 
wijze een vertaling van te verkrijgen. 

16 juni 1982 1296 

Afdeling 2. - Sociale zaken. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 
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HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 
Afdeling 1. - Strafvordering. 

6. - Strafzaken - Strafvordering 
Veroordeling in hager beroep van een 
beklaagde wegens een ander misdnjf 
dan datgene waarvoor hij was vervolgd 
- Vereisten voor een wettige veroorde
Jing. 

De appelrechter kan de beklaagde 
enkel dan wettig veroordelen wegens 
een ander misdrijf dan dat waarvan de 
dagvaarding melding maakt, als hij 
vaststelt dat het in aanmerking genomen 
feit hetzelfde is als dat waarop de vervol
ging was gegrond, of daarin was begre
pen, en dat de beklaagde is verzocht ver
weer te voeren tegen de nieuwe kwalifi
catie, of, wanneer het bewuste feit 
verschilt van dat waarop de vervolging 
was gegrond, dat de beklaagde voor de 
eerste rechter ermee heeft ingestemd dat 
hij wegens dat ander feit terechtstond. 

9 september 1981 44 

7. - Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart - Samenstelling van de raad -
Beslissing gewezen door een niet rechts
geldig samengestelde raad - Onwettige 
beslissing. 

Niet wettig is de beslissing van de On
derzoeksraad voor de Scheepvaart die is 
gewezen door de voorzitter, drie bijzit
ters-kapiteins en een bijzitter-werktuig
kundige, terwijl de betrokkene een offi
cier-mecanicien was en, luidens art. 2 
K.B. 18 juni 1927 houdende het regle
ment van de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart, de raad uit ten minste twee 
bijzitters-mecaniciens moest samenge
steld zijn. 

15 september 1981 78 

8. - Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart - Bepalingen van het reglement 
van de Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart inzake samenstelling van die raad 
- Bepalingen van openbare orde. 

De bepalingen van het reglement van 
de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart, 
ingericht bij K.B. van 28 juni 1927, ter 
uitvoering van art. 53 wet van 30 juli 
1926, die betrekking hebben op de 
samenstelling van dat rechtscollege, t.w. 
de aanwijzing door de voorzitter van de 
raad, van de !eden die in een bepaalde 
zaak zitting moeten nemen, raken de 
openbare orde. 

15 september 1981 78 

9. - Definitieve beslissing van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart -
Beslissing nietig verklaard - Die nietig
verklaring brengt nietigverklaring mee 
van de vroegere beslissingen waarbij 
onderzoeksdaden worden bevolen. 

Wanneer een definitieve beslissing van 
de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
nietig verklaard wordt, brengt die nietig
verklaring de nietigverklaring mee van 
de vroegere beslissingen alvorens recht 
te doen waarbij onderzoeksdaden wor
den bevolen, zodat die onderzoeksdaden 
opnieuw moeten worden verricht door de 
anders samengestelde raad waarnaar de 
zaak wordt verwezen. 

15 september 1981 78 

10. - Strafzaken - Vermogen van de 
rechter ermee rekening te houden dat 
het openbaar ministerie in bepaalde 
zaken niet heeft vervolgd - Grenzen. 

De rechter die kennis neemt van ver
volgingen wegens een misdrijf mag zich 
bij de beoordeling van de feiten niet het 
recht toeeigenen om rekening te houden 
met gevallen waarin het openbaar minis
terie o.g.v. zijn prerogatieven heeft 
gemeend niet te moeten vervolgen, tenzij 
de veralgemeende toepassing ervan voor 
de beklaagde een geval van onoverkome
lijke dwaling heeft doen ontstaan. 

9 december 1981 491 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele zaken - Veroordeling van 
de beklaagde door het hoi van beroep 
wegens het ten Jaste gelegde feit, anders 
gekwalificeerd, en waarop hij uitgeno
digd werd zich te verdedigen - Wette
iljke veroordeling. 

De regel van de dubbele aanleg in cor
rectionele zaken wordt niet geschonden 
door het hof van beroep dat, na de be
klaagde te hebben uitgenodigd zich ~e 
verdedigen op het ten laste gelegde fe1t, 
anders omschreven, hem wegens de 
heromschreven telastlegging veroordeelt. 

2 februari 1982 716 

12. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - De rech
ter is verplicht aan het bij hem aanhan
gige feit zijn wettelijke kwalificatie te 
geven. 

In correctionele en politiezaken moet 
de rechter bij wie een strafbaar feit.aan
hangig is, zowel in eerste aanleg als in 
boger beroep, hieraan zijn wettelijke 
kwalificatie geven, mits het recht van 
verdedigmg in acht te nemen. 

2 februan 1982 716 
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13. - Jeugdrechtbank - Kennisne
ming - Wet Jeugdbescherming 8 april, 
art. 36, 1° en :!' - Feit waarvan de recht
bank kennis neemt - Niet als misdrijf 
omschreven - Gevolg. 

Wanneer de jeugdrechtbank op grand 
van art. 36, 1' en 2°, en niet van art. 36, 
4', Wet Jeugdbescherming 8 april 1965 
kennis neemt van een zaak, neemt zij 
geen kennis van een als misdrijf om
schreven feit en behoeft zij daarvan, der
halve, eventueel niet de wettelijke om
schrijving te vermelden; uit de omstan
digheid dat de rechtbank geen maatregel 
heeft getroffen t.a.v. de minderjarige aan 
wie zodanig feit ten laste was gelegd, 
kan niet worden afgeleid dat die minder
jarige geen strafbaar feit heeft gepleegd. 

9 februari 1982 746 

14. - Strafzaken - Strafvordering -
Verwittiging door de rechter van de 
beklaagde dat hij zich dient te verdedi
gen tegen een andere omschrijving van 
het vervolgde feit - Veroordeling op 
grand van de oorspronkelijke omschrij
ving - Geen verplichting de beklaagde 
te verwittigen dat hij zich hiertegen te 
verdedigen heeft. 

De rechter die de beklaagde ervan ver
wittigd heeft dat hij zich dient te verde
digen tegen een andere omschrijving van 
het vervolgde feit is niet verplicht, zo hij 
hem niettemin veroordeelt op grond van 
de oorspronkelijke omschrijving, hem te 
verwittigen dat hij zich hiertegen te ver
dedigen heeft. 

9 februari 1982 746 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling van de beklaagde wegens 
een ander misdrijf dan dat waarvoor hij 
was vervolgd - Wettigheid van de 
veroordeling - Vereiste. 

Niet onwettig is de veroordeling van 
de beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan dat waarvan melding was gemaakt 
in de verwijzingsbeschikking, indien is 
vastgesteld dat het aldus in aanmerking 
genomen feit hetzelfde is als dat waarop 
de vervolging was gegrond of daarin was 
begrepen. 

11 mei 1982 1118 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

16. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Schade veroorz.aakt 
door een misdrijf - Conclusie van par
ti.ien waarin zij elke betwisting over het 
oorzakelijk verband tussen schade en 
misdrijf uitsluiten - Oorzakelijk ver
band dat noodzakelijkerwijs betrekking 

heeft op het misdrijf en derhalve de 
openbare orde raakt - Strafrechter niet 
gebonden door het akkoord van partijen. 

14 oktober 1981 233 

17. - Erkenning van een recht -
Grondslag van het recht - Schending 
van de wet - Onwettigheid. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de rechter het door een 
partij aangevoerde recht erkent, wan
neer hij daarbij ook vaststelt dat de toe
stand, waarop hij dat recht laat steunen, 
door die partij zelf tot stand is gebracht 
met schending van de wetten of regle
menten. 

18 maart 1982 890 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

18. - Arresten van het Europees Hoi 
Rechten van de Mens, artt. 45, 50 en 53 
van het Europees Verdrag - Geen gezag 
erga omnes, a.m. voor de Belgische 
hoven en rechtbanken bij de beslechting 
van andere zaken - Begrip. 

Hoewel de Staat ten laste waarvan het 
Europees Hof schending van bepalingen 
van het Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft vastgesteld, internationaal 
rechtelijk verplicht is zich te gedragen 
naar het arrest van dat hof over die 
zaak, valt evenwel noch uit het Verdrag, 
noch uit enige internationaalrechtelijke 
regel of uit enige nationaalrechtelijke 
bepaling af te leiden dat vorenbedoeld 
arrest of andere arresten van het Euro
pees Hof erga omnes gelden en dwin
gend gezag hebben voor de Belgische 
rechterlijke instanties bij de beslechting 
van andere zaken. (Impliciet.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

21 januari 1982 647 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTEN VAN DE MENS 
1. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 14 - Discriminatieverbod 
- Begrip. 

Krachtens art. 6bis Gw. en overeen
komstig art. 14 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens moet het genot van de 
rechten en vrijheden aan de Belgen toe-
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gekend, zonder discriminatie worden 
verzekerd. 

18 september 1981 103 

2. - Strafzaken - Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, art. 6, 
lid 3, lett. d - Draagwijdte van die bepa
ling. 

Art. 6, lid 3, lett. d, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
kent aan de beklaagde het recht toe 
getuigen op te roepen en ze te doen 
ondervragen onder dezelfde voorwaarden 
als de getuigen a charge, maar belet niet 
dat de rechter op onaantastbare wijze 
doch met eerbiediging van de rechten 
van de verdediging oordeelt of een bijko
mende onderzoeksmaatregel, onder meer 
een getuigenverhoor, gevraagd door de, 
beklaagde, nodig is om tot zijn overtui
ging te komen. 

6 oktober 1981 188 
3. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 8 - Recht van een ieder 
op eerbiediging van zijn prive- en gezins
Jeven, z1jn huis en z1jn briefwisseling -
Inmenging van bet openbaar gezag in de 
uitoefening van dat recht - Vereisten. 

Hoewel de uitzondering van art. 8, lid 
2, Europees Verdrag Rechten van de 
Mens op het door dit verdrag gewaar
borgd recht van een ieder op eerbiedi
ging van zijn prive- en gezinsleven, zijn 
huis en zijn briefwisseling, strikt moet 
worden uitgelegd, blijkt daaruit nochtans 
dat het openbaar gezag de uitoefening 
van dat recht kan beperken, mits die in
menging geschiedt bij wege van een wet, 
waarin onder meer bescherming van de 
openbare veiligheid en van de openbare 
orde wordt beoogd. 

7 oktober 1981 193 

4. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 14 - Onderscheid in de 
behandeling bij de uitoefening van de 
rechten en vnjheden - Maatregelen die 
daartoe door de gezagsorganen zijn 
genomen op de door het Verdrag bestre
ken gebieden - Vereisten. 

Art. 14 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens verbiedt niet elk onderscheid in 
behandeling bij de uitoefening van de 
toegekende rechten en vrijheden; het be
ginsel van gelijke behandeling wordt ai
leen dan miskend, wanneer het onder
scheid willekeurig is, d.w.z. wanneer het 
niet op een objectieve en redelijke wijze 
kan worden gerechtvaardigd; dit moet 
worden beoordeeld in het licht van het 

doel en de gevolgen van de getroffen 
maatregel en met inachtneming van de 
in democratische samenlevingen gelden
de algemene beginselen; de nationale ge
zagsorganen blijven vrij in de keuze van 
de maatregelen die zij geschikt achten 
ter regeling van de door het Verdrag be
streken gebieden, zij het dan dat die 
maatregelen moeten beantwoorden aan 
de eisen van het Verdrag. 

7 oktober 1981 193 

5. - Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 10 - Vnjheid van 
meningsuiting - Vervallenverklaring 
van het recht om dee] te nemen aan de 
exploitatie, de administratie, de redactie, 
het drukken of verspreiden van een dag
blad o_f gelijk welke publikatie (art. 
123sexJes, ff, Sw.) - Maatregel die 
nodig is in de zin van art. 10, o.m. voor 
de bescherming van de goede zeden en 
de rechten van anderen alsook van de 
openbare orde. 

De beperkingen ex art. 123sexies, 6', 
Sw., gew. bij wet van 30 juni 1961, van 
de vrijheid van meningsuiting, gaan niet 
verder dan die welke zijn toegestaan bij 
art. 10, lid 2, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens; enerzijds beperkt die wet 
de vrijheid van meningsuiting in de 
gevallen van art. 123sexies Sw. enkel op 
politiek gebied, in zoverre zulks in een 
democratische samenleving nodig is, 
o.m. voor de bescherming van de goede 
zeden en de rechten van anderen, alsook 
van de openbare orde, anderzijds staat 
zij onder bepaalde voorwaarden het 
herstel toe in de rechten waarvan de 
veroordeelde vervallen is verklaard. 

21 oktober 1981 271 

6. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.3, d - Draagwijdte van 
die bepaling. 

Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens kent aan de beklaagde het 
recht toe getuigen op te roepen en ze 
onder dezelfde voorwaarden te doen 
ondervragen als de getuigen a charge, 
maar belet niet dat de rechter op onaan
tastbare wijze en met inachtneming van 
het recht van verdediging oordeelt of een 
bijkomende onderzoeksmaatregel nood
zakelijk is, met name of hij een getuige 
zowel a decharge als a charge nog moet 
horen om tot zijn overtuiging te kunnen 
komen. 

3 november 1981 328 
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7. - Europees Verdrag Rechten van van de artt. 335, 336 e.v. van voormeld 

wetboek. de Mens, art. 8 - Draagwijdte inzake 
inkomstenbelastingen. 

Wanneer de administratie de belasting
aangifte van de belastingplichtige wij
zigt en de belastbare grondslag vaststelt 
op basis van tekenen en indicien van 
gegoedheid of van feitelijke vermoedens 
heeft de belastingplichtige het recht te 
bewijzen dat de bewijsmiddelen van de 
administratie geen bewijswaarde hebben 
en dat die wijziging derhalve niet 
gegrond is; het recht op eerbiediging van 
het prive-leven, waarvan sprake is in art. 
8 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, wordt dus niet miskend door de 
wetsbepalingen, waaruit volgt dat, wan
neer de belastingplichtige, die zijn prive
leven wil vrijwaren en daarom weigert 
de bewijskrachtige gegevens voor te leg
gen waardoor hij de bewijswaarde van 
de door de administratie aangegeven 
tekenen en indicH~n van gegoedheid of 
van de feitelijke vermoedens kan ontze
nuwen, de belastbare grondslag naar 
recht wordt vastgesteld op basis van de 
tekenen en indicien en van vermoedens. 

19 november 1981 385 

8. - Vnje meningsuiting Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 10-
Beperking. 

Art. 14 Gw., evenals art. 10 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, waar
borgt de vrijheid van meningsuiting op 
elk gebied en verbiedt dat de overheid 
de uitoefening van die vrijheid onder
werpt aan een preventieve controle op 
die meningsuiting; die bepalingen waar
borgen evenwel die vrijheid niet onbe
perkt en verzetten zich met name niet 
tegen de reglementering, ja zelfs het ver
bod van handelsreclame in de uitzendin
gen via kabeltelevisie; zodanige regle
mentering of zodanig verbod moet echter 
verenigbaar zijn met de gemeenschaps
rechtelijke bepalingen. 

9 december 1981 491 

9. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Draagwijdte. 

9 december 1981 496 

10. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Draagwijdte. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
zaak is berecht door een magistraat die 
als voorzitter van de raadkamer, beslist 
heeft over de voorlopige hechtenis en 
over de verwijzing naar de correctionele 
rechtbank, valt niet af te leiden dat de 
zaak niet op een eerlijke wijze is behan
deld door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie, in de zin 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

19 januari 1982 636 

11. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Art. 6, lid 1 - Openbaarheid 
- Ni~t toepasselijk op tuchtprocedures, 
a.m. mzake geneesheren. 

Ingevolge art. 6, lid 1, Europees Ver
drag Rechten van de Mens moet de rech
ter, wanneer hij te beslissen heeft over 
een geschil inzake burgerlijke rechten 
en verplichtingen, de zaak openbaar be
handelen en beslechten. Dat voorschrift 
geldt. echter niet voor tuchtprocedures, 
o.m. mzake geneesheren; immers ener
zijds, hebben zodanige procedured enkel 
tot doel te onderzoeken en te beslissen 
of de regels inzake de plichtenleer zijn 
overtreden dan wei of afbreuk is gedaan 
aan de eer of de waardigheid van het be
roep en, zo ja, een tuchtsanctie op te leg
gen, waarbij de omstandigheid dat de 
sanctie kan bestaan in het verbod of de 
schorsing van het recht het beroep uit te 
oefenen, van een tuchtvervolging geen 
geschil over burgerlijke rechten en ver
plichtingen maken, en de afloop van de 
tuchtprocedure slechts onrechtstreeks 
bepalend is voor de uitoefening van het 
beroep, en, anderzijds, is de voorgeschre
ven openbaarheid niet te verenigen met 
de discretie die in tuchtprocedures, zowel 
in het algemeen belang, o.a. van het be
roepsgeheim, als in het belang van de 
tuchtrechtelijk vervolgde is opgelegd. 
(Eerste en tweede zaak.) 

21 januari 1982 647 
Uit de enkele omstandigheid dat de 

voorzitter van het hof van assisen krach- 12. - Europees Verdrag Rechten van 
tens de hem door art. 268 Sv. toegekende de Mens - Arresten van het Europees 
bevoegdheden, bij ontstentenis van ver- Hoi Rechten van de Mens - Artt. 45, 50 
zet of van opmerkingen aan de zijde van en 53 van dat Verdrag - Geen gezag 
partijen, aan de juryleden een ontwerp erga omnes - Begrip. 
va~ .vragen heeft overhandigd v66r de Hoewel de Staat ten laste waarvan het 
slmtmg van de debatten, .valt geen Europees Hof schending van bepalingen 
schending af te leiden van art. 6 Euro-j van het Europees Verdrag Rechten van 
pees Verdrag Rechten van de Mens of j de Mens heeft vastgesteld, internatio-
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naalrechtelijk verplicht is zich te gedra
gen naar het arrest van dat hof over die 
zaak, valt evenwel noch uit het Verdrag, 
noch uit enige internationaalrechtelijke 
regel of uit enige nationaalrechtelijke be
paling af te leiden dat vorenbedoeld ar
rest of andere arresten van het Europees 
Hof erga omnes gelden en dwingend ge
zag hebben voor de Belgische rechter
lijke instanties bij de beslechting van an
dere zaken. (Impliciet.) (Eerste en twee
de zaak.) 

21 januari 1982 647 

13. - Vaststellen van burgerlijke rech
ten en verplichtingen - Vereiste van 
behandeling van de zaak, binnen een 
redelijke term1jn, door een onafhanke
Jijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie welke bij de wet is ingesteld - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6, lid 1 - Onteigening ten algeme
nen nutte - Spoedprocedure - Wet 
26 juli 1962, artt. 7, 8 en 16, vervat in 
art. 5 - Bepalingen die niet onverenig
baar zijn met het voormelde vereiste van 
art 6, lid 1, van voormeld Verdrag. 

22 januari 1982 656 

14. - Strafzaken - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6, lid 3, b -
Begrip. 

De bepaling van artikel 6, lid 3, b, 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
luidens welke een ieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd, het recht 
heeft te beschikken over voldoende tijd 
en faciliteiten welke nodig zijn voor de 
voorbereiding van zijn verdediging, 
wordt niet geschonden wanneer de 
beklaagde, die werd uitgenodigd zich te 
verdedigen op het anders omschreven 
ten laste gelegde feit, zich over de zaak 
ten gronde heeft verdedigd, zonder, met 
het oog op zijn verdediging, uitstel van 
de zaak te vragen. 

2 februari 1982 716 

15. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Geen betrekking op de 
uitoefening van het recht van verdedi
ging voor de onderzoeksgerechten. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft geen betrekking op de 
uitoefening van het recht van verdedi
ging voor de onderzoeksgerechten, o.m. 
wanneer die een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwijzen. 

9 februari 1982 756 

16. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht van een ieder 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak - Begrip. 

Schending van het recht van verdedi
ging of van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, volgens hetwelk 
een ieder recht heeft op een eerlijke be
handeling van zijn zaak, valt niet af te 
leiden uit het enkele feit dat de rechter 
zijn beslissing heeft laten steunen op ge
gevens waaromtrent de eiser niet ge
meend heeft te moeten concluderen, hoe
wel hij zulks wel had kunnen doen. 

16 maart 1982 879 

17. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Niet contradictoir 
deskundigenonderzoek in strafzaken -
Geen schending van die bepaling. 

De regel dat een deskundigenonder
zoek in strafzaken op niet contradictoir 
wijze wordt uitgevoerd, betekent op zich
zelf niet dat art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens is geschonden of 
dat het recht van verdediging is mis
kend. 

23 april 1982 1021 

18. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art 6.1 - Recht op een onaf
hankelijke en onpartijdige rechtbank -
Onafhankelijke en onpartijdige recht
bank - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
tuchtrechtscollege geheel of ten dele is 
samengesteld uit leden die hetzelfde of 
een gelijkaardig beroep uitoefenen, of 
dezelfde professionele hoedanigheid heb
ben als de personen die voor hen ver
schijnen, kan niet worden afgeleid dat 
dit college niet onafhankelijk en niet 
onpartijdig zou zijn, met name in de zin 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

30 april 1982 1061 

19. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 - Rechter die als 
lid van de correctionele rechtbank deel
neemt aan de berechting van een zaak 
waarin hij als onderzoeksrechter is opge
treden - Uit die enkele omstandigheid 
kan geen miskenning van genoemd arti
kel worden afgeleid. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
rechter als lid van de correctionele recht
bank deelneemt aan de berechting van 
een zaak waarin hij als onderzoeksrech
ter is opgetreden, kan niet de misken
ning van art. 6, lid 1, Europees Verdrag· 
Rechten van de Mens worden afgeleid. 

4 mei 1982 1076 

20. Onpartijd1gheid van de recht-
bank - Algemeen rechtsbeginsel dat 
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door art. 6, lid 1, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens wordt gehuldigd. 

De regel luidens welke de rechtbank 
onpartijdig moet zijn, is een algemeen 
rechtsbeginsel dat door art. 6, lid 1, 
Europees Verdrag Rechten van de Mens 
wordt gehuldigd. 

4 mei 1982 1076 

21. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 3- Recht om niet te wor
den onderworpen o.m. aan onmenselijke 
of vernederende behandelingen - Be
straffing van overspel overeenkomstig de 
wet - Geen schending van voormeld 
recht. 

Schending van het bij art. 3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens gewaar
borgde recht om niet te worden onder
worpen aan folteringen, noch aan on
menselijke of vernederende behandelin
gen of straffen valt niet af te leiden uit 
het enkele feit dat overeenkomstig de 
wet tegen de beklaagde wegens overspel 
een gerechtelijk onderzoek is ingesteld 
en hij daarna is vervolgd en veroordeeld, 
of dat de veroordeling in openbare te
rechtzetting is uitgesproken. 

15 juni 1982 1272 

22. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 8- Recht op eerbiediging 
op het gezinsleven - Inmenging van het 
openbaar gezag in het prive-leven met 
het oog op bestraffing van overspel -
Geen schending van het recht op eerbie
diging van het gezinsleven. 

Schending van het bij art. 8 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens gewaar
borgde recht op eerbiediging van het ge
zinsleven valt niet af te leiden uit het en
kele feit dat het openbaar gezag zich, 
door de bij de wet bepaalde bestraffing 
van het overspel van de beklaagde, in 
diens onwettig gezin heef gemengd. 

15 juni 1982 1272 

23. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 8- Recht op eerbiediging 
van het prive-Jeven - Inmenging van 
het openbaar gezag in het prive-leven 
met het oog op de bestraffing van over
spel- Geen schending van het recht op 
eerbiediging van het prive-Jeven. 

De rechter beslist wettig dat de inmen
ging van het openbaar gezag in het 
prive-leven met het oog op bestraffing 
van overspel het recht op eerbiediging 
van het bij art. 8 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens gewaarborgde 
prive-leven niet miskent, wanneer hij 
erop wijst dat overspel door de wetgever 
strafbaar is gesteld, en daarbij over-

weegt dat deze heeft kunnen oordelen 
dat die maatregel in de Belgische samen
leving nodig is voor de bescherming van 
de goede zeden en van het recht op hu
welijkstrouw. 

15 juni 1982 1272 

24. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 10 - Recht op vrijheid van 
meningsuiting - Bestraffing, overeen
komstig de wet, van openbare schennis 
van de goede zeden ter gelegenheid van 
een demonstratie - Geen schending van 
het recht op vrijheid van meningsuiting. 

Bestraffing, overeenkomstig de artt. 
385 en 386 Sw., van openbare zeden
schennis ter gelegenheid van een 
demonstratie is geen beperking van de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting die onverenigbaar is met 
art. 10 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

15 juni 1982 1279 

25. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 3 - Niemand mag worden 
onderworpen aan folteringen noch aan 
onmenselijke of vernederende behande
lingen of straffen - Onmenselijke of 
vernederende behandelingen of straffen 
- Begrip. 

Een interneringsmaatregel, in de zin 
van de wet van 27 nov. 1891 tot beteuge
ling van de landloperij en de bedelarij, is 
op zichzelf geen vernederende behande
ling; hij verbiedt niet dat de landloper, 
die ter beschikking van de regering is 
gesteld om voor onbepaalde tijd in een 
toevluchtshuis te worden gei:nterneerd, 
aan het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn een materiele hulp 
vraagt, en dat hij, ingeval zulks hem 
wordt toegestaan, aan de minister van 
Justitie, overeenkomstig art. 18, tweede 
lid, wet van 27 nov. 1891, vraagt dat hij 
in vrijheid wordt gesteld. 

16 juni 1982 1302 

RECHT VAN VERDEDIGING 
1. - Strafzaken - Verzoek om een 

bijkomende onderzoeksmaatregel - Ver
zoek door de rechter afgewezen omdat 
hij die maatregel niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen - Miskenning 
van het recht van verdediging - Begrip. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of wenselijk
heid van een bijkomende onderzoeks
maatregel en miskent het recht van 
verdediging niet als hij het verzoek om 
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een dergelijke maatregel afwijst omdat 
hij die niet nodig acht om tot zijn over
tuiging te komen. 

5. - Strafzaken - Verzoek om een 
bijkomend onderzoek - Weigering door 
de rechter op grand dat hij die maatre-

9 september 1981 36 gel niet noodzakelijk acht om tot z~in 

2. - Bescherming van de maatschap
plj - Internering door het hof van 
beroep bevolen zonder dat uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat de beklaagde, die door de cor
rectionele rechtbank tot een straf werd 
veroordeeld, is aangezocht om zijn ver
weermiddelen omtrent de eventualiteit 
van een dergelijke maatregel voor te 
dragen - Beklaagde en zijn raadsman 
van die eventualiteit in kennis gesteld 
door de vorderingen tot internering van 
de procureur des Konings voor de raad
kamer - Geen miskenning van het 
recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door het hof van beroep dat ten 
laste van de beklaagde, die door de cor
rectionele rechtbank tot een straf was 
veroordeeld, een interneringsmaatregel 
uitspreekt, zonder dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting, waarop de zaak is 
onderzocht, vermeldt dat de beklaagde is 
aangezocht om zijn verweermiddelen 
omtrent de eventualiteit van een derge
lijke maatregel voor te dragen, als uit de 
gedingstukken blijkt dat de procureur 
des Konings voor de raadkamer, over
eenkomstig de wet tot bescherming van 
de maatschappij, de internering had 
gevorderd en dat de beklaagde en zijn 
raadsman zodoende wisten dat het von
nisgerecht eventueel de internering zou 
uitspreken. 

overtuiging te komen - Beslissing waar
uit niet noodzakelijk valt af te Jeiden 
dat het recht van verdediging is geschon
den. 

Het Hof kan uit de loutere afwijzing 
door de rechter van een verzoek om een 
bijkomende onderzoeksmaatregel op 
grond dat die maatregel niet noodzake
lijk was om tot zijn overtuiging te 
komen, niet afleiden dat het recht van 
verdediging is geschonden. 

3 november 1981 328 

6. - Strafzaken - Vraag om een bij
komend onderzoek - Weigering van de 
rechter op grand dat hij het onderzoek 
niet gepast acht - Beslissing waaruit 
niet noodzakelijk schending van het 
recht van verdediging valt af te leiden. 

24 november 1981 410 

7. - Burgerlijke zaken - Verzoek om 
een bijkomend onderzoek - Beslissing 
waaruit blijkt dat de rechter die maatre
gel niet noodzakelijk achtte om tot zijn 
overtuiging te komen - Geen schending 
van het recht van verdediging- Begrip. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging, noch art. 3 
Pachtwet 4 nov. 1969, krachtens hetwelk 
de pachter, bij gebreke van een schrifte
lijke pachtovereenkomst, de aanvangsda
tum van de pacht door alle middelen van 
recht mag bewijzen, worden geschonden 
door de rechter die niet oordeelt dat 
zodanige rechtsmiddelen niet mogen 

16 september 1981 86 worden aangewend voor het bewijs van 
de aanvangsdatum van die pacht, maar 
beslist dat een andere datum dan die 
welke de pachter opgeeft, vaststaat op 
grond van vermoedens waarop hij zijn 
overtuiging grondt, zonder dat verder 
getuigenverhoor of andere vermoedens 

3. - Strafzaken - Verzoek om bijko
mend onderzoek - Weigering door de 
rechter op grand dat hij de maatregel 
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen - Beslissing waaruit niet nood
zakelijk kan worden afgeleid dat het 
recht van de verdediging is miskend. 

6 oktober 1981 185 

4. - Strafzaken - Dagvaarding regel
matig betekend aan de door de 
beklaagde gekozen woonplaats - Af
schrift niet afgegeven aan de betrokkene 
- Omstandigheid waardoor het recht 
van verdediging niet is geschonden, daar 
de beklaagde overigens tijdens het 
geding meermaals is verschenen en van 
aile stukken in het dossier kennis heeft 
kunnen nemen. 

14 oktober 1981 230 

nog nut hebben. 
11 december 1981 507 

8. - Strafzaken - Verzoek om een 
bijkomende onderzoeksdaad - Weige
ring omdat de rechter zulks niet nodig 
acht om tot zijn overtuiging te komen -
Op zichzelf geen schending van het recht 
van verdediging. 

22 december 1981 553 

9. - Strafzaken - Opsporingsonder
zoek door de procureur des Konings 
wegens een misdaad - Vorderingen tot 
correctionalisering van een misdaad en 
tot verwijzing van de verdachte naar de 
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correctionele rechtbank - Overzending 
van de stukken door de procureur des 
Konings naar de onderzoeksrechter om 
verslag uit te brengen voor de raadka
mer - Verdachte niet ondervraagd door 
de onderzoeksrechter - Geen misken
ning van het recht van verdediging. 

6 januari 1982 579 

10. Beslissing gegrond op een 
geheel van vermoedens - Feiten door 
partijen niet aangevoerd, noch aangeno
men en waarover zij evenmin tegen
spraak hebben gevoerd - Schending 
van het recht van verdediging. 

18 januari 1982 621 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Regelmatig in het debat gebracht stuk 
waarop de beklaagde en zijn raadsman 
zelf steunen - Beklaagde niet op de 
hoogte gebracht van de uitlegging die de 
rechter van dat stuk geeft - Geen mis
kenning van het recht van verdediging. 

2 februari 1982 716 

12. - Strafzaken - Strafvordering -
Beklaagde die zich over de zaak ten 
grande heeft verdedigd zonder aan te 
voeren dat de gevolgde procedure zijn. 
recht van verdediging miskende - Mis
kenning voor het eerst voor het Hoi aan
gevoerd - Niet ontvankelijk middel. 

2 februari 1982 716 

13. - Burgerlijke zaken - Verzoek 
om een bijkomende onderzoeksmaatre
gel afgewezen omdat die niet nodig is 
om de overtuiging van de rechter te ves
tigen - Miskenning van het recht van 
verdediging niet uit die enkele omstan
digheid af te leiden. 

8 februari 1982 733 

14. - Bevoegdheid van de wetgever in 
een bepaalde materie de uitoefening van 
het recht van verdediging aan bijzondere 
regels te onderwerpen. 

De wetgever heeft het recht in een be
paalde materie, zoals de procedure voor 
de onderzoeksgerechten en de rechtsmid
delen tegen de beslissing van die gerech
ten, de uitoefening van het recht van 
verdediging aan bijzondere regels te on
derwerpen. 

9 februari 1982 756 

15. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Geen betrekking op de 
uitoefening van het recht van verdedi
ging voor de onderzoeksgerechten. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft geen betrekking op de uit-

oefening van het recht van verdediging 
voor de onderzoeksgerechten, a.m. wan
neer die een verdachte naar de correctio
nele rechtbank verwijzen. 

9 februari 1982 756 

16. - Strafzaken - Begrip. 
Schending van het recht van verdedi-

ging of van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, volgens hetwelk 
een ieder recht heeft op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak, valt niet af te 
leiden uit het enkele feit dat de rechter 
zijn beslissing heeft laten steunen op 
gegevens waaromtrent de eiser niet 
gemeend heeft te moeten concluderen, 
hoewel hij zulks wel had kunnen doen. 

16 maart 1982 879 

17. - Medisch attest betreffende de 
beklaagde - Stuk uit het debat geweerd 

Wettigheid van de beslissing -
Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat 
medische attesten door de behandelende 
geneesheer van de beklaagde aan diens 
raadsman werden toegestuurd, volgt niet 
noodzakelijk dat zij werden afgegeven 
met schending van het medisch beroeps
geheim; derhalve niet naar recht verant
woord en gewezen met miskenning van 
het recht van verdediging is het arrest 
waarin de medische attesten uit het 
debat zijn geweerd op grand aileen dat 
die attesten door de geneesheer aan de 
raadsman van de beklaagde zijn toege
stuurd, zodat het medisch geheim zou 
geschonden zijn. 

6 april 1982 980 

18. - Strafzaken - Niet contradictoir 
deskundigenonderzoek - Geen misken
ning van het recht van verdediging. 

De regel dat een deskundigenonder
zoek in strafzaken op niet contradictoire 
wijze wordt uitgevoerd, betekent op zich
zelf niet dat art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens is geschonden of 
dat het recht van verdediging is mis
kend. 

23 april 1982 1021 

19. - Strafzaken Verzoek om een 
bijkomend onderzoek - Weigering door 
de rechter op grand dat hij de maatregel 
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen - Uit die beslissing valt niet 
noodzakelijk af te Jeiden dat het recht 
van verdediging is miskend. 

Het Hof kan uit de loutere afwijzing 
door de rechter van een verzoek om een 
bijkomende onderzoeksmaatregel, op 
grand dat die maatregel niet noodzake-
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lijk is om tot zijn overtuiging te komen, 
niet afleiden dat het recht van verdedi
ging is miskend. 

18 mei 1982 1154 

20. - Strafzaken Brief door een 
van de partijen aan de rechter gezonden 
na sluiting van de debatten - Eventuele 
heropening van het debat - Onaantast
bare beoordeling door de feitenrechter -
Verwerping van de brief indien g(!en 
heropening van het debat. 

Wanneer een partij, na sluiting der 
debatten, stukken wenst over te leggen, 
kan zij daartoe vragen dat de debatten 
worden heropend; de rechter beoordeelt 
het nut van de heropening op onaantast
bare wijze en, indien hij beslist dat het 
debat niet behoeft te worden heropend, 
staat hem niets anders te doen dan de 
stukken, die hij heeft ontvangen terwijl 
de zaak in beraad was, uit de procedure 
te weren. 

2 juni 1982 1215 

21. - Strafzaken Zaak behandeld 
zonder sereniteit - Miskenning van het 
recht van verdediging - Begrip. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend als blijkt dat de zaak niet op 
serene wijze is behandeld. Zulks is het' 
geval wanneer er zich ter terechtzitting 
tussen de rechter en de raadsman van 
de verdachte incidenten hebben voorge
daan, die zelfs geen verband hielden met 
de zaak en waarvan geen melding werd 
gemaakt in het proces-verbaal van de 
terechtzitting en wanneer daarbij, als 
antwoord op de conclusie van de ver
dachte volgens welke de feiten elk afzon
derlijk en in hun geheel het recht van 
verdediging miskenden en deden twijfe
len aan de sereniteit van het debat, de 
beslissing, zonder dat zij de werkelijk
heid van de aangevoerde incidenten 
tegenspreekt, erop wijst dat deze geens
zins betrekking hadden op het recht van 
verdediging van de verdachte en even
min verband hielden met de zaak. 

2 juni 1982 1219 

22. - Burgerlijke zaken - Stukken 
regelmatig aan de rechter overgelegd 
door partijen of door een van hen -
Stukken in een andere taal gesteld dan 
die van de procedure - Stukken uit het 
debat geweerd - Aantasting van het 
recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt ge
schonden wanneer de rechter stukken, 
die hem regelmatig door partijen of door 
een van hen tot staving van hun aan
spraken zijn overgelegd, uit het debat 

weert, op grand aileen dat die stukken in 
een andere taal zijn gesteld dan die van 
de procedure. (Algemeen beginsel inzake 
het recht van verdediging.) 

16 juni 1982 1296 

23. - Bescherming van de maatschap
pij - Middel ten betoge dat de raads
man van een gefnterneerde niet is opge
roepen voor de zitting van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij die 
te beslissen heeft over de wederopne
ming - Gemis aan feitelijke grondslag 
- Begrip. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat de raadsman van de ge"in
terneerde niet is opgeroepen voor de zit
ting van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, die over de weder
opneming te beslissen heeft, wanneer 
uit de bestreden beslissing blijkt dat de 
ge1nterneerde op die zitting door twee 
advocaten is bijgestaan, dat het. dossier 
vier dagen ter beschikking is gesteld van 
een van beide advocaten en dat de 
tweede advocaat door de commissie is 
gehoord. 

16 juni 1982 1298 

24. - Strafzaken - Bescherming van 
de maatschapp1j - Schending v:an het 
recht van verdediging voor de commissie 
niet aangevoerd door de raadsman van 
gefnterneerde - Aanvoering van die 
schending voor het Hof - Niet ontvan
kelijk cassatiemiddel. 

Voor het Hof kan niet voor het eerst 
worden aangevoerd een middel hieruit 
afgeleid dat de raadsman van de ge"inter
neerde, met miskenning van het recht 
van verdediging, niet tijdig inzage heeft 
kunnen nemen van een medisch verslag, 
terwijl die raadsman zulks niet voor de 
commissie heeft aangevoerd en evenmin 
heeft gevraagd dat de zaak zou worden 
verdaagd om een nieuwe conclusie te 
kunnen indienen. 

23 juni 1982 1333 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
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HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BE):.ASTINGZAKEN 

1. - Nietigverklaring van een admi
nistratieve handeling door de Raad van 
State - Voorwaarden waaronder de 
gewone rechtbank, waarbij een aanspra
kelijf'heidsvordering aanhangig is, moet 
besiissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een lout 
heeft begaan. 

Wanneer een gewone rechtbank 
rechtsgeldig kennis heeft genomen van. 
een aansprakelijkheidsvordering, ge
grond op machtsoverschrijding van de 
administratie door schending van grond
wettelijke of wettelijke regels die haar 
voorschrijven op een bepaalde wijze 
niets of wel iets te doen, en die machts
overschrijding aanleiding heeft gegeven 
tot nietigverklaring door de Raad van 
State v~n een administratieve handeling, 
moet dre rechtbank de machtsoverschrij
ding vaststellen; die rechtbank moet der
halve! behalve onoverkomelijke dwaling 
of emge andere oorzaak van vrijstelling 
van aansprakelijkheid, noodzakelijk be
slissen dat de bestuursoverheid wier han
deling nietig is verklaard, een' fout heeft 
begaan en, voor zover het oorzakelijk 
verband tussen de machtsoverschrijding 
en de schade bewezen is, bevelen dat die 
schade wordt hersteld. 

13 mei 1982 1134 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Burgerlijke zaken - Eindvonnis 
of tussengeschil over de ontvankelijk
heid van de vordering- Vonnis met ge
zag van gewijsde t.o.v. de ontvanke
Jijkheid. 

Een vonnis in burgerlijke zaken dat 
?eslist ?at een vordering ontvankelijk en 
m begmsel gegrond is, doch dat een 
onderzoeksdaad beveelt alvorens uit
spraak te doen over het geschil, is een 
eindvonnis op tussengeschil ten opzichte 
van de ontvankelijkheid van de vorde-

ring en heeft dienaangaande gezag van 
gewijsde. (Artt. 19 en 24 Ger.W.) 

10 september 1981 46 
3. - Burgerlijke zaken - Gezag van 

gewijsde - Wettelijke bewijswaarde van 
de beslissing met gezag van gewijsde -
Strekking t.a. v. derden. 

Hoewel het gezag van het rechterlijk 
gewijsde als onweerlegbaar vermoeden 
betrekkelijk is in die zin dat het slechts 
tussen de partijen kan worden ingeroe
pen, toch heeft de betrokken beslissing 
wettelijke bewijswaarde t.a.v. derden, 
meer bepaald als weerlegbaar vermoe
den en onder voorbehoud van de rechts
middelen die de wet toekent, inzonder
heid derdenverzet. 

16 oktober 1981 251 

4. - Burgerlijke zaken - Vonnis waar
in een uitlegging wordt gegeven van 
een vonnis waarbij echtscheiding werd 
toegestaan - Geen gezag van gewijsde 
van het eerstbedoelde vonnis wat betreft 
de betekenis en de draagwijdte van het 
Jaatstbedoelde vonnis - Begrip. 

De redengeving van het vonnis van 
een jeugdrechtbank waarin uitspraak 
wordt gedaan over de vordering van een 
uit de echt gescheiden echtgenote om de 
bewaring over een gemeenschappelijk 
kind te verkrijgen en waarin wordt be
slist dat die bewaring aan de moeder toe
komt, ingevolge het vonnis waarbij de 
echtscheiding werd toegestaan, heeft 
geen gezag van gewijsde. 

6 november 1981 353 

5. - Burgerlijke zaken Gezag van 
gewijsde - Beslissing over vorderingen 
die gegrond zijn op verschillende oorza
ken - Geen gezag van gewijsde. 

De oorzaak van de vordering op grond 
van aansprakelijkheid wegens een over
treding van art. 8 Wegverkeersreglement 
door een van de vrachtwagenbestuurders 
van een vennootschap en de oorzaak van 
de vordering op grand van aansprake
lijkheid wegens de fout van andere aan
gestelden ~~n dezelfde vennootschap, die 
de gevaarhJke toestand ontstaan uit de 
bedoelde overtreding niet hebben verhol
pen, zijn verschillend; de beslissing op 
een van de vorderingen kan derhalve 
geen gezag van gewijsde hebben t.a.v. de 
andere vordering. (Art. 23 Ger.W.) 

24 december 1981 569 

6. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
f!ewijsde - Begrip. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
is beperkt tot wat de rechter heeft be-
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slist over een punt dat in betwisting was 
en tot wat, ten gevolge 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 die 
beslissing uitmaakt. (Art. 23 Ger.W.) 

24 december 1981 569 

7. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
gewijsde - Begrip. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van een vroeger vonnis wordt niet mis
kend door een later arrest, wanneer het 
onderwerp en de oorzaak van de vorde
ringen waarop elk van die beslissingen 
uitspraak doet, niet dezelfde zijn. 
(Art. 23 Ger.W.) 

23 april 1982 1019 

8. - Burgerlijke zaken Gezag van 
gewijsde - Begrip. 

Het gezag van gewijsde kleeft aan het
geen de rechter werkelijk heeft beslist 
over een geschilpunt dat hem door par
tijen expliciet of impliciet ter beslissing 
was onderworpen, onverschillig of die 
beslissing voorkomt in het beschikkende 
gedeelte dan wel onder de consideran
sen; hetzelfde gezag kleeft ook aan de 
redenen waarop de beslissing noodzake
lijk steunt. (Art. 23 Ger.W.) 

14 mei 1982 1140 

9. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
gewijsde - Vordering tussen dezelfde 
part1jen - Begrip. 

Het gezag van gewijsde van een rech
terlijke beslissing in burgerlijke zaken 
kan worden opgeworpen, niet alleen door 
en tegen degene die als eiser of verweer
der in het geding is opgetreden, maar 
ook door en tegen degene die in het 
geding is tussengekomen of tot tussen
komst is opgeroepen, zij het slechts tot 
bindendverklaring. (Art. 23 Ger.W.) 

14 mei 1982 1140 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

10. - Strafzaken - Bescherming van 
de maatschappij - Beslissing van de 
correctionele rechtbank dat de geestes
toestand van een beklaagde de toepas
sing van de wet tot bescherming van de 
maatschappij niet verantwoordt - Be
slissing zonder gezag van gewijsde t.a.v. 
een commissie tot bescherming van de 
maatschappij die uitspraak moet doen 

over de handhaving van de internering 
die m.b.t. andere feiten was beslist. 

W anneer de correctionele rechtbank 
beslist dat de geestestoestand van een 
beklaagde, ten tijde van de door haar 
berechte feiten en van de uitspraak van 
het vonnis geen verantwoording ople
verde voor de toepassing van de wet tot 
bescherming van de maatschappij, heeft 
haar vonnis geen gezag van gewij sde 
m.b.t. de geestestoestand van die gei:nter
neerde, waarvoor een commissie tot be
scherming van de maatschappij uitspraak 
dient te doen, gelet op een vroegere 
internering, die was beslist door een 
ander gerecht dat over andere feiten 
uitspraak had gedaan. 

30 september 1981 168 

11. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing van de 
rechter dat de burgerlijke partij recht 
heeft op schadevergoeding - Tweede 
beslissing van de rechter waarin hij ver
klaart dat hij de vordering van de bur
gerlijke partij tot herstel van diezelfde 
schade niet kan inwjfjigen - Misken
ning van het gezag van gewijsde. 

28 oktober 1981 306 

12. - Strafzaken - Gezag van rech
terlijk gewijsde ·- Gedeeltelijke vernieti
g1·ng van een beslissing - Rechter op 
verwijzing die de beslissing wijzigt op 
een punt waarvoor geen vernietiging was 
uitgesproken - Miskenning van het 
gezag van gewifsde. 

Wanneer een vonnis, waarover het Hof 
reeds een cassatiearrest heeft gewezen, 
niet is vernietigd in zoverre het op de 
burgerlijke rechtsvordering beslist dat 
de beklaagde een fout heeft begaan 
waarvoor hij ingevolge art. 1382 B.W. ten 
dele aansprakelijk is, kan de rechter op 
verwijzing niet zonder miskenning van 
het gezag van gewijsde beslissen dat die 
beklaagde geen fout in oorzakeiijk ver
band met het ongeval heeft begaan. 

3 november 1981 323 

13. Strafzaken Vervolging 
wegens een strafbaar feit van v66r een 
veroordeling - Beoordeling door de 
rechter of feiten al dan niet een enkel 
strafbaar feit opleveren - Vereisten en 
gevolg. 

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
er voor misdrijven vroeger al een defini
tieve strafrechtelijke veroordeling is uit
gesproken en dat andere als misdrijf 
aangemerkte feiten, die bij hem aanhan
gig zijn gemaakt, v66r die beslissing zijn 
gepleegd, dient hij, alvorens te beslissen 
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of de feiten al dan niet een enkel straf
baar feit opleveren, na te gaan of de 
dader met een en hetzelfde opzet heeft 
gehandeld; aileen als de feitenrechter 
vaststelt dat de gezamen!ijke feiten 
wegens de eenheid van opzet een enkel 
strafbaar feit opleveren, mag hij wegens 
het rechterlijk gewijsde van de vroegere 
beslissing en wegens het verval van de 
strafvordering die er het gevolg van is, 
niet beslissen of de dader van de feiten 
die voor hem zijn gebracht, zich al dan 
niet daaraan schuldig heeft gemaakt. 

16 december 1981 533 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

14. - Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag, art. 177 - Arresten van 
het E.E.G.-Hoi van Justitie - Gezag van 
gewijsde - Draagwijdte. 

De met toepassing van art. 177 E.E.G.
Verdrag gewezen arresten van het Hof 
van Justitie hebben wel het specifieke 
gezag en de specifieke uitwerking 
voortvloeiende uit de door het Verdrag 
aan het Hof van Justitie toegekende 
bevoegdheid, doch niet het gezag van het 
rechterlijk gewijsde, in de zin van de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

9 december 1981 491 

15. - Arresten van het Europees Hoi 
Rechten van de Mens, artt. 45, 50 en 53 
van het Europees Verdrag - Geen gezag 
erga omnes, a.m. voor de Belgische 
hoven en rechtbanken bij de beslechting 
van andere zaken - Begrip. 

Hoewel de Staat ten laste waarvan het 
Europees Hof schending van bepalingen 
van het Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft vastgesteld, internationaal 
rechtelijk verplicht is zich te gedragen 
naar het arrest van dat hof over die 
zaak, valt evenwel noch uit het Verdrag, 
noch uit enige internationaalrechtelijke 
regel of uit enige nationaalrechtelijke 
bepaling af te leiden dat vorenbedoeld 
arrest of andere arresten van het Euro
pees Hof erga omnes gelden en dwin
gend gezag hebben voor de Belgische 
rechterlijke instanties bij de beslechting 
van andere zaken. (Impliciet.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

21 januari 1982 647 

RECHTERLIJKE MACHT 
1. - Arresten van het Europees Hoi 

Rechten van de Mens - Artt. 45, 50 en 
53 van het Europees Verdrag - Geen 
gezag erga omnes, a.m. voor de Bel
gische hoven en rechtbanken bij de be
slechting van andere zaken - Begrip. 

Hoewel de Staat ten laste waarvan het 
Europees Hof schending van bepalingen 
van het Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft vastgesteld, internationaal 
rechtelijk verplicht is zich te gedragen 
naar het arrest van dat hof over die 
zaak, valt evenwel noch uit het Verdrag, 
noch uit enige internationaalrechtelijke 

I 
regel of uit enige nationaalrechtelijke 
bepaling af te leiden dat vorenbedoeld 
arrest of andere arresten van het Euro-

1 

pees Hof erga omnes gelden en dwin
gend gezag hebben voor de Belgische 
rechterlijke instanties bij de beslechting 
van andere zaken. (Impliciet.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

21 januari 1982 647 

2. - Opportuniteit van de handhaving 
van een krachtens art. 200, eerste lid, 
Wetboek van de met het Zegel Gelijkge
stelde Taksen genomen koninklijk be
sluit - Geen toezicht van de Rechter
lijke Macht. 

2 februari 1982 716 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK IlL - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Straizaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Bepalingen inzake rechterlijke 
organisatie - Bepalingen van openbare 
orde. 

De bepalingen van het reglement van 
de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart, 
ingericht bij K.B. van 18 juni 1927, ter 
uitvoering van art. 53 wet van 
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30 juli 1926, die betrekking hebben op de 
samenstelling van dat rechtscollege, t.w. 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN de aanwijzing, door de voorzitter van de 

raad, van de leden die in een bepaalde 
zaak zitting moeten nemen, raken de 
openbare orde. 

15 september 1981 78 

2. - Rechtbank van eerste aanleg 
Kamer bestaande uit drie rechters -
Rechters en plaatsvervangende rechters 
verhinderd- Art. 322 Gerechtelijk Wet
hoek - Advocaat die dertig jaar oud is, 
opgeroepen om zitting te nemen - In
schrijving op het tableau van de Orde 
van Advocaten vereist. 

5 februari 1982 731 

3. - Samenstemng van het rechtscol
lege - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te zijn in een zelfde zaak - Regel 
die de openbare orde raakt. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk niemand tegelijk rechter en par
tij mag zijn in een zelfde zaak of in een 
zaak waarin tussen dezelfde partijen 
identieke verweermiddelen kunnen wor
den opgeworpen, raakt de openbare or-

1 de. 
6 mei 1982 1091 

4. - Samenstelling van het rechtscol
lege - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te zijn in een zelfde zaak. 

Niemand mag tegelijk rechter en par
tij zijn in een zelfde zaak of in een zaak 
waarin tussen dezelfde partijen identie
ke verweermiddelen kunnen worden op
geworpen. (Algemeen rechtsbeginsel; 
artt. 292, 293, 297 en 304 Ger.W.) 

6 mei 1982 1091 

5. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te zijn in een zelfde zaak -
Essentiele regel voor de rechtsbedeling. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk niemand tegelijk rechter en par
tij mag zijn in een zelfde zaak of in een 
zaak waarin tussen dezelfde partijen 
identieke verweermiddelen kunnen wor
den opgeworpen, is een essentiiHe regel 
voor de rechtsbedeling. 

6 mei 1982 1091 

6. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Advocaat door wie de beklaagde 
was vertegenwoordigd - Verbod om in 
dezelfde zaak het ambt van rechter waar 
te nemen - Draagwijdte. 

6 mei 1982 1091 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

7. - Samenstej]jng van het rechtscol
Jege - Burgerlijke zaken - Beslissing 
alvorens recht te doen - Latere beslis
sing - Beslissing door dezelfde rechters 
niet vereist. 

Een arrest waarbij het hoger beroep 
ontvankelijk wordt verklaard maar waar
bij geen uitspraak wordt gedaan over de 
zaak zelf, zoals die voor een vroeger 
arrest alvorens recht te doen was voort
gebracht, en waarbij het debat wordt 
verworpen, zoals het tot aan dat arrest 
alvorens recht te doen was gevoerd, 
behoeft niet te worden gewezen door 
dezelfde rechter als het bedoelde arrest 
alvorens recht te doen waarbij partijen 
verzocht werden te concluderen over de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

10 juni 1982 1249 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

8. - Strafzaken - Samenstej]jng van 
het rechtscollege - Rechter wettig ver
hinderd de uitspraak bij te wonen van 
een vonnis waarover hij mede heeft 
beraadslaagd- Vervanging- Gerechte
Jijk Wetboek, art. 779, tweede lid -
Draagwijdte. 

Art. 779, tweede lid, Ger.W., krachtens 
hetwelk de voorzitter van het gerecht 
een andere rechter mag aanwijzen om 
op het ogenblik van de uitspraak van het 
vonnis een rechter te vervangen die aan 
de beraadslaging heeft deelgenomen, 
onder de voorwaarden gesteld bij 
art. 778, is van toepassing in alle geval
len waarin deze rechter wettig verhin
derd is de uitspraak bij te wonen, 
inzonderheid wanneer hij op het ogen
blik van de uitspraak van de rechtbank 
geen deel meer uitmaakt wegens het 
bereiken van de leeftijdsgrens. 

9 september 1981 33 

9. - Samenstelling van het rechtscol
Jege Strafzaken Correctionele 
rechtbank - Rechters die niet aile zit
tingen over de zaak hebben bijgewoond 
- Nietig .vonnis. 

30 november 1981 445 
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10. - Strafzaken - Samenstelling van 

het rechtscollege - Correctionele recht
bank - Beslissing van een rechter in 
raadkamer - Zaak nadien gebracht voor 
dezelfde rechter, lid van de correctionele 
rechtbank - Wettigheid. 

Geen wetsbepaling verbiedt dat de 
rechter die in de raadkamer over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte of 
over zijn verwijzing naar de correctio
nele rechtbank heeft beslist, vervolgens 
als lid van die rechtbank aan het berech
ten van dezelfde beklaagde deelneemt. 

19 januari 1982 636 

11. - Samenstelling van het rechtscol
lege Strafzaken Correctionele 
rechtbank - Rechter die niet aile zittin
gen heeft bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld - Nietig vonnis. (Art. 779, 
eerste lid, Ger. W:) 

26 januari 1982 667 

12. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Correctionele rechtbank - Rech
ter die als lid van de rechtbank deel
neemt aan de berechting van een zaak 
waarin hij als onderzoeksrechter is opge
treden - 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 cor
rectionele rechtbank. (Art. 79, derde lid, 
Ger.W.) 

4 mei 1982 1076 

13. - Samenstelling van het rechtscol
lege Strafzaken Correctionele 
rechtbank Daden van onderzoek 
regelmatig ter terechtzitting verricht 
door daartoe bevoegde rechters - Ver
dere behandeling van de zaak en uits
praak van het vonnis door andere rech
ters die ter vervanging van de eerste 
zijn aangewezen en die aile terechtzittin
gen over de zaak hebben bijgewoond -
Wettigheid. 

Indien regelmatig ter terechtzitting 
van de correctionele rechtbank met de 
behandeling van een zaak is begonnen 
door daartoe bevoegde rechters, Iaten de 
rechters, die te hunner vervanging zijn 
aangewezen om de zaak verder te 
behandelen en te beslissen, hun overtul
ging wettig steunen op de reeds ver
richte daden van onderzoek, als zij alle 
terechtzittingen hebben bijgewoond 
waartoe de zaak na hun aanwijzing aan
leiding heeft gegeven. (Art. 779 Ger.W.) 

9 juni 1982 1246 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

14.- Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Raad van beroep - Samenstel
ling - Raad van beroep samengesteld 
uit drie ]eden, geneesheren, en uit drie 
leden, raadsheren in het hoi van beroep 
- Middel hieruit afgeleid dat, aangezien 
de vijf Jeden, geneesheren, en de vijf 
leden, raadsheren in het hoi van beroep, 
niet allen waren opgeroepen, de beslis
sing van de aldus samengestelde raad 
onwettelijk is - Middel niet voor de 
raad van beroep aangevoerd - Niet ont
vankelijk middel. 

Hoewel de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren is samengesteld uit 
vijf gewone !eden en vijf plaatsvervan
gende !eden, verkozen geneesheren, en 
uit vijf gewone en vijf plaatsvervangende 
!eden, raadsheren in het hof van beroep, 
kan hij wettig beraadslagen en beslissen, 
ook al zijn er maar drie verkozen !eden 
en drie benoemde !eden, raadheren in 
het hof van beroep, aanwezig; de ver
dachte geneesheer die zich in cassatie 
voorziet tegen een beslissing van de raad 
van beroep kan niet voor het eerst voor 
het Hof aanvoeren dat, aangezien niet 
alle !eden van de raad van beroep zijn 
opgeroepen of het bewijs van oproeping 
niet bleek uit de gedingstukken, de aldus 
samengestelde raad niet wettig uitspraak 
heeft gedaan. (K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967, art. 12, en K.B. van 6 feb. 1970, 
art. 13.) (Tweede zaak.) 

21 januari 1982 647 

15. - Tuchtzaken - Orde van Archi
tecten - Raad van beroep - Samenstel
ling - Gewoon lid vervangen door een 
plaatsvervangend lid - Vermoeden dat 
het gewoon lid wettelijk verhinderd was 
- Begrip. 

Wanneer een plaatsvervangend lid zit
ting heeft gehad in de raad van beroep 
van de Orde van Architecten, die de 
zaak heeft behandeld, erover beraad
slaagd en beslist heeft, wordt wettig ver
moed dat het aldus vervangen gewoon 
lid wettelijk verhinderd was. (Eerste 
zaak.) 

21 januari 1982 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

647 
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(ALGEME- samengesteld uit leden die hetzelfde of 
een gelijkaardig beroep uitoefenen, of 
dezelfde professionele hoedanigheid heb
ben als de personen die voor hen ver
schijnen, kan niet worden afgeleid dat 
dit college niet onafhankelijk en niet 
onpartijdig zou zijn, met name in de zin 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

1. - Afstand van recht - Bewijs -
Feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn - Begrip. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk afstand van een recht door een 
partij enkel kan worden afgeleid uit fei
ten die voor geen andere uitlegging vat
baar zijn, kan niet worden miskend door 
de beslissing die uit het feit dat een par
tij geregeld een gedetailleerde afreke
ning van haar honoraria heeft ontvangen 
en die nooit heeft betwist terwijl zij 
voortdurend zakelijke contacten met 
haar medecontractant onderhield, zeker 
afleidt dat haar stilzwijgen dienaan
gaande een voldoende vermoeden van 
haar instemming vormt, in de zin van 
art. 1353 B.W .. 

24 september 1981 140 

2. - Tuchtzaken - Orde van Architec
ten - Recht op een onpartijdige rechter 
- Begrip. 

Noch uit de omstandigheid dat een 
raadslid van de Orde van Architecten 
aan de raad of aan het bureau van de 
raad bepaalde gegevens ter kennis heeft 
gebracht en een onderzoek heeft voor
gesteld, noch uit de wijze waarop de 
tuchtrechtelijke zaken bij de raad wor
den aangebracht, kan worden afgeleid 
dat de raad niet onpartijdig is. 

20 november 1981 396 

3. - Strafzaken - Tweede veroorde
ling wegens een zelfde feit - Schending 
van het beginsel " non bis in idem "· 

Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen wegens 
een feit waarvoor deze reeds vroeger is 
veroordeeld. 

16 maart 1982 878 

4. Onafhankelijk en onpartij-
digheid van de recxhtbank - Algemeen 
rechtsbeginsel toepasselijk op aile rech
terlijke instanties. 

De regel volgens welke de rechter on
afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is 
een algemeen rechtsbeginsel dat geldt 
voor alle rechterlijke instanties. 

30 april 1982 1061 

5. - Recht op een onafhankelijke en 
onpart1jdige rechtbank - Onafhanke
Jijke en onpartJjdige rechtbank 
Begnp. 

Uit de enkele omstandighe1d dat een 
tuchtrechtscollege geheel of ten dele is 

30 april 1982 1061 

6. - Onpartijdigheid van de recht
bank. 

De regel luidens welke de rechtbank 
onpartijdig moet zijn, is een algemeen 
rechtsbeginsel dat door art. 6, lid 1, 
Europees Verdrag Rechten van de Mens 
wordt gehuldigd. 

4 mei 1982 1076 

7. - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te z~jn in een zelfde zaak -
EssentiiHe regel voor de rechtsbedeling. 

Het algemeen rechtbeginsel volgens 
hetwelk niemand tegelijk rechter en par
tij mag zijn in een zelfde zaak of in een 
zaak waarin tussen dezelfde partijen 
identieke verweermiddelen kunnen wor
den opgeworpen, is een essentiele regel 
voor de rechtsbedeling. 

6 mei 1982 1091 

8. - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te zijn in een zelf'de zaak - Alge
meen rechtsbeginsel. 

Niemand mag tegelijk rechter en par
tij zijn in een zelfde zaak of in een zaak 
waarin tussen dezelfde partijen identie
ke verweermiddelen kunnen worden op
geworpen. (Algemeen rechtsbeginsel; 
artt. 292, 293, 297 en 304 Ger.W.) 

6 mei 1982 1091 

9. - Verbod om tegelijk rechter en 
partij te zijn in een zelfde zaak - Regel 
die de openbare orde raakt. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk niemand tegelijk rechter en par
tij mag zijn in een zelfde zaak of in een 
zaak waarin tussen dezelfde partijen 
identieke verweermiddelen kunnen wor
den opgeworpen, raakt de openbare 
orde. 

6 mei 1982 1091 

10. - Non bis in idem - Beslissing 
van buitenvervolgingstelling gefundeerd 
op het gemis aan voldoende bezwaren -
Nieuw onderzoek - Beschikking tot ver
wijzmg en veroordeling door de correc
tionele rechtbank - Geen miskenmng 
van het beginsel " non bis m idem » 
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Een buitenvervolgingstelling gefun

deerd op een gemis aan voldoende be
zwaren is een voorlopige beslissing; het 
vonnisgerecht dat, nadat aanvankelijk 
zodanige beschikking is gegeven door de 
raadkamer, de beklaagde veroordeelt die 
door een nieuwe beschikking van de 
raadkamer naar de correctionele recht
bank is verwezen, miskent daardoor niet 
het rechtsbeginsel « non bis in idem ». 

25 mei 1982 1193 

RECHTSWEIGERING 
Telastlegging - Misdrijf gepleegd door 

een persoon belast met een rechtspre
kende functie. 

Het misdrijf omschreven in art. 258 
Sw. kan slechts worden gepleegd door 
een persoon, rechter of lid van een be
stuurslichaam, die met een rechtspreken
de functie is belast. 

8 december 1981 471 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrip
pen : reden, rechtsgrond ... 

HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van 
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 III. - Op conclusie 
Afdeling 1. Algemeen, begrip, conclu-

sie. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 
Afdeling 9. 

Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 
Tuchtzaken. 
Ver kiezingszaken. 
Allerlei. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

RECHTSGROND .. 
RED EN, 

1. - Burgerlijke zaken - Tegenstrij
dige redenen - Begrip. 

De rechter kan zonder tegenstrijdig
heid enerzijds vaststellen dat de direc
teur van een vennootschap heeft kunnen 
kennis nemen van een dossier betref
fende de verkoop van gronden, en ander
zijds overwegen dat die vennootschap 
toch niet op de hoogte was van zekere 
gegevens van die verkoop. 

24 september 1981 140 

2. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Redengeving - Begrip. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de redenge
ving maar het beschikkende gedeelte 
van de beslissing van de herkeurings
raad. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

19 oktober 1981 255 

3. - Strafzaken - Veroordelende be
slissing op de strafvordering - Te ver
melden 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. 

21 oktober 1981 271 

4. - Burgerlijke zaken - Overeen
komst waaraan de rechter niet de gevol
gen toekent die zij tussen de contracte
rende partijen heeft - Geen redenge
ving - Begrip. 

Wanneer een ziekenhuisinstelling op 
grond van een overeenkomst met een 
geneesheer betaling vordert van de daar
in vastgestelde bedragen waarvoor zij 
haar personeel, lokalen en materieel te 
zijner beschikking stelt, is niet regelma
tig met redenen omkleed de beslissing 
van de rechter, waarbij hij weigert de 
geneesheer te veroordelen tot betaling 
van die bedragen, hetzij zonder te ver
melden op grond van welke wettelijke 
bepaling hij aan die overeenkomst de 
gevolgen niet toekent die zij tussen par
tijen heeft, hetzij op grond van onnauw
keurige of dubbelzinnige redenen. 

5 november 1981 344 

5. - Burgerlijke zaken Hoger 
beroep tegen een vonnis over een vorde
ring van een uit de echt gescheiden echt
genote tot het verkrijgen van een uitke
ring tot onderhoud voor een gemeen
schappelijk kind - Hoger beroep ont
vankeli.fk verklaard, enerzijds, en beslis-
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sing, anderzijds, dat de eiseres niet de 
hoedanigheid heeft om die uitkering te 
verkrijgen - Geen tegenstrijdigheid of 
dubbelzinnigheid. 

6 november 1981 353 

6. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Redengeving. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de redenge
ving maar het beschikkende gedeelte 
van de beslissing van de herkeurings
raad. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

9 november 1981 356 

7. - Strafzaken - Burgerlijke zaken 
- Aanvoering van tegenstrijdigheid in 
de redenen - Verschnjving in de reden
geving - Geen schending van art. 97 
Gw. 

24 november 1981 410 

8. - Strafzaken - Redenering van de 
rechter niet Jogisch - Geen schending 
van art. 97 Grondwet. 

24 november 1981 415 

9. - Burgerlijke zaken Dubbelzin-
nige redenen - Niet regelmatig gemoti
veerde beslissing - Begrip. 

Een beslissing is op dubbelzinnige 
redenen gegrond wanneer die redenen 
voor tweeerlei uitlegging vatbaar zijn en 
volgens de ene uitlegging de beslissing 
wettelijk verantwoord is, terwijl zulks 
niet het geval is volgens de andere. 

25 november 1981 419 

10. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Redengeving. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de redenge
ving maar het beschikkende gedeelte 
van de beslissing van de herkeurings
raad. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

7 december 1981 467 

11. - Burgerlijke zaken - Dubbelzin
nige redenen - Begrip. 

Dubbelzinnigheid van de motivering, 
met schending van art. 97 Gw., kan niet 
voortvloeien uit de enkele omstandigheid 
dat een vonnis of een arrest een reden, 
die de beslissing mede kan staven, niet 
vermeldt, wanneer de rechter niet ver
plicht was zulks te doen om een conclu
sie te beantwoorden. 

11 december 1981 507 

12. - Strafzaken Veroordelende 
beslissing - Beslissing waarin niet 
wordt vastgesteld dat aile bestanddelen 
van het bewezen verklaarde misdrijf 

verenigd zijn - Niet gemotiveerde be
slissing. 

15 december 1981 522 

13. - Strafzaken Veroordelende 
beslissing op de strafvordering - Te ver
melden wettelijke bepalingen - Begrip. 

Een veroordeling op de strafvordering 
is naar recht met redenen omkleed op 
voorwaarde dat die beslissing, in haar 
eigen redenen of onder verwijzing naar 
de beroepen beslissing, de wettelijke 
bepalingen opgeeft waarin melding 
wordt gemaakt van de bestanddelen van 
het ten laste van de beklaagde gelegde 
misdrijf en ook die welke het feit straf
baar stellen; aan dat vereiste is voldaan 
wanneer de beslissing tot veroordeling 
wegens huisdiefstal melding maakt van 
de artt. 461 en 464 Sw.; laatstvermeld 
artikel stelt de minimumgevangenisstraf 
vast voor dat misdrijf en verwijst impli
ciet naar art. 463 van hetzelfde wetboek. 
(Art. 97 Gw.) 

9 februari 1982 746 

14. - Dubbelzinnige redengeving -
Be grip. 

Dubbelzinnig is het vonnis waarbij een 
bestuurder wegens overtreding van 
art. 68.3 Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975 wordt veroordeeld, ter zake dat hij 
een vrachtwagen van meer dan vijf ton 
heeft bestuurd op een weg waar een ver
keersteken C 23 is aangebracht, nu die 
redengeving in het onzekere laat of de 
rechter zijn beslissing grondt op de om
standigheid dat die bestuurder reed met 
een vrachtwagen waarvan het gewicht in 
beladen toestand hoger was dan het op 
het verkeersbord C 23 aangeduide 
gewicht, dan wel op de omstandigheid 
dat die vrachtwagen een hoogste toegela
ten gewicht had van meer dan vijf ton, 
in welk laatste geval het vonnis de 
artt. 2.27 en 68.3, C 23, Wegverkeersregle
ment schendt. 

23 februari 1982 801 

15. - Strafzaken Tegenstrijdige 
redenen - Begrip. 

Het is niet tegenstrijdig een beklaagde 
wegens valsheid in een belans te veroor
delen op grond dat een enkele post 
« kas » in een balans vervalst is, terwijl 
voor de andere vermeldingen van de 
balans geen vervolgingen zijn ingesteld 
of vrijspraak is gevolgd. Door de 
beklaagde van valsheid in geschrifte vrij 
te spreken m.b.t. zekere posten van de 
balans geeft de rechter te kennen dat 
niet is bewezen dat m.b.t. die posten alle 
gegevens van het misdrijf valsheid in 
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geschrifte aanwezig zijn, maar niet dat 
de andere posten dan de post « kas >> met 
de werkelijkheid stroken. 

23 februari 1982 804 

16. Strafzaken Vonnis met 
tegenstrijdige beschikkingen Niet 
regelmatig met redenen omkleed. 

Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is het von
nis waar, enerzijds, een beklaagde tot 
een geldboete wordt veroordeeld o.m. 
omdat hij bij een verkeersongeval onop
zettelijk verwondingen heeft veroor
zaakt, wat noodzakelijk impliceert dat 
hij, voor het ongeval, althans gedeeltelijk 
aansprakelijk is, en, anderzijds, wordt 
beslist dat een medebeklaagde volledig 
aansprakelijk is voor het ongeval. 
(Art. 97 Gw.) 

3 maart 1982 835 

17. - Strafzaken Veroordeling op 
de strafvordering - Verplichte vermel
ding in de beslissing, hetzij in de eigen 
redenen, hetzij, met verwijzing naar de 
beroepen beslissing, van de wettelijke 
bepalingen waarin de bestanddelen van 
het bewezen verklaarde misdrijf worden 
opgegeven, alsmede die waarbij daarop 
straf wordt gesteld. 

17 maart 1982 886 

18. - Burgerlijke zaken Vage rede-
nen - Geen redengeving. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing dat, op het ogenblik dat 
een bestuurder naar links ging afslaan, 
een andere bestuurder die de eerste 
volgde, nog niet met zijn inhaalmaneu
ver was begonnen, gelet op de bij bere- · 
kening vastgestelde snelheid van beide 
voertuigen, zonder dat gezegd wordt 
welke afstand het voertuig van de eerste 
bestuurder had afgelegd. (Art. 97 Gw.) 

26 maart 1982 937 

19. - Strafzaken - Beslissing van het 
onderzoeksgerecht waarbij het bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd - Dubbel
zinnige redenen - Niet regelmatig met 
redenen omklede beslissing. 

Dubbelzinnig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing van het onderzoeksgerecht waarbij, 
enerzijds, een bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd en, anderzijds, in het 
onzekere wordt gelaten of dat gerecht 
van oordeel was dat het bevel was ver
leend met toe passing van art. 8 Wet 
Voorlopige Hechtenis, wegens feiten die 
vroeger al aanleiding gaven tot een bevel 
tot aanhouding, dan wei met toepassing 

van de artt. 1 en 2 van die wet, wegens 
andere feiten. 

28 april 1982 1054 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Rechter die de beklaagde veroordeelt 
wegens onopzettelijke doding en onop
zettelijke slagen of verwondingen, na de 
lout t•an de beklaagde te hebben aange
wezen - Geen verplichting om de rede
nen van die lout te vermelden. 

De rechter die de beklaagde veroor
deelt wegens onopzettelijke doding en 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
na de fout van de beklaagde te hebben 
aangewezen, is niet ertoe gehouden 
bovendien de redenen van die fout te 
vermelden. 

4 mei 1982 1076 

21. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Invrijheidstelling tegen zeker
heidstelling - Weigering om de zeker
heid terug te geven aan een beklaagde 
na veroordeling tot een niet voorwaarde
lijke vrijheidsstraf, met onmiddellijke 
aanhouding - Weigering niet nader met 
redenen te omkleden. 

W anneer het hof van beroep weigert 
aan een tegen zekerheidstelling vrijgela
ten beklaagde diens zekerheid terug te 
geven, verantwoordt het die weigering 
tot teruggave, die verschilt van de in 
art. 14 Wet Voorlopige Hechtenis 
bepaalde toewijzing van de zekerheid 
aan de Staat, naar recht door de vaststel
ling dat de veroordeelde niet is versche
nen op de terechtzitting waarop hij tot 
een niet voorwaardelijke vrijheidsstraf 
met onmiddellijke aanhouding is veroor
deeld. 

12 mei 1982 1128 

22. - Strafzaken Tegenstrijdige 
redenen - Begrip. 

Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is het von
nis waarvan de redenen vaststellen 
enerzijds, dat het aan de beklaagde te~ 
laste gelegde hoofdfeit bewezen is en 
anderzijds, dat de werkgever van de be: 
klaagde burgerrechtelijk aansprakelijk is 
voor de geldboete die aan de beklaagde 
wegens het subsidiaire misdrijf is opge
legd. 

12 mei 1982 1133 

23. - Strafzaken Strijdigheid tus-
sen redenen en beschikkend gedeelte -
Schending van art. 97 Gw. 

T~genstrijdig en derhalve niet regel
mabg met redenen omkleed is het von
nis dat, enerzijds, vaststelt dat het aan 



-163-
de beklaagde ten laste gelegde hoofdfeit 
bewezen is en, anderzijds, die beklaagde 
wegens de subsidiaire telastlegging ver
oordeelt. 

12 mei 1982 1133 

24. - Burgerlijke zaken - Dubbelzin
nige redenen - Begrip. 

Dubbelzinnig is de beslissing die bij de 
omschrijving van de wetsovertreding in 
het ongewisse laat of zij gegrond is op 
schending van de bepalingen van de 
Huurovereenkomstenwet 30 april 1951, 
op de bepalingen van een beding van de 
huurovereenkomst, of nog op schending 
van aile wets- en contractuele bepalin
gen, zodat het Hof onmogelijk toezicht 
kan uitoefenen op de wettigheid van de 
beslissing. 

3 juni 1982 1227 

HOOFDSTUK II 
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE 

Afdeling 1. Algemeen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

25. - Burgerlijke zaken - Vordering 
tot nietigverklaring van rechten die 
voortvloeien uit akten die moeten wor
den overgeschreven - Voorafgaande in
schrijving op het hypotheekkantoor -
Geen verplichting voor de rechter ambts
halve vast te stellen dat hij heeft onder
zocht of de inschrijving was verricht. 

Hoewel een rechtscollege, onder meer · 
een hof van beroep, dat een vordering 
tot nietigverklaring van akten, die moe
ten overgeschreven worden, ontvankelijk 
verklaart, moet nagaan of die vordering 
overeenkomstig art. 3 wet 16 dec. 1851 is 
ingeschreven, legt geen enkele wetsbepa
ling dat rechtscollege de verplichting op, 
behoudens wanneer een partij zulks 
vraagt, in zijn beslissing vast te stellen 
dat het dit onderzoek heeft verricht. 

13 november 1981 369 

26. - Burgerhjke zaken - Geen 
conclusie - Rechter niet verplicht in 
zijn beslissing te vermelden op grand 
van welke bewijselementen hij o.m. fei
telijke gegevens aanneemt. (Art. 97 Gw.) 

19 februari 1982 795 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

27. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre-

ven in de bewoordingen van de wet en 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Regelmatig gemotiveerde beslissing. 

9 september 1981 44 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre
ven in de bewoordingen van de wet en 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Regelmatig gemotiveerde beslissing. 
(Art. 97 Gw.) 

22 september 1981 112 

29. - Strafzaken - Beslissing waarbij 
het beroepen vonnis wordt gewijzigd -
Afwezigheid van conclusie - Redenge
ving. 

W anneer de appelrechter het beroepen 
vonnis wijzigt, is hij, bij afwezigheid van 
conclusie dienaangaande, niet verplicht 
om de redenen op te geven waarom hij 
zich niet aansluit bij de redengeving van 
de eerste rechter. 

28 oktober 1981 308 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Opgave van de wettelijke bepalingen 
inzake rechtspleging en rechtsmacht -
Opgave niet vereist. 

De vonnissen en arresten in strafza
ken behoeven geen opgave te bevatten 
van de wettelijke bepalingen die slechts 
betrekking hebben op de door de rechter 
toegepaste regels inzake rechtspleging of 
rechtsmacht. 

24 november 1981 415 

31. - Strafzaken - Geen conclusie -
Redengeving - Begrip. 

De rechter die vaststelt dat, overeen
komstig art. 5, tweede lid, wet van 11 juli 
1961 betreffende de onontbeerlijke veilig
heidswaarborgen welke meer bepaald 
de machines moeten bieden, een af
schrift van het proces-verbaal van een 
misdrijf als het in dat artikel bedoelde 
aan de overtreder is toegezonden, 
behoeft, bij ontstentenis van desbetref
fende conclusie, niet bovendien te ver
melden waarop die vaststelling is 
gegrond en of enige vermelding betref. 
fende de toezending in dat proces-ver
baal voldoende aantoont dat het afschrift 
is toegezonden. 

8 december 1981 478 

32. - Strafzaken - Enkel in pleidooi 
ontwikkelde middelen - Geen verplich
ting voor de feitenrechter erop te ant
woorden. 

13 januari 1982 612 
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33. - Strafzaken - Beslissing tot wij

ziging van het beroepen vonnis - Geen 
conclusie - Redengeving. 

Wanneer de appelrechter het beroepen 
vonnis wijzigt, is hij, bij afwezigheid van 
conclusie dienaangaande, niet verplicht 
de redenen op te geven waarom hij zich 
niet aansluit bij de redengeving van de 
eerste rechter. (Impliciet.) 

19 januari 1982 631 

34. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre
ven in de bewoordingen van de wet en 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Regelmatig gemotiveerde beslissing. 
(Art. 97 Gw.) 

19 januari· 1982 631 

35. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre
ven in de bewoordingen van de wet en 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Beslissing regelmatig met redenen 
omkleed - Opgave van de gegevens 
waaruit de schuld van de beklaagde 
blijkt, niet vereist. 

27 januari 1982 669 

36. - Strafzaken Wegverkeer -
Wegverkeersreglement- Zware overtre
ding - Veroordelende beslissing op de 
strafvordering - Te vermelden wette
Jijke bepalingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet een veroordelende beslis
sing op de strafvordering de wettelijke 
bepalingen vermelden, waarin de be
standdelen van het ten laste van de 
beklaagde gelegde misdrijf worden opge
geven, alsmede die waarbij straf wordt 
gesteld; wanneer de veroordeling wordt 
uitgesproken wegens een zware overtre
ding van het · Wegverkeersreglement 
moet de rechter niet bovendien de bepa
ling vermelden van het koninklijk be
sluit van 7 april 1976 waarbij de 
genoemde overtreding als een zware 
overtreding wordt aangewezen, in de zin 
van art. 29 van de Wegverkeerswet. 
(Art. 97 Gw.) 

27 januari 1982 679 

37. - Strafzaken - Strafvordering -
Geen conclusie - Geen verplichting voor 
de rechter de gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens a.:.n te geven waarop hij zijn beslis
sing omtrent de schuld van de beklaagde 
grondt. 

3 februari 1982 725 

38. - Strafzaken - Strafvordering -
Verjaring - Geen conclusie - Veroorde
lende beslissing - Geen verplichting 
voor de rechter de verjaringstuitende 
handelingen te vermelden. 

7 februari 1982 777 

39. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Feiten omschre
ven in de bewoordingen van de wet en 
bewezen verklaard - Geen conclusie -
Regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 

7 april 1982 981 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Afdeling 9. 

Tuchtzaken. 

Ver kiezingszaken. 

Aller lei. 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Afdeling 1. 
sie. 

Algemeen, begrip, conclu-

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

40. - Directe gemeente- en provincie
belastingen - Beslissing van de besten
dige deputatie van de provincieraad -
Beslissing van de bestendige deputatie, 
op verwijzing na cassatie, met overne
ming van de motieven van de vernie
tigde beslissing- Antwoord op bezwaar 
gegeven in de motieven van de vernie
tigde beslissing- Geldt als antwoord in 
de beslissing op verwijzing. 

5 februari 1982 730 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

41. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
van een partij waarin tegen het verslag 
van een deskundige wei bepaalde grie
ven worden opgeworpen - Beslissing 
waarin het verslag enkel wordt bevestigd 
- Niet gemotiveerde beslissing. (Art. 
97 Gw.) 

28 september 1981 16.2 

42. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Middel ter zake niet meer dienend 
wegens de beslissing van de rechter -
Geen verplichting voor de rechter daarop 
te antwoorden. 

13 november 1981 366 

43. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Middel door een partij tot staving van 
haar vordering in een vroegere conclusie 
aangevoerd, en achteraf in haar laatste 
conclusie tegengesproken, zodat zij afziet 
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van dat middel - Geen antwoord van de 
rechter vereist. 

27 november 1981 439 

44. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een vordering wordt afgewezen, 
zonder dat wordt geantwoord op een 
middel waarop de aldus afgewezen vor
dering gegrond was - Niet gemoti
veerde beslissing. 

3 december 1981 463 

45. - Burgerlijke zaken Conclusie 
gegrond op het gebrek aan wettelijke 
bewijswaarde van de vaststellingen uit 
een proces-verbaal - Beslissing niet 
gegrond op de wettelijke bewijswaarde 
van die vaststellingen - Geen verplich
ting te antwoorden. 

21 januari 1982 

46. - Burgerlijke zaken 
dige motivering - Begrip. 

641 

Tegenstrij-

Het is niet tegenstrijdig, enerzijds, 
niet in te gaan op de bewering dat een 
partij, wegens de door haar begane fou
ten, geen aanspraak kan maken op het 
voordeel van een verzekering, op grond 
dat die opwerping theoretisch is, omdat 
er geen verzekeringsovereenkomst is, en, 
anderzijds, te oordelen dat, bij de zeer 
kiese beoordeling van de schade ten ge
volge van de fout van de makelaar, reke
ning moet worden gehouden met het
geen er zou gebeurd zijn indien er een 
geldige polis had bestaan. 

18 februari 1982 778 

47. - Burgerlijke zaken - Tegenstrij
dige motivering - Begrip. 

Niet tegenstrijdig is de beslissing die, 
enerzijds, zegt dat bij de beoordeling van 
de vergoeding van een schade rekening 
moet worden gehouden met hetgeen 
gebeurd zou zijn als er een verzekerings
polis had bestaan, en, anderzijds, geen 

Noch vordering, noch weer, noch excep
tie - Conclusie waarop niet behoeft te 
worden geantwoord. 

15 april 1982 987 

49. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij een vordering wordt aangeno
men - Regelmatig voorgedragen ver
weer - Geen antwoord - Beslissing -
Niet met redenen omklede beslissing. 

Niet met redenen omkleed is het ar
rest waarbij een vordering wordt aange
nomen, zonder dat een regelmatig voor
gedragen verweermiddel van de tegen
partij wordt beantwoord. 

7 mei 1982 1102 

50. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feitelijke gegevens, andere of 
daarmee strijdige feitelijke gegevens van 
de conclusie verwerpt - Regelmatig met 
redenen omklede beslissing. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die, door te steunen op bepaal
de feitelijke gegevens, andere of daar
mee strijdige feitelijke gegevens van de 
conclusie verwerpt. (Art. 97 Gw.) 

7 mei 1982 1102 

51. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Antwoord van de rechter op de 
conclusie van een partij in een beslissing 
alvorens recht te doen - Geen verplich
ting die conclusie nog te beantwoorden 
in de eindbeslissing. 

De rechter die in een beslissing alvo
rens recht te doen geantwoord heeft op 
de conclusie van een partij m.b.t. een 
geschilpunt behoeft de conclusie desaan
gaande waarin die partij hetzelfde mid
del herhaalt, niet meer te beantwoorden 
in het eindarrest. 

25 juni 1982 1351 

rekening houdt met het plafond van hon- Afdeling 4 
derdduizend frank per voorwerp uit de I · 
type-polis van de verzekeringsmaat- Afdeling 5 
schappij die het risico had moeten dek- · 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

ken, wanneer die beslissing erop wijst 
dat de regel van de beperking van het 
risico niet algemeen is en dat uit de 
overgelegde correspondentie niet kan 
worden afgeleid dat die regel zou zijn 
voorgekomen in de polis die had moeten 
gesloten worden. 

18 februari 1982 778 

48. - Burgerlijke zaken Conclusie 
waarin enkel kritiek wordt geoefend op 
een verwijzing in een door de eerste 
rechter overgenomen voetnoot inzake 
rechtsleer - Loutere beschouwing -

52. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Verzoek van de bur
gerlijke partij dat haar akte wordt ver
leend van het door haar gemaakte voor
behoud omtrent een latere verergering 
van haar schade - Verwerping door het 
hof van dat verzoek zonder redengeving 
- Schending van art. 97 Gw. 

16 september 1981 86 

53. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordelende beslissing - Verweer van 
cfl! beklaagde onbeantwoord gebleven -
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Niet regelmatig gemotiveerde beslissing. 
(Art. 97 Gw.) 

22 september 1981 119 

54. - Strafzaken - Conclusie voor de 
eerste rechter - Niet hernomen voor de 
rechter in hager beroep - Rechter in 
hager beroep niet verplicht erop te ant
woorden. (Art. 97 Gw.) (Impliciet.) 

17 november 1981 373 

55. - Strafzaken - Middel waarin 
een gebrek aan antwoord op de conclusie 
wordt aangevoerd - Conclusie beant
woord in de beslissing - Begrip. 

Het verweer waarbij wordt aangevoerd 
aat een huwelijk een loutere hypothese 
was, wordt beantwoord door het arrest 
waarin de appelrechter, met verwijzing 
naar de redenen van de eerste rechter, 
beslist dat uit de door de burgerlijke par
tij neergelegde stukken blijkt dat deze 
wel met de getroffene verloofd was en 
dat zij samen op een welbepaalde datum 
gingen trouwen. 

30 november 1981 440 

56. - Strafzaken Conclusie -
Begrip. 

Geen door de rechter te beantwoorden 
conclusie is een niet getekende en ter 
zitting neergelegde pleitnota, met een 
loutere bewering, als uit geen enkel 
gedingstuk blijkt dat de partij in die 
noot een middel wou aanvoeren tot sta
ving van een vordering, weer of exceptie. 

15 december 1981 523 

57. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Morele schade en 
materiele schade - Vordering tot afzon
derlijke schadeloosstelling - Niet met 
redenen omklede beslissing - Begrip. 

De morele schade en materiiHe schade 
van het slachtoffer van een onrechtma
tige daad leveren voor dat slachtoffer 
afzonderlijke schaden op, zodat de rech
ter, die de redenen niet opgeeft waarom 
hij afwijzend beschikt op de conclusie 
tot toekenning van een afzonderlijke ver
goeding voor de morele schade, zijn be
slissing niet regelmatig motiveert. 
(Art. 97 Gw.; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 januari 1982 611 

58. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling Verweer van de 
beklaagde en van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij onbeantwoord 
gebleven - Niet gemotiveerde beslis
sing. (Art. 97 Gw.) 

19 januari 1982 633 

59. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Bij conclusie voorge
dragen beschouwingen waaruit geen 
enkel rechtsgevolg wordt afgeleid -
Geen verplichting voor de rechter erop 
te antwoorden. 

De rechter is niet verplicht te antwoor
den op bij conclusie voorgedragen be
schouwingen waaruit de conclusienemer 
geen enkel rechtsgevolg afleidt en die 
bijgevolg geen vordering, verweer of ex
ceptie opleveren. (Art. 97 Gw.) 

9 februari 1982 741 

60. - Strafzaken - Conclusie voor de 
eerste rechter - Niet hernomen voor de 
appelrechter - Appelrechter niet ver
plicht erop te antwoorden. 

De rechter in hoger beroep is niet ver
plicht te antwoorden op een conclusie 
die voor de eerste rechter is genomen, 
wanneer zij voor hem niet is hernomen. 
(Art. 97 Gw.) 

9 februari 1982 741 

61. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Veroordelende beslis• 
sing - Verweer van de beklaagde 
onbeantwoord gebleven - Niet met 
redenen omklede beslissing. (Art. 97 
Gw.} 

17 februari 1982 777 

62. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Veroordeling - Ver
weer van de beklaagde onbeantwoord 
gebleven - Beslissing niet met redenen 
omkleed. 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing waarbij de beklaagde op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring wordt veroordeeld, zonder dat wordt 
geantwoord op een door hem regelmatig 
voorgedragen verweer. (Art. 97 Gw.) 

27 april 1982 1035 

63. - Strafzaken - Strafvordering -
Beslissing van vrijspraak - Conclusie 
van het openbaar ministerie waarin 
nauwkeurige gegevens worden aange
haald ten bewijze van het aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf -
Geen antwoord op die conclusie - Niet 
met redenen omklede beslissing. 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing van de rechter wanneer hij het door 
het openbaar ministerie aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet 
bewezen verklaart, zonder te antwoorden 
op de conclusie waarbij het openbaar 
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ministerie nauwkeurige gegevens aan
voerde om dit misdrijf te bewijzen. 
(Art. 97 Gw.) 

28 april 1982 1053 

Afdeling 6 .. - Tuchtzaken. 
64. - Tuchtzaken - Orde der Genees

heren - Beslissingen van de raden van 
de Orde - Redengeving - Koninklijk 
besluit 6 feb. 1970, art. 26, en Grondwet, 
art. 97 - Begrip. 

Art. 26 K.B. van 6 feb. 1970 tot rege
ling van de organisatie en de werking 
der raden van de Orde der Geneesheren, 
noch art. 97 Gw. verplichten de raden 
van de Orde van Geneesheren in hun 
beslissingen melding te maken van de 
wettelijke bepalingen die zij toepassen, 
behoudens conclusie desaangaande. 

23 oktober. 1981 284 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK III. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli-

tierechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbe

drijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderj arige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
op grand waarvan een verzoek tot rege
ling van rechtsgebied ontvankelijk is -
Be grip. 

Tot regeling van rechtsgebied, met toe
passing van de artt. 645 e.v. Ger.W., kan 
geen aanleiding zijn als de beslissingen 
op grond waarvan het verzoek tot rege
ling van rechtsgebied is ingediend, uit
spraak hebben gedaan over de grand van 
de vorderingen en die vorderingen niet 
meer aanhangig zijn voor de rechtban
ken waarbij zij zijn ingediend. 

8 januari 1982 594 

HOOFDSTUK III 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

2. - Strafzaken - Verstekbeslissing 
waarbij de rechter zich onbevoegd ver
klaart - Betekening niet gedaan aan de 
beklaagde in persoon - Buitengewone 
termijn van verzet - Vordering tot rege
ling van rechtsgebied ontvankelijk. 

De omstandigheid dat de beslissing, 
waarbij de rechter zich onbevoegd ver
klaart, bij verstek is gewezen en regel
matig is betekend, maar niet aan de 
beklaagde in persoon, en ook dat deze 
tijdens de buitengewone termijn van 
art. 187, tweede lid, Sv. daartegen nog 
verzet kan doen, belet niet dat een op 
die beslissing gegrond verzoek tot rege
ling van rechtsgebied ontvankelijk is. 

28 april 1982 1056 

3. - Strafzaken - Beslissing waarbij 
de rechtbank zich onbevoegd verklaart, 
bij verstek gewezen - Buitengewone 
verzettermijn - Verzoek tot regeling 
van rechtsgebied ontvankelijk. 

De omstandigheid dat de beslissing, 
waarbij de rechter zich onbevoegd ver

. klaart, bij verstek is gewezen en regel
matig is betekend, maar niet aan de 
beklaagde in persoon, en dat deze tij
dens de buitengewone termijn van 
art. 1087, tweede lid, Sv. daartegen nog 
verzet kan doen, belet niet dat een op 
die beslissing gegrond verzoek tot rege
ling van rechtsgebied ontvankelijk is. 

23 juni 1982 1334 

Afdeling 2. - Tussen vonnisgerec:O.ten. 
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Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli
tierechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, wanbe
drijf. 

§ 2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

4. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing naar een 
politierechtbank van een beklaagde die 
verdacht wordt van het wanbedrijf 
« onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen », dat met aanneming van ver
zachtende omstandigheden is gecontra
ventionaliseerd, alsmede van overtreding 
van het Wegverkeersreglement en van 
een vluchtmisdrijf - Vonnis waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart, op 
grand dat het vluchtmisdrijf niet onder 
de bevoegdheid valt van de politierecht
bank en dat de misdrijven samenhan
gend zijn - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Regeling van rechts
gebied - Beslissing waarbij de recht
bank zich onbevoegd verklaart, verant
woord Jijkend - Nietigverklaring van de 
beschikking - Grenzen - Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank, in 
eerste aanleg rechtdoende. 

Wanneer de politierechtbank, nadat de 
raadkamer, met aanneming van verzach
tende omstandigheden, naar de politie
rechtbank een beklaagde heeft verwe
zen die verdacht wordt van onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen, 
van overtreding van het Wegverkeersre
glement en van een vluchtmisdrijf, zich 
onbevoegd heeft verklaard op grand dat 
het vluchtmisdrijf, naar aanleiding van 
een ongeval dat voor een ander slagen of 
verwondingen ten gevolge heeft gehad, 
krachtens art. 138, 6°, Sv., niet onder de 
bevoegdheid van die rechtbank valt, en 
de verscheidene misdrijven samenhan
gend zijn, onderzoekt het Hof, op een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, of 
die beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en of het vonnis, waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart, lijkt 
verantwoord te zijn; zo ja, dan vernietigt 
het de beschikking van de raadkamer, in 
zoverre zij de politierechtbank heeft aan
gewezen als zijnde de rechtbank die be
voegd is om kennis te nemen van de ver
scheidene misdrijven en verwijst de 
zaak naar de correctionele rechtbank, in 
eerste aanleg rechtdoende. 

12 mei 1982 1124 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

§ 4. Militair. 

5. - Strafzaken - Beschikking tot 
verwijzing naar de politierechtbank -
Vonnis waarbij de rechtbank zich onbe
voegd verklaart omdat de beklaagde 
door het militair gerecht moest worden 
berecht- Regeling van rechtsgebied -
Vernietiging van de beschikking - Ver
wijzing naar de krijgsauditeur. 

26 januari 1982 667 

§ 5. Minderjarige. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

6. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een wanbedrijf 
wordt gecontraventionaliseerd - Vonnis 
tot onbevoegdverklaring van de recht
bank gegrond op een omstandigheid die 
gebleken is na de beschikking tot verwij
zing en waardoor het feit met een zwaar
dere correctionele straf wordt gestraft -
Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan - Vaststelling van de rechter 
gegrond Jijkend - Regeling van rechts
gebied - Beschikking nietig verklaard 
- Verwijzing van de zaak naar dezelfde 
anders samengestelde raadkamer. 

24 maart 1982 917 

7. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een wanbedrijf 
wordt gecontraventionaliseerd - Vonnis 
tot onbevoegdverklaring van de recht
bank, gegrond op een omstandigheid die 
gebleken is na de beschikking tot verwij
zing en ten gevolge waarvan het feit met 
een zwaardere correctionele straf wordt 
gestraft - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Vaststelling van het 
vonnis gegrond lijkend - Regeling van 
rechtsgebied - Beschikking nietig ver
klaard - Verwijzing van de zaak naar 
dezelfde raadkamer, anders samenge
steld. 

Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
de dader van een wanbedrijf naar de 
politierechtbank heeft verwezen en de 
rechtbank een vonnis uitspreekt waarbij 
zij zich onbevoegd verklaart op grand 
dat, na de beschikking tot verwijzing, 
een omstandigheid is gebleken waarvan 
het feit bij de wet met een zwaardere 
correctionele straf wordt gestraft, gaat 
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, na of 
beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of de vaststel
ling van de feitenrechter gegrond lijkt; 
zo ja, dan vernietigt het de beschikking 
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en verwijst het de zaak naar dezelfde 
raadkamer, anders samengesteld. 

9 juni 1982 1247 
§ 9. Allerlei. 

8. - Stralzaken Vonnisgerecht dat 
van een misdrijl kennis neemt door een 
beschikking van de raadkamer - Von
nisgerecht dat zich « ratione loci » onbe
voegd verklaart - Misdrijl gepleegd bui
ten het arrondissement- Beklaagde die 
zijn verblijlplaats niet in het arrondisse
ment heeft en daar niet is gevonden -
Regeling van rechtsgebied - Vernieti
ging van de beschikking - Verwijziging 
van de zaak naar de bevoegde procureur 
des Konings. 

27 oktober 1981 301 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 

§ 2. Verschillende misdrijven, samen-
hang. 

9. - Stralzaken - Beschikking tot 
verwijzing van een verdachte naar de 
correctionele rechtbank wegens huis
dielstal - Tweede beschikking tot ver
wijzing van dezelfde verdachte naar de 
correctionele rechtbank o.a. wegens 
bedrieglijke bankbreuk - Vaststelling 
van het hol van beroep dat het om 
dezellde leiten gaat, met onbevoegdver
klaring om kennis te nemen van de lei
ten van de eerste verw1jzende beschik
king, en verklaring dat de leiten niet 
meer rechtsgeldig aanhangig konden 
worden gemaakt door de tweede beschik
king - Beschikkingen en arrest in 
kracht van gewijsde gegaan - Regeling 
van rechtsgebied - Beslissing van het 
hol van beroep verantwoord Jijkend -
Nietigverklaring van beide beschikkin
gen - Verwijzing naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

16 maart 1982 882 

10. - Stralzaken - Beschikking· van 
de raadkamer tot verwijzing naar de 
politierechtbank van een beklaagde, die 
verdacht wordt van het wanbedrijl 
« onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen », dat met aanneming van ver
zachtende omstandigheden is gecontra
ventionaliseerd, alsmede van overtreding 
van de Wegverkeerswet, van overtreding 
van het Wegverkeersreglement en van 
een vluchtmisdrijl - Vonnis waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart, op 
grand dat het vluchtmisdrijl niet onder 
de bevoegdheid valt van de politierecht-

bank en dat de overtredingen samenhan
gend zijn - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Regeling van rechts
gebied - Beslissing waarbij de recht
bank zich onbevoegd verklaart, verant
woord Jijkend - Nietigverklaring van de 
beschikking - Grenzen - Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank, in 
eerste aanleg rechtdoende. 

Wanneer de politierechtbank, nadat de 
raadkamer, met aanneming van verzach
tende omstandigheden, naar die recht
bank een beklaagde heeft verwezen, die 
verdacht wordt van onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen, 
van overtreding van de Wegverkeerswet, 
van overtreding van het Wegverkeersre
glement en van een vluchtmisdrijf, zich 
onbevoegd heeft verklaard, op grond dat 
het vluchtmisdrijf naar aanleiding van 
een ongeval dat voor een ander slagen of 
verwondingen ten gevolge heeft gehad, 
krachtens art. 138, 6°, Sv., niet onder de 
bevoegdheid van die rechtbank valt, en 
de verscheidene overtredingen samen
hangend zijn, onderzoekt het Hof, op een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, of 
die beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en of het vonnis, waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd ·verklaart, lijkt 
verantwoord te zijn en, zo ja, dan vernie
tigt het de beschikking van de raadka
mer, in zoverre zij de politierechtbank 
heeft aangewezen als zijnde de recht
bank die bevoegd is om kennis te nemen 
van de verscheidene overtredingen en 
verwijst de zaak naar de correctionele 
rechtbank, in eerste aanleg rechtdoende. 

16 juni 1982 1299 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

11. - Stralzaken - Verdachte voor de 
correctionele rechtbank gedagvaard 
wegens leiten die als wanbedrijven zijn 
omschreven - Beschikking van de raad
kamer met aanneming van verzachtende 
omstandigheden tot verwijzing van de 
verdachte naar de correctionele recht
bank wegens leiten die als misdaden 
zijn omschreven - Vaststelling van het 
hol van beroep dat het om dezelfde lei
ten gaat, met onbevoegdverklaring om 
kennis te nemen van de leiten waarvoor 
rechtstreeks is gedagvaard, en verkla
ring dat de leiten niet rechtsgeldig aan
hangig zijn gemaakt door de beschikking 
van de raadkamer - Beschikking en 
arrest in kracht van gewijsde gegaan -
Regeling van rechtsgebied - Beslissing 
van het hol van beroep verantwoord lij
kend - Nietigverklaring van de beschik-
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king van de raadkamer - Verwijzing 
naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

16 maart 1982 882 

12. - Strafzaken Beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank - Misdaden en wanbedrijven -
Samenhang - Geen opgave van ver
zachtende omstandigheden voor de mis
daden - Beslissing waarbij de rechter 
zich onbevoegd verklaart - Vernietiging 
van de beschikking en verwijzing naar 
een onderzoeksgerecht. 

W anneer de raadkamer beslist he eft 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank van personen die verdacht 
zijn van samenhangende misdaden en 
wanbedrijven en het vonnisgerecht zich 
onbevoegd heeft verklaard op grond dat 
de beschikking voor de misdaden geen 
verzachtende omstandigheden aangeeft, 
regelt het Hof het rechtsgebied, vernie
tigt de beschikking van de raadkamer en 
verwijst de zaak naar het onderzoeksge
recht (ten deze naar dezelfde raadkamer, 
anders samengesteld). 

28 april 1982 1056 

13. - Strafzaken Beschikking van 
de raadkamer waarbij de verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen wegens een misdaad, zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, en 
wegens een wanbedrijf - Vaststelling 
door het vonnisgerecht dat de misdrijven 
samenhangend zijn en onbevoegdverkla
ring voor de zaak in haar geheel - Bes
Jissingen in kracht van gewijsde gegaan 
- Regeling van rechtsgebied - Beslis
sing waarbij de rechtbank zich onbe
voegd verklaart, verantwoord lijkend -
Nietigverklaring van de beschikking -
Verwijzing naar de kamer van inbeschul
digingstelling. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens een misdaad en een wanbedrijf 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, zonder opgave van verzach
tende omstandigheden voor de misdaad, 
het vonnisgerecht heeft vastgesteld dat 
de misdrijven samenhangend zijn en 
zich onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de zaak in haar 
geheel, en de beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, regelt het Hof het 
rechtsgebied, vernietigt het de beschik
king van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

23 juni 1982 1334 

§ 4. Militair. 

14. - Strafzaken - Beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank - Vonnis waarbij de rechtbank 
zich onbevoegd verklaart, daar de 
beklaagde door het militair gerecht 
moest worden berecht - Beslissingen 
met kracht van gewijsde - Vonnis van 
onbevoegdverklaring gegrond Jijkend -
Vernietiging van de beschikking - Ver
wijzing naar de krijgsauditeur. 

28 oktober 1981 305 

15. - Vordering tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank van drie ver
dachten, waarvan er twee militairen zijn 
en een niet - Beschikking van de raad
kamer waarbij wordt vastgesteld dat de 
strafvordering ten laste van de niet-mili
tair vervallen is door diens overlijden, 
maar waarbij niettemin de andere twee 
verdachten naar de correctionele recht
bank worden verwezen wegens misdrij
ven die niet uitdrukkelijk ter kennis 
staan van de gewone rechtbank - Be
slissing waarbij die rechtbank zich onbe
voegd verklaart - Regeling van rechts
gebied - Vernietiging van de beschik
king - Verwijzing naar de krijgsaudi
teur. 

31 maart 1982 952 

§ 5. Minderjarige. 

16. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer die een verdachte wegens 
onopzettelijk doden naar de correctionele 
rechtbank verwijst Vonnisgerecht 
onbevoegd verklaard omdat de 
beklaagde, op het ogenblik van de hem 
ten Jaste gelegde feiten, niet de voile 
achttien jaar had bereikt - Beslissingen 
in kracht van gewijsde gegaan - Ver
nietiging van de beschikking - Verwij
zing naar de procureur des Konings. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer een verdachte naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen en deze 
rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat de beklaagde, die enkel 
vervolgd werd wegens onopzettelijk 
doden, niet de voile achttien jaar had 
bereikt op het ogenblik van de hem ten 
laste gelegde feiten, regelt het Hof het 
rechtsgebied en gaat na of beide beslis
singen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of de vaststelling van de fei
tenrechter juist is; zo ja, dan vernietigt 
het de beschikking van de raadkamer en 
verwijst de zaak naar de bevoegde pro
cureur des Konings. 

27 april1982 1042 
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17. - Straizaken Beschikking van 

de raadkamer waarbij een verdachte, die 
een valse identiteit had aangenomen, 
wegens een regelmatig gecorrectionali
seerde misdaad, gepleegd toen hij reeds 
achttien jaar oud was, naar de correctio
nele rechtbank werd verwezen 
Veroordeling door de correctionele recht
bank - Hoger beroep van de beklaagde 
en van het openbaar ministerie - Hoi 
van beroep dat zich onbevoegd verklaart 
op grand dat de beklaagde, volgens zijn 
werkelijke identiteit, nog geen achttien 
jaar oud was op het tijdstip van het ieit 
- Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan - Toezicht van het Hoi - Ver
nietiging van de beschikking van de 
raadkamer - Verwijzing naar de procu
reur des Konings. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer een verdachte, die een valse iden
titeit had aangenomen, wegens een 
regelmatig gecorrectionaliseerde mis
daad naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen en het hof van beroep, 
op het hoger beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het 
veroordelend vonnis van de correctionele 
rechtbank, zich onbevoegd heeft ver
klaard om van de zaak kennis te nemen 
op grond dat de beklaagde, volgens zijn 
werkelijke identiteit, nog geen achttien 
jaar oud was op het tijdstip van het feit, 
gaat het Hof na of beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; zo ja, 
vernietigt het de beschikking van de 
raadkamer en verwijst de zaak naar de 
bevoegde procureur des Konings. 

4 mei 1982 1074 

18. - Straizaken - Onderzoeksge
recht dat een minderjarige naar de cor
rectionele rechtbank veiWJjst - Schen
ding van art. 38 Jeugdbeschermingswet 
8 april1965- Onbevoegdverklaring door 
het vonnisgerecht Regeling van 
rech tsgebied. 

Wanneer de jeugdkamer van het hof 
van beroep, bij een eerste arrest, met 
toepassing van art. 38 Jeugbescher
mingswet, de behandeling uit handen 
geeft van als misdrijf omschreven feiten 
die ten laste zijn gelegd van een minder
jarige van meer dan zestien jaar en min
der dan volle achttien jaar oud, vervol
gens de kamer van inbeschuldigingstel
ling van hetzelfde hof, bij een tweede 
arrest, de minderjarige wegens verschei
dene misdrijven naar de correctionele 
rechtbank verwijst, op grond dat kon 
worden vermoed dat deze misdrijven, 
samen met de feiten van het eerste 
arrest, een enkel collechef misdrijf ople-

veren, en hetzelfde hof, met bevestiging 
van het vonnis van de correctionele 
rechtbank, in een derde arrest zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de naar die rechtbank verwezen feiten, 
omdat de jeugdrechtbank eventueel de 
behandeling van die feiten uit handen 
diende te geven, vernietigt het Hof, op 
het verzoek tot regeling van rechtsge
bied, nadat het heeft onderzocht of die 
arresten kracht van gewijsde hebben 
verkregen en heeft vastgesteld dat uit de 
tegenstrijdigheid van het tweede en het 
derde arrest een geschil over rechts
macht is ontstaan waardoor de rechts
gang wordt belemmerd, het tweede ar
rest, en verwijst de zaak naar de procu
reur des Konings. 

26 mei 1982 1199 

19. - Straizaken Beschikking van 
de raadkamer waarbij een verdachte· 
wegens een wanbednji naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, zonder 
vooraigaande toepassing van art. 38 
Jeugdbeschermingswet 8 apn1 1965, ter
wijl die verdachte op het tijdstip van het 
ieit meer dan voile zestien en minder 
dan achttien jaar oud was - Vonnis 
waarbij de correctionele rechtbank zich 
onbevoegd verklaart - Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan - Toezicht 
van het Hoi - Vernietiging van de be
schikking van de raadkamer en vezwij
zing naar de bevoegde procureur des 
Konings. 

Wanneer een verdachte door een be
schikking van de raadkamer wegens een 
wanbedrijf naar de correctionele recht
bank wordt verwezen, zonder vooraf
gaande toepassing van art. 38 Jeugdbe
schermingswet, terwijl de verdachte op 
het tijdstip van het feit meer dan volle 
zestien jaar en minder dan achttien jaar 
was en de rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard, gaat het Hof na of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan; zo ja, dan vernietigt het de be
schikking van de raadkamer en verwijst 
de zaak naar de bevoegde procureur des 
Koning. 

22 juni 1982 1319 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

20. - Straizaken Beschikking van 
de raadkamer waarbij een wanbedrijf 
wordt gecontraventionaliseerd - Vonnis 
tot onbevoegdverklaring van de recht
bank gegrond op een omstandigheid dze 
gebleken is na de beschikking tot verwJj
zing en waardoor het fe1t met een zwaar-
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dere correctionele straf wordt gestraft -
Onderzoek van het Hoi of beide beslis
singen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of die omstandigheid zich 
inderdaad na de verwijzing heeft voorge
daan - Regeling van rechtsgebied -
Vernietiging van de beschikking - Ver
wijzing van de zaak naar dezelfde, 
anders samengestelde raadkamer. 

31 maart 1982 954 

§ 9. Allerlei. 
Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech

ters of -gerechten. 

RUILVERKAVELING VAN LAND
EIGENDOMMEN 

Volstrekte bevoegdheid - Wet van 
22 juli 1970 op de ruilverkaveling van 
landeigendommen uit kracht van de wet 
- Gerechtelijk Wetboek, art. 591, 11" -
Bevoegdheid. van de vrederechter om 
kennis te nemen van geschillen inzake 
ruilverkavelingen van landeigendommen 
- Begrip. 

Artikel 591, 11°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, luidens hetwelk de vrederech
ter kennis neemt, ongeacht het bedrag 
van de vordering, van de geschillen 
inzake ruilverkavelingen van landeigen
dommen, doelt aileen op de betwistingen 
die uitdrukkelijk zijn bepaald bij de wet 
van 22 juli 1970 en die ook reeds door de 
bepalingen van de wet van 25 juni 1956 
waren bedoeld. 

26 februari 1982 823 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. Vrijwillig verzeker-
den 

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Vaststelling van 
de Rijksdienst voor Werknemerspensioe
nen dat aan een administratieve beslis-

sing een onregelmatigheid of een mate
riele vergissing kleeft - Nieuwe beslis
sing - Begrip. 

De bepaling van art. 21bis, § 1, eerste 
lid, K.B. 21 dec. 1967 krachtens welke de 
Rijksdienst voor Werknemerspensioe
nen, wanneer hij vaststelt dat aan een 
administratieve beslissing een onregel
matigheid of een materiiHe vergissing 
kleeft, een nieuwe beslissing kan nemen, 
verleent aan de Rijksdienst niet enkel de 
bevoegdheid om opnieuw uitspraak te 
doen, ook al kan tegen die beslissing 
geen beroep meer worden ingesteld, 
maar verplicht hem zelfs zulks te doen. 

28 september 1981 158 

2. - Werknemers - Herziening van 
een administratieve beslissing - Wette
J~jke bepaling krachtens welke de Rijks
dienst voor Werknemerspensioenen een 
administratieve beslissing waaraan een 
onregelmatigheid of een materiele ver
gissing kleeft, kan herzien - Bepaling 
toepasselijk op de hangende gedingen. 

De wettelijke bepaling krachtens wel
ke de Rijksdienst voor Werknemerspen
sioenen een administratieve beslissing 
tot toekenning van een rustpensioen kan 
herzien, wanneer aan die beslissing een 
onregelmatigheid of een materii:He ver
gissing kleeft, is toepasselijk op de han
gende gedingen. (Art. 3 Ger.W.; art. 21bis 
K.B. 21 dec. 1967 .) 

28 september 1981 158 
3. - Werknemers - Ten onrechte uit

gekeerde prestaties - Verhaal op verval
len maar nag niet uitgekeerde bedragen 
verschuldigd door een instelling of dienst 
die andere uitkeringen van sociale zeker
heid moet doen dan pensioenprestaties 
'- Terugvordering buiten de verjarings
termijnen van art. 21, § 3, wet van 
13 juni 1966 - Vereisten. 

W anneer een instelling of dienst ten 
onrechte pensioenprestaties heeft uitge
keerd, kan deze het bedrag ervan verha
len op de vervallen maar nog niet uitge
keerde bedragen verschuldigd door een 
instelling of dienst, belast met de uitke
ring van andere prestaties van sociale 
zekerheid aan de rechthebbende of diens 
niet uit de echt gescheiden echtgenoot; 
dat bedrag wordt verhaalfi zonder 
inachtneming van de verjaringstermij
nen van art. 21, § 3, wet van 13 juni 1966, 
als die prestaties ten onrechte zijn uitge
keerd en ze niet samen met andere ver
vallen en niet uitgekeerde prestaties 
mogen worden genoten. (Art. 21, § 3, 
vierde lid, wet van 13 juni 1966 betref
fende de rust- en overlevingspensioenen 



-173-
voor arbeiders, bedienden, zeevarenden 
onder Belgische vlag, mijnwerkers en 
vrijwillig verzekerden, gew. bij wet van 
27 juli 1971, art. 1410, § 4, Ger.W., gew. 
bij wet van 12 mei 1971.) 

12 oktober 1981 214 

4. - Werknemers - KB. 21 dec. 1967, 
art. 32ter, derde lid - Draagwijdte. 

Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 1967 
bepaalt dat, wanneer de in het tweede 
lid van dat artikel beoogde pensioenstor
tingen verricht werden voor een bepaald 
verzekeringsjaar dat gespreid is over 
twee kalenderjaren, het bewijs van een 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerk
stelling in het in het eerste lid bedoelde 
geval geleverd wordt voor het laatste van 
de twee kalenderjaren waarover het ver
zekeringsjaar gespreid is; deze bepaling 
vindt geen toepassing op de regularisa
tiebijdragen die overeenkomstig art. 
32bis, § 1, van hetzelfde besluit worden 
betaald. 

23 november 1981 407 

5. - Werknemers - Verband tussen 
de pensioenstelsels van de openbare sec
tor en die van de prive-sector - Militair 
teruggekeerd in het burgerleven die 
geen militair pensioen wegens dienstan
cienniteit kan verkrijgen - Vermoeden 
dat militair tijdens de ganse duur van 
zijn aanwezigheid onder de wapens is 
onderworpen geweest aan de pensioenre
geling voor werknemers - Gevolg. 

De militair die in het burgerleven 
terugkeert en die geen militair pensioen 
wegens dienstancienniteit kan bekomen, 
wordt geacht te zijn onderworpen 
geweest aan de pensioenregeling voor 
werknemers tijdens de ganse duur van 
zijn aanwezigheid onder de wapens van 
de leeftijd van zestien jaar af; hij is der
halve voor die periode niet onderworpen 
aan de bewijsregeling van de loopbaan, 
bepaald bij de artt. 30 tot 37 K.B. 21 dec. 
1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers. (Artt. 
6, § 1, en 8 wet 5 aug. 1968 tot vaststel
ling van een zeker verband tussen de 
pensioenstelsels van de openbare sector 
en die van de prive-sector.) 

15 februari 1982 769 

6. - Werknemers - Echtscheidmg -
Burgerlijk Wetboek, art. 232 - Feitelijke 
scheiding sedert meer dan tien jaar -
Rechten van de uit de echt gescheiden 
echtgenote. 

De uit de echt gescheiden echtgenote 
van een werknemer, oorspronkelijke ver-

weerster in het geding waarin op grand 
van art. 232 B.W. de echtscheiding is toe
gestaan, heeft geen recht op een overle
vingspensioen; de wet kent aan de uit de 
echt gescheiden vrouw enkel onder 
bepaalde voorwaarden een rustpensioen 
toe. (Art. 12, tweede lid, wet van 1 juli 
1974; artt. 75 en 76 K.B. van 21 dec. 1967 
vervangen bij K.B. van 12 mei 1975, 
artt. 1 en 2.) ' 

24 juni 1982 1345 
7. - Werknemers - Beroepsloopbaan 

- Bewijs van tewerkstelling - Periode 
na 31 dec. 1944 - Pensioenstorting -
Be grip. 

Voor de periode na 31 dec. 1944 wordt 
het bewijs van tewerkstelling waardoor 
het recht op rustpensioen wordt ge
opend, onder meer geleverd door elk be
scheid dat bewijst dat de werknemer voor 
zijn pensioen gestort heeft; aan deze 
voorwaarde is niet voldaan wanneer 
aileen de bijdragen bedoeld in de wet 
van 18 juni 1930 zijn betaald; aan de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid moeten de pensioenbijdragen 
betaald zijn die m.et toepassing van de 
besluitwet van 28 dec. 1944 verschuldigd 
waren. (Art. 32, § 1, eerste lid, b, K.B. 
21 dec. 1967). 

28 juni 1982 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

1376 

8. - Zelfstandigen - Onverschuldigr 
betaalde uitkeringen - Terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde. 

Wanneer uitkeringen van de regeling 
inzake rust- en overlevingspensioenen 
der zelfstandigen te onrechte zijn be
taald, wordt de terugvordering ervan ver
volgd door de Rijkskas voor Rust- en 
Overlevingspensioenen, terwijl het Rijks
instituut aileen bevoegd is om geheel of 
gedeeltelijk van de terugvordering af te 
zien. 

24 september 1981 149 

9. - Zelfstandigen - Betaling door de 
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspen
sioenen. 

De uitkeringen van de regeling inzake 
rust- en overlevingspensioenen der zelf
standigen worden betaald door de Rijks
kas voor Rust- en Overlevingspensioenen 
voor rekening van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelf
standigen. (Art. 34, K.B. nr. 72 van 
10 nov. 1967 .) 

24 september 1981 149 
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10. - Zelfstandigen - Uitkeringen -

Onverschuldigd betaalde uitkeringen, 
teruggestort toen de terugvordering 
ervan verjaard was - Terugv~rdering 
van de aan de Rijkskas voor Rust- en 
Overlevingspensioenen teruggestorte 
bedragen. 

Wanneer iemand ten onrechte achter
stallen van een rust- of overlevingspen
sioen heeft ontvangen, die hij achteraf 
volledig aan de Rijkskas voor Rust- en 
Overlevingspensioenen heeft terugge
stort, schendt de rechter noch de bepalin
gen van het Burgerlijk Wetboek inzake 
lastgeving, noch de artt. 34 en 36 K.B. 
nr. 72 van 10 nov. 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen, wanneer hij, rechtdoende op 
de vordering van die persoon tot terug
betaling van de door hem gestorte bedra
gen, ten opzichte waarvan de terugvorde
ring, wegens zijn goede trouw, verjaard 
was, de Rijkskas en niet het Rijksinsti
tuut voor Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen veroordeelt tot terugbeta
ling aan die persoon van een deel van de 
door hem teruggestorte bedragen, met 
inbegrip van de wettelijke interest. 

24 september 1981 149 

HOOFDSTUK III 
VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

HOOFDSTUK IV 
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAAR

DEN 

s 

SAMENHANG 
1. - Burgerlijke zaken - Verschei

dene vorderingen bij een zelfde aide 
ingesteld - Geen samenhang - Onbe
voegdheid van de rechter om kennis te 
nemen van een van die vorderingen -
Rechter niet verplicht aile vorderingen 
naar de arrondissementsrechtbank te 
verwijzen. 

Hoewel krachtens art. 701 Ger.W. ver
scheidene vorderingen tussen twee of 
meer partijen, indien zij samenhangend 
z1jn, bij een zelfde akte kunnen worden 

ingesteld, volgt daaruit echter niet dat, 
wanneer de rechter wettig beslist dat die 
vorderingen niet samenhangend zijn, 
aile vorderingen toch naar de arrondisse
mentsrechtbank moeten worden verwe
zen, als de rechter oordeelt dat hij voor 
een van de vorderingen onbevoegd is. 

17 september 1981 92 

2. - Strafzaken - Samenvoeging -
Vordering tot samenvoeging van een bij 
een hoi van beroep aanhangige zaak en 
van een andere zaak die voor een ander 
hoi van beroep is gebracht - Bevoegd
heid. 

Een hof van beroep is niet bevoegd om 
een aldaar aanhangige zaak voor samen
voeging naar een ander hof van beroep 
te verwijzen, wegens een beweerde 
samenhang tussen die zaak en een zaak 
die voor een ander hof van beroep is 
gebracht. 

8 december 1981 471 

3. - Strafzaken - Gevallen opgesomd 
in artikel 227 Sv. - Niet beperkende 
opsomming. 

Artikel 227 Sv. somt niet op beperken
de wijze de gevallen op waarin samen
hang tussen verscheidene misdrijven be
staat. 

2 februari 1982 719 

4. - Strafzaken Uitbreiding van de 
bevoegdheid - Begrip. 

De samenhang, als bedoeld door de 
artikelen 226 en 227 Sv., is de band die 
bestaat tussen twee of meer misdrijven 
en die van zodanige aard is dat hij, met 
het oog op een goede rechtsbedeling en 
onder voorbehoud van de eerbiediging 
van het recht van verdediging, vereist 
dat die misdrijven samen aan dezelfde 
strafrechtbank ter beoordeling worden 
voorgelegd. 

2 februari 1982 719 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
1. - Misdrijven opgeleverd door een 

enkel feit of door afzonderlijke feiten -
Onaantastbare beoordeling in Ieite. 

9 september 1981 35 

2. - Een enkele opzet - Een enkele 
straf - Grondslag. 

Van de regel dat, onder meer wanneer 
verscheidene misdrijven de uitwerking 
zijn van dezelfde opzet, de rechter 
slechts een straf mag uitspreken, wordt 
in art. 65 Sw. toepassmg gemaakt. 

13 oktober 1981 2'~4 
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SAMENVOEGING VAN ZAKEN 

Strafzaken - Samenhang - Samen
voeging - Vordering tot samenvoeging 
van een bij een hoi van beroep aanhan
gige zaak en van een andere zaak die 
voor een ander hoi van beroep is 
gebracht - Bevoegdheid. 

Een hof van beroep is niet bevoegd om 
een aldaar aanhangige zaak voor samen
voeging naar een ander hof van beroep 
te verwijzen, wegens een beweerde 
samenhang tussen die zaak en een zaak 
die voor een ander hof van beroep is 
gebracht. 

8 december 1981 471 

SCHIP, SCHEEPVAART 
1. - Binnenvaart - Artikel 46, § 1, 

Zeewet - Bepaling toepasselijk op de 
binnenvaart. 

Art. 46, § 1, Zeewet is krachtens 
art. 273 van die wet toepasselijk op de 

20 oktober 1972 en goedgekeurd bij de 
wet van 24 november 1975, moet een 
vaartuig dat gebruik maakt van een ver
keersscheidingsstelsel in de passende 
verkeersbaan varen in de algemene rich
ting van de verkeersstroom voor die 
baan; dat voorschrift geldt voor elk vaar
tuig dat aan de begripsomschrijving van 
voorschrift 3 beantwoordt en omvat dus 
ook de vissende vaartuigen, nu daarvoor 
geen uitzondering wordt gemaakt. 

15 september 1981 84 

4. - Bewarend beslag op zeeschepen 
en binnenschepen - Bewarend beslag 
op een zeeschip- Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 1468, tweede lid, letter q - Be-
slag dat kan worden toegestaan tot waar
borg van een zeevordering die onder 
meer « scheepsverband » tot oorzaak 
heeft. 

Uit art. 1468, tweede lid, letter q, 
Ger.W. volgt dat, ook al is de « mort
gage , - welk begrip in de Nederlandse 
tekst aangeduid is met de term binnenvaart. 

11 september 1981 65 « scheepsverband >> - als zodanig geen 
instituut van Belgisch recht, bewarend 
beslag niettemin kan worden gelegd op 
een zeeschip, als het beslag strekt tot 
het waarborgen van een zeevordering 
die onder meer tot oorzaak heeft een 
naar het recht van de Angelsaksische 
(common law) landen bestaande « mort
gage >>, in de gevallen waarin deze door 
de Belgische rechter moet worden 

2. - Binnenvaart - Duweenheid be
staande uit twee schepen die aan twee 
verschillende eigenaars toebehoren -
Aansprakelijkheid van die eigenaars 
wegens handelingen verricht door de 
bemanning van die twee eenheden. 

Het arrest dat in feite vaststelt dat een 
duwboot en een duwbak, eigendom van 
twee verschillende eigenaars, een enkele 
duweenheid vormen, die zich ten aan
zien van derden als een schip voordoet, 
en dat de bemanning van de duwboot ter 
beschikking was gesteld van de eigenaar 
van de duwbak en door deze aanvaard is 
om zijn duwbak te bemannen, leidt daar
uit wettig, op grond van artikel 46, § 1, 
Zeewet, af dat de eigenaar van de bak ci
vielrechtelijk aansprakelijk is voor die 
bemanning, ook als de kapitein en de be
manning van de duwboot niet zijn aan
gestelden waren, in de zin van art. 1384 
B.W. 

11 september 1981 65 

3. lnternationaal reglement ter 
voorkoming van ongevallen op zee, 
gevoegd bij het Verdrag, opgemaakt te 
Landen op 20 oktober 1972 en goedge
keurd blj de wet van 24 november 1975 
- Voorschrift toepasselijk op de vis
sende vaartuigen. 

Krachtens art. 10, b, 1, van het inter
nationaal reglement van 1972 ter voorko
ming van ongevallen op zee, gevoegd bij 
het Verdrag, opgemaakt te Londen op 1 

erkend. 
18 september 1981 96 

5. - Binnenvaart- Bevrachting voor 
liggen - Rechtsvordering - Verjaring 
- Toe te passen wetsbepalingen. 

Inzake binnenvaart zijn de verjarings
termijnen van art. 59 van de wet op de 
rivierbevrachting 5 mei 1936 toepasselijk 
op de rechtsvorderingen voortvloeiende 
uit de overeenkomsten op de bevrachting 
voor liggen. 

16 oktober 1981 253 

6. - Zeevaart - Beslag op een zee
schip - Eigenaar - Aansprakelijkheid 

Beperking Beslagrechter 
Bevoegdheid. 

De eigenaar van een zeeschip waarop 
bewarend beslag is gelegd, kan zich voor 
de beslagrechter beroepen op het begm
sel van de beperking van aansprakelijk
heid, zoals het is vastgelegd in het 
Internationaal Verdrag nopens de beper
king van de aansprakelijkheid van eige
naren van .z:eeschepen 10 okt. 1957. 
(Art. 5, eerste hd, lnternahonaal Verdrag 
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nopens de beperking van de aansprake
lijkheid van eigenaren van zeeschepen 
10 okt. 1957, goedgekeurd bij wet 18 juli 
1973. 

26 maart 1982 933 

7. - Zeevaart - Beslag op een zee
schip - Eigenaar - Aansprakelijkheid 
- Beperking - Fout van de eigenaar 
zelf- Beslaf{rechter - Bevoef{dheid. 

Wanneer de eigenaar van een zee
schip, met toepassing van art. 1, 1, eerste 
lid Internationaal Verdrag nopens de be
pe~king van de aansprakelijkheid van ei
genaren van zeeschepen 10 okt. 1957, 
zich op de beperking van zijn aansprake
lijkheid beroept en de schuldeiser op
werpt dat de eigenaar zelf een fout heeft 
begaan, onderzoekt de beslagrechter, 
binnen de grenzen die hem door het ge
mene recht zijn opgelegd bij de toetsing 
van zijn schuldvordering aan de vereis
ten van art. 1415, eerste lid, Ger.W., of de 
schade waaruit de schuldvordering is 
ontstaan, door de fout van de eigenaar 
zelf is veroo~zaakt. 

26 maart 1982 933 

8. - Waterwegen - Koninklijk besluit 
van 15 okt. 1935 houdende het Algemeen 
Scheepvaartreglement en Besluit van de 
directeur-generaal van de Dienst der 
Scheepvaart van 18 jan. 1965 betreffende 
de gewone uurroosters van de scheep
vaart en van de bediening van de kunst
werken - Waterwegen, als bedoeld in 
art. 12, eerste en laatste lid, van dat 
algemeen reglement. 

Art. 12, eerste lid, Algemeen Scheep
vaartreglement, heeft betrekking op de 
waterwegen waarop nachtvaart niet is 
voorgeschreven of toegelaten, terwijl 
art. 12, laatste lid, van hetzelfde regle
ment, toepasselijk is op elke waterweg 
waarop nachtvaart toegelaten is, al was 
het met een bijzondere vergunning. 

2 april 1982 971 

SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

HOOFDSTUK ~II. - Schepelingen 

HOOFDSTUK IV - Sociaal statuut van 
de zelfstandigen 

HOOFDSTUK V - Overzeese sociale 
zekerheid 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Toepassingsge
bied - Orkestvereniging. 

Onder de sociale zekerheid voor werk
nemers valt de orkestvereniging die 
musici aanwerft om tegen betaling van 
loon met het orkest op te treden; dat de 
vergoedingen gering en de prestaties 
slechts toevallig en beperkt zijn en dat 
de musici niet verplicht zijn aan elk 
optreden mede te werken en vrij tot. de 
vereniging toetreden, staat de toepassmg 
van de sociale zekerheid op de orkest
vereniging niet in de weg. (Art. 3, 2°, 
K.B. 28 nov. 1969.) 

9 november 1981 357 

2. - Wet van 27 juni 1969 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid van de 
arbeiders, art. 39, vervangen bij art. 66, 
wet van 4 aug. 1978 tot economische 
herorientering - Verjaring van misdrij
ven - Verjaringstermijn van een jaar 
op drie jaar gebracht - Nieuwe stuiting 
van de verjaring binnen de nieuwe ter
mijn van drie jaar - Wettigheid. 

Uit de artt. 39, eerste lid, wet van 27 
juni 1969 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, vervan
gen bij art. 66 wet van 4 aug. 1978 tot 
economische herorientering, en 95 
Arbeidsongevallenwet 17 april 1978, gew. 
bij art. 14 K.B. nr. 15 van 23 okt. 1978, 
blijkt dat de verjaringstermijn van drie 
jaar, ter vervanging van de termijn van 
een jaar, begint te lopen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd; de ver
jaring van de strafvordering, die rechts
geldig is gestuit door een tijdens de vroe
gere verjaringstermijn van een jaar 
verrichte onderzoeksdaad, kan opnieuw 
worden gestuit door een stuitingshande
ling verricht tijdens de nieuwe termijn 
van drie jaar. 

25 november 1981 421 

3. - Werknemers Toepassingsge-
bied - Personen die arbeid verrichten 
in gelijkaardige voorwaarden als die van 
een arbeidsovereenkomst - Vervoerders 
van goederen. 

Onder de sociale zekerheid voor werk
nemers vallen niet de personen die ver
voer van goederen verrichten dat hun 
door een onderneming wordt opgedra
gen, door middel van een trekker waar
van zij eigenaar zijn en waarvan de aan
koop niet wordt gefinancierd of de 
financiering niet wordt gewaarborgd 
door de ondernemer, noch die onderne-
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mer, ook al is hij eigenaar van de opleg
ger. (Art. 3, 5°, K.B. 28 nov. 1969.) 
·-zr december 1981 539 

4. - Mededeling van stukken door de 
sociale inspectie aan de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid - Begrip. 

Zonder toelating van de procureur
generaal bij het hof van beroep mag de 
sociale inspectie aan de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid geen stuk
ken mededelen die zij in de uitoefening 
van een bevoegdheid van gerechtelijke 
politie tijdens een gerechtelijk strafon
derzoek heeft bekomen. (Art. 125 K.B. 
28 dec. 1950.) 

11 januari 1982 600 

5. - Werknemers Rechtsvordering 
ingesteld tegen de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid tot terug
vordering van niet verschuldigde bijdra
gen - Verjaring- Aanvang van de ver
jaringstermijn. 

De verjaringstermijn van de rechtsvor
dering tot terugvordering van niet ver
schuldigde bijdragen, ingesteld tegen de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Ze
kerheid, begint te lopen op de dag van 
de betaling van die bijdragen. (Art. 42, 
tweede lid, wet 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet 28 dec. 1944.) 

18 januari 1982 621 

6. - Werknemers - Rechtsvordering 
ingesteld tegen de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid tot terug
vordering van niet verschuldigde bijdra
gen - Niet verschuldigde bijdragen -
Begrip. 

De bijdragen voor de sociale zekerheid 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid betaald voor de arbeid 
die een werknemer verricht, zijn niet 
verschuldigd als de werknemer, op de 
dag van de betaling, niet is onderworpen 
aan de regeling van sociale zekerheid; zij 
zijn dus niet verschuldigde uitkeringen 
vanaf de dag van de betaling en niet van 
de dag van de latere beslissing, dat die 
wer knemer onderworpen is aan het 
sociaal statuut van de zelfstandige werk
nemers voor dezelfde arbeid en voor de 
periodes waarvoor de sociale bijdragen 
zijn gestort. (Art. 42, tweede lid, wet 
28 dec. 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders.) 

18 januari 1982 621 

7. - Werknemers - Toepassingsge
bJed - Schouwspelartiesten. 

Onder de sociale zekerhe1d voor werk
nemers vallen de schouwspelartlesten 

die deel uitmaken van een groep welke 
wordt aangeworven om op te treden tij
dens voorstellingen tegen betaling van 
een vergoeding voor de ganse groep. 
(Art. 3, 2°, K.B. 28 nov. 1969.) 

22 maart 1982 902 

HOOFDSTUK II 
MIJNWERKERS 

HOOFDSTUK III 
SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI

GEN 

8. - Zelfstandigen - Bijdragen -
Aanvang van de beroepsarbeid - Regu
Jarisatiebijdragen - Vaststelling van de 
bedrijfsinkomsten. 

Voor alle jaren gedurende welke, als 
gevolg van de aanvang van de beroepsar
beid, de sociale zekerheidsbijdragen voor 
zelfstandigen niet kunnen worden bere
kend op basis van de bedrijfsinkomsten 
van het referentiejaar bedoeld in art. 11, 
§ 2, tweede lid, K.B. nr. 38 van 27 juli 
1967, geschiedt de regularisatie van de 
voorlopige bijdragen op basis van de 
bedrijfsinkomsten van het jaar bepaald 
in art. 41, § 2, K.B. 19 dec. 1967, ook 
indien de inkomsten van de zelfstandige 
gedurende de daaropvolgende j aren ver
minderd zijn. 

19 oktober 1981 264 

9. - Zelfstandigen - KB. nr. 38 van 
27 juli 1967 - Zelfstandige - Begrip. 

Van de toepassing van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen is niet uitgesloten de zelf
standige die minderjarig is. 

8 maart 1982 845 

HOOFDSTUK V 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

SPOORWEGEN (POLITIE OVER 
DE) 

1. - Koninklijk besluit van 2 aug. 
1977, art. 25 - Moree] bestanddeel van 
het misdrijf. 

De feiten waarop art. 25 K.B. van 
2 aug. 1977 betreffende de veiligheidsin
richtingen en de signalisatie van overwe
gen en betreffende het verkeer op spoor
wegen en aanhongheden straf stelt, ZlJn 
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enkel strafbaar wanneer zij met opzet 
zijn gepleegd. 

24 maart 1982 916 

2. - Overtreding van art. 3 KB. van 
4 april 1895 - Verbod om zonder geldig 
plaatsbewijs met een trein te reizen -
Geen bijzonder opzet vereist. 

De overtreding van art. 3 K.B. van 
4 april 1895 houdende voorschriften 
betrekkelijk de maatregelen, na te 
komen voor het reizigersvervoer over 
staatsspoorwegen en over de vergunde 
spoorwegen, naar luid waarvan het ver
boden is om zonder geldig plaatsbewijs 
met een trein te reizen en zelfs in een 
trein plaats te nemen, vereist geen bij
zonder opzet en met name niet de bedoe
ling om kosteloos te reizen. 

19 mei 1982 1156 

STEDEBOUW 

HOOFDSTUK I. - Verkaveling 

HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning 

HOOFDSTUK III. - Onteigening 

HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet 
bebouwde percelen 

HOOFDSTUK V. - Straf 

HOOFDSTUK VI. - Herstel; betaling 
meerwaarde 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
VERKA VELING 

HOOFDSTUK II 
BOUWVERGUNNING 

1. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962 - Bouwvergun
ning - Bouwvergunning bij vergissing 
verleend - Vergissing van de gemeen
teoverheid - Verbod om de bouwvergun
ning in te trekken. 

2. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962 - Bouwvergun
ning - Gegeven van het bouwplan dat 
twijfel doet oprijzen omtrent de bedoe
Jing van de aanvrager - Verplichting 
van de gemeenteoverheid. 

Op het college van burgemeester en 
schepenen rust de verplichting de gege
vens van het ingediende bouwplan aan 
de voorschriften van het plan van 
aanleg, van de verkavelingsvergunning 
en van de bouwverordeningen te toetsen 
om met kennis van zaken over de 
bouwaanvraag te beslissen; doet een 
gegeven van het bouwplan twijfel rijzen 
over het voornemen van de aanvrager, 
dan dient de bevoegde overheid ervoor te 
waken dat de betrokkene de hem opge
legde voorschriften inzake stedebouw in 
acht neemt. (Titel II Wet Stedebouw en 
Ruimtelijke Ordening.) 

10 september 1981 52 

3. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962, artt. 44 en 64 -
Houder van een bouwvergunning bij de 
aanvang van het bouwwerk - Arrest 
van de Raad van State waarbij die bouw
vergunning nietig wordt verklaard -
Veroordeling op grand dat het bouwwerk 
in stand wordt gehouden niettegen
staande kennisneming van het arrest 
van de Raad van State. 

W anneer hij die bij de aanvang van de 
bouw van een onroerend goed beschikt 
over een bouwvergunning die later door 
de Raad van State nietig wordt ver
klaard, vervolgd wordt omdat hij de 
bouwwerken met overtreding van de 
artt. 44 en 64 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw heeft uitgevoerd en in 
stand gehouden, worden die wetsbepalin
gen niet geschonden door de rechter die, 
nadat hij de opdrachtgever heeft vrijge
sproken wegens de uitvoering van de 
werken, hem veroordeelt omdat hij de 
bouw in stand heeft gehouden niettegen
staande hij kennis had van het arrest tot 
nietigverklaring van de Raad van State. 

2 december 1981 455 

4. - Nietigverklaring van een bouw
vergunning door de Raad van State -
Gevolg. 

Het arrest van de Raad van State tot 
nietigverklaring van een bouwvergun
ning geldt met terugwerking erga om-
nes. 

2 december 1981 455 

In beginsel doet de bouwvergunning 
voor degene die ze verkrijgt, rechten ont
staan die de gemeenteoverheid niet mag 
miskennen; achteraf mag de gemeente
overheid de bouwvergunning niet intrek
ken op grond dat zij bij vergissing en 
dus onregelmatig is verleend, wanneer 
die onregelmatigheid aan de gemeente 
zelf is te wijten. (Artikel II Wet Stede

I 
5. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste

debouw 29 maart 1962 - Verkavelings-
52 vergunning - Wijz1gmg - Vere1sten. 

bouw en Ruimtelijke Ordening.) 
10 september 1981 
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Door het feit dat een grand gelegen in 

een goedgekeurde verkaveling, staat de 
bestemming ervan, nl. woningbouw, per 
definitie vast; al is het op een andere 
wijze aanwenden van een bouwperceel 
in se niet strijdig met de stedebouwkun
dige bepalingen, toch bewaren de samen
gevoegde percelen, binnen de grenzen 
van een niet vervallen verkaveling, elk 
hun eigen statuut van afzonderlijke per
celen, zolang door de bevoegde overheid 
geen toelating wordt gegeven tot samen
voeging, aangezien het opnieuw samen
brengen van percelen een wijziging ver
onderstelt van de oorspronkelijke verka
velingsvergunning welke overeenkomstig 
art. 57, § 2, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw of via een afwijking conform 
art. 51 van dezelfde wet dient te geschie
den. 

11 december 1981 510 

6. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962 - Verkavelings
vergunning - Eigenaar die gronden 
gelegen in een vergunde verkaveling op 
een andere wijze splitst dan in de ver
gunning is bepaald - Doet niet veron
derstellen dat die gronden niet meer in 
een vergunde verkaveling zijn gelegen. 

Het enkele feit dat gronden gelegen in 
een vergunde verkaveling later op een 
andere wijze worden gesplitst dan in de 
vergunning is bepaald, heeft niet tot 
gevolg dat die gronden niet meer in een 
vergunde verkaveling zijn gelegen; de 
verplichtingen van de instrumenterende 
notaris ex art. 56 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw slaan enkel op de 
verdeling van een goed waarvoor geen 
verkavelingsvergunning is afgegeven. 

11 december 1981 510 

7. - Federaties van gemeenten -
Bevoegdheid - Wettelijke grondslag van 
de bevoegdheid die is overgedragen aan 
de federaties van gemeenten. 

De bevoegdheid van de gemeenten in
zake bouwverordening is aan de federa
ties van gemeenten overgedragen niet 
ingevolge het 9" van art. 4, § 2, wet van 
26 juli 1971, maar ingevolge het 4" van 
art. 4, § 2. 

8 januari 1982 582 

8. - Wet van 1 feb. 1844, art. 15, en 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
29 maart 1962, artt. 44 en 60 - Be
voegdheid van de gemeente om bouwver
ordeningen uit te vaardigen - Begrip. 

De gemeentelijke bevoegdheid uit art. 
15, in de wet op de wegenpolitie 1 feb. 

1844, ingevoegd bij de wet van 28 mei 
1914, is de bevoegdheid geworden om 
bouwverordeningen uit te vaardigen, als 
bedoeld in de artt. 44 en 60 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw 29 maart 
1962, met de beperkingen gesteld in art. 
44, § 2, van dezelfde wet, gew. bij art. 4 
wet van 22 dec. 1970, ingevolge welke be
paling de Koning de lijst kan vaststellen 
van de werken en handelingen waarvoor 
geen vergunning is vereist. 

8 januari 1982 582 

9. - Wet van 1 feb. 1844 - Opgeheven 
bij de Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962 - Tijdelijke 
handhaving van bepalingen van de wet 
van 1 feb. 1844 - Beperking. 

De wet van 1 feb. 1844 op de wegenpo
litie is opgeheven bij art. 72 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw 29 maart 
1962, met dien verstande dat de gemeen
teverordeningen uitgevaardigd op grand 
van de eerstgenoemde wet, krachtens 
art. 73, c, in stand blijven tot het van 
kracht worden van een bijzonder plan 
van aanleg. 

8 januari 1982 582 

HOOFDSTUK III 
ONTEIGENING 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCE

LEN 

10. - Art. 70bis Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Gemeentebelas
ting op « niet bebouwde percelen gelegen 
in een niet vervallen verkaveling » -
Bebouwd of onbebouwd perceel 
Begrip. 

Onder de woorden « niet bebouwde 
percelen » in art. 70 bis, § 1, lid 2, Wet 
Ruimtelijk Ordening en Stedebouw 
wordt niet noodzakelijk verstaan aile 
gronden waarop niet is gebouwd; een 
perceel waarop geen gebouw staat, kan 
een geheel vormen met een hoofdperceel 
waarvan bewoning de voornaamste be
stemming is, als de twee percelen zodanig 
in functie van elkaar zijn ingericht en 
van elkaar afhangen dat, indien zij wer
den gescheiden, de wijze van bewoning 
van het gebouw, zoals het is opgevat en 
opgetrokken, grondig zou veranderd wor
den; in zo'n geval moeten de twee perce
len worden beschouwd als een gebouwd 
geheel. 

18 maart 1982 890 
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HOOFDSTUK V 
STRAF 

HOOFDSTUK VI 
HERSTEL; BETALING MEERWAARDE 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

11. - Gezondheid van bouwwerken 
Bouwverordening Bevoegdheid 
Bevoegdheden van de gemeente - Over
dracht aan een agglomeratie of aan een 
federatie van gemeenten. 

In de gemeenten die deel uitmaken 
van een agglomeratie of een federatie 
zijn de gemeenteraden niet meer 
bevoegd om verordeningen uit te vaardi
gen o.a. betreffende de gezondheid van 
de bouwwerken, nu de gezondheid van 
de bouwwerken, instailaties en hun 
omgeving onder de bouwverordeningen 
vailen en de bevoegdheden van de 
gemeenten op dat gebied aan de agglo
meraties of aan de federaties van 
gemeenten zijn overgedragen. (Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
art. 59, 1; wet 26 juli 1971, art. 4, § 2, 4".) 

18 maart 1982 892 

STRAF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Straf en maatregel 

HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen 

HOOFDSTUK III. - Geldboete en opde
ciemen 

HOOFDSTUK IV. 
gevangenisstraf 

Vervangende 

HOOFDSTUK V. - Andere straffen 
(verbeurdverklaring, verval sturen, 
enz.) 

HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf 

HOOFDSTUK VII. - Samenloop 
Afdeling 1. Eimdaadse. 
Afdeling 2. - Meerdaadse. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII. 
omstandigheden 

Verzachtende 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF EN 

MAATREGEL 

1. - Artikel 113 wet van 12 juli 1978 
betreffende het accijnsregime van alco
hol - Clandestiene fabriek - Arrest 
waarbij een hoofdgevangenisstraf van 
minder dan Mm jaar wordt uitgesproken 
- Onwettige strai 

1 december 1981 453 

HOOFDSTUK II 
VRIJHEIDSSTRAFFEN 

HOOFDSTUK III 
GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

2. - Geldboete - Opdeciemen - Wet 
van 25 juni 1975 waarbij de strafrechte
Jijke geldboeten met 390 deciemen wor
den verhoogd - Wet toepasselijk op de 
sinds 3 augustus 1975 gepleegde misdrij
ven. 

15 september 1981 86 

3. - Opdeciemen - Feiten van voor 
3 augustus 1975 - Geldboete verhoogd 
met 390 deciemen - Onwettelijke strai 

15 september 1981 86 

4. - Geldboete - Opdeciemen - Fei
ten van v66r 3 aug. 1975 - Verhoging 
van de geldboek met 390 deciemen -
Onwettige verhoging. 

19 januari 1982 625 

5. - Overtreding van art. 54 van het 
algemeen politiereglement van 5 juli 
1971 van de stad Oudenaarde en van art. 
561, 1", van het Strafwetboek - Toepas
sing van art. 65 Sw. - Geldboete van 25 
frank - Onwettige straf. 

Onwettig is de geldboete van meer dan 
20 frank, uitgesproken met toepassing 
van art. 65 Sw. wegens overtreding van 
art. 54 van het algemeen politieregle
ment van 5 juli 1971 van de stad Ouden
aarde, strafbaar met een geldboete van 
15 frank tot 20 frank en met gevange
nisstraf van drie tot vijf dagen of met 
een van die straffen aileen, en van 
art. 561, 1°, Sw., strafbaar met een geld
boete van 10 frank tot 20 frank en met 
gevangenisstraf van een dag tot vijf 
dagen of met een van die straffen aileen. 
(Art. 9 Gw.) 

29 juni 1982 1390 

HOOFDSTUK IV 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
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HOOFDSTUK v I 
ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA

RING, VERVAL STUREN, ENZ.) 

HOOFDSTUK VI 
ZW AARSTE STRAF 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP 

Afdeling 1. - Elmdaadse. 

6. - Douane en accijnzen - Collectief 
misdnjf - Samenvoeging van de geld
boeten. 

Wanneer de rechter beslist dat ver
schillende feiten, die een overtreding van 
de wetgeving op de douane en accijnzen 
uitmaken, een collectief misdrijf vormen, 
wegens eenheid van opzet, moeten niet
temin alle geldboeten worden opgelegd, 
nu de toepassing van de regel, neerge
legd in art. 65 Sw., in dat geval wordt 
opgeheven door art. 100, tweede lid, van 
hetzelfde wetboek. 

13 oktober 1981 224 

7. - Eendaadse samenloop van mis
drijven - Zwaarste straf - Contraven
tionalisering van het wanbedrijf " onop
zettelijk toebrengen van verwondingen » 
- Overtreding van het Wegverkeersre
glement - Een enkele straf. 

17 maart 1982 886 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Meerdaadse. 

Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

STRAFVORDERING 

Minister - Rechtstreekse aangifte van 
een misdrijf bij het Hoi van Cassatie -
Grondwet, art. 90 - Onbevoegdheid van 
het Hoi. 

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd 
om op rechtstreekse aangifte kennis te 
nemen van een aan een minister ten las
te gelegd misdrijf. (Artt. 90 en 134 
Ger.W.) 

26 januari 1982 666 

T 

TAALGEBRUIK 

HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet 
15 juni 1935} 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer
legging. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen 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) 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

1. - Nederlandse en Franse taal -
Burgerlijke zaken - Rechtspleging voor 
de burgerlijke rechtbanken en rechtban-

. ken van koophandel van eerste aanleg 
waarvan de zetel te Brussel is gevestigd, 
met uitzondering van de gerechten wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse 
gemeenten bestaat, gelegen buiten de 
Brusselse agglomeratie - Verzoek van 
verweerder, natuurlijk persoon, dat de 
rechtspleging voortgezet wordt in de 
andere taal dan die der akte tot inleiding 
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van het geding- Verweerder die in per
soon of bij lasthebber verschijnt - De 
rechter moet in beide gevaliGn rekening 
houden met de kennis van de taal van 
de verweerder. 

Wanneer voor een burgerlijke recht
bank of rechtbank van koophandel van 
eerste aanleg van het arrondissement 
Brussel, als bedoeld in het tweede lid 
van § 1 van art. 4 Taalwet in Gerechtsza
ken, de verweerder, een natuurlijk per
soon, vraagt dat de rechtspleging wordt 
voortgezet in de andere taal dan die der 
akte tot inleiding van het geding, moet 
de rechter nagaan of de verweerder een 
toereikende kennis heeft van die taal, 
ongeacht of de verweerder in persoon of 
bij lasthebber, o.m. bij advocaat, ver
schijnt. (Art. 4, §§ 1 en 2, wet van 15 juni 
1935.) 

re van taalvaardigheid, terwijl zij zulk 
een vermoeden niet inhoudt. 

6 november 1981 350 

3. - Nederlandse en Franse taal -
Burgerlijke zaken - Rechtspleging voor 
de burgerlijke rechtbanken en rechtban
ken van koophandel van eerste aanleg 
waarvan de zetel te Brussel is gevestigd, 
met uitzondering van de gerechten wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse 
gemeenten bestaat, gelegen buiten de 
Brusselse agglomeratie - Verzoek van 
verweerder, rechtspersoon, dat de rechts
pleging wordt voortgezet in de andere 
taal dan die der akte tot inleiding van 
het geding - Rechtspersoon die in per
soon verschijnt- De rechter moet reke
ning houden met de kennis van de taal 
van de personen die de verweerder, 

6 november 1981 350 rechtspersoon vertegenwoordigen - Ver-
schijning van de rechtspersoon bij last
hebber en namelijk bij advocaat - De 

2. - Nederlandse en Franse taal - • rechter moet rekening houden met de 
Burgerlijke zaken - Burgerlijke recht- kennis van de taal die valt af te leiden 
banken en rechtbanken van koophandel uit de werkelijke bedrijvigheid van die 
van eerste aanleg waarvan de zetel te rechtspersoon. 
Brussel is gevestigd, met uitzondering Wanneer voor een burgerlijke recht
van de gerechten wier rechtsgebied uit- bank of rechtbank van koophandel van 
sluitend uit Vlaamse gemeenten bestaat, eerste aanleg van het arrondissement 
gelegen buiten de Brusselse agglome- Brussel, als bedoeld in het tweede lid 
ratie - Verzoek van verweerder, rechts- van § 1 van art. 4 Taalwet in Gerechtsza
persoon, om voortzetting van de rechts- ken, de verweerder, een rechtspersoon, 
pleging in de andere taal dan die van de vraagt dat de rechtspleging wordt voort
akte tot inleiding van het geding - Taal- gezet in de andere taal dan die der akte 
kennis door de rechter nagegaan - tot inleiding van het geding, moet de 
Begrip. rechter nagaan of de natuurlijke perso

Wanneer voor een burgerlijke recht
bank of een rechtbank van koophandel 
van eerste aanleg van het arrondisse
ment Brussel, als bedoeld in het tweede 
lid van § 1 van art. 4 Taalwet in Ge
rechtszaken, de verweerder, een rechts
persoon, vraagt dat de rechtspleging 
wordt voortgezet in de andere taal dan 
die van de akte tot inleiding van het ge
ding en die persoon bij lasthebber, o.m. 
bij advocaat, verschijnt, moet de rechter 
nagaan of die verweerder een toereiken
de kennis heeft van die taal aan de hand 
van de taal die hij bij zijn werkzaamhe
den gebruikt; de rechter die dat verzoek 
afwijst om de enkele reden dat de 
rechtspersoon wiens zetel in de Brussel
se agglomeratie is gevestigd, met toepas
sing van art. 52, § 1, tweede lid, Taalwet 
in Bestuurszaken, 18 juli 1966, zowel het 
Nederlands als het Frans dient te gebrui
ken en dat zij dus verplicht is de taal 
van de inleidende akte te kennen, kent 
aan die wettelijke bepaling de draagwijd
te toe van een vermoeden juris et de ju-

nen die de persoonlijke verschijning van 
de verweerder mogelijk maken, ener
zijds, en de rechtspersoon zelf, in geval 
van verschijning bij lasthebber, o.m. bij 
advocaat, anderzijds, een toereikende 
kennis hebben van die taal; om de ken
nis van de rechtspersoon zelf vast te 
stellen, moet rechter geen rekening hou
den met de taalkennis van de natuur
lijke personen die de organen van die 
rechtspersoon zijn of van zekere aange
stelden ervan, maar wel met de kennis 
die valt af te leiden uit de werkelijke be
drijvigheid van de rechtspersoon. (Art. 4, 
§§ 1 en 2, wet van 15 juni 1935.) 

6 november 1981 350 

4. Rechtbanken Burgerlijke 
zaken - Stukken gesteld in een andere 
taal dan die van de procedure - Stuk
ken waarop de rechter acht moet slaan 
- Door de rechter te nemen maatrege
Jen. 

Geen enkele wettelijke bepaling ont
slaat de rechter ervan acht te slaan op 
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bepaalde stukken, ook al zijn het geen 
gedingstukken, welke in een andere taal 
zijn ~esteld dan die van de procedure, 
als d1e stukken hem regelmatig zijn 
voorgelegd door de partijen of door een 
van hen. Indien hij de taal niet kent 
waarin ~e stukken zijn gesteld, moet hij 
het nod1ge doen om er op regelmatige 
wijze een vertaling van te verkrijgen. 

16 juni 1982 1296 

§ 2. Strafzaken. 

5. - Strafzaken - Opsporingsonder
zoek - Verklaring gegeven in een taal 
die niet de taal is waarin het proces-ver
baal is opgemaakt - Verbalisant met 
die andere taal bekend - Verklaring als 
dusdanig opgetekend in het proces-ver
baal - Toevoeging door de verbalisant 
van een korte inhoud van de verklaring 
in de taal van het proces-verbaal - Wet
tigheid. 

W anneer een agent, be last met een 
opsporingsonderzoek in strafzaken, niet 
de taal kent waarin een verklaring wordt 
afgelegd, die niet de taal is waarin hij 
het proces-verbaal moet opmaken, die 
verklaring in de oorspronkelijke taal in 
het . bedoelde proces-verbaal opneemt, 
verb1edt geen enkele wettelijke bepaling 
dat hij vervolgens, bij wijze van inlich
ting, de verklaring zakelijk weergeeft in 
de taal van het proces-verbaal. (Artt. 11, 
31 en 32 wet 15 juni 1935.) 

13 oktober 1981 224 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

6. - Gerechtskosten - Betekening of 
kennisgeving van akten van rechtsple
ging, vonnissen en arresten - Verzoek
schrift tot hager beroep - Kennisgeving 
door de griffier - Vertaling. 

Wanneer de griffier bij de kennisge
ving van een verzoekschrift tot hoger 
beroep een vertaling moet voegen, is hij 
het die de akte moet laten vertalen; het 
verzoekschrift is niet nietig omdat de 
eiser in hoger beroep er geen vertaling 
heeft bijgevoegd. (Art. 38, eerste en 
zesde lid, wet 15 juni 1935.) 

23 november 1981 400 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer
legging. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten 
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

7. - Eentalig vonnis of arrest -
Be grip. 

Dat in een arrest, dat na een Franse 
procedur.e in dezelfde taal is gesteld, een 
paar Dmtse woorden uit een processtuk 
letterlijk zijn overgenomen, doet geen 
afbreuk aan de eentaligheid van het 
arrest; partijen hebben evenwel het 
recht de Duitse woorden te vertalen of 
een officiele ver.taling te vorderen, en de 
rechter mag ze ambtshalve doen opma
ken. (Tweede zaak.) 

10 maart 1982 854 

§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 

1935) 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

8. - Sociale betrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers - Taalde
creet van 1f juli 1973, art. 10 - Ontslag 
wegens drmgende reden - Nietigheid 
van de ontslagbrief - Gevolg. 

Onwettig is het ontslag wegens drin
gende reden dat door de werkgever is 
gegeven met een brief die nietig is met 
toepassing van art. 10 Taaldecreet 19 juli 
1973. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

8 februari 1982 738 

9. Sociale betrekkingen tussen 
w:erkgevers en werknemers - Exploita
tJezetel van het bedrijf in Brussel
Hoofdstad gevestigd - Personeel dat in 



-184-
het Nederlandse taalgebied tewerkge
steld is - Stukken in het Frans gesteld 
- Nietigheid - Vervanging. 

In het Frans gestelde stukken die een 
natuurlijk of rechtspersoon wiens exploi
tatiezetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd 
is, richt aan een personeelslid dat in het 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is, 
zijn nietig; wanneer zij vervangen wor
den door in hetJ Nederlands gestelde 
stukken wordt de nietigheid niet onge
daan gemaakt vanaf de datum van het 
vervangen stuk. (Art. 59 Taalwet Be
stuurszaken; art. 10 Taaldecreet.) 

8 februari 1982 738 

10. - Sociale betrekkingen tussen 
werkgever en werknemers - Taalde
creet van 19 juli 1973 van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurgemeen
schap, art. 10 - Ontslag wegens drin
gende reden - Nietigheid van de ont
slagbrief - Nietige brief gevolgd door 
een in het Nederlands gestelde brief 
door de werkgever uit eigen beweging 
gestuurd. 

De werkgever die zijn werknemer 
wegens dringende reden heeft ontslagen 
met een brief welke wegens strijdigheid 
met het Taaldecreet van 19 juli 1973 nie
tig is, kan uit eigen beweging een in het 
Nederlands gestelde ontslagbrief aan 
zijn werknemer sturen; de datum vanaf 
welke deze brief rechtsgevolgen heeft, 
wordt niet bepaald door artikel 10, vierde 
lid, van het decreet en evenmin door 
art. 59 Taalwet Bestuurszaken. 

8 februari 1982 739 

11. - Sociale betrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers - Taalde
creet van de Cultuurraad van de Neder
Jandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 
1973 - Vaststelling van nietigheid op 
grand daarvan - Mag voor de werk
nemer geen nadeel opleveren. 

De nietigverklaring van stukken of 
handelingen, wegens strijdigheid met het 
Taaldecreet van de Cultuurraad van de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap d.d. 
19 juli 1973, kan niet leiden tot nietig
heid van een veroordeling van de werk
gever tot betaling van een opzeggings
vergoeding aan zijn werknemer. (Art. 10, 
vijfde lid, Taaldecreet.) 

8 maart 1982 846 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE 

1. Natuurlijke verbintenis 
Natuurlijke verbintenis voldaan 

Terugvordering wanneer men de natuur
lijke verbintenis niet vrijwillig voldaan 
heeft. 

Ten opzichte van natuurlijke verbinte
nissen kan geen terugvordering plaats
hebben wanneer men ze vrijwillig vol
daan heeft, maar wel wanneer men ze 
niet vrijwillig voldaan heeft. (Art. 1235, 
tweede lid; B.W.) 

24 september 1981 149 

2. - Betaling onder dwang van een 
verjaarde schuld - Doet een recht op 
terugvordering ontstaan. 

Betaling onder dwang van een verjaar
de schuld doet een recht op terugbeta
ling ontstaan. (Artt. 1235, 1376 en 2219 
B.W.) 

24 september 1981 149 

TUSSENKOMST 
1. - Burgerlijke zaken - Cassatiege

ding - Vordering tot bindendverklaring, 
door eiser ingesteld - Verwerping van 
de voorziening - Vordering zonder 
belang. 

23 oktober 1981 285 

2. - Burgerlijke zaken Cassatiege-
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest ingesteld door de eiser tot 
cassatie - Ontvankelijke vordering -
Voorwaarde. 

Een door eiser tot cassatie inge
stelde vordering tot bindendverklaring 
van het arrest is niet ontvankelijk, wan
neer niet blijkt dat die eiser er belang 
bij heeft het arrest bindend te doen ver
klaren voor de tot tussenkomst opgeroe
pen partij. 

10 december 1981 500 

u 

UITLEVERING 
Uitleveringsovereenkomst tussen Belgie 

en Frankrijk van 15 aug. 1874, art. 10 -
Specialiteitsbeginsel van de uitlevering 
- Uitzonderingen- Handhaving van de 
voorlopige hechtenis van de uitgeleverde 
met miskenning van dat beginsel -
Onwettige beslissing. 
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Krachtens art. 10 Uitleveringsovereen
komst tussen Belgie en Frankrijk van 
15 aug. 1874, vervangen bij art. 1 van de 
Verklaring van 18 juli 1900, kan de over
geleverde persoon niet worden vervolgd 
of veroordeeld wegens een misdrijf dat 
v66r de uitlevering is gepleegd en dat 
verschilt van dat naar aanleiding waar
van de uitlevering is geschied, tenzij hij 
er uitdrukkelijk in heeft toegestemd om 
vervolgd of veroordeeld te worden, in 
welk geval zijn toestemming zal worden 
medegedeeld aan de regering die hem 
overgeleverd heeft, of zo hij, binnen de 
maand nadat hij op vrije voeten werd 
gesteld, het land waaraan hij overgele
verd werd, niet heeft verlaten, of, bij 
niet-toestemming van de uitgeleverde, zo 
de overtreding in de termen van de Over
eenkomst valt en zo de regering, aan 
welke hij werd overgeleverd, vooraf de 
toestemming heeft verkregen van de re
gering die de uitlevering heeft verleend; 
wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat een 
van vorenvermelde voorwaarden is ver
vuld, vernietigt het Hof het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
in wordt beslist dat de voorlopige hechte
nis van de uitgeleverde wordt gehand
haafd wegens een misdrijf dat v66r de 
uitlevering is gepleegd en dat verschilt 
van dat naar aanleiding waarvan de uit
levering is geschied. 

15 juni 1982 1287 

UITVINDINGSOCTROOI 
1. - Octrooi voor een fabricagepro

cede - Begrip. 
Een uitvindingsoctrooi voor een fabri

cageprocede dekt de produkten die met 
dat procede normaal kunnen verkregen 
worden. (Wet van 24 mei 1854.) 

5 november 1981 337 

2. - Middel hieruit afgeleid dat de 
bestreden beslissing een uitvindingsoc
trooi onwettig heeft nietig verklaard op 
grand dat al eerder een octrooi is gena
men - Beslissing wettelijk verantwoord 
door de vaststelling dat nag eerder een 
derde octrooi was genomen - Gebrek 
aan belang - Niet ontvankelijk middel. 

5 november 1981 337 

UITVOERENDE MACHT 
Ministerie - Rechtstreekse aangifte van 

een misdrijf bij het Hoi van Cassatie -
Grondwet, art. 90 - Onbevoegdheid van 
het Hoi. 

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd 
om op rechtstreekse aangifte kennis te 
nemen van een aan een minister ten las
te gelegd misdrijf. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

26 januari 1982 666 

v 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 

1. - Valsheid in burgerlijke zaken -
Middel ten betoge dat de bestreden bes
lissing ten onrechte vereist dat valsheid 
in burgerlijke zaken een verdraaiing van 
het geschnft insluit en dus een intellec
tuele valsheid is - Vaststellingen van de 
beslissing waaruit blijkt dat de materiele 
vervalsing ten deze de wettelijke bewijs
waarde van de akte niet Iron aantasten 
- Middel niet ontvankelijk b1j gebrek 
aan belang. 

15 oktober 1981 237 

2. - Valsheid in burgerlijke zaken. 
Valsheid in burgerlijke zaken, waarte

gen een valsheidsvordering kan worden 
ingesteld, is hetzij een materiele vals
heid bestaande in de wijziging van een 
geschrift, hetzij een intellectuele vals
heid bestaande in de verdraaiing van de 
inhoud van een geschrift; materiele ver
valsing van de akte kan een valsheid 
zijn waardoor de wettelijke bewijs
waarde van de akte wordt aangetast, 
zonder dat de eiser in de valsheidsproce
dure moet bewijzen dat de inhoud van 
het geschrift is verdraaid. 

15 oktober 1981 237 

3. - Valsheid in geschrifte Vals 
getuigschrift - Begrip. 

Een vals geschrift, en niet een vals 
getuigschrift, is het « getuigschrift van 
beroepsuitoefening », afgegeven door een 
gemeentebestuur, waarin valselijk wordt 
bevestigd dat iemand gedurende een 
bepaalde periode als werkman het 
beroep van groothandelaar in vlees heeft 
uitgeoefend; dat stuk kan niet worden 
beschouwd als een getuigschrift waarvan 
de houder enig voordeel mag verwach
ten, maar is een akte tot vaststelling van 
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de erin vermelde feiten waarvan zij als 
bewijs kan dienen, en die, ten behoeve 
van hem voor wie ze is opgemaakt, een · 
recht verleent waarop hij zonder die 
akte geen aanspraak kan maken. 

27 januari 1982 669 

4. - Valsheid in geschrifte - Gebruik 
van valse stukken - Gebruik door 
iemand anders dan de vervalser -
Gebruik door de vervalser gewild of 
voorzien - Strafrechtelijke verantwoor
delijkheid van de vervalser. 

De dader van valsheid in geschrifte is 
strafrechtelijk verantwoordelijk voor het 
gebruik van het valse stuk dat de door 
hem voorzien en gewilde voortzetting is 
van de valsheid, zelfs indien van dit val
se stuk gebruik gemaakt werd door een 
derde, die gehandeld heeft zonder ver
standhouding met de vervalser of zonder 
te weten dat het geschrift vals was. 
(Artt. 193, 196 en 197 Sw.) 

9 februari 1982 751 

5. - Valsheid in geschrifte - Gebruik 
door de vervalser - Tijdstip waarop dat 
gebruik eindigt. 

Het gebruik van valse stukken duurt 
voort, zelfs zonder nieuw feit van de da
der van de valsheid en zonder herhaalde 
tussenkomst zijnerzijds, zolang het door 
hem beoogde doel niet volkomen is be
reikt en zolang de hem verweten begin
handeling verder het nuttig gevolg heeft 
dat hij ervan verwachtte en zonder dat 
hij zich daartegen verzet. (Artt. 196 en 
197 Sw.) 

9 februari 1982 751 

6. - Valsheid in geschrifte Verval-
ser vervolgd wegens valsheid en gebruik 
van valse stukken - Verloop van tijd 
tussen de valsheid en het eerste gebruik 
van het valse stuk - Langere termijn 
dan de verjaringstermijn - Verjaring 
verkregen m.b.t. de valsheid - Veroor
deling wegens gebruik van valse stukken 
- Wettelijke veroordeling. 

Hoewel de valsheid in geschrifte en 
het gebruik van het valse stuk door de 
vervalser slechts een enkel misdrijf vor
men, omschreven in de artt. 192 en 196 
Sw., wanneer de dader van de valsheid 
in geschrifte van het valse stuk gebruik 
heeft gemaakt met hetzelfde bedrieglijk 
opzet of met hetzelfde oogmerk om te 
schaden als dat waarmee hij het stuk 
heeft vervalst, blijkt echter uit geen en
kele wettelijke bepaling dat, als er tus
sen de valsheid en het eerste gebruik 
van het valse stuk meer tijd is verlopen 

dan de duur van de verjaringstermijn, de 
dader van de valsheid, die uit dien hoof
de wegens verjaring van het misdrijf 
niet wettig kan worden veroordeeld, niet 
meer wettig kan worden veroordeeld we
gens het gebruik aileen van het valse 
stuk. 

9 februari 1982 751 

7. - Valsheid in geschrifte - Be
drieglijk opzet - Begrip. 

Valsheid in geschrifte is strafbaar, ook 
al is zij uitsluitend gepleegd om aan de 
dader het bewijs van betwiste feiten te 
verschaffen. (Art. 193 Sw.) (Impliciet.) 

9 februari 1982 760 

8. - Valsheid in geschrifte - Prive
geschriften - Begrip. 

Prive-geschriften vallen onder de reik
wijdte van de artt. 193 e.v. Sw., onder 
meer wanneer zij van die aard zijn dat 
zij in rechte gevolgen hebben, d.i. dat zij 
door het gebruik waarvoor ze werden 
geredigeerd, derden nadeel kunnen 
berokkenen en tegen hen uitwerking 
kunnen hebben en wanneer zij wegens 
hun inhoud of vorm door de gemeen
schap als waar kunnen worden be
schouwd. 

9 februari 1982 760 

9. - Balans - Opgave in een balans 
van een kassaldo dat niet overeenstemt 
met het kassaldo dat beschikbaar was op 
31 december van het balansjaar - Vals
heid in geschrifte. 

Naar recht verantwoord is de veroor
deling van een beklaagde wegens verval
sing van de post « kas » in een balans, 
wanneer de rechter vaststelt dat het kas
saldo dat de beklaagde in die balans 
heeft opgetekend, niet overeenstemt met 
het saldo dat op 31 december van het 
balansjaar beschikbaar was, ook al blijkt 
het opgegeven saldo uit stukken die niet 
van valsheid zijn beticht. 

23 februari 1982 804 

10. Valsheid in geschrifte 
Gebruik van valse stukken door de ver
valser - Tijdstip waarop dat gebruik 
eindigt. 

Het gebruik van valse stukken duurt 
voort, zelfs zonder nieuw feit van de 
dader van de valsheid en zonder nieuw 
optreden zijnerzijds, zolang het door 
hem beoogde doel niet volkomen is 
bereikt en zolang de hem verweten 
beginhandeling de uitwerking blijft heb
ben, dat hij ervan verwachtte, zonder dat 
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hij zich daartegen verzet. (Artt. 196 en HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aan-
197 Sw.) sprakelijkheid 

16 maart 1982 871 
HOOFDSTUK V. - Commanditaire 

11. - Valsheid in geschrifte - Be-
drieglijk opzet - Mogelijk nadeel. HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve 

Naar recht verantwoord is het arrest HOOFDSTUK VII. _ Landbouwvennoot-
tot veroordeling wegens valsheid in ge- schap 
schrifte, wanneer de rechter vaststelt dat 
de beklaagde met bedrieglijk opzet heeft HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen 
gehandeld, en bovendien dat het ge- naar buitenlands recht 
schrift iemand een onrechtmatig voor-
deel kon verschaffen en een ander kon HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zon-
schaden. (Artt. 193 en 196 Sw.) der rechtspersoonlijkheid 

27 april 1982 1033 

12. - Valsheid - Begrip. 
Valsheid in geschrifte, in de zin van 

art. 196 Sw., kan hierin bestaan dat een 
geneesheer in een geschrift valselijk 
bevestigt dat een vrouw zwanger is en 
dat de geboorte tegen een bepaalde dag 
moet worden verwacht. 

27 april 1982 1033 

13. - Valsheid in geschrifte - Begrip. 
Naar recht verantwoord is de veroor-

deling wegens valsheid in geschrifte, 
wanneer in die beslissing wordt te ken
nen gegeven dat, door het gebruik waar
voor die zijn geredigeerd, de stukken, 
waarin de waarheid was verdraaid, 
rechtsgevolgen kunnen hebben en dat de 
vervalsing van hun vermeldingen het 
openbaar vertrouwen krenkt. (Artt. 193 
en 196 Sw.) 

11 mei 1982 1118 

14. - Valsheid in geschrifte - Begrip. 
Valsheid in geschrifte pleegt hij die 

met bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden en gebruik makend 
van een gelijknamigheid een voor een 
derde bestemd stuk ondertekent om het 
zich toe te eigenen (Art. 196 Sw.) 

2 juni 1982 1221 

15. - Bedrieglijk opzet - Begrip. 
Het bedrieglijk opzet dat inzake vals-

heid of het gebruik van valse stukken is 
vereist, is het opzet om zichzelf of een 
ander een onrechtmatig voordeel te ver
schaffen. (Artt. 193 en 213 Sw.) 

15 juni 1982 1282 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 

Handelsvennootschap - Inbreng van 
een bedrijfstak van een vennootschap in 
een andere vennootschap - Inbreng aan 
te merken als overdracht van een han
delszaak - Gevolgen. 

Inbreng van een bedrijfstak van een 
vennootschap in een andere vennoot
schap is een overdracht van een handels
zaak; de daaruit voortvloeiende over
dracht van schuldvorderingen kan der
halve aan derden worden tegengewor
pen, op voorwaarde dat de vormen van 
art. 1690 B.W. zijn in acht genomen. 

4 maart 1982 835 

HOOFDSTUK II 
ONDER FIRl\IA 

HOOFDSTUK III 
I\AAMLOZE 

HOOFDSTUK IV 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK V 
COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 
COOPERATIEVE 

HOOFDSTUK VII 
LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

VENNOOTSCHAP 
HOOFDSTUK VIII 

HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 
regels RECHT 

HOOFDSTUK II. - Onder firma 

HOOFDSTUK III. - Naamloze 

HOOFDSTUK IX 
VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPER

SOONLIJKHEID 
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HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

VERBERGING 
GERS 

VAN MISDADI-

Strafwetboek, artikel 339 - " Vervolgde 
persoon" - Begrip. 

In de zin van art. 339 Sw. is een per
soon die vervolgd wordt een persoon die 
wordt opgespoord door het gerecht, t.w. 
door een rechterlijke overheid, zij het 
een rechter of een magistraat van het 
openbaar ministerie. 

16 juni 1982 1304 

VERBINTENIS 
1. - Verbintenis ten opzichte waarvan 

het vorderingsrecht van de schuldeiser 
verjaard is - Natuurlijke verbintenis. 

De verbintenis ten opzichte waarvan 
het vorderingsrecht van de schuldeiser 
verjaard is, blijft bestaan als een natuur
lijke verbintenis. (Artt. 1235 en 2219 
B.W.) 

24 september 1981 149 

2. - Natuurlijke verbintenis 
Natuurlijke verbintenis voldaan 
Terugvordering wanneer men de natuur
Iijke verbintenis niet vrijwillig voldaan 
heeft. 

Ten opzichte van natuurlijke verbinte
nissen kan geen terugvordering plaats
hebben wanneer men ze vrijwillig vol
daan heeft, maar wel wanneer men ze 
niet vrijwillig voldaan heeft. (Art. 1235, 
tweede lid, B.W.) 

24 september 1981 149 

3. Contractuele verbintenis 
Schuldenaars, door een zelfde verbin.te
nis verbonden - Zelfde verbintenis -
Be grip. 

Een zelfde contractuele verbintenis be
hoeft niet noodzakelijk voort te vloeien 
uit een enkele overeenkomst tussen 
schuldeiser en schuldenaars, mits zij 
zich tot een zelfde zaak hebben verbon
den. 

1 oktober 1981 169 

4. Contractuele verbintenis 
Schuldenaars - Handelaars, door een
zelfde verbintenis verbonden - Hoofde-

5.- Schuldvordering- Overdracht
Tegenwerpelijkheid - Vereisten. 

Inbreng van een bedrijfstak van een 
vennootschap in een andere vennoot
schap is een overdracht van een handels
zaak; de daaruit voortvloeiende over
dracht van schuldvorderingen kan der
halve aan derden worden tegengewor
pen, op voorwaarde dat de vormen van 
art. 1690 B.W. zijn in acht genomen. 

4 maart 1982 835 

VERDELING DOOR 
WANTEN IN DE 
LIJN 

Be grip. 

BLOEDVER
OPGAANDE 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarin wordt beslist dat als ouderlijke 
boedelverdeling dient te worden aange
merkt de schenking waarbij twee echtge
noten aan een van hun twee dochters de 
blote eigendom van een onroerend goed 
geven, onder last aan haar zuster een 
bedrag beschouwd als gelijk aan de helft 
van de waarde van het goed te betalen 
binnen zes maanden na het overlijden 
van de lan.gst leven.de echtgenoot. 

23 april 1982 

VERENIGING 
OOGMERK 

ZONDER 

1024 

WINST-

Overeenkomst gesloten door een ver
eniging zonder winstoogmerk - Over
eenkomst ondertekend in naam van de 
vereniging - Rechtspersoonlijkheid van 
de vereniging niet tegenwerpelijk aan 
derden - Gevolg voor de ondertekenaar 
van de overeenkomst. 

Hij die bij het sluiten van een over
eenkomst verklaard heeft zich te ver
binden in naam van een vereniging zon
der winstoogmerk is niet persoonlijk de 
wederpartij van de medecontractant; hij 
wordt zulks ook niet door het feit dat de 
medecontractant wegens het niet-neer
leggen, door de vereniging, van haar 
jaarlijkse aanvullende ledenlijsten of 
wegens het niet-bekendmaken van de 
benoeming van nieuwe beheerders, niet 
ertoe gehouden is de rechtspersoonlijk
heid van de vereniging te erkennen. 

10 december 1981 502 

Iijkheid. 
Hoofdelijkheid is rechtens aanwezig VERGOEDINGSPENSIOEN, HER-

tussen handelaars die verbonden zijn STELPENSIOEN 
door een zelfde contractuele verbintenis. Inkomstenbelastingen - Personenbe-

1 oktober 1981 169 lasting - Bedrijfsbelastmg - Herstel-
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pensioen toegekend aan een burgerlijk 
slachtoffer van de oorlog 1940-1945 
Oorlogsfeit tevens arbeidsongeval -
Belastingvrij gedeelte. 

Wanneer een oorlogsfeit tevens een ar
beidsongeval is, heeft de getroffene geen 
aanspraak op een pensioen als burger
lijk oorlogsslachtoffer dan in zoverre dit 
pensioen de arbeidsongevallenvergoedin
gen overtreft; het herstelpensioen is 
slechts belastingvrij in zoverre het het 
bedrag van die arbeidsongevallenvergoe
ding overtreft. 

9 maart 1982 847 

VERJARING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Afdeling 2. Schorsing. 
Afdeling 3. Stuiting. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Afdeling 2. - Schorsing. 
Afdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEl\iENE BEGRIPPEN 

1. - Strafzaken - Veroordeling 
Onmogelijkheid voor het Hoi na te gaan 
of de strafvordering al dan niet verjaard 
was - Vernietiging met verwijzing. 

Wanneer het Hof noch uit vaststellin-1 
gen van de bestreden beslissing noch uit 
de gedingstukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, kan opmaken of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, 
vernietigt het Hof de veroordelende be
slissing, met verwijzing. 

9 december 1981 497 

2. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Wet van 17 april 1878, 
art. 27, tweede lid - Beslissing die enig 
voorbehoud erkent - Begrip. 

Uit de enkele vaststelling dat de straf
rechter een provisionele schadevergoe-

ding heeft toegekend, kan niet wettig 
worden afgeleid dat zijn beslissing enig 
voorbehoud heeft erkend in de zin van 
art. 27, tweede lid, wet van 17 april 1878. 

14 juni 1982 1269 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLLJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde. 

3. - Burgerlijke zaken - Verbintenis 
ten opzichte waarvan het vorderings
recht van de schuldeiser verjaard is -
Natuurlijke verbintenis. 

De verbintenis ten opzichte waarvan 
het vorderingsrecht van de schuldeiser 
verjaard is, blijft bestaan als een natuur
lijke verbintenis. (Artt. 1235 en 2219 
B.W.) 

24 september 1981 149 

4. - Burgerlijke zaken Betaling 
onder dwang van een verjaarde schuld 
- Doet een recht op terugbetaling ont
staan. 

Betaling onder dwang van een verjaar
de schuld doet een recht op terugbeta
ling ontstaan. (Artt. 1235, 1376 en 2219 
B.W.) 

24 september 1981 149 

5. - Burgerlijke zaken - Schade ten 
gevolge van een misdrijf - Verjarings
termijnen gesteld bij de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

De verjaringstermijnen van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering zijn toepasselijk op een vorde
ring tot schadevergoeding uit onrechtma
tige daad, wanneer deze een inbreuk op 
de strafwet is. 

24 december 1981 569 

6. - Burgerlijke zaken Burgerlijk 
Wetboek, art. 2248 - Bepaling niet toe
passelijk wanneer de oorzaak van de 
vordering een misdrijf is. 

De bepaling van art. 2248 B.W., naar 
luid waarvan de erkenning van het recht 
van hem tegen wie de verjaring loopt, 
door de schuldenaar gedaan, de verj a 
ring stuit, is niet toepasselijk wanneer 
de oorzaak van de vordering een mis
drijf is. 

26 februari 1982 821 
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Afdeling 2. - Schorsing. 

7. - Strafzaken - Strafvordering 
Overtreding omschreven in het Strafwet
boek - Geen schorsing van de verjaring 
- Verjaring, bij ontstentenis van grand 
tot schorsing, noodzakelijk verkregen na 
verloop van een jaar te rekenen van de 
dag waarop de feiten zijn gepleegd. 

16 maart 1982 878 

Afdeling 3. - Stuiting. 

8. - Burgerlijke zaken - Verkeerson
geval - Rechtstreekse vordering van de 
benadeelde tegen de verzekering 
W:A.M-wet, art. 10 - Driejarige verja
ring - Stuiting van de verjaring -
Be grip. 

De driejarige verjaring van de recht
streekse vordering van de benadeelde 
tegen de verzekeraar wordt gestuit door 
een tijdig, dit is binnen drie jaar, instel
len van de civielrechtelijke vordering 
tegen de verzekerde; de uitwerking van 
die stuiting duurt tot het eindvonnis of 
-arrest. (Art. 10 W.A.M.-wet.) 

2 oktober 1981 175 

9. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Brieven van de schuldeiser - Geen stui
ting. 

Een of meer brieven die de schuldeiser 
of diens raadsman aan zijn schuldenaar 
heeft doen toekomen en waaruit de wil 
van de schuldeiser blijkt om te worden 
betaald, leveren geen grond tot stuiting 
van de verjaring op. (Art. 2244 B.W.) 

7 december 1981 468 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

zijn gepleegd. (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; art. 69 Wegverkeers
wet.) 

14 oktober 1981 236 

11. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Beslissing op de straf
vordering vernietigd wegens verjaring -
Vernietiging zonder gevolg op de burger
Jijke rechtsvordering die v66r de verja
ring van de strafvordering is ingesteld. 

Het verval van de strafvordering door 
verjaring en de daaruit voortvloeiende 
vernietiging hebben geen gevolg t.o.v. de 
burgerlijke rechtsvordering die v66r de 
verjaring van de strafvordering is inge
steld. (Artt. 26 en 27 wet van 17 april 
1878.) 

14 oktober 1981 236 

12. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering voortvloeiende uit een 
misdrijf - Strafvordering verjaard voor
dat zij bij de strafrechter is aangebracht 
- Kenwsneming van burgerlijke rechts
vordering door de strafrechter niet meer 
mogelijk. 

Wanneer de strafvordering verjaard is 
voordat zij bij de strafrechter is aange
bracht, kan de burgerlijke rechtsvorde
ring niet meer voor die rechter worden 
ingesteld. 

21 oktober 1981 276 

13. - Strafzaken - Overtreding van 
het Veldwetboek - Termijn. 

De uit een overtreding van het Veld
wetboek voortvloeiende strafvordering 
verjaart, bij ontstentenis van een grond 
van schorsing van de verjaring, door ver
loop van zes maanden, te rekenen van 
de laatste verjaringstuitende daad. 

21 oktober 1981 276 

14. - Strafzaken - Nieuwe wet waar
bij de verjaringstermijn van de strafvor
dering wordt verlengd - Onmiddellijk 
van toepassing op de strafvordering die 

10. - Strafzaken - Strafvordering - nag niet is verjaard op de dag van de 
Gecontraventionaliseerd wanbedrijf en inwerkingtreding van de nieuwe wet. 
overtreding van de Wegverkeerswet of Krachtens het beginsel dat een nieuwe 
van het Wegverkeersreglement - Verja- wet onmiddellijk effect sorteert, moet de 
ring na een jaar. nieuwe wet tot verlenging van de verja-

De strafvordering volgend uit een ge- ringstermijn van de strafvordering wor
contraventionaliseerd wanbedrijf en uit den toegepast op alle strafvorderingen 
een overtreding van de Wegverkeerswet die v66r de inwerkingtreding van de 
of van het Wegverkeersreglement ver- nieuwe wet zijn ontstaan en op die 
jaart, bij ontstentenis van een grond tot datum nog niet zijn verjaard. 
schorsing van de verjaring, door verloop 25 november 1981 421 
van een jaar na de laatste daad van on-
derzoek of van vervolging, verricht bin-~ 15. - Strafzaken - Nieuwe wet tot 
nen een jaar te rekenen van de dag verlenging van de verjaringstermijn van 
waarop het wanbedrijf en de overtreding de strafvordering - Onmiddellijke toe-
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passing op de strafvorderingen die op de 
dag van inwerkingtreding nog niet zijn 
verjaard. 

Krachtens het beginsel volgens 
hetwelk een nieuwe wet onmiddellijk 
toepasselijk is, moet de nieuwe wet tot 
verlenging van de verjaringstermijn 
worden toegepast op alle strafvorde
ringen die v66r de dag van inwerkingtre
ding zijn ingesteld en op die dag nog 
niet zijn verjaard. 

9 december 1981 497 

16. - Strafzaken - Strafvordering -
Verscheidene strafbare feiten - Een 
enkele opzet - Verloop van tijd tussen 
de feiten - Langere termijn dan de ver
jaringstermijn - Gevolg. 

Wanneer de rechter, enerzijds, beslist 
dat de ten laste van de beklaagde 
gelegde feiten voortvloeien uit een 
enkele opzet, zodat zij slechts een enkele 
strafbare handeling opleveren, en, ander
zijrls, vaststelt dat een van die feiten v~n 
het dadelijk ervoor gepleegde fe1t, 
behoudens stuiting of schorsing van de 
verjaring, gescheiden is door een langere 
termijn dan de verjaringstermijn ervan, 
zodat de verjaring van dat vroegere feit 
en, eventueei, van de nog vroegere feiten 
verkregen is, belet de eenheid van opzet 
niet dat de rechter de beklaagde veroor
deelt wegens de niet verjaarde feiten 
alleen. (Artt. 21 tot 25 wet van 17 april 
1878). 

9 februari 1982 751 

17. - Strafzaken - Strafvordering 
verjaard - Niettemin bevel van de rech
ter dat de gevolgen van het misdrijf zul
len worden vergoed door het herstel van 
de plaats in haar vorige staat - Begrip. 

W anneer een overtreding van art. 88, 
9", Veldw. en van art. 28 van de verorde
ning op de buurtwegen van de provincie 
West-Vlaanderen van 24 april 1952, gew. 
bij besluit van 10 okt. 1963, verjaard is, 
moet de strafrechter bij wie de strafvor
dering aanhangig is gemaakt voordat 
deze door verjaring is vervallen, met toe
passing van art. 32bis van de provincie
verordening en van art. 33 wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen, bevelen 
dat de plaats in haar vorige staat wordt 
hersteld; dat herstel is immers geen 
straf, maar een bijzondere vorm van ver
goeding of teruggave om een einde te 
maken aan de met de wet strijdige toe
stand, die uit het misdrijf 1s ontstaan en 
waardoor het openbaar belang wordt 

geschaad; de beslissing waarbij het her
stel wordt bevolen, is van civielrechtelijke 
aard. 

23 maart 1982 915 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtredingen van het Wegverkeersre
glement - Termijn. 

De strafvordering voortspruitende uit 
een overtreding van het Wegverkeersre
glement verjaart noodzakelijk, bij ont
stentenis van enige grond van schorsing, 
door verloop van twee j aren, te rekenen 
vanaf de dag waarop het misdrijf is be
gaan. (Art. 68 Wegverkeerswet; artt. 22, 
24 en 25 wet 17 april 1878.) 

4 mei 1982 1072 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtredingen van de Wegverkeerswet at 
van het Wegverkeersreglement - Ter
mijn. 

De strafvordering voortspruitende uit 
een overtreding van de Wegverkeerswet 
of van het Wegverkeersreglement ver
jaart door verloop van een jaar, te reke
nen van de dag waarop het misdrijf is 
begaan, met uitzondering van de misdrij
ven tegen artikel 30, 3", van de Wegver
keerswet, waarvoor de strafvordering 
verj aart door verloop van drie j aren te 
rekenen vanaf de dag waarop de valse 
verklaring werd afgelegd. (Art. 68 Weg
verkeerswet, als gewijzigd bij art. 29 wet 
27 juli 1976.) 

4 mei 1982 1072 

20. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering wegens 
verjaring - Vernietiging zonder gevolg 
ten aanzien van de tijdig ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering. 

Verjaring van de strafvordering brengt 
· geen verjaring mede van de tijdig in
gestelde burgerlijke rechtsvordering. 
(Artt. 26, 27 en 28 wet 17 april 1878.) 

4 mei 1982 1072 

21. - Strafzaken - Veroordeling -
Misdrijf gepleegd tussen twee data, zon
der nadere bepaling - Onmogelijkheid 
voor het Hof na te gaan of de strafvorde
ring al dan niet was verjaard - Vernie
tiging met verwijzing. 

W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens feiten 
gepleegd tussen twee bepaalde data, zon
der nadere mtleg, en uit de gedingstuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet kan worden opgemaakt of de 
strafvordermg al dan met was verjaard, 
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vernietigt het Hof de veroordelende be
slissing en verwijst de zaak. (Art. 97 Gw.; 
artt. 21, 22 en 23 wet van 17 april 1878.) 

16 juni 1982 1295 

22. - Burgerlijke zaken - Arbeids
overeenkomst - Rechtsvordering tot 
betaling van een loon waarvan de wan
betaling een misdrijf oplevert. 

De rechtsvordering tot betaling van 
een loon waarvan de wanbetaling een 
overtreding oplevert van de strafbepalin
gen vervat in de artikelen 42 Wet Be
scherming Loon en 56 C.A.O.-wet, ver
jaart door verloop van vijf jaar, te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd, zonder echter te kunnen ver
jaren v66r de strafvordering. (Artt. 26 en 
28 wet 17 april 1878.) 

28 juni 1982 1378 

Afdeling 2. - Schorsing. 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing van de verjaring tijdens het 
cassatiegeding - Begrip. 

Wanneer een beklaagde een klacht 
heeft ingediend tegen de aangevers of 
verbalisanten wegens schending van het 
beroepsgeheim en valsheid in geschrifte 
en de zaak door de strafrechter wordt 
uitgesteld totdat over die klacht is be
slist, vormt dat uitstel een wettelijk be
letsel voor de berechting van de zaak en 
schorst het derhalve de verjaring van de 
strafvordering; die schorsing duurt tot 
het Hof heeft beslist tot verwerping van 
het cassatieberoep tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
volgens hetwelk er geen reden is tot ver
volging wegens de ten laste van de aan
gevers of de verbalisanten gelegde fei
ten. 

19 januari 1982 625 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing van de verjaring - Begrip. 

De verjaring van de strafvordering 
wordt geschorst, hetzij krachtens een 
uitdrukkelijke wettekst, hetzij wegens 
het bestaan van een wettelijk beletsel 
dat het berechten van de strafvordering 
verhindert; uitstel van de zaak door de 
strafrechter totdat is beslist over de 
klacht van de beklaagde tegen de aange
vers of de verbalisanten schorst de verja
ring van de strafvordering niet omdat 
het een prejudicieel geschil zou zijn, 
maar wei omdat de beslissing van de 
rechter een wettelijk beletsel vormt voor 

de berechting van de zaak. (Artt. 21 en 
24 wet 17 april 1878.) 

19 januari 1982 625 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing van de verjaring - Voorzie
ning tegen een beslissing waarbij defini
t{ef en op tegenspraak op de strafvorde
rJng is beslist - Schorsing van de 
verjaring vanaf de uitspraak van de be
slissing tot aan het arrest. 

Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing waar
bij definitief en op tegenspraak op de 
strafvordering uitspraak is gedaan, is de 
verjaring van die vordering geschorst 
vanaf de uitspraak van die beslissing tot
dat het cassatiearrest wordt uitgespro
ken. (Art. 24 wet 17 april 1878.) 

29 juni 1982 1387 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuitingsdaad van de verjaring 
Nieuwe termijn - Aanvang. 

De dag waarop de daad van stuiting 
van de verjaring van de strafvordering 
heeft plaatsgehad, is begrepen in de 
nieuwe verjaringstermijn die vanaf die 
dag is beginnen te lopen. (Art. 23 wet 
17 april 1878.) 

29 juni 1982 1387 

Afdeling 3. - Stuiting. 

27. - Strafzaken - Nieuwe wet waar
bij de verjaringstermijn van de strafvor
dering wordt verlengd - Wet van 27 
juni 1969 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, art. 39, 
vervangen bij art. 66 wet van 4 aug. 1978 
tot economische herorientering, en 95 
Arbeidsongevallenwet 17 apri11971, gew. 
bij art. 14 KB. nr. 15 van 23 okt. 1978-
Verjaringstermijn van een jaar gebracht 
op drie jaar - Nieuwe stuiting van de 
verjaring binnen de nieuwe termijn van 
drie jaar - Wettigheid. 

Uit de artt. 39, eerste lid, wet van 27 
juni 1969 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, vervan
gen bij art. 66 wet van 4 aug. 1978 tot 
economische herorientering, en 95 
Arbeidsongevallenwet 17 april 1978, gew. 
bij art. 14 K.B. nr. 15 van 23 okt. 1978, 
blijkt dat de verjaringstermijn van drie 
jaar, ter vervanging van de termijn van 
een jaar, begint te lopen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd; de ver
jaring van de strafvordering, die rechts
geldig is gestuit door een tijdens de vroe
gere verjaringstermijn van een jaar 
verrichte onderzoeksdaad, kan opnieuw 
worden gestmt door een stmtmgshande-
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ling verricht tijdens de nieuwe termijn 
van drie jaar. 

25 november 1981 421 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Vonnis waarbij de zaak wordt uitgesteld 
- Onderzoeksdaad waardoor de verja
ring wordt gestuit. (Art. 22 wet 17 april 
1878.) 

19 januari 1982 625 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Proces-verbaal tot vaststelling van de uit
voering door een gemachtigde van de 
door de onderzoeksrechter bevolen maat
regelen - Daad van onderzoek waar
door de verjaring wordt gestuit. 

Een daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit, is o.m. een door een officier van 
gerechtelijke politie opgemaakt proces
verbaal van de daden van onderzoek die 
de onderzoeksrechter heeft bevolen ten 
einde bewijzen van het misdrijf te verza
melen. 

24 maart 1982 919 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERNIELING VAN ANDERMANS 
ROERENDE EIGENDOMMEN 

Strafwetboek, art. 559, 1" - Moree] be
standdeel van het misdrijf. 

Art. 559, 1", Sw. vindt slechts toepas
sing indien de beschadiging of vernieling 
van andermans roerende eigendommen 
opzettelijk geschiedt; hoewel geen bijzon
der of kwaadwillig opzet is vereist, moet 
de dader nochtans willens en wetens 
hebben gehandeld. 

3 november 1981 326 

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING 

UITSTEL 
VAN DE 

HOOFDSTUK [ Gewoon uitstel 

HOOFDSTUK II ProbatJe-uitstel 

HOOFDSTUK III Gewone opschor-
tmg 

HOOFDSTUK IV Probaveopschortmg 

HOOFDSTUK I 
GEWOON UITSTEL 

Gewoon uitstel door de eerste rechter 
- Intrekking van het uitstel door de 
appelrechter Geen conclusie 
Redengeving. 

Bij gebrek aan een conclusie desaan
gaande behoeft de appelrechter, die het 
door de eerste rechter verleende uitstel 
intrekt, de redenen van zijn beslissing 
niet aan te geven. 

9 december 1981 499 

HOOFDSTUK II 
PROBATIE-UITSTEL 

HOOFDSTUK III 
GEWONE OPSCHORTING 

HOOFDSTUK IV 
PROBATIEOPSCHORTING 

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 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Bevoegdheid van de rechter na 
verwijzing - Burgerlijke zaken 
Gevolg beperkt tot de draagwijdte van 
het aangenomen middel. 

Cassatie van een vonnis of een arrest, 
hoe algemeen de bewoordingen waarin 
zij is uitgesproken ook mogen z1jn, 1s 
beperkt tot de draagwijdte van het mid
del dat de grondslag ervan vormt. 

21 JUlll 1982 1312 
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HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

2. - Straizaken - Strafvordering ver
jaard voordat zij bij de strairechter is 
aangebracht - Vernietiging van de be
slissing op de strafvordering en op de 
burgerlijke rechtsvordering - Vernieti
ging zonder verwijzing. 

W anneer de strafvordering verj aard is 
voordat zij bij de strafrechter is aange
bracht, wordt de vernietiging van de be
slissing op de strafvordering en op de uit 
het misdrijf voortvloeiende burgerlijke 
rechtsvordering uitgesproken zonder ver
wijzing. 

21 oktober 1981 276 

3. - Strafzaken - Bevoegdheid van 
de rechter op verwijzing. 

W anneer een vonnis, waarover het Hof 
reeds een cassatiearrest heeft gewezen, 
niet is vernietigd in zoverre het op de 
burgerlijke rechtsvordering beslist dat 
de beklaagde een fout heeft begaan 
waarvoor hij ingevolge art. 1382 B.W. ten 
dele aansprakelijk is, kan de rechter op 
verwijzing niet zonder miskenning van 
het gezag van gewijsde beslissen dat die 
beklaagde geen fout in oorzakelijk ver
band met het ongeval heeft begaan. 

3 november 1981 323 

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. - Straizaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Verzoek tot 
onttrekking van een zaak aan een recht
bank van koophandel - Samenstelling 
van rechtscollege onmogelijk - Vaststel
Jing van de onmogelijkheid door het Hoi 
van Cassatie - Verwijzing naar een 
andere rechtbank van koophandel uit 
het rechtsgebied van hetzelfde hoi van 
beroep. 

Wanneer het Hof, op het verzoek van 
een partij, ingediend door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie, ten einde een 
zaak te onttrekken aan een rechtbank 
van koophandel, vaststelt dat de recht
bank in die zaak onmogelijk kan worden 
samengesteld, verwijst het die zaak naar 
een andere rechtbank van koophandel 
uit het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep. (Artt. 648, 653, 655 en 658 
Ger.W.) 

18 november 1981 349 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

2. - Straizaken - Gewettigde verden
king - Vordering van de beklaagde 
tegen het hoi van beroep waarbij vervol
gingen aanhangig zijn Vordering 
gericht tegen de eerste voorzitter en de 
procureur-generaal van het hoi van 
beroep, en niet tegen het hoi van beroep 
zelf - Vordering niet ontvankelijk. 

16 maart 1982 881 

3. - Verzoekschriit bestempeld als 
verzoekschrift tot onttrekking van de 
zaak aan een rechtbank op grand van 
gewettigde verdenking - In werkelijk
heid slechts een verzoek tot wraking 
van bepaalde rechters - Begrip. 

Wanneer een verzoekschrift, bestem
peld als « verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechtbank van eerste 
aanleg te B. op grond van gewettigde 
verdenking », slechts grieven aanvoert 
tegen bepaalde magistraten van die 
rechtbank en niet tegen het rechtscol
lege, moet het worden afgewezen omdat 
het in dat geval slechts een verzoek tot 
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wraking is waarop de bij de artt. 828 e.v. 
Ger.W. gestelde regels van toepassing 
zijn. 

17 maart 1982 888 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene regels 

HOOFDSTUK II. - Landverzekering 

HOOFDSTUK III. - Zeeverzekering 

HOOFDSTUK IV. - W.A.M-verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE REGELS 

HOOFDSTUK II 
LANDVERZEKERING 

1. - Landverzekering - Vrijstelling 
van de verzekeraar - Grove tout -
Begrip. 

Onder « grove fout », als bedoeld in 
art. 16 wet van 11 juni 1874, wordt ver
staan de fout die kan worden gelijkge
steld met een opzettelijke daad en waar
van de verzekerde wist of moest weten 
dat zij een verzwaring van het te dekken 
risico met zich bracht. 

18 maart 1982 892 

HOOFDSTUK III 
ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 
W.A.M.-VERZEKERING 

2. - W:A.M-verzekering - In het ver
keer brengen van een motorrijtuig wan
neer de verzekering, wegens niet-beta
ling van de premie, geschorst is -
Misdriji 

Art. 18, § 1, W.A.M.-wet is toepasselijk 
wanneer een motorrijtuig in het verkeer 
wordt gebracht waarvan de verzekering, 
gesloten tot dekking van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid waartoe het 
aanleiding kan geven, geschorst is 
wegens niet-betaling van de premie, zelfs 
wanneer deze schorsing met toepassing 

van art. 11 van dezelfde wet door de ver
zekeraar aan de derde benadeelde niet 
kan worden tegengeworpen. 

3 november 1981 324 

3. - W.A.M-verzekering - Aanvraag 
tot inschrijving van het voertuig met de 
stempel en de handtekening van de ver
zekeraar - Datum waarop de verzeke
ring ingaat. 

Ook al vereist de inschrijving van een 
motorrijtuig dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het aanlei
ding kan geven, gedekt is (art. 4 bis 
W.A.M.-wet, ingevoegd bij art. 4 wet 
4 juli 1972), toch bepaalt evenwel de aan
vraag tot inschrijving, met de stempel en 
de handtekening van de verzekeraar, 
(koninklijk besluit 31 dec. 1953, gewij
zigd bij koninklijk besluit 31 dec. 1956) 
het tijdstip waarop de verzekering ten 
aanzien van derden ingaat. 

18 november 1981 379 

4. - W.A.M-verzekering W:A.M-
wet 1 juli 1956, art. 3, eerste lid -
Schade veroorzaakt door de bestuurder 
van het verzekerde voertuig - Bewering 
van de verzekeraar dat het voertuig ge
stolen was - Bewijs van de diefstal -
Bewijslast. 

Wanneer de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid waartoe een motorrijtuig aan
leiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering overeenkomstig de bepalin
gen van de W.A.M.-wet, maar de verze
keraar weigert een vergoeding te betalen 
aan de getroffene van het ongeval dat is 
veroorzaakt door de bestuurder van het 
verzekerde voertuig, omdat die bestuur
der zich door diefstal de macht over het 
motorrijtuig heeft verschaft, berust de 
bewijslast bij de verzekeraar die zich op 
de diefstal beroept. (Art. 870 Ger.W.; artt. 
2, § 1, eerste lid, en 3, eerste lid W.A.M.
wet.) 

10 december 1981 504 

5. - W.A.M-verzekering W.A.M-
wet, art. 10, § 3 - Stuiting van de verja
ring - Onderhandelingen - Begrip. 

Zelfs herhaalde aanvragen strekkende 
tot terugbetaling van gestorte bedragen 
zijn geen onderhandelingen, in de zin 
van art. 10, § 3, W.A.M.-wet en van 
art. 10, derde lid, Gemeenschappelijke 
Bepalingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen. 

24 december 1981 574 
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6. - W.A.M.-verzekering - Benelux

Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motornjtuigen - Artikel 3, § 1, Gemeen
schappelijke Bepalingen behorende bij 
die Overeenkomst - Begrip « houder », 
in de zin van die bepaling. 

Het begrip « houder ,, in art. 3, § 1, 
Gemeenschappelijke Bepalingen beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
kan niet worden uitgebreid tot een per
soon die niet zelf of door middel van een 
ander de feitelijke heerschappij over het 
motorrijtuig heeft; dat iemand een, zij 
het vereist, stuk ter beschikking stelt 
voor het motorrijtuig en overigens passa
gier wordt van dat rijtuig, is op zichzelf 
niet voldoende om hem als houder van 
het rijtuig aan te merken. Dat iemand 
die passagier wordt in een rijtuig, 
houder is van dat rijtuig kan de rechter 
derhalve niet wettig afleiden uit de 
enkele omstandigheid dat hij aan de 
bestuurder autonummerplaten heeft 
verschaft, wetende dat het voertuig niet 
ingeschreven was en de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid waartoe het 
rijtuig aanleiding kon geven, niet gedekt 
was door een verzekering. 

23 maart 1982 912 

7. - W.A.M-verzekering Benelux-
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Bijlage bij die overeen
komst - Protocol van ondertekening bij 
die overeenkomst - Rechtsregels voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland, wat 
betreft de toepassing van hoofdstukken 
III, IV en V van het Verdrag Benelux
Gerechtshof- Begrip. 

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 onderteke
ning, welke akte 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 is ondertekend, bij de wet van 
2 feb. 1971 goedgekeurd en op 1 juli 1976 
in werking getreden, voor de toepassing 
van de hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof 
aangewezen als voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke rechts
regels, voor zover, wat betreft de bepa-

lingen van de bijlage, de inhoud ervan is 
opgenomen in de wetgeving van de Staat 
waar de vraag om uitlegging is gesteld. 

24 mei 1982 1179 

8. - W.A.M-verzekering - Wet van 
1 juli 1956, art. 3, § 1 - De regel van die 
bepaling is een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachte.l's art. 1 van het Verdrag 
betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux-Gerechtshof. 

De regel van art. 3, § 1, W.A.M.-wet 
volgens welke de verzekering de burger
rechtelijke aansprakelijkheid moet dek
ken van iedere houder van het verze
kerde motorrijtuig, is sinds 1 juli 1976 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechts
hof. 

24 mei 1982 1179 

9. - W.A.M-verzekering Wet van 
1 juli 1956, art. 3 - K.B. van 5 jan. 1957, 
art. 4, 1° - Diefstal van het motorrij
tuig - Houder - Begrip. 

In de zin van artt. 3 W.A.M.-wet en 
4, 1°, K.B. van 5 jan. 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en van 
de omvang van de rechten van de bena
deelden tegenover het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, bedoeld in de 
W.A.M.-wet, is houder va'n het motorrij
tuig hij die, zelf of door middel van een 
ander, de feitelijke heerschappij over het 
rijtuig uitoefent; om houder te zijn van 
een motorrijtuig, in de zin van die bepa
lingen, is niet vereist dat degene, die 
over het rijtuig beschikt, dat rijtuig met 
toestemming of voor rekening van• 
iemand anders bezit; het is echter niet 
voldoende dat iemand met een motorrij
tuig vervoerd wordt of er voordeel uit 
haalt, ook al wist hij dat het rijtuig ge
stolen was. 

4 juni 1982 1233 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

VERZET 

1. - Strafzaken - Vonnis dat het ver
zet ongedaan verklaart - Neemt impli
ciet de ontvankelijkheid van het verzet 
aan. (Artt. 154, 188 en 208 Sv.) 

10 november 1981 359 
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2. - Strafzaken - Strafvordering -

Vonnis bij verstek gewezen - Verzet -
Eiser op verzet verschenen op de in de 
akte van verzet bepaalde terechtzitting 
- Zaak op een latere terechtzitting ver
daagd - Eiser op verzet verschijnt niet 
op deze terechtzitting - Vonnis waarbij 
het verzet ongedaan wordt verklaard -
Onwettige beslissing. 

10 november 1981 359 

3. - Strafzaken - Veroordelend ver
stekarrest - Beklaagde die verzet doet 
en verschenen is op de eerste dienende 
zitting- Zaak op een Jatere datum ver
daagd - Beklaagde op deze terechtzit
ting niet verschenen - Verzet ongedaan 
verklaard - Onwettige beslissing. 

16 december 1981 530 

4. - Strafzaken - Bevestiging, bij 
verstek, op het hager beroep van de 
beklaagde aileen, van de door de eerste 
rechter uitgesproken straf - Verzwaring 
van de straf op het verzet van de 
beklaagde - Onwettige verzwaring. 

De devolutieve werking van het hoger 
beroep en van het verzet wordt miskend 
door de rechter in hoger beroep, wan
neer hij, op het verzet van de beklaagde, 
de door hem bij verstek uitgesproken 
straf verzwaart door bevestiging, op het 
hoger beroep van de beklaagde alleen, 
van de door de eerste rechter uitgespro
ken veroordeling. (Artt. 187, 188, 202 en 
203 Ger.W.) 

19 januari 1982 632 

5. - Strafzaken - Strafvordering -
Recht van de gedetineerde om tegen een 
strafrechtelijke veroordeling verzet te 
doen bij een verklaring aan de directeur 
van de strafinrichting - Uitoefenings
vereiste. 

Verzet tegen de strafrechtelijke 
veroordeling door de hoven van beroep, 
de correctionele rechtbanken en de 
rechtbanken van politie kan bij een ver
klaring aan de directeur van de strafin
richting of aan diens afgevaardigde 
enkel worden gedaan wanneer de verzet
doende gedetineerde niet over het 
vereiste bedrag beschikt om de kosten 
van de deurwaardersakte te dekken; in 
dat geval alleen wordt proces-verbaal 
opgemaakt van de verklaring van verzet. 
(Art. 2 K.B. nr. 236 van 20 jan. 1936 tot 
vereenvoudiging van sommige vormen 
van de strafvordering ten opzichte van 

VOEDINGSWAREN 
Wet van 24 }an. 1977, art. 4, § 3 - Niet 

toegelaten toevoegsels - Bederfwerende 
stoffen. 

Bederfwerende stoffen zijn niet als 
toevoegsels in voedingswaren toegelaten; 
het is, luidens art. 4, § 3, wet van 24 jan. 
1977, verboden voedingswaren te koop te 
stellen die dergelijke toevoegsels bevat
ten (Artt. 1, 2°, a, 4, § 3, en 26, tweede lid, 
wet van 24 jan. 1977; art. 8 K.B. 23 mei 
1934.) 

8 december 1981 471 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

1. - Erkenning van een recht -
Grondslag van het recht - Schending 
van de wet - Onwettigheid. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de rechter het door een 
partij aangevoerde recht erkent, wan
neer hij daarbij ook vaststelt dat de toes
tand, waarop hij dat recht laat steunen 
door die partij zelf tot stand is gebracht 
met schending van de wetten of regle
menten. 

18 maart 1982 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemeen. 

890 

de gedetineerden.) 
3 maart 1982 

2. - Burgerlijke zaken - Eindvonnis 
832 op tussengeschil - Begrip. 
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Een vonnis in burgerlijke zaken dat 

beslist dat een vordering ontvankelijk en 
in beginsel gegrond is, doch dat e\n 
onderzoeksdaad beveelt alvorens mt
spraak te doen over het ¥eschil, is. een 
eindvonnis op tussengesch1l ten opzlChte 
van de ontvankelijkheid van de vorde
ring en heeft dienaangaande gezag van 
gewijsde. (Artt. 19 en 24 Ger.W.) 

10 september 1981 46 

3. - Burgerlijke zaken Afwijzing 
van de vordering gegrond op een excep
tie die de partijen niet hadden ingeroe
pen, zonder heropening van de debatten· 
- Gerechtelijk Wetboek, art. 774, tweede 
lid - Bepaling van toepassing op de 
rechter in hager beroep. (Art. 
1042 Ger. W.} 

rechtsvordering is een eindvonnis. 
(Art. 19 Ger.W.) 

28 juni 1982 1380 

Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

7. - Strafzaken - Hof van beroep -
Proces-verbaal van een terechtzitting tij
dens welke de zaak is behandeld, niet 
ondertekend door de voorzitter en even
min door de griffier - In arrest niet alle 

18 september 1981 98 vaststellingen vereist voor de regelma
tigheid van de procedure - Nietig ar
rest. 4. - Burgerlijke zaken - Heropening 

van de debatten - Gerechtelijk Wet
hoek, art. 774 - Verplichting voor de 
rechter de debatten te heropenen alvo
rens de vordering geheel of gedeeltelijk 
af te wijzen op grand van een exceptie 
die de partijen voor hem niet hadden 
ingeroepen - Begrip. 

Wanneer de rechter beslist dat de vor
. dering tot naasting en indepla~tsstelling, 
bedoeld in art. 51 Pachtwet, met ontvan
kelijk is, op grond dat niet is bewezen 
dat die vordering in de rand van de 
overschrijving van de litigieuze akte is 
ingeschreven binnen drie maanden te 
rekenen van de datum van de toewijzing, 
beschikt hij aldus afwijzend op . di~ vor
dering op grond van een exceptle, m de 
zin van art. 774 Ger.W.; het recht van 
verdediging wordt derhalve miskend als 
hij die exceptie ambtshalve opwerpt zon
der vooraf de heropening van de debat
ten te bevelen. 

26 februari 1982 819 

5. - Burgerlijke zaken - Behandeling 
van de zaak en debatten in raadkamer 
voorgeschreven bij de artt. 353 en 369 
B. W. - Procedurevorm waarvan de niet
inachtneming niet gepaard gaat met een 
uitdrukkelijk door de wet bevolen nie
tigheid - Miskenning van die vorm door 
de eerste rechter - Nietigverklaring 
door de appelrechter van de procedure 
niet mogelijk. 

11 maart 1982 861 

6. - Burgerlijke zaken - Ejndvonnis 
- Begrip. 

Een vonnis waarbij uit&praak wordt 
gedaan over de ontvankeliJkheid van een 

9 september 1981 43 

8. - Strafzaken - Arrest waarbij de 
rechter nadat hij het beroepen vonnis 
heeft :dietig verklaard, de zaak aan zich 
trekt om ze ten grande te behandelen en 
die behandeling op een latere terechtzit
ting uitstelt, ten einde de beklaagde de 
gelegenheid te geven zijn verweer voor 
te dragen - Geen eindbeslissing. 

Geen eindbeslissing, in de zin van 
art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak 
over een geschil inzake bevoegdheid, is 
het arrest van het hof van beroep waarin 
de rechter het beroepen vonnis, dat een 
psychiater had aangesteld om de 
beklaagde te onderzoeken, nietig ver
klaart de zaak aan zich trekt om ze ten 
grond~ te behandelen en die behandeling 
op een latere terechtzitting uitstelt ten 
einde de beklaagde de gelegenheid te 
geven zijn verweer voor te dragen. 

15 september 1981 84 

9. - Strafzaken - Commissie tot be
scherming van de maatschappij - Door 
de commissieleden niet ondertekende 
beslissing Nietige beslissing 
Vereiste. 

Nietig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij wanneer zij enkel door de 
secretaris van de commissie is onderte
kend maar niet door de commissieleden, 
door wie zij is gewezen, en niet is vast
gesteld dat de leden in de onmoge
lijkheid verkeerden zulks te doen. 
(Artt. 12, 16 en 31 Wet Bescherming 
Maatschappij; artt. 782 en 786 Ger.W.) 

30 september 1981 167 
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10. - Strafzaken - Vormen van het 

onderzoek voor de rechter in hager 
beroep - Bewijs. 

Het bewijs van de inachtneming van 
de wettelijke bepalingen betreffende de 
vormen van het onderzoek in strafzaken 
voor de rechter in hoger beroep kan blij
ken zowel uit de vaststellingen van de 
beslissing als uit de daarmede niet strij
dige vermeldingen van de processen-ver
baal van de terechtzittingen. (Artt. 190 
en 211 Sv.) 

6 oktober 1981 187 

11. - Strafzaken Hoger beroep -
Wetboek van Strafvordering, art. 210 -
l 'ndervraging van de beklaagde niet ver
plicht - Verweer van de beklaagde voor
gedragen door hemzelf of door zijn advo
caat - Recht van de beklaagde het 
Jaatste woord te hebben wanneer hij het 
vraagt. 

Art. 210 Sv. verplicht de voorzitter van 
het gerecht in hoger beroep geenszins de 
beklaagde te ondervragen, maar het 
schrijft voor dat de beklaagde over de 
mogelijkheid beschikt om zelf of door 
een advocaat zijn verweer te doen gel
den betreffende de grieven die tegen het 
beroepen vonnis werden ingebracht, en 
dat hij, indien hij het vraagt, het laatste 
woord heeft. 

6 oktober 1981 187 

12. - Strafzaken - Vonnis van de 
correctionele rechtbank door nietigheid 
aangetast - Arrest van het hof van 
beroep dat de nietigheid overneemt -
Nietig arrest. 

W anneer het vonnis van de correctio
nele rechtbank door nietigheid is aange
tast omdat de rechters die het hebben 
gewezen, niet alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond, is ook nietig het ar
rest van het hof van beroep dat de nie
tigheid overneemt. 

30 november 1981 445 

13. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie - Begrip. 

Geen door de rechter te beantwoorden 
conclusie is een niet getekende en ter 
zitting neergelegde pleitnota, met een 
loutere bewering, als uit geen enkel 
gedingstuk blijkt dat de partij in die 
noot een middel wou aanvoeren tot sta
ving van een vordering, weer of exceptie. 

15 december 1981 523 

14. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
nietig - Beslissing van de rechter in 
hager beroep die bij wege van nieuwe 
beschikking uitspraak doet op grand van 

eigen redenen - Nietigheid van het 
beroepen vonnis zonder invloed op de 
wettelijkheid van de beslissing in hager 
beroep. 

26 januari 1982 667 
15. - Correctionele en politiezaken -

Getuigenis opgenomen door de eerste 
rechter - Verklaring niet aangetekend 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting, maar weergegeven in het beroepen 
vonnis - Beslissing van de appelrechter 
gegrond op de genoemde verklaring -
Wettigheid. 

De appelrechter kan zijn beslissing 
rechtsgeldig gronden op een door de eer
ste rechter gehoorde getuigenverklaring, 
die door de griffier niet is aangetekend 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting van die rechter, maar die door deze 
in zijn vonnis is weergegeven zonder de 
bewijskracht ervan te miskennen. 

27 januari 1982 676 

16. - Correctionele en politiezaken -
Aantekening van de getuigenissen voor 
de in eerste aanleg rechtdoende strafge
rechten - Niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. 

De verplichting aantekening te houden 
van de voornaamste verklaringen van de 
getuigen die gehoord worden op de te
rechtzitting van de in eerste aanleg 
rechtdoende strafgerechten vermeld in 
de artikelen 155 en 189 Sv. en 10 wet 
1 mei 1849, is geen substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vorm. 

27 januari 1982 676 
17. - Correctionele en politiezaken -

Aantekening van de getuigenissen door 
de griffier - Opdracht van laatstge
noemde - Toezicht. 

Door de griffier van de politierecht
bank en van de correctionele rechtbank 
te verplichten aantekening te houden 
van de « voornaamste , getuigenverkla
ringen heeft de wet aan de griffier de 
taak opgedragen om, onder toezicht van 
de rechtbank, te oordelen welke verkla
ringen als de voornaamste moeten wor
den beschouwd en derhalve in het pro
ces-verbaal van de terechtzitting moeten. 
worden aangetekend. (Artt. 155 en 189 
Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.) 

27 januari 1982 676 

18. - Strafzaken - Plaatsopneming 
door de rechter - Inachtneming van de 
regels inzake openbaarheid van de 
terechtzittingen niet vastgesteld - Be
slissing van de rechter gegrond op de 
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vaststellingen bij de plaatsopneming -
Nietige beslissing. 

16 maart 1982 877 

19. - Strafzaken - Uitgifte van een 
vonnis van v66r het bestreden vonnis 
niet bij het dossier gevoegd - Onmoge
Jijkheid voor het Hof om na te gaan of 
de procesvoering wettig is geschied -
Vernietiging van het bestreden vonnis. 

Wanneer de correctionele rechtbank de 
zaak in beraad heeft gehouden en de 
uitspraak van het vonnis heeft uitgesteld 
tot op een datum v66r die van het be
streden vonnis, het proces-verbaal van de 
terechtzitting van die datum vermeldt 
dat de rechtbank, na te hebben beraad
slaagd, het vonnis uitspreekt en er van 
het op die datum uitgesproken vonnis 
geen uitgifte in het dossier voorkomt, 
vernietigt het Hof het bestreden vonnis, 
daar het onmogelijk kan nagaan of de 
procesvoering wettig is geschied. (Artt. 
190 en 190bis Sv.) 

28 april 1982 1050 

beklaagde openstaat, regelmatig is bete
kend, maar niet aan de beklaagde in per
soon, verkrijgt dat vonnis bij het ver
strijken van de gewone verzettermijn 
kracht van gewijsde, onder de ontbin
dende voorwaarde dat daartegen binnen 
de buitengewone verzettermijn een ont
vankelijk verklaard verzet wordt gedaan. 
(Art. 187, tweede en vijfde lid, Sv.) 

23 juni 1982 1334 

23. - Strafzaken - Heropening van 
de debatten - Gerechtelijk Wetboek -
Bepalingen niet toepasselijk. 

De bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de heropening van 
de debatten zijn niet zonder meer van 
toepassing in strafzaken, nu de verplich
tingen van de strafrechter in dat opzicht 
worden bepaald door de aard van het 
strafproces, de taak en de bevoegdheid 
van de strafrechter. (Artt. 772 en 773 
Ger.W.) 

20 juli 1982 1397 

20. - Strafzaken Verstekvonnis - Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde-
Betekening niet gedaan aan de ring. 
beklaagde in persoon - Gevolg. 

W anneer een bij verstek gewezen von
nis, waartegen een rechtsmiddel voor de 
beklaagde openstaat, regelmatig is bete
kend, maar niet aan de beklaagde in per
soon, verkrijgt dat vonnis bij het ver
strijken van de gewone verzettermijn 
kracht van gewijsde, onder de ontbin
dende voorwaarde dat daartegen binnen 
de buitengewone verzettermijn een ont
vankelijk verklaard verzet wordt gedaan. 
(Art. 187, tweede en vijfde lid, Sv.) 

28 april 1982 1056 

21. - Strafzaken - Beslissing van de 
appelrechter gegrond op eigen redenen 
- Beroepen vonnis nietig - Nietigheid 
zonder invloed op de wettigheid van de 
beslissing in hager beroep. 

Wanneer de appelrechter zijn overtui
ging met eigen redenen staaft zonder dat 
hij de redenen van het beroepen vonnis 
overneemt, neemt hij geenszins de nie
tigheid van de procedure voor de eerste 
rechter of van diens beslissing- over, ook 
al bevestigt hij het beroepen vonnis en 
beslist hij dat de bij die beslissing opge
legde straffen wettig en passend zijn. 

5 mei 1982 1083 

22. - Strafzaken Verstekvonnis -
Vonnis niet aan de beklaagde in persoon 
betekend - Gevolg. 

Wanneer een bij verstek gewezen von
nis, waartegen een rechtsmiddel voor de 

24. - Eindbeslissing m.b.t. een punt 
van een vordering en beslissing alvorens 
recht te doen m.b.t. een tweede punt van 
de vordering - Nieuwe vordering door 
de burgerlijke partij o.g. v. art. 807 
Ger. W. ingesteld, met betrekking tot het 
tweede punt - Ontvankelijk. 

27 oktober 1981 299 

25. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing waarbij de 
burgerlijke rechtsvordering niet ontvan
kelijk wordt verklaard - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 774, tweede lid - Wetsbe
paling niet toepasselijk. 

8 december 1981 481 

26. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Eindvonnis - Begrip. 

Een eindbeslissing is het vonnis op de 
rechtsvordering van een burgerlijke par
tij waarin de rechter niets reserveert 
waarover het strafgerecht nog uitspraak 
zal moeten doen. (Art. 416 Sv.) 

23 februari 1982 801 

27. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vaststelling door de 
strafrechter dat de burgerlijke partij is 
gehoord in haar middelen tot staving 
van haar hoofdvordering en van haar 
subsidiaire vordering tot toekenning van 
een frank provisionele schadevergoeding, 
en toekenning van het bedrag van die 
subsidiaire vordering - Rechtsmacht 
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van de strafrechter niet geheel uitgeoe
fend. 

Wanneer de strafrechter vaststelt dat 
de burgerlijke partij is gehoord in haar 
middelen tot staving van haar hoofdvor
dering en van haar subsidiaire vordering 
van provisionele schadevergoeding, en 
haar het bedrag van haar subsidiaire 
vordering toekent, blijft hij bevoegd om 
definitief uitspraak te doen op de burger
lijke rechtsvordering; door inwilliging 
van zodanige subsidiaire vordering ver
werpt hij de hoofdvordering niet en 
heeft hij zijn rechtsmacht niet geheel 
uitgeoefend, daar zodanige vorderingen 
van de burgerlijke partij impliciet voor
behoud maken voor het overige van de 
schade. 

16 juni 1982 1294 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VOOGDIJ 

Eiser tot cassatie, in zijn hoedanigheid 
van vader en wettelijke voogd van zijn 
minderjarige kinderen Zaak in 
verband met de minnelijke verdeling van 
een terrein tussen hem en zijn minderja
rige kinderen - Geen bewijs van enige 
machtiging van de familieraad om cassa
tieberoep in te stellen - Niet ontvanke
lljk cassatieberoep. 

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. 
nis 

Onwettige hechte-

HOOFDSTUK I 
AANHOUDING 

1. - Bevel tot medebrenging - Bevel 
aan de verdachte te betekenen binnen 
vierentwintig uren na zijn aanhouding. 

Een met redenen omkleed bevel tot 
medebrenging, door de onderzoeksrech
ter verleend en aan de verdachte bete
kend binnen vierentwintig uren na zijn 
vrijheidsbeneming, is een met redenen 
omkleed bevel van de rechter, als be
doeld in art. 7, derde lid, Gw. 

28 januari 1982 693 

2. - Bevel tot medebrenging Titel 
voor de voorlopige hechtenis - Duur 
van de geldigheid. 

Het bevel tot medebrenging kan vrij
heidsberoving tot gevolg hebben en 
maakt meteen de titel ervan uit; die vrij
heidsberoving is uiteraard en op straffe 
van overtreding, o.m. van de artt. 147, 
155, 156 en 157 Sw., beperkt tot de tijd 
die strikt noodzakelijk is voor de voorge
leiding van de verdachte ter beschikking 
van de onderzoeksrechter. 

28 januari 1982 683 

3. Bevel tot medebrenging -
Be grip. 

Geen bevel tot medebrenging, in de 
zin van de wet, is het bevel dat door een 
onderzoeksrechter wordt verleend, wan
neer de persoon op wie dat bevel tot me
debrenging betrekking heeft, reeds ter 
beschikking van de onderzoeksrechter is 
gesteld. 

28 januari 1982 683 

Wanneer de eiser tot cassatie, in zijn 
hoedanigheid van vader en wettelijke 
voogd van zijn minderjarige kinderen, 
oorspronkelijk voor de eerste rechter 
een verzoekschrift had ingediend tot 
homologatie van het besluit van de fami
lieraad, houdende machtiging tot minne
lijke verdeling van een terrein tussen 
hem en zijn minderjarige kinderen en 
tot opheffing van de wettelijke hypothe
caire inschrijving op de goederen van de 
eiser, is niet ontvankelijk het cassatiebe
roep tegen de beslissing in hoger beroep 
over dat verzoekschrift, als uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eiser door de 
familieraad was gemachtigd om zich in 
cassatie te voorzien. (Artt. 464 en 465 
B.W.) 

4. - Grondwet, art. 7, derde lid 
Gemotiveerd bevel van de rechter -

615 Begrip. 14 januari 1982 
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Een met redenen omkleed bevel tot 
medebrenging, door de onderzoeksrech
ter verleend en aan de verdachte bete
kend binnen vierentwintig uren na zijn 
vrijheidsbeneming, is een met redenen 
omkleed bevel van de rechter, als be
doeld in art. 7, derde lid, Gw. 

28 januari 1982 683 

5. - Bevel tot medebrenging - Bevel 
met als opschrift " Bevel tot medebren
ging >> verleend toen de betrokkene reeds 
ter beschikking was gesteld van de 
onderzoeksrechter - Geen verantwoor
ding voor een bevel tot aanhouding, ver
leend meer dan vierentwintig uren na de 
vrijheidsbeneming van de verdachte. 

28 januari 1982 683 

6. - Bevel tot medebrenging - Wet
hoek van Strafvordering, art. 91 - Doel. 

Het bevel tot medebrenging, aan een 
verdachte verleend overeenkomstig 
art. 91 Sv., heeft tot doel de voorgelei
ding voor de onderzoeksrechter, des
noods met dwang, van een persoon die 
deze magistraat meent te moeten onder
vragen in verband met schuldaanwijzin
gen die tegen hem bestaan, en tegen wie 
hij daarna, eventueel, bevel tot aanhou
ding zal verlenen. 

28 januari 1982 683 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

7. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding na vijf dagen - Wet Voorlo
pige Hechtenis 20 april1874, artt. 2 en 4 
- Redengeving. 

De bevestiging van het bevel tot aan
houding in een ander geval dan dat van 
art. 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis, wordt niet naar recht verantwoord 
door het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat vaststelt dat er 
ernstige aanwijzingen van schuld be
staan ten laste van de verdachte, die in 
Belgie verblijft, en enkel vermeldt << dat 
het verder onderzoek naar de ware rol 
die de verdachte heeft gespeeld en de 
ernst van de gepleegde feiten voorhech
tenis noodzakelijk maken ». 

9 februari 1982 758 

8. - Beslissing van het onderzoeksge
recht waarbij het bevel tot aa.nhouding 
wordt bevestigd - Dubbelzinnige rede
nen - Niet ·regelmatig met redenen 
omklede beslissing. 

Dubbelzinnig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing van het onderzoeksgerecht waarbij, 
enerzijds, een bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd en, anderzijds, in het on
zekere wordt gelaten of dat gerecht van 
oordeel was dat het bevel was verleend 
met toepassing van art. 8 Wet Voorlopige 
Hechtenis, wegens feiten die vroeger al 
aanleiding gaven tot een bevel tot aan
houding, dan wel met toepassing van de 
artt. 1 en 2 van die wet, wegens andere 
feiten. 

28 april 1982 1054 

9. - Cassatieberoep - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij het bevel tot aanhouding wordt 
bevestigd - Cassatieberoep van de ver
dachte - Invrijheidstelling - Cassatie
beroep zonder reden van bestaan - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

Het cassatieberoep van de verdachte 
tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij het 
tegen de verdachte verleende bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd, heeft geen 
reden van bestaan meer als later de 
voorlopige hechtenis eindigt voordat het 
Hof op het cassatieberoep uitspraak 
heeft gedaan. 

9 juni 1982 1249 

10. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Cassatieberoep van de 
verdachte - Latere invrijheidstelling 
tegen betaling van een borgsom - Cas
satieberoep ontvankelijk. 

Ontvankelijk is het cassatieberoep van 
de verdachte tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij het te zijnen laste verleende bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd, zulks niet
tegenstaande een latere beslissing waar
bij aan de voorlopige hechtenis een 
einde wordt gemaakt voordat het Hof op 
het cassatieberoep uitspraak heeft 
gedaan, wanneer die beslissing de beta
ling van een borgsom als voorwaarde 
heeft gesteld voor de vrijlating van de 
verdachte. (Impliciet.) 

20 juli 1982 1403 

HOOFDSTUK III 
HAND HAVING 

11. - Handhaving van de hechtenis -
Wet 20 april 1874, art. 5 - Motivering. 

Niet met redenen omkleed, als vereist 
bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, is 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij de voorlopige hech-
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tenis na een maand wordt gehandhaafd 
wegens de ernst van de feiten die aan de 
beklaagde worden telastgelegd, en van 
beschuldigingen van een medeverdachte 
waardoor verwijzing naar het hof van 
assisen is verantwoord, van de niet 
nader bepaalde overweging dat de in
vrijheidstelling van de beklaagde zou 
indruisen tegen het gevoelen van open
bare veiligheid dat de burgers rechtma
tig door de gerechtelijke instanties be
schermd wensen te zien en van de 
noodzaak dat een college van deskundi
gen in de ballistiek een aanvullend 
onderzoek zouden doen, aangezien de 
eerste twee omstandigheden niet aanto
nen dat de openbare veiligheid in het 
gedrang zou komen indien de beklaagde 
in vrijheid werd gesteld, de derde om
standigheid geen omstandigheid is eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte die derwijze de openbare vei
ligheid raakt dat zij de verdere handha
ving van de hechtenis vereist, en de vier
de als zodanig geen verantwoording 
oplevert voor de handhaving van de 
voorlopige hechtenis in het belang van 
de openbare veiligheid. 

25 november 1981 417 

12. ~ Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis 20 april 1874, 
art. 5 - Conclusie van de verdachte -
Redengeving. 

Daar art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 
zoals het is gewijzigd bij art. 3 wet van 
13 maart 1973, voorschrijft dat wanneer 
het onderzoeksgerecht beslist dat de 
voorlopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd, dat gerecht de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die der
mate de openbare veiligheid raken dat 
ze de handhaving van de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk maken, nauwkeu
rig 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 ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden bestaan. 

2 december 1981 457 

13. - Handhaving van de hechtenis -
Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis -
Redengeving. 

De ernstige 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 inbeschuldi
gingstelling dat, op grond van feitelijke 
gegevens die het opgeeft, op een zeer 
gevaarlijke geestesgesteldheid van de 
verdachte wijst en oordeelt dat er dient 
te worden gevreesd dat, mocht hij in 
vrijheid worden gesteld, hij het on~er
zoek zou belemmeren door getuigen te 
bei:nvloeden. 

9 februari 1982 759 

14. - Hoger beroep van de beklaagde 
tegen de beschikking tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis na een maand -
Onregelmatige beschikking - Bevoegd-· 
heid van de kamer van inbeschuldi
gingstelling om te bevelen dat de voorlo
pige hechtenis wordt gehandhaafd -
Be grip. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij het boger beroep aanhangig is 
van de beklaagde tegen een onregelma
tige beschikking tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis na een maand, kan 
zelf bevelen dat die hechtenis wordt 
gehandhaafd, ook al is er op het tijdstip 
van haar beslissing meer dan een maand 
verlopen sinds de vorige handhavings
beschikking van de raadkamer. (Art. 5, 
lid 1, 2 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis 
20 april 1874}. 

16 februari 1982 774 

15. - Handhaving van de hechtenis -
Motivering. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
raken, worden niet nauwkeurig om
schreven door de beslissing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het hof 
van beroep waarbij de voorlopige hechte
nis gehandhaafd wordt en waarin daar
toe wordt volstaan met de verwijzing 
naar de beschikking van de raadkamer 
die enkel vermeldt « dat er ernstige aan
wijzingen zijn dat verdachte zich aan 
roofmoord schuldig maakt; dat de feiten 
buitengewoon zwaar zijn door de zeer 
brutale wijze waarop het achtervolgde 
slachtoffer dodelijk werd toegetakeld, 
hetgeen tevens duidt op de gevaarlijke 
geestesgesteldheid van de verdachte; dat 
het onderzoek nog voortgezet wordt; dat 
de gevaarlijke geestesgesteldheid van de 
verdachte zijn verdere aanhouding dan 
ook noodzakelijk maakt >>. 

2 maart 1982 831 

16. - Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 -
Redengeving. 
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Niet naar recht verantwoord is de be

slissing tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer het onderzoeksge
recht de ernstige en uitzonderlijke om
standigheden, die dermate de openbare 
veiligheid raken dat zij de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk maken, niet 
nauwkeurig omschrijft onder vermelding 
van de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, zoals 
wordt vereist bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis 10 april 1874. 

21 april 1982 1011 

17. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis - Berekening van de termijn van 
een maand. 

De termijn, waarbinnen uitspraak 
moet worden gedaan over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, wordt gere
kend van de zoveelste tot de dag v66r de 
zoveelste, zonder dat de dag waarop de 
akte is opgemaakt en vanaf welke de 
termijn begint te lopen daarin is begre
pen. (Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 
gew. bij art. 3 wet van 13 maart 1973; 
artt. 2, 52 en 54 Ger.W.) 

5 mei 1982 1089 

18. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis 
20 april 1874, art. 5, gew. bij art. 3 wet 
van 13 maart 1973 - Vereisten. 

Regelmatig met redenen omkleed en 
naar recht verantwoord is het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
rechtdoende over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, waarin wordt vast
gesteld dat. het gestolen voorwerp van 
zeer grote waarde was, dat de organisa
tie van de diefstal wijst op de zeer 
gevaarlijke geestesgesteldheid van de 
verdachte ten laste van wie een ander 
onderzoek aan de gang was voor vier 
andere diefstallen, en dat zulks ten 
zeerste doet vrezen dat de verdachte die 
een behoorlijk inkomen heeft en dus 
geenszins uit nood heeft gehandeld, bij 
invrijheidstelling andermaal tot derge
lijke feiten zal overgaan. 

25 mei 1982 1196 

19. - Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis 20 april 1874, 
art. 5 .- Voldoende bezwaren - Reden
geving - Begrip. 

Hoewel de onderzoeksgerechten, in ge
val van handhaving van de voorlopige 
hechtems, hun beslissing met redenen 
moeten omkleden, zoals voorgeschreven 
is bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 
ZlJn zlJ blJ ontstentenis van conclus1e 

dienaangaande niet verplicht bovendien 
uitdrukkelijk vast te stellen dat er vol
doende bezwaren tegen de verdachte be
staan. 

15 juni 1982 1287 

20. - Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Ver
traging in het onderzoek van de zaak -
Redengeving - Begrip. 

Bij ontstentenis van een conclusie van 
de verdachte waarin vertraging in het 
onderzoek van de zaak wordt aange
voerd, wordt de handhaving van de voor
lopige hechtenis regelmatig gemotiveerd 
en wettelijk verantwoord door het onder
zoeksgerecht, wanneer dit overeenkom
stig art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, on
der vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, nauwkeurig de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden om
schrijft die de openbare veiligheid aan
belangen en die de handhaving van de 
voorlopige hechtenis noodzakelijk rna
ken. 

15 juni 1982 1287 

21. - Hoger beroep tegen de beschik
klngen van de raadkamer en de beslis
singen van de correctionele rechtbank -
Wet van 20 april 1874, art. 20 - Stand 
van zaken ongewijzigd - Voorwaarden. 

Totdat over de hogere beroepen waar
van sprake in de artt. 19 en 20 Wet 
Voorlopige Hechtenis is beslist, blijft de 
stand van zaken ongewijzigd, voor zover 
die beslissing valt binnen vijftien dagen 
nadat het hager beroep is ingesteld; 
zodra die termijn is verstreken, wordt de 
verdachte in vrijheid gesteld. Die ter
mijn wordt evenwel geschorst tijdens de 
duur van het uitstel verleend op verzoek 
van de verdediging. (Art. 20 wet 20 april 
1874.) 

29 juni 1982 1392 

22.- Handhaving van de hechtenis
Redengeving. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
raken, worden niet nauwkeurig omschre
ven door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij de voor
lopige hechtenis wordt gehandhaafd van 
een wegens zware diefstal vervolgde ver
dachte, wanneer het enkel gewag maakt 
van de aangewende brutale middelen en 
van het gebruikte geweld, alsmede van 
de ernstige gevolgen voor het 69-jange 
slachtoffer waardoor het 40 pet. blijvend 
ongeschikt zal zijn. 

30 JUlll 1982 1395 



-205-

HOOFDSTUK IV 
UITLEVERING 

23. - Uitleveringsovereenkomst tus
sen Belgie en Frankrijk van 15 aug. 
1874, art. 10- Handhaving van de voor
lopige hechtenis van de uitgeleverde met 
miskenning van het specialiteitsbeginsel 
van de uitlevering wordt gehandhaafd -
Onwettige beslissing. 

Krachtens art. 10 Uitleveringsovereen
komst tussen Belgie en Frankrijk van 
15 aug. 1874, vervangen bij art. 1 van de 
Verklaring van 18 juli 1900, kan de over
geleverde persoon niet worden vervolgd 
of veroordeeld wegens een misdrijf dat 
v66r de uitlevering is gepleegd en dat 
verschilt van dat naar aanleiding waar
van de uitlevering is geschied, tenzij hij 
er uitdrukkelijk in heeft toegestemd om 
vervolgd of veroordeeld te worden, in 
welk geval zijn toestemming zal worden 
medegedeeld aan de regering die hem 
overgeleverd heeft, of zo hij, binnen de 
maand nadat hij op vrije voeten werd 
gesteld, het land waaraan hij overgele
verd werd, niet heeft verlaten, of, bij 
niet-toestemming van de uitgeleverde, zo 
de overtreding in de termen van de 
Overeenkomst valt en zo de regering, 
aan welke hij werd overgeleverd, vooraf 
de toestemming heeft verkregen van de 
regering die hem uitlevering heeft ver
leend; wanneer uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat een van vorenvermelde voorwaarden 
is vervuld, vernietigt het Hof het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarin wordt beslist dat de voorlopi
ge hechtenis van de uitgeleverde wordt 
gehandhaafd wegens een misdrijf dat 
v66r de uitlevering is gepleegd en dat 
verschilt van dat naar aanleiding 
waarvan de uitlevering is geschied. 

15 juni 1982 1287 

HOOFDSTUK V 
BORGSTELLING 

24. - Invrijheidstelling tegen zeker
heidstelling - Beklaagde verschenen op 
aile terechtzittingen van het hof van 
beroep tijdens welke de zaak is opgeroe
pen, maar niet verschenen op de terecht
zitting waarop het arrest is uitgesproken 
- Veroordeling tot een niet voorwaarde
Jijke vrijheidsstraf, met onmiddellijke 
aanhouding - Wettige verooideling. 

Wanneer een voorlopig aangehouden 
beklaagde tegen zekerheidsstelling in vrij
heid is gesteld, steeds is verschenen op 
alle terechtzittingen waarop de zaak 

werd opgeroepen, maar niet is versche
nen op de terechtzitting waarop het 
arrest is uitgesproken volgens hetwelk 
hij tot een niet voorwaardelijke vrij
heidsstraf met onmiddellijke aanhou
ding is veroordeeld, is de weigering om 
hem de zekerheid hie et nunc terug te 
geven naar recht verantwoord, daar die 
zekerheidstelling niet enkel een waar
borg betekent voor zijn verschijning bij 
alle proceshandelingen, maar ook voor 
de uitvoering van de vrijheidsstraf, wan
neer zulks van hem wordt gevorderd. 
(Artt. 10, 13 en 14 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

12 mei 1982 1128 

HOOFDSTUK VI 
DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 
ONWETTIGE HECHTENIS 

25. - Militair - Wettelijke bepalingen 
van toepassing op de voorlopige hechte
nis van militairen. 

De Wet Voorlopige Hechtenis he eft 
geen betrekking op de voorlopige hechte
nis in de militaire strafvordering, welke 
materie wordt geregeld door het Wet
boek van Regtspleging bij de Landmagt 
en door de twee titels van het Wetboek 
van Strafrechtspleging voor het Leger, 
ingevoerd bij de wetten van 15 juni 1899. 

22 juni 1982 1322 

26. - Militairen - Beoordeling van de 
wenselijkheid van de voorlopige hechte
nis - Beroep voor de krijgsraad - Niet 
ontvankelijk beroep. 

Noch het wetboek van 1814, noch dat 
van 1899 geven aan de aangehouden ver
dachte de mogelijkheid tegen een bevel 
tot aanhouding in beroep te komen bij 
de krijgsraad om opnieuw over de wen
selijkheid van de aanhouding, bevolen 
door de gerechtelijke commissie, te doen 
beslissen. 

22 juni 1982 1322 

27. - Hechtenis krachtens een bevel 
tot aanhouding tegen een naar de correc
tionele rechtbank verwezen verdachte -
Verzoek van de verdachte tot voorlopige 
invrijheidstelling Verwerping 
Hoger beroep van de verdachte -
Bevestiging van de beroepen beslissing 
- Arrest uitgesproken meer dan vijftien 
dagen sedert het instellen van het hager 
beroep - Onwettige beslissing - Voor
waarde. 
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Onwettig is het arrest van de kamer 

van inbeschuldigingstelling dat de beslis
sing van de correctionele rechtbank 
bevestigt waarbij het verzoek van de ver
dachte tot voorlopige invrijheidstelling 
werd verworpen, en dat is uitgesproken 
nadat vijftien dagen waren verstreken 
sedert door de verdachte hager beroep 
was ingesteld, indien die termijn van 
vijftien dagen niet werd geschorst 
wegens een uitstel verleend op verzoek 
van de verdachte of van zijn raadsman. 
(Art. 20 wet 10 april 1874.) 

29 juni 1982 1392 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 

1. - Hypotheekwet 16 dec. 1851 -
Art. 1. wet van 24 mei 1937, d.i. art. 20, 
g•, Hypotheekwet 16 dec. 1851 - Wette· 
Jijke indeplaatsstelling van degene die 
het slachtoffer van een ongeval heeft 
vergoed, in de rechten van de verzekerde 
om van de verzekeraar betaling te Fer
volgen van zijn schuldvordering bij voor
rang boven aile bedragen die zijn ver
schuldigd aan de aansprakelijk ver
klaarde verzekerde - Grenzen. 

Hoewel, met toepassing van art. 1 wet 
van 24 mei 1937, d.i. art. 20, 9", Hypo
theekwet van 16 dec. 1951, hij die de 
slachtoffers van een ongeval heeft 
vergoed, ingevolge de wettelijke inde
plaatsstelling van de verzekeraar, beta
ling van zijn schuldvordering mag 
vervolgen bij voorrang boven de 
bedragen die aan de aansprakelijk 
verklaarde verzekerde verschuldigd zijn, 
mag hij dat recht slechts uitoefenen 
wanneer hij persoonlijk gehouden is tot 
betaling van een gedeelte van de schuld, 
in zoverre zijn schuldvordering t.o.v. de 
verzekerde vaststaat, nu de verzekeraar 
enkel de verplichting heeft de uitvoering 
ervan mogelijk te maken. 

17 juni 1982 1305 

2. - Hypotheekwet 16 dec. 1851, gew. 
bij wet van 7 maart 1929 - Voorrecht op 
bepaalde roerende goederen - Art. 20, 
1', §§ 1 en 2 - Vervallen huurgelden -
Begrip. 

Onder huurgelden van onroerende goe
deren, bevoorrecht op de waarde van 
hetgeen het verhuurde huis stoffeert, 
wordt in de zin van art. 20, 1', Hypo
theekwet verstaan de werkelijk in de 
loop van de vermelde j aren vervallen 

huurgelden en geenszins een bedrag dat 
ermee overeenstemt. 

17 juni 1982 1311 

3. - Voorrechten - Sluiting van 
ondernemingen - Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers 
Betaling van de voordelen bepaald bij 
art. 2 wet van 30 juni 1967 - Subrogatie 
van het Fonds in de rechten van de 
werknemer - Samenloop van het voor
recht van de werknemer voor het saldo 
van het hem verschuldigde bedrag met 
het voorrecht van het Fonds voor het 
aan de werknemer betaalde bedrag -
Rang. 

In geval van samenloop van het aan 
de werknemer door art. 19, 3"bis, Hypo
theekwet toegekende voorrecht met het 
voorrecht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers, dat 
gesubrogeerd is in de rechten van de 
werknemer aan wie het een gedeelte van 
de in art. 2 wet van 30 juni 1967 
bedoelde bedragen heeft betaald, kan de 
werknemer zijn rechten voor wat hem 
nog door de werkgever verschuldigd is, 
doen gelden bij voorrang boven het 
Fonds. (Art. 8 wet van 30 juni 1967.) 

25 juni 1982 1362 

VOORZIENING IN CASSATIE 

HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Algemene 
begrippen. Voorziening in het belang 
van de wet zie Cassatie, 
HOOFDSTUK Ill 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 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. 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 
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. 



-207-
§ 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 rech
te. 

§ 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. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 
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-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 rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

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 
Afdeling 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 rechts-
vordering. 

§ 11. Beklaagde. 
§ 12. Openbaar ministerie. 
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 

eindbeslissing). 
§ 3. Eindbeslissing. 
§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmid

dellijk vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts-

vordering. 
§ 11. Duur, begin en einde. 
§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on

middellijk vatbaar voor cassatie. 
§ 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-ontvankelijk 

heid. 
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§ 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 rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 
§ 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. - Termijnen 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 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. ~ Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad 
van State 

HOOFDSTUK I 
(INLEIDING) ALGEMENE BEGRIPPEN. 

VOORZIENING IN HET BELANG VAN 
DE WET - ZIE : CASSATIE, HOOFD
STUK III 

1. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Vreem-

delingen - Vrijheidsberoving - Wet 
van 15 dec. 1980, art. 27, derde lid -
Beroep van de vreemdeling - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Arrest 
waarbij het beroep wordt aangenomen 
- Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hof van beroep - Ont
vankelijk cassatiebroep. 

In de regel ontvankelijk is het cassa
tieberoep van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep, gericht tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarbij, met aanneming 
van het beroep van de vreemdeling 
tegen de maatregel waardoor de minister 
van Justitie overeenkomstig art. 27, 
derde lid, wet van 15 dec. 1980 aan de 
vreemdeling zijn vrijheid ontneemt, die 
vreemdeling in vrijheid wordt gesteld. 
(Impliciet.) (Artt. 27, derde lid, 29, 71, 72 
en 73 wet van 15 dec. 1980.) 

20 juli 1982 1401 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 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. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

2. - Vorm - Directe belastingen -
Aanduiding in het verzoekschrift van de 
geschonden wettelijke bepalingen 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 289 - Ontvankelijkheid van de voor
ziening - Vereisten. 

4 september 1981 20 

3. - Vorm - Directe gemeentebelas
tingen - Beslissing van de bestendige 
deputatie van de provincieraad- Cassa
tieberoep ingesteld bij een ter griffie van 
het Hof neergelegd verzoekschrift 
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

11 september 1981 58 
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4. - Vorm - Verzoekschrift in cassa
tie - Niet te begrijpen verzoekschrift -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

8 december 1981 471 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

5. - Vorm - Directe belastingen -
Beslissing van de bestendige deputatie 
- Betekening van de verklaring van 
voorziening Vormvoorschrift op 
straffe van nietigheid. 

deputatie - Betekening van cassatiebe
roep aan de partij tegen wie het is 
gericht, vereist op straffe van verval. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing 
waarbij de bestendige deputatie van een 
provincieraad uitspraak doet over het 
bezwaar van een belastingschuldige 
inzake directe gemeentebelastingen 
moet, op straffe van verval, binnen tien 
dagen worden betekend aan de partij 
tegen wie het is gericht. (Art. 4 wet van 
22 jan. 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; 
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16 wet 

3 september 1981 15 van 22 juni 1877.) 

6. - Vorm - Directe gemeentebelas
tingen - Beslissing van de bestendige 
deputatie - Betekening van cassatiebe
roep aan de partij tegen wie het is 
gericht, vereist op straffe van verval. 

11 september 1981 59 

7. - Vorm - Directe gemeentebelas
ting - Beslissing van de bestendige 
deputatie - Betekening van de verkla
ring van voorziening binnen tien dagen 
aan de partij tegen wie zij is gericht -
Vormvereisten voorgeschreven op straffe 
van nietigheid. 

30 oktober 1981 322 

8. - Vorm - Directe gemeentebelas
tingen - Beslissing van de bestendige 
deputatie - Betekening van de verkla
ring van voorziening - Vormvoorschrift 
op straffe van verval. 

11 december 1981 507 

9. - Vorm - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen - Besluit van de 
bestendige deputatie - Betekening van 
de voorziening aan de partij tegen wie 
zij is gericht binnen een termijn van tien 
dagen - Ontvankelijkheidsvereiste. 

9 maart 1982 848 

10. - Vorm - Directe gemeentebelas
tingen - Belastingen van de bestendige 
deputatie - Betekening van de verkla
ring van voorziening - Vereiste vorm. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing 
van de bestendige deputatie van een 
provincieraad over het bezwaar van een 
belastingplichtige inzake directe gemeen
tebelastingen moet, op straffe van 
verval, binnen tien dagen worden bete
kend aan de partij tegen wie zij is 
gericht. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2, 
wet 22 jum 1965; art. 2, wet 18 maart 
1874; art. 16, wet 22 juni 1877 .) 

11 maart 1982 862 

11. - Vorm - Directe gemeentebelas
tingen - Besl1ssing van de bestendige 

3 juni 1982 1232 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

12. - Vorm - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen Voorziening 
ingesteld door een gevolmachtigde, zelfs 
een advocaat, maar geen advocaat bij 
het Hot van Cassatie, tegen een beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad - Volmacht te hech
ten aan de verklaring van voorziening of 
ter griffie van het Hot neer te leggen 
binnen de bij artikel 420bis, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn. (Art. 4 wet 22 jan. 
1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 13 wet 
5 juli 1871; art. 16 wet 22 juni 1877.) 

22 ja:nuari 1982 660 

13. - Vorm - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen Voorziening 
ingesteld door een gevolmachtigde, zelfs 
een advocaat, maar geen advocaat bij 
het Hot van Cassatie, tegen een beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad Volmacht 
Be grip. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een persoon, die beweert houder te 
zijn van een volmacht vanwege de belas
tingplichtige, tegen een beslissing van 
een bestendige deputatie van een provin
cieraad, inzake gemeente- en provincie
belastingen, wanneer het enige stuk, 
waaruit moet blijken dat een volmacht is 
verleend en dat ter griffie van het Hof 
binnen de termijn van art. 420 bis Sv. is 
neergelegd, een eenvoudige schriftelijke 
verklaring van de belastingplichtige is, 
die is opgemaakt nadat het cassatiebe
roep werd ingediend en luidens hetwelk 
« aan die persoon volmacht is verleend '' 

22 januari 1982 660 
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14. - Vorm - Gemeente- en provin

ciebelastingen - Voorziening door een 
gemachtigde ingesteld tegen een beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad - Overlegging van de 
volmacht - Begrip. 

Wanneer de voorziening tegen een be
slissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen wordt 
ingesteld door een andere gemachtigde 
dan een advocaat bij het Hof van Cassa
tie, moet de volmacht worden gehecht 
aan de verklaring van voorziening of ter 
griffie van het Hof worden neergelegd 
binnen de termijn bepaald bij 
art. 420 bis, 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.) 

9 maart 1982 850 

§ 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. 

15. - Vorm - Wateringsbelastingen 
- Beslissing van de bestendige deputa
tie op een bezwaar - Cassatieberoep 
door de watezing - Cassatieberoep 
ingesteld door de voorzitter van het be
stuur van de watering - Machtiging van 
de voorzitter door de algemene vergade
ring van de watering en door de provin
ciegouverneur niet neergelegd ter griffie 
van het Hof binnen de bij artikel 420bis, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering bepaalde termijn - Niet ont
vankelijke voorziening. (Artt. 45 en 68 
wet 5 juli 1956 betreffende de waterin
gen; art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 

17. - Beslissing vatbaar voor cassatie
beroep - Belastingzaken - Wetboek 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
art. 59, § 2 - Beslissing van de vrede
rechter die een deskundigenonderzoek 
beveelt - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen het vonnis van de vrederechter 
rechtdoende op het verzoek van het be
stuur, ingevolge art. 14 K.B. nr. 15 van 3 
juni 1970 tot regeling van de schattings
procedure waarin art. 59, § 2, Wetboek 
Belasting over de Toegevoegde Waarde 
voorziet, om een of drie deskundigen aan 
te stellen, daar die beslissing niet in 
laatste aanleg is gewezen. 

4 februari 1982 729 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. - Afstand. 

18. - Afstand- Gemeentebelastingen 
- Akteverlening door het Hof. 

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, 
de belastingplichtige, eiser, afstand doet 
van zijn voorziening, verleent het Hof 
akte van de afstand. 

15 oktober 1981 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

243 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 
§ 1. Eisers en verweerders. 

19. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken 
- Openbaar ministerie - Rechtsvorde
ring van ambtswege- Gerechtelijk Wet-juni 1865.) 

18 december 1981 536 boek, art. 138, tweede lid - Ontvanke-
lijkheid - Begrip . 

. 16. - .Vorm - Gemeente- en provin- D~or te ~eslis~en dat bepaB;ld~ do.or de 
CJebelastmgen - Directe gemeentebelas- arbe1dsaud1teur mgewonnen mhchtmgen 
tingen - Voorziening ingesteld door een niet ter zake dienend zijn, kan het 
gevolmachtigde, zelfs advocaat, tegen arbeidshof de openbare orde niet in 
een beslissing van de bestendige deputa-~ gevaar hebben gebracht door een toe
tie van de provincieraad - Volmacht te stand die moet worden verholpen; een 
hechten aan de verklaring van voorzie- cassatieberoep van het openbaar minis
ning of ter griffie van het Hof neer te terie tegen een dergelijke beslissing is 
Jeggen binnen de bij art. 420bis, tweede derhalve niet aan te nemen waar het 
lid, Sv. bepaalde termijn. steunt op art. 138, tweede lid, Ger.W. 

18 december 1981 537 , 11 januari 1982 603 
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20. - Personen bevoegd om zich in 

cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken 
- Eiser tot cassatie, in zijn hoedanig
heid van vader en wettelijke voogd van 
zijn minderjarige kinderen - Zaak in 
verband met de minnelijke verdeling van 
een terrein tussen hem en zijn minderja
rige kinderen - Geen bewijs van enige 
machtiging van de familieraad om cassa
tieberoep in te stellen - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 

Wanneer de eiser tot cassatie, in zijn 
hoedanigheid van vader en wettelijke 
voogd van zijn minderjarige kinderen, 
oorspronkelijk voor de eerste rechter 
een verzoekschrift had ingediend tot 
homologatie van het besluit van de fami
lieraad, houdende machtiging tot minne
lijke verdeling van een terrein tussen 
hem en zijn minderjarige kinderen en 
tot opheffing van de wettelijke hypothe
caire inschrijving op de goederen van de 
eiser, is niet ontvankelijk het cassatiebe
roep tegen de beslissing in hoger beroep 
over dat verzoekschrift, als uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eiser door de 
familieraad was gemachtigd om zich in 
cassatie te voorzien. (Artt. 464 en 465 
B.W.) 

14 januari 1982 615 

21. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken 
- Cassatieberoep ingesteld door iemand 
die niet bij de zaak is betrokken -
Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat is ingesteld door iemand die geen 
partij was in het geding waarop de be
streden beslissing betrekking had. 

26 februari 1982 820 

22. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerl1jke zaken 
- Vordering van ambtswege - Voorzie
ning in cassatie van het openbaar minis
terie - Ontvankelijkheid - Vereisten. 

Het openbaar ministerie is ontvanke
lijk om zich in cassatie te voorzien tegen 
een beslissing die in burgerlijke zaken 
in laatste aanleg is gewezen, wanneer de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die verholpen moet 
worden. 

29 maart 1982 944 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

23. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Voorziening in cassatie tegen een arrest 
alvorens recht te doen - Voorziening na 
de eindbeslissing - Grenzen. 

De voorziening tegen een beslissing 
alvorens recht te doen moet worden 
ingesteld voordat het eindarrest over de 
zaak zelf in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

11 juni 1982 1255 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

24. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Voorziening in cassatie tegen een beslis
sing alvorens recht te doen - Staat 
open na de eindbeslissing - Gerechte
lijk Wetboek, art. 1077- Beslissing alvo
rens recht te doen - Begrip. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
burgerlijke zaken, v66r de eindbeslis
sing, ingesteld tegen een arrest dat, alvo
rens recht te doen, beslist dat een onder
zoeksmaatregel overbodig is. (Artt. 19 en 
1077 Ger.W.) 

22 maart 1982 910 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat
baar voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

25. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Cassatieberoep gericht tegen een ver
weerster die geen partij was in het be
streden arrest - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat gericht is tegen een verweerster die 
geen partij was in het bestreden arrest. 

3 juni 1982 1223 

26. - Vorm - Burgerl1jke zaken -
Onsplitsbaar geschil tussen de partijen 
- Voorziening tegen een van de partijen 
niet ontvankelijk. - Voorziening tegen 
de andere partijen niet ontvankelijk. 

Wanneer in burgerlijke zaken het ge
schil onsplitsbaar is tussen de partijen 
de voorziening tegen een van de partijen 
niet ontvankelijk is, is evenmin ontvan
kelijk de voorziening tegen de andere 
partijen. (Artt. 31 en 1084 Ger.W.) 

3 juni 1982 1227 
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§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

27. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Cassatieberoep niet betekend aan de 
partijen tegen wie het is gericht - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

32. - Grand van niet-ontvankelijkheid 
- Burgerlijke zaken - Grand van niet
ontvankelijkheid ambtshalve onderzocht 
door het Hoi - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1097, derde lid - Be grip. Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 

dat niet is betekend aan de partijen Het Hof beveelt de verdaging van de 
zaak, indien het een middel van niet-ont-

65 vankelijkheid ambtshalve wenst te 
onderzoeken. ·(Art. 1097, derde lid, 

tegen wie het is gericht. 

11 september 1981 
Ger.W.) 28. - · Vorm - Burgerlijke zaken 

Exploot van betekening van het cassatie
verzoekschrift Afschrift van het 
exploot niet overeenstemmend met het 
origineel - De persoon aan wie het stuk 
is betekend, kan zich op de nietigheid 
ten gevolge van de niet-overeenstem
ming enkel beroepen als hij daardoor in 
zijn belangen is geschaad. 

8 oktober 1981 206 

29. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Faillietverklaring van een persoon tij
dens een tegen hem ingesteld geding -
Gedinghervatting door de curator van 
het iaillissement - Voorziening tegen de 
geiailleerde na sluiting van het faillisse
ment - Voorziening betekend aan de 
vroegere curator - Niet ontvankelijke 
voorziening. (Artt. 1097 en 1081 Ger. W) 

12 februari 1982 766 

30. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Bewijs van betekening van de voorzie
ning - Te late neerlegging van het 
exploot van betekening - Gevolg. 

Het voorschrift van art. 1081 Ger.W., 
dat betrekking heeft op het bewijs van 
de betekening van de voorziening, is 
niet, zoals art. 1079, op straffe van niet
toelaatbaarheid van de voorziening voor
geschreven, maar enkel op straffe van 
nietigheid van de proceshandeling van 
neerlegging, welke nietigheid onderwor
pen is aan de bepaling van art. 861 
Ger.W. 

11 juni 1982 1255 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

31. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Memorie van antwoord - Tardieve 
indiening - Gevolg. 

In burgerlijke zaken slaat het Hof 
geen acht op een memorie van antwoord 
d~e ter griffie is ingediend na de termijn 
d1e op straffe van verval bij art. 1093 
Ger.W. is vastgesteld. 

22 maart 1982 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

910 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

33. - Beslissingen waartegen een cas
satieberoep kan worden ingesteld -
Burgerlijke zaken - Onteigening ten 
algemenen nutte - Beslissing van de 
vrederechter tot vaststelling van de pro
visionele vergoedingen die door de ontei
genaar verschuldigd zijn - Wet van 
26 juli 1962, art. 8, tweede lid, vervat in 
art. 5 - Beslissing niet vatbaar voor cas
satieberoep. 

22 januari 1982 656 

34. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - In eerste aanleg gewezen 
beslissing - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk is een cassatiebe
roep tegen een beslissing die in eerste 
aanleg is gewezen. (Art. 608 Ger.W.) 

3 juni 1982 1232 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gem1s aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. - Afstand. 

35. - Burgerlijke zaken - Afstand -
Afstand met medewerking van een advo
caat bij het Hoi van Cassatie - Het Hoi 
verleent daarvan akte. 

14 september 1981 66 

21 december 1981 550 Afdeling 6. - Registratie en zegel. 
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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. 

36. - Dienstplichtzaken - Vorm -
Geen middel voorgedragen in het ver
zoekschrift - Geen cassatieberoep. 

14 september 1981 77 

37. - Dienstplichtzaken - Vorm . 
Aanvraag om herziening van de beslJs
sing van de herkeuringsraad - Geen 
cassatieberoep. 

14 september 1981 78 

38. - Vorm - Dienstplichtzaken 
Geen middel voorgedragen in het ver
zoekschrift - Niet ontvankelijke voor
ziening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat tegen een beslissing van de Hoge 
Militieraad is ingesteld en waarin geen 
middel voorkomt. (Art. 51, § 4, Dienst
plichtwet.) 

7 juni 1982 1243 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 

39. - Dienstplicht - Beslissingen 
waartegen cassatieberoep kan worden 
ingesteld - Beslissing op verwijzing na 
cassatie - Overeenstemming met het 
cassatiearrest .. 

Tegen een beslissing, op verwijzing na 
cassatie gewezen, wordt geen voorzie
ning toegelaten in zoverre die beslissing 
overeenstemt met het cassatiearrest. 
(Art. 1119, tweede lid, Ger.W.) 

21 september 1981 

Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

110 

Afdeling 1. - Eisers en verweerders. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Beklaagde en verdachte. 
§ 2. Openbaar ministerie en vervol

gende partij. 

§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

40. - 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 mede
beklaagde en tegen de voor deze burger
rechtelijk aansprakelijke - Niet ontvan-
kelijke voorziening. 

9 september 1981 41 

41. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Voorziening van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde inzake motorrijtuigen, vrij
willig tussengekomen partij - Voorzie
ning tegen het openbaar ministerie -
Geen veroordeling in kosten van de 
strafvordering Niet ontvankelijke 
voorziening. 

De verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde, die in de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij vrijwillig is tussen
gekomen, is niet ontvankelijk om zich 
tegen het openbaar ministerie in cassa
tie te voorzien, wanneer hij niet in kos
ten van de strafvordering is veroordeeld. 

4 mei 1982 1072 
§ 4. Burgerlijke partij. 

42. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken 
Arrest van buitenvervolgingstelling 
Voorziening van de burgerlijke partij -
Draagwijdte. 

De voorziening van de burgerlijke par
tij tegen een arrest van buitenvervol
gingstelling is niet aileen ontvankelijk in 
zoverre dat arrest die partij voorstelt tot 
schadevergoeding jegens de verdachte, 
haar verwijst in de kosten van de straf
vordering, of in de kosten van de burger
lijke rechtsvordering, of een andere be
schikking bevat betreffende de burger
lijke rechtsvordering, maar ook in 
zoverre die voorziening gericht is tegen 
de beslissing van buitenvervolgingstel
ling zelf, welke op het verzet van de bur
gerlijke partij is gewezen. 

22 september 198 115 

43. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Arrest van buitenvervolgingstelling -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
- Draagwijdte. 

De burgerlijke partij is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling, niet 
aileen in zoverre dit arrest haar veroor-



.. 

-214-
deelt tot schadevergoeding jegens de 
verdachte, haar verwijst in de kosten 
van de strafvordering of in de kosten 
van de burgerlijke rechtsvordering, of 
een andere beschikking bevat betref
fende die burgerlijke rechtsvordering, 
maar ook in zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van buiten
vervolgingstelling zelf, gewezen op het · 
verzet van de burgerlijke partij. 

13 oktober 1981 219 

44. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Arrest van buitenvervolgingstelling -
Voorziening van de burgerlijke partij -
DJ'aagwijdte. 

De voorziening van de burgerlijke par
tij tegen een arrest van buitenvervol
gingstelling is ontvankelijk, niet alleen 
in zoverre dat arrest haar veroordeelt tot 
schadevergoeding jegens de verdachte, 
haar verwijst in de kosten van de straf
vordering of in de kosten van de burger
lijke rechtsvordering, of een andere be
schikking bevat betreffende die burger
lijke rechtsvordering, maar ook in 
zoverre de voorziening gericht is tegen 
de beslissing van buitenvervolgingstel
ling zelf, welke op het verzet van de bur-
gerlijke partij is gewezen. · 

8 december 1981 486 
§ 5. Tussenkomende partij. 
§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts-
vordering. 

§ 11. Beklaagde. 
§ 12. Openbaar ministerie. 
§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 

45. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie

, beroep van de tot tussenkomst opgeroe
pen verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beklaagde 
tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussengekomen 
partij - Geen geding aangespannen tus
sen hen of veroordeling ten voordele van 
dat fonds - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 

De voor het strafgerecht tot tussen
komst opgeroepen verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-

fonds, dat voor hetzelfde gerecht vrijwil
lig is tussengekomen, wanneer tussen 
die partijen geen geding is aangespan
nen en geen veroordeling van de verze
keraar ten gunste van dat fonds is uit
gesproken. 

26 mei 1982 1198 

§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

46. Termijn Strafzaken 
Nieuwe wet tot verlenging van de cassa
tietermijn - Onmiddellijk toepasselijk 
- Uitzonderingen. 

Behoudens andersluidende bepalingen 
is een nieuwe wet tot verlenging van de 
cassatietermijn onmiddellijk toepasselijk 
op de uitspraken van v66r de inwerking
treding van de nieuwe wet, op voor
waarde echter dat de cassatietermijn, 
volgens de oude wet, niet verstreken 
was; de wet van 15 juli 1981 heeft even
wel niet die dadelijke werking. (Art. 373 
Sv.) 

27 april 1982 1028 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). 

47. - Termijn - Strafzaken - Bij 
verstek gewezen veroordelend arrest -
Voorziening van het openbaar ministerie 
tijdens de gewone verzettermijn - Niet 
ontvankelijke voorziening. 

1 december 1981 453 

48. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat het verzet van de verdachte 
tegen een beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank niet ont
vankelijk verklaart - Geen uitspraak 
over een geschil inzake bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten - Voorziening 
van de verdachte v66r de eindbeslissing 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

23 december 1981 565 

49. - Termijn - Strafzaken - Beslis
sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij waarin enkel een 
deskundige wordt aangesteld en de zaak 
voor onderzoek op een latere datum 
wordt uitgesteld - Voorziening v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

23 december 1981 566 
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50. - Termijn - Strafzaken - Arrest 

van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing dat het verzet van de verdachte 
tegen een beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank niet ont
vankelijk verklaart - Bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten niet betwist, 
noch voor de raadkamer, noch voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling -
Geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten 
- Voorziening van de verdachte v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

Wanneer de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten noch voor de raad
kamer, noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling is betwist, is niet ont
vankelijH: het cassatieberoep dat v66r de 
eindbeslissing wordt ingesteld tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij, zonder dat uit
spraak is gedaan over een geschil inzake 
bevoegdheid, het verzet van de verdach
ten tegen de beschikking van de raadka
mer tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk is verklaard. 
(Art. 416 Sv.) 

9 februari 1982 756 

51. - Termijn - Strafzaken - Be
schikking van de raadkamer waarbij de 
verdachte, met aanneming van verzach
tende omstandigheden, wegens een mis
daad naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen - Beschikking waarte
gen geen verzet vanwege de verdachte 
openstaat - Cassatieberoep v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

17 februari 1982 777 

52. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
waarbij enkel uitspraak wordt gedaan 
over een verzoek tot wraking van de 
rechter - Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 

16 maart 1982 881 

53. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat niet ontvankelijk verklaart het 
hager beroep van de verdachte tegen de 
beschikking tot verwijzing naar de cor
rectionele rechtbank en tot verwerping 
van zijn verzoek om invrijheidstelling -
Geen geschil inzake bevoegdheid -
Voorziening v66r de eindbeslissing -
Voorziening niet ontvankelijk. {Art. 416 
Sv.) 

30 maart 1982 946 

54. - Termijn - Strafzaken - Be
scherming van de maatschappij - Beslis
sing op de strafvordering 111 twee afzon
derl;jke arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling Cassatiebe
roep tegen het eerste arrest - Niet 
ontvankelijk v66r de eindbeslissing. 

Niet ontvankelijk v66r de eindbeslis
sing is het cassatieberoep tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarin de rechter, bij wie 
een vordering tot internering aanhangig 
is, enerzijds beslist dat de verdachte het 
strafbaar feit heeft gepleegd, dat dit feit 
als moord dient te worden omschreven 
en dat de verdachte zich op het ogenblik 
van de feiten bevond in een staat als 
bepaald in art. 1 Wet Bescherming Maat
schappij, en anderzijds een college van 
deskundigen benoemt om te onderzoe
ken of de verdachte zich nog altijd in die 
toestand bevindt. (Art. 416 Sv.) 

27 april 1982 1044 

55. - Termijn - Strlifzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde tot schade
vergoeding jegens de burgerlijke partij 
- Voorziening van de burgerlijke partij 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de burgerlijke partij tegen de be
klaagde die bij verstek tot schadevergoe
ding jegens haar is veroordeeld, wanneer 
zij is ingesteld tijdens de gewone verzet
termijn van de beklaagde. (Art. 413, der
de lid, Sv.) 

4 mei 1982 1073 

56. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde en op 
tegenspraak van de voor de beklaagde 
burgerrechterlijk aansprakelijke part1j 
- Cassatieberoep van de burgerl1jke 
partij tijdens de gewone verzettermijn 
van de beklaagde, ingesteld zowel t.a. v. 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
als t.a.v. de beklaagde - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 

De voorziening van de burgerlijke par
tij tegen de beslissing tot veroordeling 
bij verstek van de beklaagde en tot ver
oordeling op tegenspraak van de burger
rechtelijk aansprakelijke partij is niet 
ontvankelijk zowel t.a.v. de ene als de 
andere partij, indien zij wordt ingesteld 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde. (Art. 413, derde lid, Sv.) 

4 mei 1982 1073 
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57. - Termijn - Strafzaken - Bur- 'I ziening v66r de eindbeslissing - Niet 
gerlijke rechtsvordering tegen de ontvankelijke voorziening. 
beklaagde en de verzekeraar van zijn Niet ontvankelijk is de voorziening 
burgerrecbtelijke aansprakelijkbeid in- v66r de eindbeslissing ingesteld tegen 
zake motorrijtuigen, vrijwillig tussen- een beslissing die, zonder uitspraak te 
gekomen partij - Veroordeling bij ver- doen over een geschil inzake bevoegd
stek van de beklaagde - Verzekeraar heid, zich ertoe beperkt een verzoek 
buiten de zaak gesteld - Voorziening van de beklaagde tot het instellen van 
van de burgerlijke partij tegen de verze- een bijkomend onderzoek af te wijzen, 
keraar v66r bet verstrijken van de de zaak tot verdere behandeling naar 
gewone verzettermijn van de beklaagde een latere zitting te verwijzen en de kos-
- Ontvankelijke voorziening. ten aan te houden. (Art. 416 Sv.) 

Wanneer, op de burgerlijke rechtsvor- 16 juni 1982 1301 
dering tegen de beklaagde en de verze
keraar van zijn burgerrechtelijke aan
sprakelijklijkheid inzake motorrijtuigen, 
vrijwillig tussengekomen partij, de be
klaagde bij verstek is veroordeeld door 
een beslissing die op tegenspraak is ge
wezen t.a.v. de burgerlijke partij, en de 
verzekeraar buiten de zaak is gesteld, is· 
de voorziening van de burgerlijke partij 
tegen de verzekeraar v66r het verstrij
ken van de gewone verzettermijn van de 
beklaagde ontvankelijk. (Impliciet.) 

4 mei 1982 1073 

58. - Strafzaken - Na voorziening is 
geen nieuwe voorziening toegelaten -
Regel toepasselijk zelfs als de tweede 
voorziening wordt ingesteld voordat de 
eerste is verworpen. 

De regel « na een eerste voorziening is 
geen nieuwe voorziening toegelaten » is 
toepasselijk, zelfs als de tweede voorzie
ning wordt ingesteld voordat op de 
eerste uitspraak is gedaan. 

2 juni 1982 1216 

59. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
waarbij beropening van bet debat wordt 
bevolen om partijen in de gelegenbeid te 
stellen over de zaak zelf te concluderen 
en waarbij de kosten worden aangebou
den - Cassatieberoep v66r de eindbe~ 
slissing - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een beslissing die, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, heropening van het debat 
beveelt ten einde partijen in de gelegen
heid te stellen over de zaak zelf te 
concluderen en de kosten aanhoudt. 

16 juni 1982 1296 

61. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbescbuldigingstel
Jing waarbij niet ontvankelijk wordt ver
klaard bet verzet tegen een bescbikking 
van de onderzoeksrecbter tot verwijzing 
van de eiser naar de .feuf[drecbtbank -
Cassatieberoep v66r de eindbeslissing -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk v66r de eindbeslis
sing is het cassatieberoep tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, zich beperkt tot het niet ontvanke
lijk verklaren van het verzet van de 
eiser tegen de beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij de eiser naar de 
jeugdrechtbank is verwezen. (Art. 416 
Sv.) 

30 juni 1982 1396 

62. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbescbuldigingstel
Jing, waarbij wordt beslist dat de proce
dure in bet Nederlands zal worden voort
gezet en waarbij enkel de beropening 
van bet debat wordt bevolen - Voorzie
ning v66r de eindbeslissing - Niet ont
vankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is de v66r de eind
beslissing ingestelde voorziening tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat, op een neergelegd ver
zoekschrift strekkende tot wijziging van 
de taal van de procedure, zonder uit
spraak te doen over een bevoegdheidsge
sch~l, enkel beslist dat de procedure in 
het Nederlands zal worden voortgezet, 
heropening van het debat beveelt en de 
rechtsdag vaststelt waarop de rechtsvor
dering van het openbaar ministerie zal 
worden behandeld. (Art. 416 Sv.) 

17 augustus 1982 1407 

60. - Termijn - Strafzaken - Beslis- § 3. Eindbeslissing. 
sing waarbij een bijkomend onderzoek 
wordt geweigerd, de zaak naar een 63. - Termijn - Strafzaken - Voor
Jatere terecbtzitting wordt verdaagd en ziening tegen een eindvonnis op tegen
de kosten worden aangebouden - Voor-1 spraak, in boger beroep gewezen. 
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Buiten het geval van art. 40, vierde lid, 

wet van 15 juni 1935 en het geval van 
overmacht is te laat ingediend de voor
ziening die in strafzaken, tegen een eind
vonnis op tegenspraak in hoger beroep 
gewezen, is ingesteld na het verstrijken 
van de termijn bepaald in art. 373 Sv. 

26 mei 1982 1198 

§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmid
dellijk vatbaar voor cassatiebe
roep. 

64. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
dat, op het verzet van het openbaar 
ministerie, de beschikking van de raad
kamer tot verwijzing van de verdachte 
naar de correctionele rechtbank teniet
doet in zoverre zij de invrijheidstelling 
van de verdachte heeft bevolen, en be
slist dat de beklaagde in voorlopige hech
tenis blijft na z{jn verwijzing naar de 
correctionele rechtbank - Cassatiebe
roep van de beklaagde onmiddellijk ont
vankelijk. (Impliciet.) 

15 december 1981 528 

67. - Termijn - Strafzaken - Hoi 
van beroep - Beslissing waarbij de zaak 
in beraad wordt gehouden en een dag 
wordt vastgesteld voor de uitspraak van 
het arrest - Uitspraak van het arrest op 
een vroegere datum, buiten de aanwe
zigheid van een partij en zonder dat de
ze werd gedagvaard - Aanvang van de 
cassatietermijn. 

Wanneer het hof van beroep, nadat het 
een zaak in beraad heeft gehouden en 
een dag heeft vastgesteld voor de uit
spraak van zijn beslissing, dat arrest v66r 
de vastgestelde dag uitspreekt, zonder 
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke 
werd gedagvaard en zonder dat blijkt 
dat deze bij de uitspraak aanwezig of 
vertegenwoordigd was, loopt de termijn 
van voorziening van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke tot de vijftiende vrije 
dag, te rekenen van de dag waarop het 
arrest regelmatig had moeten worden 
uitgesproken. 

20 april 1982 1003 

§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 
65. - Termijn - Strafzaken Be-

schikking van de raadkamer, waarbij de 68. - Termijn - Strafzaken - Bur
verdachte naar de correctionele recht- gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
bank wordt verwezen - Verzet van de waarbij geen uitspraak wordt gedaan 
verdachte - Verdachte werpt eerst voor over een gr:;~chil inzake bevoe_gdheid, 
de kamer van inbeschuldigingstelling de maar waarbiJ enkel een voorlop1ge ver
onbevoegdheid ratione loci van de raad- goeding wordt toegekend, een deskundi
kamer op - Arrest dat het verzet ont- genonderzoek wordt bevolen en de zaak 
vankelijk verklaart doch ongegrond -~ verder naar de ee_rste rechter worcJ_t ver
Arrest dat uitspraak doet over de wr:;ze_n - Caf!sat1eberoep .~egen d1e. be
bevoegdheid van de raadkamer - Voor- silssmg - N1et ontvankel1jk cassatiebe
ziening van de verdachte v66r de eind- I roep. 
beslissing ontvankelijk. 9 september 1981 36 

2 februari 1982 719 69. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Arrest dat 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. geen uitspraak doet over een geschll 
. . . inzake bevoegdheid, maar zich beperkt 

Onderaf~ehng 2. - BurgerhJke rechts- I tot toekenning van een voorschot en tot 
vordermg. verwijzing van de zaak naar de eerste 

§ 11. Duur, begin en einde. rechter - Voorziening v66r de eindbe
slissing. (Art. 416 Sv.) 

66. - Strafzaken - Voorziening van 15 december 1981 527 
een burgerl1jke partij tegen een op 
tegenspraak gewezen eindarrest - Ter-, 70. - Termijn - Strafzaken - Bur
mijn - Wetboek van strafvordering, gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
art. 373 - Aanvang van de cassatieter- waarbij de beklaagde bij verstek wordt 
mijn. veroordeeld tot schadevergoeding jegens 

De termijn van art. 373 Sv. om zich in de burgerlijke pa1·tij - Cassatieberoep 
cassatie te voorzien tegen een op tegen- van de burgerlijke partij, ingesteld tij
spraak gewezen eindarrest begint, ook dens de gewone verzettermijn van de 
ten aanzien van de burgerlijke partij, te beklaagde - Niet ontvankelijk cassatie
lopen vanaf de uitspraak van die beslis- beroep. 
sing en niet vanaf de kennisgeving ervan 
aan die partij. 

7 oktober 1981 191 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen de jegens haar bij verstek 
tot vergoeding veroordeelde beklaagde is 
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niet ontvankelijk indien het tijdens de 
gewone verzettermijn van de beklaagde 
wordt ingesteld. (Art. 413, derde lid, Sv.) 

27 april 1982 1030 

71. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Veroordeling 
bij verstek van de beklaagde en veroor
deling op tegenspraak van de verzeke
raar van diens burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde - Cassatieberoep niet ontvan
kelijk zowel ten aanzien van de verzeke
raar als van de beklaagde. 

W ordt de beklaagde bij verstek en de 
verzekeraar van diens burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
op tegenspraak veroordeeld, dan is zowel 
ten aanzien van de ene als van de 
andere partij niet ontvankelijk het cassa
tieberoep van de burgerlijke partij, dat is 
ingesteld tijdens de gewone verzetter
mijn van de beklaagde. (Art. 413, derde 
lid, Sv.) 

27 april 1982 1030 

§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on

middellijk vatbaar voor cassatie. 
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

72. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning in cassatie bij brief ingesteld -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
,in strafzaken is ingesteld bij een brief. 
(Art. 417 Sv.) 

24 februari 1982 812 

73. - Vorm - Strafzaken - Exploot 
van betekening van de voorziening -
Niet vermelden van de woonplaats van 
eiser - Nietigheid van de akte - Voor
waarde. 

Het ontbreken van de vermelding van 
de woonplaats van de eiser tot cassatie 
in het exploot van betekening van de 
voorziening kan slechts dan nietigheid 
ten gevolge hebben als het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelma
tigheid de belangen schaadt van de par
tij die de exceptie opwerpt. (Art. 418 Sv.; 
artt. 2, 43, 2°, en 861 Ger.W.). 

29 juni 1982 1391 

74. - Vorm .,...- Strafzaken - Alde van 
voorziening - Vermelding van de woon-

plaats van de eiser niet vereist op straffe 
van nietigheid. 

Noch art. 417 Sv. noch enige andere 
wetsbepaling schrijft voor dat de akte 
van voorziening, op straffe van nietig
heid, de woonplaats van de eiser moet 
vermelden. 

29 juni 1982 1391 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

75. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning van de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij - Voorziening niet betekend 
aan de partijen tegen wie zij gericht is 
- Niet ontvankelijke voorziening. 

9 september 1981 41 

76. - Strafzaken - Vorm - Jeugd
bescherming - Cassatieberoep van de 
vader van de minderjarige - Geen bete
kening aan het openbaar ministerie -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

15 december 1981 526 

77. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij -
Memorie ter grifiie van het Hoi inge
diend - Medewerking van een advocaat 
bij het Hoi van Cassatie vereist. 

23 februari 1982 803 

78. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Ver
plichting de akte zelf van voorziening te 
betekenen - Begrip. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, wanneer deze 
aan de verweerder enkel heeft doen 
betekenen dat zij zich in cassatie heeft 
voorzien, zonder dat hem de akte van 
het cassatieberoep is betekend. (Art. 418 
Sv.) 

16 maart 1982 880 

79. - Vorm - Straizaken - Arrest 
van buitenvervolgingstelling - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Cas
satieberoep niet betekend aan de ver
dachte - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. (Art. 418 Sv.) 

16 maart 1982 882 
80. - Vorm - Straizaken Voorzie-

ning van het openbaar ministerie -
Voorziening niet betekend aan de partij 
tegen wie ze gericht is - Niet ontvanke
Jijke voorziening. 

23 maart 1982 914 

81. - Vorm - Strafzaken Overtre-
ding B.T.W.-wet- Vrijspraak - Cassa
tieberoep van de Staat, burgerlijke partij 
- Overzending van het afschrift van de 
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betekening van het cassatieberoep aan 
de verweerder, wonende in het Groother
togdom Luxemburg - Onregelmatige 
overzending - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep - Begrip. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat in strafzaken is ingesteld tegen een 
persoon die zich op het grondgebied van 
het Groothertogdom Luxemburg bevindt, 
wanneer de afschriften van het exploot 
van betekening aan die persoon niet zijn 
toegezonden als voorgeschreven bij 
art. 30 van het Verdrag aangaande de 
uitlevering en de rechtshulp tussen het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom 
Luxemburg en het Koninkrijk der 
Nederlanden, ondertekend te Brussel op 
27 juni 1962 en goedgekeurd bij wet van 
1 juni 1964. 

31 maart 1982 953 

82. - Vorm - Strafzaken Burger-
Jijke partij, eiseres - Betekening van de 
voorziening - Betekening van het valle
dig afschrift van de verklaring van de 
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 par
tij tegen wie de voorziening is gericht, 
moet het bewijs van die betekening niet 
noodzakelijk worden geleverd door over
legging van het betekende afschrift, doch 
kan de betekening ook blijken uit de 
vaststellingen van het exploot zelf. 

28 april 1982 1051 

83. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning van het openbaar ministerie -
Voorziening niet betekend - Niet ont
vankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
het openbaar ministerie in strafzaken 
heeft ingesteld en die niet is betekend 
aan de partij tegen wie zij is gericht; dat 
die partij een eensluidend afschrift van 
de voorziening heeft ontvangen, geldt 
niet als betekening. (Art. 418 Sv.) 

11 mei 1982 1122 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

84. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning van de vrijwillig tussengekomen 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde 
inzake motorrijtuigen - !vlemorie neer
gelegd ter griflie van het Hof - Noodza-

kelijke medewerking van een advocaat 
bij het Hof 

10 november 1981 361 

85. - Vorm - Strafzaken - Neerleg
gen van memories - Voorziening van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij -
Memorie neergelegd ter griffie van het 
Hof van Cassatie - Noodzakelijke mede
werking van een advocaat bij dit Hoi. 
(Art. 425 Sv.) 

22 december 1981 560 

86. - Vorm - Strafzaken - Memorie 
van de eiser - Memorie ingediend min
der dan acht dagen v66r de terechtzit
ting - Niet ontvankelijke memorie. 

Niet ontvankelijk is de memorie die de 
eiser, tot staving van een voorziening in 
strafzaken, minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting heeft ingediend, zelfs 
als de negende en de tiende dag v66r de 
zitting een zaterdag, een zondag of een 
andere wettelijke feestdag is. (Artt. 
420bis en 644 Sv.) 

20 juli 1982 1404 

§ 4. 'Ie voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

87. - Vorm - Strafzaken - Burger
lijke partij, eiseres - Voorziening in 
cassatie tegen een part~j wier verblijf op 
het grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland is gevestigd - Ter griffie van 
het Hof neergelegde stukken waaruit 
niet blijkt dat de bevoegde Duitse magis
traat de akte van betekening heeft ont
vangen - Geen beroep op overmacht 
vanwege de burgerlijke partij - Niet 
ontvankelijke 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 de 
Bondsrepubliek Duitsland bevoegd is om 
ze aan de geadresseerde te overhandi
gen, de akte van betekening van de voor
ziening heeft ontvangen en zij niet door 
overmacht verhinderd werd het bewijs 
van een regelmatige betekening te leve
ren. (Art. 418 SV; art. 40, eerste lid, 
Ger.W.) 

19 mei 1982 1158 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 
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§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

88. - Strafzaken - Voorziening tegen 
een arrest dat het verzet ongedaan ver
klaart 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 wet
tigheid van die beslissing. 

28 oktober 1981 302 

89. - Strafzaken - Hof van assisen 
Voorziening van de beschuldigde 

tegen het veroordelend arrest - Slaat 
niet op het verwijzingsarrest. 

Het cassatieberoep van de beschul
digde tegen een veroordelend arrest van 
het hof van assisen slaat niet op het 
arrest tot verwijzing naar dat hof. 

20 juli 1982 1405 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

90. - Beslissingen waartegen een cas
satieberoep kan worden ingesteld -
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Veroordeelde gei'nterneerd 
bij beslissing van de minister van Justi
tie - Wet tot bescherming van de maat
schappij, art. 21 - Vaststelling door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij dat de geestestoestand van de 
veroordeelde niet voldoende is verbeterd 
zodat zijn verdere internering nog nodig 
is - Cassatieberoep niet ontvankelijk. 

1 december 1981 451 

91. Beslissingen waartegen een 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
Strafzaken Beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij welke de inrichting aanwijst 
waar de internering zal plaatsvinden, ter 
uitvoering van een beslissing van de 
minister van Justitie overeenkomstig 
artikel 21 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij - Cassatieberoep 
niet ontvankelijk. 

1 december 1981 451 

92. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Beslis
sin" van de rechter zich a! dan niet tot 
het Hof van Justitie van de E.E.G. te 

wenden voor een vraag om interpretatie 
of over de geldigheid o.a. van een veror
dening van een E.E.G.-instelling - Be
slissing van een andere rechterlijke in
stantie dan die vermeld in art. 177, derde 
lid, E.E.G.-Verdrag-Recht, maar geen ver
plichting om zodanige vraag voor dat hof 
op te werpen - Beslissing van de rech
ter een vraag om interpretatie of over de 
geldigheid a! dan niet aan het E.E.G.-Hof 
voor te Jeggen, in de regel, niet vatbaar 
voor cassatieberoep. 

22 december 1981 560 

93. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Beslissing waarbij wordt bevolen 
dat een partij persoonlijk zal verschijnen 
- Beslissing niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

Geen eindbeslissing, in de zin van 
art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak 
inzake bevoegdheid is de beslissing 
waarbij de persoonlijke verschijning van 
een betrokken partij wordt bevolen. 

12 januari 1982 604 

94. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Eindbeslissing - Begrip. 

Geen eindbeslissing, in de zin van 
art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak 
over de bevoegdheid van de rechter in 
eerste aanleg of van de appelrechter is 
de beslissing waarbij de appelrechter, 
enerzijds, vaststelt dat de appellant zijn 
hager beroep uitdrukkelijk heeft beperkt 
tot de beslissing van de eerste rechter 
dat de rechtsvordering voor de Belgische 
rechter moest worden gebracht, gelet op 
art. 36.1 E.E.G.-verordening nr. 222/77, 
en duidelijk zijn wil heeft laten blijken 
dat geen enkel aspect van de zaak zelf 
in hager beroep wordt behandeld en, 
anderzijds, beslist dat de beklaagde 
aldus aan het hof de mogelijkheid heeft 
ontnomen de bevoegdheidskwestie te 
onderzoeken, zodat het hager beroep 
geen effect kan sorteren en dat de zaak 
voor verdere afhandeling naar de eerste 
rechter dient te worden teruggewezen. 

12 januari 1982 609 

95. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafzaken - Beschikking 
van de raadkamer dat er geen grand is 
om het bevel tot aanhouding te bevesti
gen - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling tot bevestiging van de 
beschikking - Cassatieberoep tegen dat 
arrest - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 

van het openbaar ministerie tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot bevestiging van de be
schikking van de raadkamer, dat er geen 
grand is om het tegen de verdachte ver
leende bevel tot aanhouding te bevesti
gen. 

20 januari 1982 638 

96. Strafzaken Beslissingen 
waartegen een rechtsmiddel kan worden 
ingesteld - Arrest van het Hoi tot ver
wijzing in staat van herziening -
Rechtsmiddelen - Beperking. 

Tenzij er grand bestaat voor een ver
zoek tot intrekking of voor verzet staat 
geen rechtsmiddel open tegen een arrest 
van het Hof, en o.m. niet tegen een 
arrest waarbij een zaak in staat van her
ziening wordt verwezen. 

30 maart 1982 948 

97. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschapp1]; waar
bij de inrichting wordt aangewezen waar
in de internering zal plaatsvinden -
Cassatieberoep niet ontvankelijk. 

De beslissing waarbij de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, ter 
uitvoering van een rechterlijke beslis
sing van internering, de inrichting aan
wijst waarin de internering zal plaatsvin
den, is niet vatbaar voor cassatieberoep. 
(Artt. 407 en 413 Sv.; art. 14 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

11 mei 1982 1123 
§ 2. Beslissingen in feite en in rech

te. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds 

cassatieberoep is ingesteld. 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 
98. - Strafzaken Veroordelend 

arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding - Voorziening tegen de veroorde
Jende beslissing verworpen - Voorzie
ning tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding zonder belang. 

27 april 1982 1041 

99. - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstellmg waar
bij het bevel tot aanhouding wordt 
bevestigd - Latere invrijheidstelling -
Cassatieberoep zonder bestaansreden. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
heeft ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij het bevel tot aanhouding wordt 

bevestigd, heeft geen reden van bestaan 
meer als er aan de hechtenis een einde 
werd gesteld voordat het Hof op het cas
satieberoep heeft beslist. 

11 mei 1982 1124 

100. - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij het bevel tot aanhouding wordt 
bevestigd - Invrijheidstelling - Cassa
tieberoep zonder reden van bestaan -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Het cassatieberoep van de verdachte 
tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij het 
tegen de verdachte verleende bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd, heeft geen 
reden van bestaan meer als later de 
voorlopige hechtenis eindigt voordat het 
Hof op het cassatieberoep uitspraak 
heeft gedaan. 

9 juni 1982 1249 

101. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Voor
lopige hechtenis - Bevestiging van het 
bevel tot aanhouding - Cassatieberoep 
van de verdachte - Latere invrijheid
stelling tegen betaling van een borgsom 

Cassatieberoep niet zonder bestaans
reden - Ontvankelijk cassatieberoep. 

Ontvankelijk is bet cassatieberoep van 
de verdachte tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij het te zijnen laste verleende bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd, zulks niet
tegenstaande een latere beslissing waar
bij aan de voorlopige hechtenis een 
einde wordt gemaakt voordat het Hof op 
het cassatieberoep uitspraak heeft 
gedaan, wanneer die beslissing de beta
ling van een borgsom als voorwaarde 
heeft gesteld voor de vrijlating van de 
verdachte. (Impliciet.) 

20 juli 1982 1403 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Algemeen. 

§ 12. Beklaagde. 

102. - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Voorziening van de beklaagde tegen een 
beslissing die vaststelt dat de burgerlijke 
partij geen eis meer stelt en de kosten 
van haar civielrechtelijke vordering te 
haren laste legt - Niet ontvankelijke 
voorziening. 

2 maart 1982 832 
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§ 13. Openbaar ministerie. 

§ 14. Burgerlijke partij. 

§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Mdeling 5. - Afstand. 

§ 1. Strafvordering. 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

103. - A.fstand - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de burgerlijke partij tegen een be
slissing waarbij haar vordering wordt 
afgewezen - A.fstand door een advocaat, 
die geen advocaat is bij het Hof en geen 
houder is van een bijzondere volmacht 
- A.fstand zonder gevolg. 

23 september 1981 129 

104. - A.fstand - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de burgerlijke partij tegen een be
slissing die haar eis afwijst - Afstand 
door een advocaat die geen houder is 
van een bijzondere volmacht - A.fstand 
zonder gevolg. 

Met Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan door een advocaat die geen advo
caat is bij het Hof en geen houder is van 
een bijzondere volmacht, voor de voor
ziening door de burgerlijke partij, inge
steld tegen een beslissing waarbij haar 
eis, zij het gedeeltelijk, is afgewezen, 
daar in zodanig geval afstand van de 
voorziening gelijkstaat met afstand van 
de rechtsvordering. (Wet 16 feb. 1961, 
art. 6, gew. bij art. 1 wet 20 dec. 1974.) 

13 oktober 1981 218 

105. - A.fstand - Strafzaken - Voor
ziening van de burgerlijke partij tegen 
de beslissing op haar vordering - Af
stand gegrond - Afstand die niet als een 
berusting kan worden uitgelegd 
Gevolg. 

W anneer de burgerlijke partij zich in 
cassatie heeft voorzien tegen de op haar 
rechtsvordering gewezen beslissing en 
vervolgens afstand doet van haar voor
ziening op de enkele grand dat die be
slissing geen eindbeslissing is, in de zin 
van art. 416 Sv., kan die afstand niet 
worden uitgelegd als een berusting en 
wordt geen akte hiervan verleend door 
het Hof, als het vaststelt dat die beslis
sing toch een eindbeslissing is. 

28 oktober 1981 306 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

106. - Tuchtzaken - Cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren -
Vorm. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van een raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren, 
ingesteld zonder medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie. (Art. 
26 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij 
art. 66 wet van 15 juli 1970.) 

19 november 1981 385 

107. - Vorm - Tuchtzaken Voor-
ziening tegen een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren - Voorziening ingesteld zonder de 
medewerking van een advocaat bij het 
Hof - Niet ontvankelijke voorziening. 
(Art. 26 KB. nr. 79 van 10 november 
1967, gewijzigd door artikel 66 van de 
wet van 15 juli 1970.) 

20 november 1981 396 

108. - Vorm - Tuchtzaken - Beslis
sing van de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart - Opgave van de geschon
den wettelijke bepalingen - Opgave niet 
vereist. 

Geen enkele wetsbepaling verplicht de 
op tuchtgebied veroordeelde partij, die 
cassatieberoep instelt tegen de beslissing 
van de Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart, de wettelijke bepalingen op te ge
ven waarvan zij schending aanvoert. 

24 november 1981 413 

109. - Vorm - Tuchtzaken - Onder
zoeksraad voor de Scheepvaart - Cassa
tieberoep van de op tuchtgebied veroor
deelde partij - Memorie ingediend door 
de rijkscommissaris b1j de Onderzoeks
raad voor de Scheepvaart - Cassatiebe
roep ontvankeiljk. 

24 november 1981 413 

110. - Vorm - Tuchtzaken Voor-
ziening tegen een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Apothekers 
- Kennisgeving - Ontvankelijkheids
vereiste. 

Kennisgeving van de voorziening van 
de magistraat-bijzitter, als voorgeschre-
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ven bij art. 26, 2°, K.B. nr. 80 van 10 nov. 
1967 betreffende de Orde van Apothe
kers, gew. bij art. 67, § 1, 3°, wet van 
15 juli 1970, is een vereiste voor de ont
vankelijkheid van de voorziening. 

26 november 1981 426 

111. - Vorm - Tuchtzaken - Voor
ziening tegen een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Apothekers 
- Geen kennisgeving van de voorzie
ning aan de magistraat-bijzitter in de 
nationale raad van de Orde - Niet ont
vankelijke voorziening. 

26 november 1981 426 

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 
cassatieberoep. 

Afdeling 5. Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

VORDERING IN RECHTE 
Overeenkomst van naamlening 

Be grip. 
Een « overeenkomst van naamlening » 

is de overeenkomst waarbij iemand in 
eigen naam voor rekening van een ten 
aanzien van derden niet genoemde last
gever een rechtshandeling verricht. 

15 januari 1982 619 

VREEMDELINGEN 
1. - Vnjheidsberoving - Beroep van 

de vreemdeling - Wet van 15 dec. 1980, 
artt. 71 en 72 - Raadkamer - Proce
dure - Eerste verschijning - Geen 
inzage van het dossier 

W anneer de vreemdeling, die, overeen
komstlg art. 27, derde hd, wet van 

15 dec. 1980, van zijn vrijheid is beroofd, 
voor het eerst voor de raadkamer het bij 
art. 71 van die wet bedoelde beroep heeft 
ingesteld, behoeft aan de raadsman van 
de vreemdeling geen inzage te worden 
verleend van het dossier. (Art. 72, vierde 
lid, wet van 15 dec. 1980; art. 4 wet van 
20 april 1874.) 

20 juli 1982 1401 

2. - Vrijheidsberoving Wet van 
15 dec. 1980, art. 27, derde lid - Beroep 
van de vreemdeling - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Arrest waarbij het 
beroep wordt aangenomen - Cassatiebe
roep van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep - Ontvankelijk cassatie
beroep. 

In de regel ontvankelijk is het cassa
tieberoep van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep, gericht tegen een ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling, waarbij, met aanneming van het 
beroep van de vreemdeling tegen de 
maatregel waardoor de minister van Jus
titie overeenkomstig art. 27, derde lid, 
wet van 15 dec. 1980 aan de vreemdeling 
zijn vrijheid ontneemt, die vreemdeling 
in vrijheid wordt gesteld. (Impliciet.) 
(Artt. 27, derde lid, 29, 71, 72 en 73 wet 
van 15 dec. 1980.) 

20 juli 1982 1401 

w 

WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN) 

Varkens- en rundvlees - Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economjsche 
Gemeenschap - Verordening nr. 121/67 
van de raad van 13 juni 1967 houdende 
een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector varkensvlees en 
verordening nr. 805/68 van de raad van 
27 juni 1968 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sec
tor rundvlees - Nationale regeling van 
de verbruikersprijs van rund- en var
kensvlees - Eenzijdige vaststelling van 
een maximum handelsmarge - Verenig
baar met de bepalingen van het gemeen
schapsrecht - Vereisten - Ministeneel 
beslwt van 27 maart 1975 houdende 
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bepaling van de verbruikersprijs van 
rund- en varkensvlees - Het door dat 
besluit ingevoerde systeem verzet zich 
niet tegen de inaanmerkingneming van 
aile door de kleinhandelaar gemaakte 
kosten en van zijn billijke beloning. 

2 september 1981 4 

WEGEN 

Buurtwegen - Overtreding van art. 88, 
!!', Veldw. en van art. 28 van de verorde
ning op de buurtwegen van de provincie 
West- Vlaanderen van 24 april 1952, gew. 
bij besluit van 10 okt. 1963 - Verzoek 
tot herstel van de plaats in haar vorige 
staat - Aard van de beslissing waarbij 
het herstel wordt bevolen. 

Wanneer een overtreding van art. 88, 
9", Veldw. en van art. 28 van de verorde
ning op de buurtwegen van de provincie 
West-Vlaanderen van 24 april 1952, gew. 
bij besluit van 10 okt: l,963, verjaard is, 
moet de strafrechter bij wie de strafvor
dering aanhangig is gemaakt voordat 
deze door verjaring is vervallen, met toe
passing van art. 32bis van de provincie
verordening en van art. 33 wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen, bevelen 
dat de plaats in haar vorige staat wordt 
hersteld; dat herstel is immers geen 
straf, maar een bijzondere vorm van ver
goeding of teruggave om een einde te 
maken aan de met de wet strijdige toe
stand, die uit het misdrijf is ontstaan en 
waardoor het openbaar belang wordt 
geschaad; de beslissing waarbij het her
stel wordt bevolen, is van civielrechtelijke 
aard. 

23 maart 1982 915 

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 

H::-OFDSTUK IX. - Allerlei voorschrif
ten 

HOOFDSTUK I 
WEGVERKEERSWET 

Afdeling 1. - Algemeen. 

Afdeling 2. - Wetbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

§ 28. Art. 28. 

1. - Militair domein - Voor het open
baar verkeer opengestelde delen van het 
militair domein - Bevoegdheid van de 
plaatscommandant Decreet van 
24 dec. 1811 - Draagwijdte. 

De delen van het militair domein die 
· voor het openbaar verkeer zijn openge

steld, vallen niet, o.m. wat betreft de uit
voering van de wetten en reglementen 
betreffende de politie over het wegver
keer, onder de toepassing van de bepa
lingen van het decreet van 24 dec. 1811, 
luidens welke de rijkswacht op dat mili
tair domein enkel mag optreden na ver
zoek van de plaatscommandant. 

15 september 1981 81 

§ 29. Art. 29. 

§ 33. Art. 33. 

2. - Vluchtmisdrijf - Bestanddelen 
- Begrip. 

Vluchtmisdrijf (art. 33 Wegverkeers
wet) onderstelt dat de bestuurder die 
doorrijdt, weet dat zijn voertuig oorzaak 
van dan wei aanleiding tot een ongeval 
is geweest en bovendien dat hij handelt 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken; niet vereist is het opzet 
om te ontsnappen aan de vervolgingen. 

20 januari 1982 639 

3. - Vluchtmisdrijf - Begrip. 
Veroordeling wegens vluchtmisdrijf 

vereist niet dat de veroordeelde ook 
wegens een andere overtreding van de 
Wegverkeerswet of van het Wegverkeers-
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reglement wordt vervolgd. (Art. 33 Weg
verkeerswet.) 

HOOFDSTUK II 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

16 maart 1982 879 

§ 34. Art. 34. 

§ 35. Art. 35. 

4. - Besturen van een voertuig op een 
openbare plaats - Besturen in een op 
dronkenschap gelijkende toestand ten 
gevolge van het gebruik van verdovende 
of hallucinatieverwekkende middelen -
Bewijs - Geen bijzonder bewijsmiddel. 

9 september 1981 36 
§ 36. Art. 36. 

§ 37. Art. 37. 

§ 38. Art. 38. 
5. - Verval van het recht tot sturen 

gesteld bij art. 38, § 2, van de Wegver
keerswet en uitgesproken wegens over
treding van art. 48, 1", van die wet -
Duur van de straf. 

De straf van verval van het recht tot 
sturen, gesteld bij art. 38, § 2, van de 
Wegverkeerswet in geval van overtre
ding van art. 48, 1 ", van die wet, moet 
door de rechter worden uitgesproken, 
hetzij voorgoed, hetzij voor een duur van 
ten minste vijftien dagen en ten hoogste 
twee jaar. 

8 juni 1982 1243 

§ 39. Art. 39. 

§ 48. Art. 48. 

6. - Besturen van een voertuig op de 
openbare weg niettegenstaande verval
Ienverklaring 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 
heeft bestuurd niettegenstaande verval
lenverklaring van het recht tot sturen, 
wanneer daarin wordt vastgesteld dat 
een rechterlijke beslissing tot vervailen
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.) 

23 maart 1982 914 

§ 49. Art. 49. 

§ 68. Art. 68. 

Afdeling 1. - Algemeen. 

Afdeling 2. Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

7. Wegverkeersreglement 1975, 
art. 1 - Openbare weg - Begrip. 

Een parkeerterrein dat toegankelijk is 
voor aile weggebruikers is een openbare 
weg in de zin van art. 1 Wegverkeersre
glement 1975. 

18 februari 1982 791 

8. - Wegverkeersreglement, art. 1 -
Openbare weg - Begrip. 

Een weg in aanbouw, die nog niet is 
opengesteld voor het voertuigenverkeer 
en waarop aileen voetgangers zijn toege
laten, is met betrekking tot het voertui
genverkeer geen openbare weg in de zin 
van art. 1 van het Wegverkeersregle
ment. 

30 maart 1982 949 

§ 2. Art. 2. 

9. - Wegverkeersreglement, art. 2.8 -
Kruispunt - Begrip. 

Het woord « kruispunt » duidt de 
plaats aan waar twee of meer openbare 
wegen samenlopen, met inbegrip van de 
ruimte die begrensd wordt door de denk
beeldige lijnen welke in het verlengde 
liggen van de gevels of afsluitingen van 
gebouwen of langs de openbare wegen 
gelegen gronden, op de plaats waar die 
wegen samenkomen of in elkaar over
gaan, en zulks over de gehele breedte 
van die wegen. (Wegverkeersreglement 1 
dec. 1975, art. 2.8.) 

28 oktober 1981 303 

10. - Voorrang Wegverkeersregle-
ment 1 dec. 1975, art. 2.6- Aardeweg
Begrip. 

In de zin van art. 2.6 Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975 is een aardeweg een 
weg die breder is dan een pad in die niet 
voor het voertuigenverkeer in het alge
meen is ingericht; de rechter beslist wet
tig dat een aardeweg is de weg waarvan 
hij vaststelt dat hij midden in een lande
lijke omgeving ligt, dat hij 2,80 m breed 
is, dat de onder- en bovenlaag uit aarde 
bestaan en dat, ondanks een verharding 
en versteviging met sintels, de met aarde 
bedekte weg niet kan worden beschouwd 
als ingericht voor het voertuigenverkeer 
in het algemeen. 

16 februari 1982 774 
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11. Wegverkeersreglement 1975, 
art. 2.1 - Rijbaan - Beoordeling door 
de feitenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of een deel van de 
openbare weg voor het verkeer van voer
tuigen in het algemeen is ingericht en 
aldus een rijbaan is. (Art. 2.1 Wegver
keersreglement 1975.) 

18 februari 1982 791 

§ 3. Art. 3. 

12. - Militaire wegen - Wegverkeers
reglement art. 3, 1" - Bepalingen van 
toepassing op de militaire wegen. 

Krachtens art. 3, 1", Wegverkeersregle
ment zijn het personeel van de rijks
wacht en het personeel van de gemeen
telijke en landelijke politie, met inbegrip 
van de hulpagenten, bevoegd om toezicht 
uit te oefenen op de naleving van de wet
ten betreffende de politie over het weg
verkeer en de ter uitvoering daarvan ge
nomen reglementen; art. 3, 9", van ge-. 
noemd reglement waarbij, wat het ge
bruik van de militaire wegen betreft, ook 
bevoegdheid wordt verleend aan de con
ducteurs, controleurs en opzichters van 
de Algemene Dienst der Militaire Gebou
wen, heeft de bedoeling niet de onder 
art. 3, 1 ", toegewezen bevoegdheden te 
beperken. 

15 september 1981 81 

13. - Militaire wegen die dee] uitma
ken van het prive-domein van de Staat 
en die voor het openbaar verkeer zijn 
opengesteld Algemeen reglement 
betreffende de politie over het wegver
keer toepasselijk. 

Het algemeen reglement betreffende 
de politie over het wegverkeer is toepas
selijk op de militaire wegen die deel uit
maken van het prive-domein van de 
Staat en die voor het openbaar verkeer 
zijn opengesteld. 

15 september 198 81 

§ 4. Art. 4. 

14. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 4.4, tweede lid - Stilaan of 
parkeren van een voertuig - Verplaat
sing van het voertuig - Ambtshalve ver
plaatsing door een bevoegde persoon -
Kosten ten laste van de bestuurder -
Terugvordering van de kosten - Bewijs. 

De kosten voor de ambtshalve ver
plaatsing door een bevoegd persoon, van 
een stilstaand of geparkeerd voertuig, 
overeenkomstig art. 4.4 Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975, vallen volgens het 
tweede lid van art. 4.4 ten laste van de 

bestuurder van het verplaatste voertuig, 
zodat het bestuur waarvan de persoon, 
die voor de verplaatsing heeft gezorgd, 
deel uitmaakt, krachtens die wetsbepa
ling het recht heeft om de kosten van de 
bestuurder terug te vorderen, zonder dat 
hij behoeft te bewijzen dat de factuur 
van de takeldienst is betaald. 

5 mei 1982 1086 

§ 5. Art. 5. 

§ 9. Art. 9 

15. - Plaats op de rijbaan - Verplich
ting voor de bestuurder om zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die baan 
te blijven - Wegverkeersreglement 1 
dec. 1975, art. 9.3 - Draagwijdte van die 
verplich ting. 

De verplichting voor een bestuurder, 
die de rijbaan volgt, om zo dicht moge
lijk bij de rechterrand van de rijbaan te 
blijven, wordt beoordeeld volgens de 
concrete feitelijke omstandigheden waar
in de bestuurder zich bevindt. 

24 november 1981 415 

§ 10. Art. 10. 

§ 11. Art. 11. 

§ 12. Art. 12. 

16. - 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 heeft, ver
liest deze voorrang door zijn voertuig 
opnieuw in beweging te brengen na ge
stopt te hebben, indien zijn maneuver 
door de andere bestuurder kon worden 
waargenomen, ook al heeft deze het 
maneuver in feite niet gezien; de 
artt. 12.3.1, eerste lid, en 12.3.2 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975 worden der
halve geschonden door het vonnis waar
in wordt beslist dat een bestuurder zich 
niet kan beroepen op het verlies van 
voorrang van een andere bestuurder, 
niet alleen wanneer hij de stilstand niet 
heeft kunnen zien, maar ook wanneer 
hij deze stilstand niet gezien heeft. 

22 september 1981 120 

17. Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975, art. 12.4 - Voorrang - Ver
plichting voor de bestuurder, die een 
maneuver wil uitvoeren, om de andere 
bestuurders te laten voorgaan 
Omvang. 
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De verplichting van art. 12.4 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975, voor de be
stuurder die een maneuver wil uitvoeren 
om de andere bestuurders te laten voor
gaan, is niet beperkt tot het ogenblik 
aileen waarop het maneuver is begon
nen, maar blijft bestaan bij de uitvoering 
ervan totdat de bestuurder zijn normale 
plaats in het wegverkeer opnieuw heeft 
ingenomen; die regel heeft een algemene 
strekking en houdt geen verband met de 
inachtneming van de verkeersvoorschrif
ten door de andere weggebruikers, voor 
zover niet kon worden voorzien dat die 
andere weggebruikers zouden opdagen. 

23 september 1981 124 

18. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.4 - Voorrang - Verplich
ting voor de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren, voorrang te verlenen 
aan de andere weggebruikers 
Omvang van die verplichting. 

De verplichting voorrang te verlenen 
aan de andere bestuurders bij art. 17 
Wegverkeersreglement opgelegd aan de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoe
ren, is algemeen en houdt geen verband 
met het in acht nemen van de voor
schriften van dat reglement door de 
andere bestuurders, voor zover hun 
opdagen niet onvoorzienbaar is. 

27 oktober 1981 296 

19. Wegve1*eersreglement 1975, 
art. 12.4 - Maneuver - Begrip. 

Een maneuver is het rijden diagonaal 
over de parkeerplaatsen voor voertuigen 
en doorheen die parkeerplaatsen op een 
rijbaan. (Art. 12.4 Wegverkeersreglement 
1975.) 

18 februari 1982 791 

20. - VoolTang - Voorrang bedoeld 
in art. 12.3.1, tweede lid, a, Wegverkeers
reglement 1 dec. 1975 - Voorrang on
afhankelijk van de rijwijze van de voor
ranghebbende bestuurder. 

De voorrang bedoeld in art. 12.3.1, 
tweede lid, a, Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975 is onafhankelijk van de rij
wijze van de voorranghebbende bestuur
der en strekt zich uit over de hele 
breedte van de weg die hij volgt. 

27 april 1982 1038 

21. - Voorrang van rechts - Wegver
keersreglement 1 dec. 1975, art. 12.3.1 -
Aanrijding tussen twee voertuigen op 
een kruispunt, waarbij het ene voertuig 
op het kruispunt rijdt, en het andere in 
een straat die uitloopt op dat kruispunt 
- Aanrijding buiten het kruispunt -

Regels inzake voorrang van rechts niet 
toepasselijk. 

De regels inzake voorrang van rechts 
vinden geen toepassing wanneer buiten 
een kruispunt een aanrijding plaatsheeft 
tussen een voertuig dat op dit kruispunt 
rijdt en een ander dat in een straat rijdt 
die op dat kruispunt uitloopt. (Art. 12.3.1 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

11 mei 1982 1113 

22. - Wegverkeersreglement, art. 12.2 
- Overtreding van die bepaling - Over
treding door de Koning niet als zware 
overtreding omschreven. 

De bij art. 12.2 Wegverkeersreglement 
opgelegde verplichting om bij het oprij
den van een kruispunt dubbel voorzich
tig te zijn ten einde aile ongevallen te 
voorkomen, geldt voor ieder bestuurder, 
ongeacht of hij voorrang geniet of niet; 
de overtreding van die bepaling houdt 
geen verband met de in voormeld art. 12 
vervatte voorrangsregels; ofschoon van 
die overtreding sprake is in dat artikel 
valt zij niet in het bijzonder als een 
zware overtreding, aan te merken in de 
zin van art. 1, 2°, a, K.B. van 7 april 
1976, dat slechts betrekking heeft op de 
voorrangsregels die onder meer vervat 
zijn in art. 12 Wegverkeersreglement. 

20 juli 1982 1400 

§ 13. Art. 13. 

23. - Uitwijkmaneuver - Niet-aan
sprakelijkheid - Voorwaarden. 

Het uitwijkmaneuver sluit de aanspra
kelijkheid van degene die het maneuver 
uitvoert, aileen dan uit wanneer hem 
geen enkele fout die het ongeval tot 
gevolg heeft gehad, kan worden verwe
ten. 

30 november 1981 443 

§ 14. Art. 14. 

§ 15. Art. 15. 

§ 16. Art. 16. 

24. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 16.3, tweede lid - Rechts inha
Jen - Voorwaarde. 

Onverminderd het geval waarin het 
verkeer in evenwijdige files geschiedt 
moet en mag het inhalen van een voer: 
tuig op de openbare weg slechts rechts 
geschieden, wanneer de in te halen be
stuurder te kennen heeft gegeven dat hij 
voornemens is links af te slaan en zich 
naar links heeft begeven om die bewe
ging uit te voeren. (Artt. 16.2 en 16.3, 
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tweede lid, Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975.) 

23 oktober 1981 291 

§ 17. Art. 17. 

§ 18. Art. 18. 

§ 19. Art. 19. 

25. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, artt. 19.1 en 19.3 - Verplich
ting van de bestuurder die naar links wil 
afslaan. 

Vrijspraak van een beklaagde, die 
wordt vervolgd wegens overtreding van 
de artt. 19.1 en 19.3 Wegverkeersregle
ment, is niet naar recht verantwoord 
wanneer de rechter zijn beslissing enkel 
hierop laat steunen dat de bestuurder 
zijn voornemen om naar links af te 
slaan, tijdig genoeg kenbaar had 
gemaakt door middel van zijn richtings
aanwijzer, zonder dat hij heeft onder
zocht of de bestuurder zich vooraf ervan 
vergewist heeft of hij dat kon doen 
zonder gevaar voor de andere bestuur
ders, rekening houdende vooral met de 
vertragingsmogelijkheden van de achter
liggers. 

14 oktober 1981 228 

26. - Wegverkeersreglem'ent 1 dec. 
1975, art. 19 - Verplichting voor de be
stuurder die Jinks afslaat - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarin beslist wordt dat een be
stuurder art. 19 Wegverkeersreglement 1 
dec. 1975 niet heeft overtreden, op grond 
dat het enkel van belang was te weten of 
een andere bestuurder met een inhaal
maneuver begonnen was op het ogenblik 
dat de eerste bestuurder naar links was 
gaan afslaan en dat volgens de wet niet 
behoefde te worden onderzocht of deze, 
voordat hij naar links wilde afslaan, op 
de achterliggers had gelet en of hij zich 
vooraf naar links had begeven. 

26 maart 1982 937 

§ 20. Art. 20. 

§ 29. Art. 29. 

27.- Wegverkeersreglement- Zware 
overtreding - Veroordelende beslissing 
op de strafvordering - Motivering - Te 
vermelden wettelijke bepalingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet een veroordelende beslis
sing op de strafvordering de wettelijke 
bepalingen vermelden, waarin de be
standdelen van het ten laste van de 
beklaagde gelegde misdrijf worden opge-

geven, alsmede die waarbij straf wordt 
gesteld; wanneer de veroordeling wordt 
uitgesproken wegens een zware overtre
ding van het Wegverkeersreglement 
moet de rechter niet bovendien de bepa
ling vermelden van het koninklijk be
sluit van 7 april 1976 waarbij de 
genoemde overtreding als een zware 
overtreding wordt aangewezen, in de zin 
van art. 29 van de Wegverkeerswet. 
(Art. 97 Gw.) 

27 januari 1982 679 

§ 30. Art. 30. 

§ 42. Art. 42. 

28. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 42.4.4 Voetganger die 
de rijbaan wil oversteken op een plaats 
waar het verkeer noch door een bevoegd 
persoon noch door verkeerslichten gere
geld wordt - Verplichting. 

Op de plaatsen waar het verkeer noch 
door een bevoegd persoon noch door ver
keerslichten geregeld wordt, mogen de 
voetgangers zich slechts voorzichtig op 
de rijbaan begeven en met inachtneming 
van de naderende voertuigen; die regel 
geldt ook wanneer deze voertuigen een 
maneuver uitvoeren of niet normaal en 
overeenkomstig de voorschriften van het 
Wegverkeersreglement rijden, tenzij de 
voetganger hen niet kon opmerken of 
hun nadering redelijkerwijs niet kon 
voorzien. (Art. 42.4.4 Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975.) 

23 september 1981 124 

§ 43. Art. 43. 

§ 68. Art. 68. 

29. - Verbodsteken - Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975, artt. 2.27 en 68.3, 
C 23 - Besturen van een voertuig van 
meer dan het toegelaten gewicht op een 
weg waar het verkeersteken C 23 is aan
gebracht - Begrip. 

Dubbelzinnig is het vonnis waarbij een 
bestuurder wegens overtreding van 
art. 68.3 Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975 wordt veroordeeld, ter zake dat hij 
een vrachtwagen van meer dan vijf ton 
heeft bestuurd op een weg waar een ver
keersteken C 23 is aangebracht, nu die 
redengeving in het onzekere laat of de 
rechter zijn beslissing grondt op de om
standigheid dat die bestuurder reed met 
een vrachtwagen waarvan het gewicht in 
beladen toestand hoger was dan het op 
het verkeersbord C 23 aangeduide ge-
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wicht, dan wel op de omstandigheid dat 
die vrachtwagen een hoogste toegelaten 
gewicht had van meer dan vijf ton, in 
welk laatste geval het vonnis de 
artt. 2.27 en 68.3, C 23, Wegverkeersregle
ment schendt. 

23 februari 1982 801 

§ 69. Art. 69. 

§ 75. Art. 75. 

30. Wegverkeersreglement 1975, 
artt. 2.1 en 73.2 - Rijbaan - Begrip. 

Voor het bestaan van een rijbaan is 
niet vereist dat een brede witte doorlo
pende streep is aangebracht om de denk
beeldige rand ervan aan te duiden. 
(Artt. 2.1, 75.2 Wegverkeersreglement 
1975.) 

18 februari 1982 791 
§ 76. Art. 76. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

31. - Richtingsverandering - Wegver
keersreglement 14 maart 1968, art. 25.2 
- Bestuurder die naar links wil afslaan 
om de rijbaan te verlaten - Verplichting 
zich vooraf ervan te vergewissen dat hij 
zulks kan doen zonder gevaar voor de 
achterliggers - Geen verplichting van 
die bestuurder, nadat hij zijn voornemen 
om af te slaan, kenbaar heeft gemaakt 
en zich naar Jinks heeft begeven, om 
zich ervan te vergewissen dat geen 
andere bestuurder hem Jinks tracht in te 
haJen, zelfs aJ is h1j gestopt. 

De bestuurder die naar links wil af
slaan om de rijbaan te verlaten, moet zich 
vooraf ervan vergewissen of hij dit kan 
doen zonder gevaar, rekening houdende 
met de vertragingsmogelijkheden van de 
achterliggers, en moet zich bijgevolg 
ervan vergewissen dat geen ander b·e
stuurder op het punt staat hem in te 
halen; wanneer hij, na zijn voornemen 
duidelijk en tijdig genoeg kenbaar te 
hebben gemaakt om elk eventueel onge
val te vermijden, zich naar links heeft 
begeven, is hij niet meer verplicht zich, 
alvorens de beweging met matige snel
heid uit te voeren, opnieuw ervan te ver
gewissen dat geen ander bestuurder 
tracht in te halen zelfs al is hij na die 
verplaatsing naar links gestopt om een 

tegenligger niet te hinderen. (Art. 25.2 
Wegverkeersreglement 14 maart 1968.) 

23 december 1981 566 

32. - WegverkeersregJement - Ver
keerstekens - Voorzichtigheid in acht te 
nemen door de bestuurders die deze ver
keerstekens naleven - Beoordeling. 

Het groen licht, dat naar luid van 
.art. 104 bis Wegverkeersreglement 1968 
betekent dat het signaal mag worden 
voorbijgereden, stelt de bestuurders van 
voertuigen niet vrij van de naleving van 
de gewone regels van voorzichtigheid die 
voor allen gelden; de toepassing van die 
regels van voorzichtigheid kan, naar 
gelang van de omstandigheden, op ver
schillende wijze worden beoordeeld, t.a.v. 
twee bestuurders die ten gevolge van 
groene lichten op hun onderscheiden tra
jecten achtereenvolgens het kruispunt 
mogen oprijden. 

25 maart 1982 931 

HOOFDSTUK IV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI VOORSCHRIFTEN 

33. - W.A.M-verzekering - Wet van 
1 juli 1956, art. 3 - K.B. van 5 jan. 1957, 
art. 4, 1" - Diefstal van het motorrij
tuig - Houder - Begrip. 

In de zin van de artt. 3 W.A.M.-wet en 
4, 1", K.B. van 5 jan. 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en van 
de omvang van de rechten van de bena
~~elden tegenover het Gemeenschappe
hJk Motorwaarborgfonds, bedoeld in de 
W.A.M.-wet, is houder van het motorrij
tuig hij die, zelf of door middel van een 
ander, de feitelijke heerschappij over het 
rijtuig uitoefent; om houder te zijn van 
een motorrijtuig, in de zin van die bepa
lingen, is niet vereist dat degene, die 
over het rijtuig beschikt, dat rijtuig met 
toestemming of voor rekening van 
iemand anders bezit; het is echter niet 
vo:doende dat iemand met een motorrij
tmg vervoerd wordt of er voordeel uit 
haalt, ook al wist hij dat het rijtuig ge~ 
stolen was. 

4 juni 1982 1233 

WERKLOOSHEID 

1. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkering - Art. 120, 1", Werkloosheids
besJuit - AantaJ arbeidsdagen vereist 
door art. 118, eerste lid, van hetzelfde 
besJuit. 
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Om gerechtigd te zijn op werkloos
heidsuitkering met toepassing van 
art. 120 1°, Werkloosheidsbesluit komen 
aileen de arbeidsdagen waarvan sprake 
in art. 118, eerste lid, van hetzelfde be
sluit in aanmerking en niet die bepaald 
overeenkomstig het tweede lid van dit 
artikel. 

23 november 1981 398 

2. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Samenwonen met zelfstandige -
Aangifte. 

Om zijn aanspraak op werkloosheids
uitkering te behouden, moe~ de werk
loze die met een zelfstand1ge samen
woont, aangifte doen van het beroep dat 
deze uitoefent. (Art. 128, § 1, 1 •, K.B. 
20 dec. 1963.) 

8 maart 1982 843 

3. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voor de algemene arbeidsmarkt 
Begrip. 

Een werkloze is onbeschikbaar voor de 
algemene arbeidsmarJl:t wanneer ~ij zijn 
bereidheid om een dienstbetrekkmg te 
aanvaarden, beperkt door dit aanvaarden 
afhankelijk te stellen van door hem zelf 
bepaalde voorwaarden. (Art. 133, vierde 
lid, K.B. 20 dec. 1963.) 

22 maart 1982 908 

4. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid van de werkloze 
voor de algemene arbeidsmarkt - Voor
behoud voor de hervatting van de arbeid 
gesteund op overwegingen van familiale 
aard - Niet beschikbaar voor de alge
mene arbeidsmarkt. 

Niet beschikbaar voor de algemene 
arbeidsmarkt is de werkloze die zijn 
voorbehoud voor de hervatting van de 
arbeid steunt op overwegingen van fami-, 
liale aard. (Art. 133 K.B. 20 dec. 1963; 
art. 46, 1o, M.B. 4 juni 1964.) 

:.!2 maart HJU2 908 

5. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Passende dienstbetrekking - Licha
melijke geschiktheid - Betwisting -
Begrip. 

De werkloze die door de geneesheer, 
aangewezen doo!' het gewestelijk bureau, 
lichamelijk geschikt wordt verklaard om 
een aangeboden dienstbetrekking te aan
vaarden, kan zijn geschiktheid niet meer 
betwisten voor de arbeidsrechtbank, 
wanneer hij het bepaalde in artikel 38, 
tweede lid, niet in acht heeft genomen. 
(Art. 133 Werkloosheidsbesluit.) 

28 juni 1982 1382 

WERKSTAKING, UITSLUITING 
1. Recht van staking - Niet 

erkende staking - Gevolgen. 
Geen wetsbepaling verbiedt de werk

nemers deel te nemen aan een staking 
die niet door een representatieve vakor
ganisatie is erkend. 

21 december 1981 541 

2. - Recht van staking- Begrip. 
De werknemer heeft het recht om de 

contractueel bedongen arbeid wegens 
staking niet te verrichten (wet 19 aug. 
1948) en derhalve, met afwijking van art. 
1134 B.W:, de door de arbeidsovereen
komst opgenomen verplichtingen niet 
ten uitvoer te brengen; dienvolgens is 
deelneming aan een staking op zichzelf 
geen onrechtmatige daad. 

21 december 1981 541 

WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 

HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten 

HOOFDSTUK II. - Uitlegging 

HOOFDSTUK III. - Werking in de tijd 

HOOFDSTUK IV. Wettigheid van 
decreten, besluiten en verordeningen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIPPEN, VEREISTEN 

1. - Code van plichtenleer voor apo
thekers - Koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967, art. 15 - Geen ver
bindende kracht aan die Code verleend 
door een in ministerraad overlegd konink
Jijk besluit - Geen wet in de zin van 
art. 608 Ger. W: Cassatieberoep 
wegens schending van die Code niet ont
vankelijk. 

25 september 1981 152 

2. - Burgerlijk Wetboek, art. 1157 -
Wet in de zin van art. 608 Ger. W: (Impli
ciet.) 

25 september 1981 155 

3. - Wetten van politie in de zin van 
art. 3 B. W: - Begrip. 

De wetten die de bestanddelen van het 
feit dat delictuele of quasi-delictuele 
aansprakelijkheid teweegbrengt, als
mede de wijze en de omvang van de ver-
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goeding bepalen, zijn wetten van politie I HOOFDSTUK III 
in de zin van art. 3, eerste lid B.W. WERKING IN DE TIJD 

30 oktober 1981 318 . . 
9. - Admzmstratieve handeling 

4. - Motief of beschikking van een 
arrest van het E.E.G.-Hof van Justitie -
Geen wet in de zin van art. 608 Ger. W 

9 december 1981 491 

5. - Niet algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst 
- Geen wet in de zin van art. 608 
Ger.W. 

De bepalingen van een niet algemeen 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkomst zijn geen wet in de 

Bouwvergunning bij vergissing verleend 
- Vergissing van de gemeenteoverheid 
- Onbevoegdheid om de bouwvergun-
ning in te trekken. 

In beginsel doet de bouwvergunning 
voor degene die ze verkrijgt rechten 
ontstaan die de gemeenteoverheid niet 
mag miskennen; achteraf mag de 
gemeenteoverheid de bouwvergunning 
niet intrekken op grand dat zij bij ver
gissing en dus onregelmatig is verleend, 
wanneer die onregelmatigheid aan de 
gemeente zelf is te wijten. (Artikel II 

541 
Wet Stedebouw en Ruimtelijke Orde-
ning.) 

zin van art. 608 Ger.W. 
21 december 1981 

6. - OfficiiHe Belgische Schaal ter 
bepaling van de graad van invaliditeit, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit -
Wet in de zin van artikel 608 Ger. W. 

8 maart 1982 844 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 

7.- Wet van 1 feb. 1844- Opgeheven 
bzj de Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962 - Tijdelijke 
handhaving van bepalingen van de wet 
van 1 feb. 1844 - Beperking. 

De wet van 1 feb. 1844 op de wegenpo
litie is opgeheven bij art. 72 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw 29 maart 
1962, met dien verstande dat de gemeen
teverordeningen, uitgevaardigd op grond 
van de eerstgenoemde wet, krachtens 
art. 73, c, in stand blijven tot het van 
kracht worden van een bijzonder plan 
van aanleg. 

8 januari 1982 582 

8. - Verschil tussen de Nederlandse 
en de Franse tekst - Nagaan wat de 
wetgever gewild heeft zonder enige voor
keur voor een van de teksten. 

Krachtens art. 7 wet van 31 mei 1961 
betreffende het gebruik der talen in wet
gevingszaken, het opmaken, bekendma
ken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen, worden eventuele ver
schillen tussen de Nederlandse en de 
Franse tekst opgelost naar de wil van de 
wetgever, die bepaald wordt volgens de 
gewone interpretatie en zonder dat aan 
de ene tekst de voorkeur wordt gegeven 
boven de andere. 

25 mei 1982 1186 

10 september 1981 52 

10. - Niet-terugwerking van de wetten 
- Burgerlijk Wetboek, art. 2 - Bepalin
gen van een Code van plichtenleer voor 
apothekers waaraan bij koninklijk be
sluit geen verbindende kracht is verleend, 
overeenkomstig art. 15 KB. nr. 80 van 
10 nov. 1967- Mededelingen nopens de 
plichtenleer, aan de apothekers gericht 
door de nationale raad van de Orde van 
Apothekers - Regel van art. 2 B. W. niet 
toepasselzjk op die bepalingen en mede
delingen. 

25 september 1981 152 

11. - Werking in de tijd - Wetten 
inzake bevoegdheid en rechtspleging -
Onmiddellijk van toepassing - Begrip. 

De wettelijke bepaling krachtens 
welke de Rijksdienst voor Werknemers
pensioenen een administratieve beslis
sing tot toekenning van een rustpensioen 
kan herzien, wanneer aan die beslissing 
een onregelmatigheid of een materiiHe 
vergissing kleeft, is toepasselijk op de 
hangende gedingen. (Art. 3 Ger.W.; 
art. 21bis K.B. 21 dec. 1967.) 

28 september 1981 158 

12. - Toepassing in de tijd - Ziekte
en invaliditeitsverzekering - Arbeidson
geschiktheid - Koninklijk besluit betref
fende het recht op uitkering. 

Een bepaling van een koninklijk be
sluit, die betrekking heeft op het recht 
op arbeidsongeschiktheidsuitkering ver
leend krachtens de ziekte- en invalidi
teitsverzekering, vindt geen toepassing 
op het recht op uitkering voor een perio
de van arbeidsongeschiktheid die gele
gen is v66r de datum van inwerkingtre-

1 ding van het besluit. (Art. 232, § 1, 
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tweede lid, K.B. 4 nov. 1963, gew. bij 
K.B. 16 sept. 1977.) 

5 oktober 1981 177 

13. - Werking in de tijd - Wettelijke 
hypotheek van de gehuwde vrouw -
Faillietverklaring van de man, v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van de echtge
noten en de huwelijksvermogensstel
sels Art. 559 Faillissementswet 
18 april 1851, opgeheven bij de wet van 
14 juli 1976 en als overgangsbepalingen 
gehandhaafd - Art. 559 toepasselijk 
gebleven, ook al heeft de curator zich 
daarop pas na de inwerkingtreding van 
de wet van 14 juli 1976 beroepen. 

9 oktober 1981 209 

14. - Werking in de tijd - Verjaring 
- Strafzaken - Nieuwe wet waarbij de 
verjaringstermijn van de strafvordering 
wordt verlengd - Dadelijk toepasselijk 
op de strafvordering die nag niet is ver
jaard op de dag van de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet. 

Krachtens het beginsel dat een nieuwe 
wet onmiddellijk effect sorteert, moet de 
nieuwe wet tot verlenging van de verja
ringstermijn van de strafvordering wor
den toegepast op alle strafvorderingen 
die v66r de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet zijn ontstaan en op die 
datum nog niet zijn verjaard. 

25 november 1981 421 

15. - Toepassing in de tijd - Wet 30 
juli 1963 tot instelling van het statuut 
van de handelsvertegenwoordigel'S -
Wet toepasselijk op de lopende overeen
komsten. 

De wet van 30 juli 1963 tot instelling 
van het statuut van de handelsvertegen
woordigers is toepasselijk op de ten tijde 
van haar inwerkingtreding lopende over
eenkomsten. (Wet van 30 juli 1963, art. 
25.) 

30 november 1981 447 

16. - Werking in de tijd - Verjaring 
- Strafzaken - Nieuwe wet tot verlen
ging van de verjaringstermijn van de 
strafvordering - Onmiddellijke toepas
sing op de strafvorderingen die op de 
dag van inwerkingtreding nog niet zijn 
verjaard. 

Krachtens het beginsel volgens 
hetwelk een nieuwe wet onmiddellijk 

ding zijn ingesteld en op die dag nog 
niet zijn verjaard. 

9 december 1981 497 

17. - Toepassing in de tijd - Arbeids
ongeval -Art. 46, § 2, wet van 10 april 
1971. 

Art. 46, § 2, Arbeidsongevallenwet 
10 april 1971, dat aan de arbeidsongeval
lenverzekeraar de verplichting oplegt de 
arbeidsongevallenvergoeding te betalen 
binnen de door de wet bepaalde termijn 
en de samenloop regelt van de volgens 
het gemeen recht toegekende schadever
goeding met de arbeidsongevallenvergoe
ding, voert een nieuwe aansprakelijk
heidsregel in en kan derhalve de ver
goeding niet regelen van de schade 
waarvan de oorzaak dagtekent van v66r 
zijn inwerkingtreding. 

22 maart 1982 904 

18. - Werking in de tijd - Nieuwe 
wet tot verlenging van de cassatieter
mijn - Onmiddellijk toepasselijk - Uit
zonderingen. 

Behoudens andersluidende bepalingen 
is een nieuwe wet tot verlenging van de 
cassatietermijn onmiddellijk toepasselijk 
op de uitspraken van v66r de inwerking
treding van de nieuwe wet, op voor
waarde echter dat de cassatietermijn, 
volgens de oude wet, niet verstreken 
was; de wet van 15 juli 1981 heeft even
wei niet die dadelijke werking. (Art. 373 
Sv.) 

27 april 1982 1028 

19. - Werking in de tijd - Nieuwe 
wet tot verlenging van de appeltermijn 
- Onmiddellijk toepasselijk - Uitzonde
ringen. 

Behoudens andersluidende bepalingen 
is een nieuwe wet tot verlenging van de 
appeltermijn onmiddellijk toepasselijk 
op de uitspraken van v66r de inwerking
treding van de nieuwe wet, op voor
waarde echter dat dim de uitspraak, vol
gens de oude wet, nog geen kracht van 
gewijsde had; de wet van 15 juni 1981 
heeft evenwel niet die dadelijke werking. 
(Art. 203 Sv.) 

27 april 1982 1031 

HOOFDSTUK IV 
WETI'IGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN 

EN VERORDENINGEN 

toepasselijk is, moet de nieuwe wet tot 20. - Statuten van de Provinciale 
verlenging van de verjaringstermijn Intercommunale Elektriciteitsmaatschap
worden toegepast op alle strafvorde- pij van Limburg - Geen « wet » in de 
ringen die v66r de dag van inwerkingtre- I zin van art. 608 Ger. W. 
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De bepalingen van de statuten van de 

Provinciale Intercommunale Elektrici
teitsmaatschappij van Limburg, ook al 
zijn zij bij koninklijk besluit goedge
keurd, zijn geen « wet » in de zin van 
art. 608 Ger.W. 

z 

2 april 1982 969 ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

21. - Wetten van politie - Internatio
naal privaatrecht - Wetsconflict - Toe 
te passen wet - Uitzonderingen. 

Ingevolge art. 3, eerste lid, B.W., voor 
zover daarin een regel van internatio
naal privaatrecht is neergelegd, vinden 
de wetten van politie van een Staat toe
passing op de feiten die in die Staat wor
den begaan, afgezien van de nationaliteit 
van de betrokken personen; die regel 
laat onverminderd andersluidende ver
dragsbepalingen of bedingen en de 
regels van internationale openbare orde. 

30 oktober 1981 318 

22. - Belgische wetten en verordenin
gen inzake de uitzendingen via televisie 
en kabeltelevisie voor handelsreclame -
Geen discriminatie. 

De Belgische wetten en verordeningen 
inzake door televisie en kabeltelevisie 
uitgezonden handelsreclame houden 
geen enkele discriminatie in naargelang 
van de Belgische of buitenlandse her
komst van de boodschap, de nationaliteit 
van de dienstverrichter of diens vesti
gingsplaats. (Art. 11 K.B. van 24 dec. 
1966.) 

9 december 1981 491 

WRAKING 
1. - Tuchtzaken - Orde van Architec

ten - Wrakingsgrond bepaald bij artikel 
828, 8', van het Gerechtelijk Wetboek -
Begrip. 

Dat een raadslid van de Orde van 
Architecten aan de raad of aan het 
bureau van de raad bepaalde gegevens 
ter kennis heeft gebracht en een onder
zoek heeft voorgesteld, levert geen grond 
tot wraking op als bepaald in artikel 828, 
8•, van het Gerechtelijk Wetboek. 

20 november 1981 396 

2. - Strafzaken - Procedure. 
Wraking wordt voorgedragen bij een 

akte die wordt neergelegd ter griffie van 
het gerecht waarbij de zaak aanhangig 
is. (Impliciet.) (Art. 835 Ger.W.) 

16 maart 1982 881 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschikt
heid. 

HOOFDSTUK III. - Ziektekosten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Verzekeringsinsteiiing - Advise
rend geneesheer - Ontslag op staande 
voet - Opzeggingsvergoeding. 

De adviserend geneesheer van een 
verzekeringsinstelling die op staande 
voet is ontslagen, met toepassing van 
art. 30 K.B. nr. 35 van 20 juli 1967, kan 
tegen de verzekeringsinstelling een vor
dering tot betaling van een opzeggings
vergoeding instellen. 

7 september 1981 23 

2. - Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ringswet, art. 70, § 2, vijfde lid - Over
eenkomst gesloten tussen de vergoe
dingsplichtige en de vergoedingsgerech
tigde niet tegenstelbaar aan de verzeke
ringsinstelling - Begrip. 

De bepaling van artikel 70, § 2, vijfde 
lid, van de wet van 9 augustus 1963, als 
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 19 
van 4 december 1978, luidens welke de 
overeenkomst die tot stand is gekomen 
tussen de rechthebbende en degene die 
schadeloosstelling is verschuldigd zonder 
de instemming van de verzekeringsin
stelling van de rechthebbende, niet tegen 
die instelling kan worden aangevoerd, is 
algemeen en maakt geen onderscheid 
volgens de datum waarop de overeen
komst tussen de rechthebbende en de 
schuldige derde tot stand is gekomen. 

10 november 1981 361 

3. - Geneesheren-inspecteurs van de 
Dienst voor Geneeskundige Controle van 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invali
diteitsverzekering - Bevoegd om mis
drijven op te sporen of vast te stellen 
zonder voorafgaande machtiging van het 
comite dat de leiding heeft van voor
noemde dienst. 
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Uit artikel 79, eerste lid, 3°, Z.I.V.-wet, I 
ingevoegd door art. 154 van de wet van 
22 december 1977 betreffende de budget
taire voorstellen 1977-1978 en waarbij is 
bepaald dat het comite van de Dienst 
voor Geneeskundige Controle ermede is 
belast de procedure te bepalen volgens 
welke de onderzoeken, bedoeld bij 
art. 80, derde lid, Z.I.V.-wet, worden 
ingesteld en uitgevoerd en hierop tevims 
toezicht uit te oefenen, vloeit niet voort 
dat, bij ontstentenis van een door het 
comite vastgestelde procedure, de 
geneesheren-inspecteurs van de Dienst 
voor Geneeskundige Controle, binnen 
het kader van hun controleopdracht, niet 
meer de bevoegdheid bezitten om uit 
eigen beweging de overtredingen van de 
wetten en verordeningsbepalingen 
betreffende de verzekering voor genees
kundige verzorging of de uitkeringsver
goeding op te sporen of vast te stellen. 
(Artt. 80, eerste en derde lid, 81 en 102, 
eerste lid, 81 en 102, eerste lid, Z.I.V.
wet.) 

2 februari 1982 714 

4.- Indeplaatsstelling van de verzeke
ringsinstelling - Recht van de verze
kerde op arbeidsongevallenvergoeding -
Voorwaardt!n van de indeplaatsstemng. 

De wetttelijke indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling in de rechten 
van de verzekerde op een arbeidsonge
vallenvergoeding vervalt niet wanneer de 
verzekeringsinstelling de mogelijkheid 
had doch naliet het terug te vorderen 
gedeelte van de door haar betaalde 
arbeidsongeschiktheidsuitkering te reser
veren, noch wanneer zij de terugbetaling 
van dat gedeelte kan vorderen van haar 
verzekerde. (Art. 70, § 2, wet 9 aug. 1963.) 

8 februari 1982 736 

5. - Werknemers - Samengenieten 
van de prestaties van de verzekering 
met andere prestaties - Beperking -
Begrip. 

Waar art. 70, § 2, Z.I.V.-wet van 9 aug. 
1963 - v66r de wijziging ervan bij art. 1, 
1o, K.B. nr. 19 van 4 dec. 1978 - bepaal
de dat schade uit hoofde waarvan om 
prestaties wordt verzocht en die door het 
gemeen recht of door een andere wetge
ving is gedekt, enkel tot de bij die wet 
bepaalde prestaties aanleiding kan geven 
onder de door de Koning vastgelegde 
voorwaarden, waren niet aileen de natio
nale wetgevingen inzake sociale zeker-

heid bedoeld maar evenzeer de buiten
landse. 

19 april 1982 995 

6. - Werknemers - Prestaties van de 
verzekering geweigerd indien voor de 
schade, krachtens een andere Belgische 
wetgeving, een vreemde wetgeving of in 
het gemeen recht werkelijk schadeloos
stelling is verleend - Andere wetgeving 
- Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de 
Italiaanse wetgeving het toekennen van 
een invaliditeitspensioen doet afhangen 
van een blijvende vermindering van het 
vermogen tot verdienen van de rechtheb
bende, ten gevolge van een fysiek of 
mentaal tekort, dat het dezelfde aandoe
ningen zijn die, ten deze, een recht op 
vergoeding volgens de Italiaanse wet en 
overeenkomstig de Z.I.V.-wet 9 aug. 1963 
hebben doen ontstaan, en dat de door de 
ene en de andere wetgeving gedekte 
schade identiek is, beslist hij wettig dat 
art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 9 aug. 1963 het 
samengenieten belet van de Belgische 
prestaties wegens invaliditeit en de pres
taties o.g.v. een in Italie toepasselijke 
algemene regeling inzake invaliditeits
verzekering. (Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, 
art. 70, § 2, zowel v66r als na de wijzi
ging van die bepaling bij K.B. nr. 19 van 
4 dec. 1978.) 

19 april 1982 995 

7. - ZI. V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 
- Forfaitaire uitkeringen - Gemeen
rechtelijke schadeloosstelling - Schade 
van verscheidene aard - Samenvoeging 
- Wettigheid - Een bepaald geval. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
dat verzekeringsprestaties en de schade
loosstelling naar gemeen recht mogen 
worden samengevoegd als de rechter 
daarin vaststelt dat het permanente on
vermogen tot verdienen van 100 pet. dat 
de verzekeringsgerechtigde heeft opgelo
pen, voor 20 pet. aan de schuld van een 
derde en slechts voor 80 pet. aan de ziek
te is te wijten en dat, derhalve, in dat 
bepaald geval, de prestaties en de scha
deloosstelling schade van verscheidene 
aard dekken. 

4 juni 1982 1237 

8. - ZI. V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 
- Forfaitaire uitkeringen - Gemeen
rechtelijke schadeloosstelling Een· 
zelfde schade - Samenvoeging - Ver
bod - Draagwijdte - Grenzen. 
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Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, 
krachtens hetwelk het verboden is de in 
die wet bedoelde verzekeringsprestaties 
en de schadeloosstelling naar gemeen 
recht of krachtens een andere wetgeving 
samen te genieten en de verzekeringsin
stelling in de plaats treedt van de recht
hebbende, is enkel toepasselijk wanneer 
bedoelde prestaties en vergoedingen be
trekking hebben op dezelfde schade of 
hetzelfde gedeelte van de schade; het for
faitair karakter van de verzekeringspres
taties belet niet dat de feitenrechter, op 
grand van de gegevens eigen aan de 
zaak die hij beslecht, in feite vaststelt 
dat bedoelde prestaties ten deze een wel
bepaald onvermogen tot verdienen dek
ken, voor zover dat onvermogen meer 
dan 66 pet. bedraagt. 

4 juni 1982 1237 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

9. - Arbeidsongeschiktheid - Konink
Jijk besluit betreffende het recht op uit
kering - Toepassing in de tijd. 

Een bepaling van een koninklijk be
sluit, die betrekking heeft op het recht 
op arbeidsongeschiktheidsuitkering ver
leend krachtens de ziekte- en invalidi
teitsverzekering, vindt geen toepassing 
op het recht op uitkering voor een 
periode van arbeidsongeschiktheid die 
gelegen is v66r de datum van inwerking
treding van het besluit. (Art. 232, § 1, 
tweede lid, K.B. 4 nov. 1963, gew. bij 
K.B. 16 sept. 1977.) 

5 oktober 1981 177 

10. - Werknemers Uitkeringen 
wegens arbeidsongeschiktheid - Aan
gifte van arbeidsongeschiktheid - We
derinstorting in de zin van artt. 46 en 50 
Z.I. V.-wet - Vorm van de aangifte. 

De gerechtigde op uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid, bepaald bij Z.I.V.
wet, die wederinstort in de zin van de 
artt. 46 en 50 van die wet, moet zijn ver
zekeringsinstelling verwittigen uiterlijk 
de tweede kalenderdag na de aanvang 
van zijn ongeschiktheid; hij is er niet toe 
verplicht aan de adviserend geneesheer 
van zijn verzekeringsinstelling een 
geneeskundig getuigschrift van arbeids
ongeschiktheid over de post te zenden I 
of hem dat getuigschrift tegen bewijs 
van ontvangst af te geven. (Art. 2, vierde 

lid, K.B. 31 dec. 1963, gew. bij verorde
ning 19 okt. 1970.) 

18 januari 1982 624 

11. - Vergoedingen wegens arbeidson
geschiktheid - Verbod een arbeid te 
hervatten zonder voorafgaande toestem
ming van de adviserend geneesheer van 
de verzekeringsinstelling - Hervatting 
van een arbeid - Begrip. 

Uit de vaststellingen dat een werkne
mer, die wegens arbeidsongeschiktheid 
is vergoed, zelf aan de bouw van zijn 
waning heeft gewerkt met de hulp van 
familieleden, dat die werkzaamheid, 
waardoor hij de diensten van een aanne
mer en van diens personeel of de dien
sten van een werkman met zijn vakbe
kwaamheid kon missen, zijn vermogen 
aanzienlijk heeft doen toenemen, daar 
hij een onroerend goed heeft verkregen 
zonder de arbeidskrachten of de sociale 
en fiscale lasten daarvan te moeten beta
len, en dat die werkzaamheid geenszins 
kan worden gelijkgesteld met dagelijkse 
werkzaamheden die bestaan in het on
derhoud van een waning of in het huis
houdelijke taken, leidt de rechter wettig 
af dat die werknemer niet alle werk
zaamheid heeft onderbroken, in de zin 
van artikel 56 van de wet van 9 april 
1963, en dat hij inbreuk heeft gemaakt 
op artikel 2, 4°, van het koninklijk be
sluit van 10 januari 1969, dat de hervat
ting van een arbeid onderwerpt aan de 
voorafgaande toestemming van de advi
serend geneesheer van zijn verzeke
ringsinstelling. 

21 januari 1982 641 

12. - Arbeidsongeschiktheid Einde 
van de arbeidsongeschiktheid - Beslis
sing van het arbeidsgerecht - Afwij
kende beslissing van de adviserend 
geneesheer van de verzekeringsinstelling 
- Beslissing zonder uitwerking. 

Wanneer een arbeidsgerecht wettig 
oordeelt dat een verzekerde vanaf de 
ingangsdatum, bepaald in de beslissing 
van de arbeidsgeschiktheidsverklaring, 
gedurende een bepaalde periode voldoet 
aan de voorwaarde van arbeidsonge
schiktheid om aanspraak te hebben op 
uitkering krachtens de ziekte- en invali
diteitswetgeving, heeft een beslissing 
van de adviserend geneesheer van de 
verzekeringsinstelling, waarbij hij vast
stelt dat de arbeidsongeschiktheid in de 
loop van die periode een einde heeft 
genomen, geen uitwerking. (Artt. 51, 87 
en 100 Ziekte- en Invaliditeitswet.) 

5 april 1982 973 
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13. - Z.L V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 HOOFDSTUK III 
ZIEKTEKOSTEN 

- Indeplaatsstelling van de verzeke
ringsinstelling - Omvang. 

De verzekeringsinstelling die ten voor
dele van de getroffene de bij de Z.I.V.
wet 9 aug. 1963 bepaalde prestaties heeft 
verleend, is in de rechten van de recht
hebbende gesubrogeerd voor het geheel 
van de verleende prestaties, ook als de 
aansprakelijkheid voor de bij die wet 
bedoelde schade slechts ten dele door de 
fout van een derde is ontstaan; in dat 
geval strekt de vordering van de verze
keringsinstelling zich uit tot het geheel 
van de sommen die de aansprakelijke 
d.erde ter vergoeding van de door de wet 
bedoelde schade verschuldigd is, zonder 
dat ze het bedrag van de door haar ver
leende prestaties mag overschrijden. 
(Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, gew. 
bij art. 1, 1", K.B. nr. 19 van 4 dec. 1978 
ter uitvoering van art. 27, § 7, wet van 
5 aug. 1978.) 

20 april 1982 1001 

14.- Terugvordering van ten onrechte 
betaalde uitkeringen - Verbod tot tege
moetkoming in de kosten van de genees
kundige verstrekkingen - Invloed van 
het verbod op het recht van de verzeke
ringsinstelling op terugvordering. 

Wanneer de beperkte kamer van het 
comite van de Dienst voor Geneeskun
dige Controle van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met 
toepassing van de artt. 79 en 90 wet van 
9 aug. 1963 en 44 wet van 14 feb. 1961, 
aan de verzekeringsinstellingen verbod 
oplegt om tegemoet te komen in de kos
ten van de geneeskundige verstrekkin
gen, mag de verzekeringsinstelling, over
eenkomstig art. 97 wet 9 aug. 1963, 
ten onrechte betaalde uitkeringen terug
vorderen voor andere verstrekkingen 
dan die op grand waarvan de beperkte 
kamer het verbod heeft uitgesproken. 

9 november 1981 356 



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 
het Hof van Cassatie, alsmede in << Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation , 
en in « Pasicrisie beige » (eerste dee! 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 internationaal verdragsrecht 
- Begrip in de Belgisch-Duitse overeen
komst van 30 juni 1958, goedgekeurd bij 
de handeling van de Wetgevende Macht 
van 10 augustus 1960 - Draagwijdte van 
artikel 15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

AANMATIGING VAN AMBTEN, TITELS 
OF NAAM 

Titel van advocaat - Strafwetboek, 
art. 227ter - Zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

Uitvoerende Macht - Verzuim een 
verordening uit te vaardigen - Schade 
ten gevolge van dit verzuim - Burger
lijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 - Ver
plichting dit te herstellen. 

Concl. adv.-gen. 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 vaar
digen - Schade ten gevolge van dit ver
zuim - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 

en 1383 - Verzuim dat kan leiden tot de 
verplichting de schade te vergoeden. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 
1383 - Fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, 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 
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. 
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Landsverdediging. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Samenloop van de contractuele aan
sprakelijkheid en de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
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 MAHAUX, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395. 

Buurschapsstoornissen - Stoornissen 
aan een eigendom veroorzaakt door wer
ken op een naburig erf - Aansprakelijk
heid van de eigenaar van dit goed t.a.v. 
de gebruiker van deze naburige eigen
dom. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
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. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid - Gemeenschap
pelijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. 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 ver
goedingen. 

Noot, A.B., Cass., 6 sept. 1977, A.C., 
1978, 17. 

Wetboek, art. 1386bis- Wettelijke bepa
ling op grand waarvan de rechter uitstel 
mag verlenen voor de betaling van de 

;door hem vastgestelde vergoeding. 
Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C., 

1978, 45. 

Aansprakelijkheid voor een zaak die 
men onder bewaring heeft - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Gebrek 
van de zaak - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 582. 

Begrafeniskosten betaald door de we
duwe 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, kos
ten en prestaties die door conventionele 
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 Wetboek. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
28 april 1978, A.C., 1978, 1004. 

Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van verscheidene perso
nen - Eigen en rechtstreekse (en niet 
zijdelingse) schade van de echtgenoot 
van een van hen - Ieder van hen is 
t.a.v. de benadeelde gehouden tot volle
dige schadevergoeding. 

Noot, E.L., Cass., 21 nov. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 190 

Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek -
Staat van krankzinnigheid, van ernstige 
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 sub
jectieve rechten worden miskend en 

Schade aan een ander veroorzaakt waardoor hij schade lijdt - Bevoegdheid 
door een persoon die zich in staat van' van de rechter om het nadeel in natura 
krankzinnigheid bevindt of in staat van te doen herstellen en aan die overhe1d 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig- maatregelen op te leggen om een emde 
heid die hem voor de controle van zijn te maken aan de schadehjke onwettJg
daden ongeschikt maakt - Burgerlijk 1 he1d 
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Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 

26 juni 1980, Bull. en Pas., 1980, 
1341. 

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. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Aansprakelijkheid van de bewaarder 
van een zaak voor de door die zaak ver
oorzaakte schade - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1384, eerste lid - Gebrek van de 
zaak - Onderscheid tussen de schade 
ten gevolge van een gebrek van de zaak 
en de schade ten gevolge van een fout, 
in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 7 nov. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 151. 

Aansprakelijkheid voor de door een 
zaak veroorzaakte schade - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Bewaar
der van de zaak die het bewijs !evert dat 
de schade niet is veroorzaakt door de 
zaak zelf, maar we! door toeval, over
macht of door de fout van een derde -
Bewaarder die aldus het op hem rustend 
vermoeden van schuld niet omkeert, 
maar aantoont dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen het gebrek van 
de zaak en de schade. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 7 nov 
1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Schade medeveroorzaakt door de 
« daad , van een gebrekkige zaak- en 
door de fout van een derde of van het 
slachtoffer zelf Aansprakelijkheid 
zowel van de bewaarder van de zaak 
als van die derde of eventueel van het 
slachtoffer. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
7 nov. 1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout, oorzaak van de schade - Fout 
door een ambtenaar gepleegd in de uit
oefening van zijn ambt - Rechtsdwaling 
- Aansprakelijkheid - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Aansprakelijkhe1d van de overheid -
Fout, oorzaak van de schade - Fout 
door een ambtenaar gepleegd m de mt
oefenmg van ZIJn ambt - Aansprakel!jk 

heid van de ambtenaar en van de over
heid - Begrip. 

Concl. proc.-gen. Dt::VION, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 

19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Buurschapstoornis - Verbreking van 
evenwicht tussen naburige erven - Bur
gerlijk Wetboek, art. 544 - Werken, oor
zaak van het verbreken van het even
wicht en van de schade, uitgevoerd in 
naburige eigendommen Werken 
onontbeerlijk ook voor de bouw vail een 
onroerend goed op een ander naburig erf 
- Verplichting voor de eigenaar van dat 
naburig erf een vergoeding te betalen -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 
Schade door een dier toegebracht -
Be grip. 

Cone!. proc.-gen. Dt::vro:~r, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en 
opdrachtgever - Gezagsverhouding -
Niettemin een zekere vrijheid van de 
aangestelde bij de uitvoering van zijn 
werk of in zijn bediening - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. Dc:VION, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Aan
sprakelijkheid van degene die zich 
bedient van een dier terwijl hij het in 
gebruik heeft - Rijmeester door een 
arbeidsovereenkomst verbonden met de 
eigenaar van een manege waar hij rijles
sen geeft - Aansprakelijkheid van de 
rijmeester - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 
Schade veroorzaakt door een dier 
Aansprakelijkheid van de eigenaar van 
het dier of van degene die het gebruikt 
- Aansprakelijkheid bij de wet ver
moed. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkhe1d van meester en 
opdrachtgever - Aansprakelijkheid valt 
af te le1den uit een onweerlegbaar ver
moeden dat de keuze van aangestelde 
verkeerd was 
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Concl. proc.-gen. DUiiiON, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en 
opdrachtgever Opdrachtgever aan
sprakelijk niet enkel in geval van aan
sprakelijkheid van de aangestelde 
wegens nalatigheid of onvoorzichtigheid 
(art. 1382 B.W.) maar ook wegens een 
wettelijk vermoede fout, zoals de bewa
ring van een gebrekkige zaak of dier. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Vaststelling of goedkeuring 
van een ongrondwettige of onwettige 
verordening - Voorwaarden waaronder 
die handeling een fout oplevert. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
13 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Nietigverklaring van een 
administratieve handeling door de Raad 
van State - Voorwaarden waaronder de 
gewone rechtbank, waarbij een aanspra
kelijkheidsvordening aanhangig is, ver
plicht is te beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is verklaard, 
een fout heeft begaan. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

ADOPTIE 

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 - Intrekking 
door de raad van de Orde, van de mach
tiging 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 
aarileg 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 verweerste.r 
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 gedetineerdEl 
- Geen toezicht van de directeur van de 
gevangenis - Op voorwaarde dat de 
briefwisseling betrekking heeft op de 
verdediging van de gedetineerde 
Gewettigde tvtijfel 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 waarva11 hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 
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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. 

Aanmatiging van de titel - Strafwet
boek, art. 227 ter - Zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSA
TIE 

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, A.T., 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. 

Vonnis waarbij echtscheiding wordt 
toegestaan - Hoger beroep van de echt
genoot, verweerder - Afstand van het 
hoger beroep - Afstand niet geldig. 

Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 64. 

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 1967 
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 Landen 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. DuMON, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 1975, 963. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Begnp. 
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Concl. adv.-gen. J. VELD, 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 
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 ver
plichting tot volledige schadevergoeding, 
waartoe jegens de getroffene gehouden 
is hij die noch het bedrijfshoofd, noch de 
lasthebber of aangestelde van het 
bedrijfshoofd is. 

Noot, J.V., Cass., 16 april 1980, A.C., 
1979-80, nr. 524. 

Verbod tot samenvoeging van de val
gens het gemene recht toegekende ver
goedingen en de forfaitaire vergoedingen 
- Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, 
art. 46, § 2, tweede lid - Wijziging van 
die bepaling bij art. 4 wet van 7 juli 1978 
- Betekenis en draagwijdte. 

Noot, R.C., Cass., 4 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 390. 

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid -
Getroffene die aanvaardt dat hij weder 
wordt tewerkgesteld en achteraf zonder 
dringende reden wordt ontslagen - Toe
stand niet te vergelijken met hetgeen 
bedo~ld wordt in art. 23, vierde lid, 3", 
Arbe1dsongevallenwet 10 april 1971. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
14 sept. 1981, Bull. en Pas., 1982, 61. 

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid -
Aanvaarding door de getroffene van zijn 
wedertewerkstelling - Ontslag zonder 
dringende reden - Recht op een vergoe
ding wegens tijdelijke en algehele 
arbeidsongeschiktheid. (Art. 23, vijfde 
lid, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.) 

Noot, L.F.D., Cass., 28 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 75. 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule van de overeenkomst 
volgens welke de overeenkomst van 
rechtswege en zonder vergoeding verbro
ken wordt als dit lid zich, wegens huwe-

lijk. of hertrouwen, in een toestand 
bevmdt 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. DuMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

.~edienden - Lid van het vrij onder
WIJS - Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwij swetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 -
Gecoordineerde wetten betreffende het 
bedi~ndencontract - Na de inwerking
tredmg 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 , -
Be grip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule van de overeenkomst 
nopens het huwelijk of het hertrouwen 
van de leerkracht - Gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, art. 21bis - Nietigheid van de 
clausules volgens welke het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst -
Begrip - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Bedienden Huwelijk van de 
bediende - Dit feit kan op zichzelf niet 
wett~lijk een " dringende reden >> zijn, in 
de zm van art. 18 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, waarom. de werkgever dadelijk, 
zonder opzeggmg of vergoeding, een 
einde mag maken aan de overeenkomst. 

Concl. eerste adv.-gen. 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. ' 
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In Belgie niet erkende scheidsrechter

lijke uitspraak - Beslissing die in 
Belgie geen gezag van gewijsde heeft. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 juni 1979, Bull. en Pas., 1979, 
1260. 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) 

Tuchtvordering - Procedure voor de 
raad van beroep - Wetboek van Straf
vordering, artt. 209 en 210 - Niet toe
passelijk - Verslag niet bij de wet ver
eist. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 575. 

AUTEURS RECHT 

Muziekwerk - Op platen of andere 
geluidsdragers opgenomen muziekwerk 
- Nationale wettelijke regeling inge
volge welke een maatschappij voor het 
beheer van auteursrechten gemachtigd is 
betaling van een vergoeding te vorderen 
bij de invoer van die platen of andere 
geluidsdragers in een Lid-Staat van de 
E.E.G., nadat zij in het vrije verkeer 
waren gebracht door de gerech
tigden tot het auteursrecht in een andere 
Lid-Staat en er aanleiding hadden gege
ven tot betaling van een royalty -
Artt. 30 tot 34 en 36 E.E.G.-Verdrag -
Niet-strijdigheid tussen die nationale 
wettelijke regeling en die bepalingen van 
het Verdrag - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
9 april 1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

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 wettelijke gevolgen ervan 
om inbeslagneming van zijn loon door 
een schuldeiser te vermijden - Deze 
omstandigheid alleen is niet voldoende 
om een veroordeling wegens bedrieglijk 
onvermogen te verantwoorden. 

Cone!. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
12 maart 1974, A.C., 1974, 761. 

BELASTING 

Gelijkheid van de Belgen voor de 
belasting - Begrip. 

Cone!. 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. 

Terugbetaling van belasting - Mora
toire rente verschuldigd - Vereiste. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 16 okt. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 121. 

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 fis
cale bandje vermelde prijs - Fabrikan
ten en importateurs die geen houder zijn 
van bijzondere of uitsluitende 
rechten , in de zin van art. 90 
E.E.G.-Verdrag. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Verkoop van ingevoerde of hier te 
lande geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het fis
cale 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. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

BENELUX 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels - Alge
meen rechtsbeginsel waaruit die voor
rang 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. 

Cone!. 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 
!even ge'ind door een onbekende -
Klacht van een erfgenaam van de overle
den client wegens bedrieglijke verduiste
ring - Perken binnen welke de advo
caat het beroepsgeheim mag aanvoeren. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 
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Advocaat - Tuchtvervolgingen - Ver

klaringen die onder beroepsgeheim wer
den afgelegd, hetzij met gesloten deuren 
voor de tuchtraad van beroep, hetzij voor 
de raad van de Orde of voor de stafhou
der - Verklaringen waarvan geen mel
ding mag worden gemaakt in een straf
vervolging. 

Cone!. 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 
geheiinen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Cone!. 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. 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ 

De minister van Justitie kan beslissen 
dat een veroordeelde, die tijdens zijn 
hechtenis in een van de bij art. 21 van 
de wet bepaalde staten wordt bevonden, 
ge'iriterneerd wordt - Staat van de ver
oordeelde niet voldoende verbeterd bij 
het verstrijken van de straftijd - Hand
having van de internering. 

Noot, J.V., Cass., 13 dec. 1976, A.C., 
1977, 417. 

Internering - Verdachte in vrijheid 
op het ogenblik van de bes!issing 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 woonplaats heeft gekozen - Beteke
ning aan de in Belgie gekozen woon
plaats - Voorwaarden. 

Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 
1972, 361. 

Betekening - Begrip. 
Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Geen vermelding van de persoon aan 
wie het afschrift van het exploot is ter 
hand gesteld - Onrege!matigheid waar
door het exploot nietig is - Nietigheid 
die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 

Sociale zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Arbeidsgerechten - Art. 583 van 
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 inva!iditeitsverzeke
ring - Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
- Niet tijdige aangifte van de arbeids
ongeschiktheid - Verval van het recht 
op uitkering voor de periode die de aan
gifte voorafgaat - Ontheffing van het 
verval in behartigenswaardige gevallen 
- W eigering door de verzekeringsinstel
ling ontheffing te verlenen - Bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank. 
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Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 

Volstrekte bevoegdheid Soeiale 
zaken - Arbeidsgereehten - Gereehte
lijk Wetboek, art. 579, 1o - Vorderingen 
betreffende arbeidsongevallenvergoedin
gen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Volstrekte bevoegdheid Sociale 
zaken - Arbeidsongevallen - Bijko
mende verzekering. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Arbeidsreehtbank - Werkstaking -
Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering 
- Beslissing van het beheerseomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
en van de directeur van een gewestelijk 
bureau van die Rijksdienst - Betwisting 
- Bevoegdheid van de arbeidsreeht
bank. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., ver
enigde kamers, 29 jan. 1981, Bull. en 
Pas., 1981, 566. 

Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Betwisting die tot de bevoegd
heid van de vredereehter behoort - Ver
wijzing van de zaak door de arrondisse
mentsrechtbank naar de reehtbank van 
eerste aanleg - Cassatieberoep van de 
proeureur-generaal bij het hof van 
beroep - Verwerping van het eassatie
beroep of vernietiging en verwijzing 
naar de vrederechter, naar gelang de 
zaak, oorspronkelijk, regelmatig aanhan
gig was gemaakt bij de reehtbank van 
eerste aanleg dan wel bij de vrederech
ter. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 433. 

Burgerlijke zaken Bevoegdheid 
« ratione loci » - Persoonlijke lening op 
afbetaling - Wet 9 juli 1957, aangevuld 
bij die van 5 maart 1965 - Vordering tot 
terugbetaling van een persoonlijke 
lening op afbetaling - Art. 628, 8°, 
Ger.W., gewijzigd bij art. 33 wet 
15 juli 1970 - Uitsluitende bevoegdheid 
van de reehter van de woonplaats van de 
lener, ook al betreft de lening een nomi
naal bedrag dat te hoog ligt opdat de 
lening zou vallen onder de toepassing 
van de voormelde wet van 9 juli 1957, 
aangevuld bij die van 5 maart 1965. 
(Art. 530 Ger.W) 

Noot, A.T., Cass., 12 feb. 1982, A.C., 
1981-82, nr. 354. 

BEWIJS 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Verpliehting voor elke gedingvoerende 
partij de bewijsgronden waarover zij 
besehikt, voor te leggen - Gereehtelijk 
Wetboek, art. 871. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Overlegging van stukken waarin het 
bewijs van een ter zake dienend feit 
sehuilt - Verpliehting voor elke partij 
en voor derden - Gerechtelijk Wetboek, 
artt. 877 tot 882. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijslast -
Artt. 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gereehtelijk Wetboek. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Bevoegdheid van de reehter - Gereehte
lijk Wetboek, artt. 871, 877 tot 882. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Eed - Burgerlijke zaken - Deskundi
geneed - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer » - Aanroeping van de god
heid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Burgerlijke zaken - Deskund~~ 
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 - Burgerlijke zaken - Getui
geneed - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gereehte
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. 

Overmaeht - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Direete belastingen - Bewijslast -
Belastingplichtigheid der niet-ver
blijfhouders - Deze belasting wordt niet 
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geheven van de bezoldiging wegens een 
door de genieters uitgeoefende activiteit 
- Uitzondering op de regel van die 
belastingplichtigheid - De bewijslast 
rust op de niet-verblijfhoudende be
lastingplichtige. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 

Vermoedens - Directe belastingen -
Feitelijke vermoedens - Toezicht van 
het Hof - Gevolgtrekking. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 342. 

Burgerlijke zaken - Bewijslast -
W.A.M.-wet, art. 3, eerste lid - Schade 
veroorzaakt door de bestuurder van het 
verzekerde voertuig - Bewering van de 
verzekeraar dat het voertuig gestolen 
was - Bewijs van diefstal - Bewijslast 
berust bij de verzekeraar. 

Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C, 
1981-82, nr. 241. 

BORGTOCHT 

Borgstelling door verschillende perso
nen - Betaling van de schuld door een 
van de borgen - Verhaal van die borg 
op de andere borgen - Splitsing van het 
verhaal, zelfs in geval van hoofdelijke 
borgtocht. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door verschillende personen - Beta
ling van de schuld door een van de bor
gen - Borg die bij overeenkomst in de 
rechten van de schuldeiser treedt - Ver
haal van die borg op de andere borgen 
- Splitsing van het verhaal. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

BRIEVEN 

Briefgeheim - Briefwisseling met een 
gedetineerde - Toezicht van de direc
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. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Tuchtrechtelijke vervolgingen en 
tuchtsancties Vervolgingen en 
sancties zijn in de regel geen betwistin
gen over een burgerlijk recht. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Be grip. 
Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 

25 juni 1974, A.C, 1974, 1196. 

Betwistingen inzake rechten en ver
plichtingen van burgerlijke aard - Bete
kenis van deze uitdrukking in art. 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, 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 - 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 vergoeding van de 
schade - 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 contractuele verbintenissen. 
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Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 31 jan. I zing door de rechter omdat hij die maat-

1980, Bull. en Pas., 1980, 622. regel niet nodig acht om tot zijn overtui
ging te komen - Middel afgeleid uit de 

CASSATIE schending van de rechten van de verde-
Bevoegdheid - Beslissing van de afde- digin.g - Toetsing door het Hof -

ling voor administratieve zaken bij de Begnp. . 
Raad van State geen kennis te nemen Noot 2, F.D., Cass., 11 apnl 1978, A.C., 
van een eis waarvan de kennisneming 1978, 919. 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoort - Bevoegdheid van 
het Hof van Cassatie, waarbij een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet alleen te onderzoe
ken of het arrest van de Raad van State 
wettelijk verantwoord 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. 

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. 

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 het arbeidshof 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 grand 
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. 

Bevoegdheid - Verzoek om een bijko
mende onderzoeksmaatregel - Afwij-

Omvang 
Be grip. 

Burgerlijke 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 
1978-79, 404. 

zaken 

1978, A.C., 

Cassatieberoep in het belang van de 
wet - Arrest van het hof van beroep 
inzake echtscheiding door onderlinge 
toestemming - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal in het Hof van Cassa
tie in het belang van de wet - Voor
waarde. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, Bull. en Pas., 1978, 445. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Cas
satie beperkt tot het deel van het arrest 
waarop het door het cassatiearrest aan
genomen middel betrekking heeft. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Omvang - Toepassing. 
Noot, E.K., Cass., 10 jan. 1979, A.C., 

1978-79, 520. 

Incidentele aangifte in een akte van 
wraking van !eden van het Hof van Cas
satie of van magistraten van het open
baar ministerie bij het Hof - Bevoegd
heid. 

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 Cas
satie of van magistraten van het open
baar ministerie bij het Hof - Rechtsple
ging. 

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 wet
tigheid van een niet aangevochten 
beschikkende gedeelte te onderzoeken. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 168. 
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Bevoegdheid - Ambtshalve opgewor
pen middel - Strafzaken - Arrest wijst 
de door een verdachte bij zijn invrij
heidstelling gestelde zekerheid aan de 
Staat toe - Middelen kunnen ambts
halve worden opgeworpen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 5 feb. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 346. 

Verenigde kamers - Strafzaken -
Bevoegdheid. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Bevoegdheid - Memorie van cassatie 
met lasterlijke, beledigende of eerro
vende beweringen - W eigering van het 
Hof met die beweringen rekening te hou
den. 

Noot, J.V., Cass., 7 jan. 1981, A.C., 
1980-81, nr. 262. 

Omvang - Strafzaken - Vernietiging 
van een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis - Gevolg wat 
betreft het arrest van dezelfde dag tot 
verlenging van de inobservatiestelling. 

Noot, R.-A.D., Cass., 10 feb. 1981, A.C., 
1980-81, nr. 342. 

Bevoegdheid 
Begrip. 

Recht en feit 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Ver
nietiging van aile handelingen, arresten 
en vonnissen die het gevolg zijn van de 
vernietigde beslissing - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
10 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 464. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Aan
neming van een middel - Gevolg t.a.v. 
de cassatie - Vaststelling door het Hof 
dat « geen andere middelen worden in 
acht genomen omdat zij niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden » - Vaststelling 
dat « geen andere middelen worden in 
acht genomen omdat zij geen reden van 
bestaan meer hebben wegens de vernie
tiging op grond van het aangenomen 
middel » - Onderscheid - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 25 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 70. 

beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

Bevoegdheid - Directe belastingen -
Raming van de belastbare grondslag -
Feitelijke vermoedens - Toezicht van 
het Hof. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 342. 

Aard van het cassatiegeding. 
Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 

14 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 595. 

CASSATIEMIDDELEN 

Strafzaken - Middel ten betoge dat er 
een reden van wraking bestaat tegen 
een rechter die de bestreden beslissing 
heeft gewezen - Deelneming van de 
rechter aan de beslissing die een 
essentiele regel inzake rechtsbedeling 
schendt - Middel dat voor het eerst 
voor het Hof kan worden voorgedragen. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Tuchtzaken - Openbaarheid van de 
debatten voor de tuchtraad van beroep 
van de balie door de verdachte advocaat 
gevraagd en door hem bekomen - Mid
del hieruit afgeleid dat noch het proces
verbaal van een van de terechtzittingen 
noch enig gedingstuk uitdrukkelijk vast
stelt dat de debatten op die zitting open
baar waren - Voor de tuchtraad van 
beroep is niet aangevoerd dat die zitting 
niet in het openbaar plaatshad - Nieuw 
middel, niet ontvankelijk. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Strafzaken - Middel gegrond op de 
schending van wettelijke bepalingen 
betreffende de samenstelling van de 
gerechten - Zulk middel kan voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen 
- Beperkingen van die regel. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Be grip. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 576. 

Tuchtzaken Een enkele straf 
wegens verschillende tekortkomingen 

Omvang - Strafzaken - Strafvorde- aan de beroepsplichten - Toepassing 
ring verjaard voordat zij bij de strafrech-, van de theorie van de « gerechtvaardigde 
ter is aangebracht - Vernietiging van straf ''· 
de beslissing ·Op de strafvordering - Noten 6 en 7 F.D. Cass. 19 april 1979 
Vernietiging dientengevolge van de A.C., 1978-79, 976. ' ' 
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Burgerlijke zaken - Grief van dubbel

zinnigheid - Ontvankelijkheid van het 
middel afhankelijk van twee voorwaar
den : 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. 

Burgerlijke zaken - Middel dat enkel 
opkomt tegen een reden van de bestre
den beslissing - Beslissing naar recht 
verantwoord door een andere reden 
waarvan het onderzoek noopt tot een 
vraag om uitlegging van een bepaling 
van gemeenschapsrecht - Het middel 
kan niet onontvankelijk worden ver
klaard wegens die reden, als het Hof 
zich vooraf voor uitlegging tot het Hof 
van Justitie van de E.E.G. heeft gewend, 
overeenkomstig o.m. art. 177, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoi:irdineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. op grand dat 
het Hof aan de hand van het bestreden 
arrest zijn wettelijk toezicht niet kan uit
oefenen - Ontvankelijk cassatiemiddel. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoi:irdineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel hieruit afge
leid dat het arrest van de Raad van 
State zich met miskenning van de 
bewijskracht van een akte o.m. zou heb
ben uitgesproken over een andere verde
ring dan die welke voor de raad was 
gebracht en dat de Raad van State zich 
derhalve onwettig bevoegd of niet 
bevoegd heeft verklaard - Ontvankelijk 
cassatiemiddel. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Burgerlijke zaken - Twee middelen 
tot staving van eisers voorziening aange-

voerd en hieruit afgeleid, het eerste, dat 
op eisers conclusie niet is geantwoord, 
en, het tweede, dat de bestreden beslis
sing om de in die conclusie aangevoerde 
redenen niet wettig was - Verplichting 
eerst te antwoorden op het middel 
betreffende het vormvereiste - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 160. 

DERDENVERZET 
Voorwaarden voor de ontvankelijk

heid. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Personen die derdenverzet mogen 
doen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

DIENSTPLICHT 
Hoge Militieraad - Bevoegdheid -

Militieraad die een aanvraag om uitstel 
ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart - Beroep van de dienstplichtige 
- Bevoegdheid van de Hoge Militieraad 
om de aanvraag niet ontvankelijk te ver
klaren. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
30 april 1979, A.C., 1978-79, 1030. 

Duur van de dienstplicht en voorwaar
den om onder de wapenen te worden 
gehouden na het verstrijken van de nor
male diensttermijn. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Militaire dienst - Duur - Voorwaar
den om onder de wapens te worden 
gehouden. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Beslissing van de herkeuringsraad -
Redengeving. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
19 okt. 1981, A.C., 1981-82, nr. 125. 

Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner - W ette
lijke voorwaarden waaraan, in de regel, 
moet worden voldaan v66r het verstrij
ken van de termijn waarbinnen de aan
vraag om uitstel of vrijlating moet wor
den ingediend. 

Concl. proc.-gen. R. CHARLES, Cass., 
21 juni 1982, Bull. en Pas, 1982, 1226. 
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DOUANE EN ACCIJNZEN 

Collectief misdrijf - Samenvoeging 
van de geldboeten - Toepassing van 
art. 100 Sw. en van de rechtsregel neer
gelegd in art. 65 van dat wetboek. 

Noot, E.L., Cass, 13 okt. 1981, A.C, 
1981-82, nr. 111. 

DRUKPERSMISDRIJF 

Gebruik, niettegenstaande vervallen
verklaring, van het recht deel te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publika
tie (artt. 123sexies, 6", en 123nonies Sw.) 
- Vaststelling, door de rechter, van het 
politiek karakter van de deelneming -
Geen drukpersmisdrijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

DWANGSOM 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1385bis -
Bevoegdheid van de rechter om, op ver
zoek van een partij, de andere partij tot 
een dwangsom te veroordelen indien zij 
de hoofdveroordeling niet ten uitvoer 
legt - Dwangsom kan worden opgelegd 
aan een publiekrechtelijke persoon. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED 

Art. 302 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij art. 16 van de wet van 
8 april 1965 - Handhaving van de ver
plichtingen van de ouders nopens het 
onderhoud van de kinderen, zoals zij 
waren overeengekomen en vastgesteld. 

Noot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C, 
1971, 1120. 

Wederkerige rechtsvorderingen 
Aard van deze rechtsvorderingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Rechtspleging - 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 - Arrest dat beslist 
dat, buiten het geval van koppelarij, van 
heimelijke verstandhouding of van een 
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in 

de getrouwheid een grove belediging 
oplevert - Onwettigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

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 grand 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
boek, 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
boek, art. 306 - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
4 jan. 1980, A.C, 1979-80, nr. 267. 

Vonnis waarbij echtscheiding wordt 
toegestaan - Hoger beroep van de echt-
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genoot, verweerder - Afstand van het 
hoger beroep - Afstand niet geldig. 

Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 64. 

Echtscheiding door onderlinge toe
stemming Voorafgaande overeen
komst van de echtgenoten - Bepalingen 
over de bijdrage van de echtgenoten in 
het onderhoud en de opvoeding van de 
kinderen uit het huwelijk - Wijzigingen 
- Voorwaarde. 

Noot, B.J.B., Cass., 17 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 45. 

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 - Ken
merken 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 Wetboek. 

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. 

EIGENLIJKE 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 elektriClteltsmrichting, als-

mede de werken daarmede in verband, 
doen wijzigen - Wijzigingen die noodza
kelijk zijn in het belang van de wegen -
Kosten van de werken vallen ten laste 
van de onderneming die de geleiding 
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., 
18 nov. 1977, A.C., 1978, 320. 

Uitzicht op het naburig erf - Burger
lijk Wetboek, artt. 675 tot 680 - Een erf
dienstbaarheid van uitzicht of van bouw
verbod op het naburige erf wordt in de 
regel niet verkregen door dertigjarig 
bezit - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 466. 

ERFENISSEN 

Kleine nalatenschappen Onroe-
rende goederen begrepen in de nalaten
schap - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 juni 
1981, A.C., 1980-81, nr. 621. 

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 Cassatie ertoe gehouden 
dit geschil aanhangig te maken bij het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen om uitlegging ervan te 
bekomen - Uitleggend arrest van het 
Hof van Justitie - Gezag van dit arrest. 

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 hangende 
zaak - Voorwaarde waaronder het Hol' 
van Cassatie niet ertoe gehouden is het 
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geschil aanhangig te maken bij het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejudiciioile 
vraag een uitlegging te bekomen. 

Cone!. 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. 

Cone!. prc.-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 bei'nvloed - Con
cessie inzake alleenverkoop. 

Cone!. 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 
Commissie 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 het 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 gemeen
schapsrecht en een norm van nationaal 
recht, o.m. een wet- Voorrang van een 
dergelijke bepaling niet afhankelijk van 
het bestaan van een interpretatieve wet. 

Concl. eerste adv.-gen. 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 gemeen
schapsrecht vinden geen toepassing op 
de wetten, in de zin van artt. 609 en 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek -
Deze bepalingen kunnen eventueel van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
besluiten tot vereniging tussen onderne
mingen goedgekeurd door wetten die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, art. 189 

Richtlijnen - Richtlijnen waarin 
bepalingen kunnen voorkomen die recht
streeks van toepassing zijn in de Lid
Staten. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, art. 177 
- Vraag om uitlegging van gemeen
schapsrechtelijke bepalingen - Natio
naal gerecht dat uitspraak moet doen 
over de verenigbaarheid van bepaJingen 
van nationaal recht met bepalingen 
van gemeenschapsrecht waaruit een uit
leveringsprobleem is ontstaan - Dit na
tionaal gerecht moet in zijn beslissing, 
waarbij het overeenkomstig art. 177 de 
zaak bij het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen aanhangig 
maakt, de ter zake toe te passen bepalin
gen van nationaal recht opgeven en des-
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noods de betekenis en draagwijdte ervan 
preciseren. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. 

Misbruik van een machtspositie op de 
gemeenschappelijke markt of op een 
wezenlijk deel daarvan E.E.G.
Verdrag, art. 86 - Nationaalrechtelijke 
bepaling, met name een wet, waardoor 
een dergelijk misbruik, volgens dat 
recht, algemeen, wettelijk zou gemaakt 
worden of waardoor zodanig misbruik 
enkel, in bepaalde gevallen, zou begun
stigd worden - Gevolg. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

E.E.G.-Verdrag, artt. 30, 31 en 32 -
Maatregelen van gelijke werking als 
invoerbeperkingen - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 

De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels - Alge
meen rechtsbeginsel waaruit die voor
rang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Mededinging - Art. 85 van dat Verdrag 
- Bepaling toepasselijk op de gecom
mercialiseerde overeenkomsten, beslui
ten van verenigingen en onderling afge
stemde gedragingen inzake auteursrecht. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, artt. 30 
tot 34 en 36 - Opheffing van de kwanti
tatieve beperkingen tussen de Lid-Staten 
van die Gemeenschap - Bepalingen toe
passelijk op het auteursrecht van gecorri
mercialiseerde letterkundige werken of 
muziekwerken, o.a. wanneer zij op pla
ten of andere geluidsdragers zijn opge
nomen - Art. 36 niet toepasselijk op de 
bepalingen van een nationaal recht 
waardoor het grondgebied van de ver
schillende Lid-Staten wordt afgesloten. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, art. 30 

- Kwantitatieve invoerbeperkingen en 
alle maatregelen van gelijke werking 
zijn verboden - Beperkingen en maatre
gelen o.m. in overeenkomsten genomen 
door een Lid-Staat en niet door particu
lieren - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap 
Artt. 30 tot 34 en 36 - Kwantitatieve 
invoerbeperkingen en alle maatregelen 
van gelijke werking zijn verboden -
Beperking van de uitzonderingen van 
art. 36 uit hoofde o.m. van de industriiHe 
of commerciele beperkingen en inzake 
auteursrecht - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, 
art. 177, derde lid- Vraag om uitlegging 
van bepalingen van dat Verdrag of van 
handelingen van een instelling van de 
Gemeenschap, gerezen ingevolge de 
redengeving van de bestreden beslissing 
- Burgerlijke zaken - Beantwoording 
van die vraag niet noodzakelijk opdat 
het Hof van Cassatie op de cassatiemid
delen zou kunnen antwoorden - Hof 
van Cassatie wettelijk niet bevoegd om 
uitspraak te doen over de grondslag van 
het aangevraagde prejudicieel arrest van 
het Hof van Justitie van de Gemeen
schappen, omdat het zich buiten de mid
delen zou uitspreken - Geen verplich
ting voor het Hof van Cassatie zich voor 
die vraag van uitlegging tot het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te wenden. 

Concl. proc.-gen. DUIVION, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS-
AKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

Faillissement - Koopwaren aan de 
koper geleverd nadat deze door een von
nis failliet werd verklaard - Terugvor
dering - Ontbinding van de verkoop -
Begrippen. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Wetboek van Koophandel - Gefail
leerde - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gerechtelijk akkoord - Koopwaren 
verzonden - Terugvordering mogelijk 



-254-
zolang « de overgave ervan niet is 
geschied in de magazijnen van de 
bestemmeling , Faillissement 
Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851), art. 568 - Koopwaren ver
zonden aan een koopman die een ver
zoekschrift tot het bekomen van een 
gerechtelijk akkoord heeft ingediend -
Wettelijke bepaling buiten toepassing. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gerechtelijk akkoord - Verzoekschrift 
tot het bekomen van een gerechtelijk 
akkoord - Samenloop tussen alle niet 
bevoorrechte schuldeisers van de schul
denaar die het akkoord aanvraagt -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Zekerheidstellingen gedurende de ter
mijn van staking van betaling - Zeker
heidstellingen voor vroeger aangegane 
schulden - Nietige zekerheden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Voorwaarden waaronder de zeker
heidstellingen tot dekking van een debet
saldo van een rekening-courant van een 
gefailleerde schuldenaar niet nietig zijn 
t.a.v. de termijn van staking van beta
ling. 

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. 

Gerechtelijk akkoord - Geen uitwer
king met betrekking tot sociale zeker
heidsbijdragen, bijdrageopslag en nala
tigheidsintrest. 

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 faillisse
ment - Betwisting hoofzakelijk gegrond 
op een oorzaak buiten de staat van fail
lissement en accessoir gegrond op de 
staat van faillissement - Gewone appel
termijn. 

Concl. adv.-gen. 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. VELD, 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 omstan
digheid is niet voldoende om daaruit 
wettig af te leiden dat het faillissement 
van de vennootschap moet worden uitge
breid tot die zaakvoerder, d.w.z. dat die 
zaakvoerder ook in staat van faillisse
ment moet worden verklaard. 

Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1153. 

Vordering namens de schuldeisers 
door de curator ingesteld - Fout door 
een der schuldeisers begaan waardoor 
hij naar verhouding van zijn schuldvor
dering niet dezelfde rechten heeft als de 
andere schuldeisers Ontvankelijke 
vordering. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
12 feb. 1981, Bull. en Pas., 1981, 639. 

Verzoek van de curator tot vaststelling 
van de datum waarop de koopman heeft 
opgehouden te betalen - Vorm. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378. 

Handelsvennootschap Boedelaf-
stand - Boedelschuldeisers - Schuld
eisers zonder zekerheid of bijzonder 
voorrecht - Schuldvordering vastgesteld 
bij een uitvoerbaar verklaarde authen
tieke akte - Afzonderlijke daden van 
uitvoering - Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
26 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 426. 

Terugvordering van goederen, voor
werp van een financieringshuur waarvan 
het juridisch statuut is geregeld bij K.B. 
nr 55 van 10 nov 1967 - Verplichting 
bij M.B. van 23 feb. 1968, opgelegd aan 
de in financ1eringshuur gespec1aliseerde 
ondernemingen, om een plaatje te beves-
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tigen met de vermelding in leesbare en 
onuitwisbare lettertekens dat de goede
ren hun eigendom blijven - Verplich
ting die uitsluitend verband houdt met 
de erkenning van die ondernemingen 
door de minister van Economische zaken 
- Verplichting zonder verband met de 
rechtsregels inzake terugvordering, wan
neer de huurder failliet is verklaard. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 nov. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 208. 

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 

Gemeentebelasting op de niet ge
bouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling - Belasting niet 
van dezelfde aard als het patent. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 1 

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. 

Gemeentewet, art. 138 - Draagwijdte. 
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei 

1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

GEMEENTEVERORDENING 

Wet van 24 okt. 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. 

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. 

Concl. 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 voor het 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. 

Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep - Samenstelling - Ereraads
heer in het hof van beroep - Geen wet
telijke hoedanigheid 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. 

Overeenkomst tusen een geneesheer 
en een ziekenhuisinstelling over de voor
waarden waaronder de instelling haar 
personeel, lokalen en materiaal ten 
dienste stelt van de geneesheer 
Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de 
uitoefening van de geneeskunst, de ver
pleegkunde, de paramedische beroepen 
en de geneeskundige commissies, 
artt. 15, 16 en 17 - Draagwijdte van die 
bepalingen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

GERECHTSDEURWAARDER 

Beslissingen van de tuchtraad van de 
arrondissementskamer - Beslissingen 
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waartegen de partijen noch hager beroep 
noch cassatieberoep kunnen instellen. 

Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C., 
1975, 1084. 

Wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economische herstelmaatregelen, art. 36 
- Gerechtsdeurwaarder, 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 hager 
beroep of in cassatie - Verwerping van 
deze voorzieningen - Kosten van de 
gedingen in hager 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. 

Tuchtzaken - Tuchtgerechten geen 
rechtbanken van de Rechterlijke Orde -
Veroordeling in de kosten - Machts
overschrijding. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Tuchtzaken - Orde der Dierenartsen 
- Vernietiging van een beslissing van 
een gemengde raad van beroep, op voor
ziening van een dierenarts - Kosten 
van het cassatiegeding. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken - Strafvordering - Kos
ten van die rechtsvordering - Veroorde
ling van de burgerlijke partij in die kos
ten - Vereisten - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 8 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 457. 

GOEDEREN 

Onroerend goed door bestemming -
Begrip. 

Noot, J.V., Cass., 11 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 26. 

GRONDWET 
Art. 25bis - Toekenning van grond

wettehJke machten aan instellingen van 
internationaal publiek recht - Draag
wijdte van deze bepaling 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347. 

Gelijkheid voor de wet - Begrip. 
Cone!. eerste adv.-gen. DuMoN, Cass., 

14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Het Hof van Cassatie neemt in de 
regel geen kennis van de zaak ten 
grande - Grondwet, art. 95 - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

HELING 

Bestanddelen van het misdrijf. 
Noot, E.K., Cass., 21 dec. 1976, A.C., 

1977, 447. 

HERHALING 

Veroordeling wegens een misdrijf 
omschreven in het Strafwetboek 
Later misdrijf gepleegd met overtreding 
van een bijzondere wet - Deze wet 
regelt de herhaling slechts voor de 
daarin omschreven misdrijven - Geval
len waarin de bepalingen van hoofd
stuk V van boek I van het Strafwetboek 
toepasselijk blijven. 

Noot, E.K., Cass., 4 juni 1974, A.C., 
1974, 1096. 

Veroordeling wegens overtreding van 
een bijzondere wet houdende vaststelling 
van bijzondere regels inzake herhaling 
- Latere overtreding van dezelfde bij
zondere wet gepleegd na verloop van de 
bijzondere termijn van herhaling, doch 
binnen de gewone termijn van herhaling 
- Bepalingen van hoofdstuk V van boek I 
van het Strafwetboek. 

Noot, A.B., Cass., 23 juni 1975, A.C., 
1975, 1132. 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 961. 

HOGER BEROEP 

Gewijsde Gezag van gewijsde -
Strafzaken - Devolutreve kracht van 
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het hager beroep - lnterferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hager beroep en van de regels betref
fende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 625. 

Burgerlijke zaken - Middel in de akte 
van hager beroep uiteengezet - Appel
lant niet verschenen - Beslissing bij 
verstek gewezen - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C, 
1972, 339. 

Strafzaken - Termijn waarbinnen 
hager beroep moet worden ingesteld -
Gevolg van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C, 
1974, 576. 

Burgerlijke zaken - Akte van hager 
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 
hager beroep kan worden ingesteld. 

Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1975, 1021. 

Verstek van een partij - Bevoegdheid 
van de rechter om de grand 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 
hager beroep kan worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

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 fail
lissement - Gewone appeltermijn. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor 
bevolen door de rechter in hager beroep 
- Rechter van het rechtscollege in eer
ste aanleg belast met de uitvoering van 
die daad van onderzoek - Ambtelijke 
opdracht die aan dit rechtscollege moet 
worden gegeven - Rechter niet bij 
name aangewezen door de rechter in 
hager beroep. 

Concl. 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 - J achtwet, art. 7 bis - Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de uit
spraak van het vonnis, geen kennis gege
ven van het beschikkende gedeelte ervan· 
- Termijn van hager beroep van veer
tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis 
niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C, 1978-79, 1042. 

Burgerlijke zaken - Beslissing of 
maatregel van inwendige aard - Hoger 
beroep tegen een beslissing of maatregel 
van inwendige aard - Voorwaarde. 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

Belang - Ontvankelijkheidsvereiste 
- Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 20 nov. 1980, A.C.. 
1980-81, nr. 176. 

Strafzaken - Strafvordering - Kos
ten van die rechtsvordering - Veroorde
ling van de burgerlijke partij in die kos
ten - Vereisten - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 8 april 1981 A.C., 
1980-81, nr. 457 

Burgerlijke zaken 
geschil - Begrip. 

HOOFDELIJKHEID 
Onsplitsbaar 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C, 1978, 810. 

Hoger beroep - Burgerlijke zaken en 
zaken van koophandel - TermiJn -
Vonms waarin mtspraak wordt gedaan 
over een betwisting betrekkelijk de 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst -
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
- Gemeenschappelijke fout '(an ver
scheidene parbJen - Hoofdelijke aan
sprakehjkheld. 

Concl. adv.-gen. DUMON, 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661 

Cass 
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Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Concl. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Zaken van koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

HUUR VAN DIENSTEN 

Aannemingscontract - Oprichting van 
een gebouw - Tienjarige aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer -
« Grote werken » - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract - Oprichting van 
een gebouw - Gebrek in de bouw -
Gebrek dat een ander deel van de bouw 
dan de « grate werken >> aantast - Aan-· 
sprakelijkheid 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 grate 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 grate werken - Aanvaar
ding - Aanvaarding dekt de aansprake
lijkheid van de architect en de aannemer 
niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar 
zijn dan wel verborgen zijn. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract - Oprichting van 
een gebouw - Gebrek in de bouw -
Gebrek waardoor andere delen van het 
gebouw dan de « grate werken » worden 
aangetast - Aanvaarding - Aanvaar
ding 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 aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer -
« Grote werken >> - Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1792 en 2270 - Bepalingen 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 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen 
- Draagwijdte van de wet. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

Makelaarsovereenkomst - Ontbinding 
van de overeenkomst - Toepasselijke 
regels. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 4 sept. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 7. 

HUUR VAN GOEDEREN 

Pacht - Art. 7 van de wet tot beper
king van de pachtprijzen, vervat in art. 
III van de wet van 4 nov. 1969 - Conces
sie - 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. 
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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 alle 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. 

HUWELIJK 

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. 

Belgische rechter die moet beslissen of 
het huwelijk van een Belgische vrouw, 
dat in Frankrijk is voltrokken onder de 
voorwaarden van art. 171 van het Franse 
Burgerlijk Wetboek inzake het postuum 
huwelijk, in Belgie geldig - Huwelijk 
geacht met de toestemming van de echt
genoten en tijdens hun leven te zijn vol
trokken - Huwelijk geldig in Belgie. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

Belgische rechter die de gevolgen moet 
bepalen van een in Frankrijk voltrokken 
huwelijk van een Belgische vrouw val
gens de bepalingen van art. 171 van het 
Franse Burgerlijk Wetboek inzake het 
postuum huwelijk - Gevolgen van een 
dergelijk huwelijk in Belgie. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

HUWELIJKSCONTRACT 

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 open-, 

bare orde inzake de onveranderlijkheid 
van de huwelijksstelsels. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782. 

Wijziging van het huwelijksvermo
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 
he eft. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035. 

Wij ziging 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 MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door verschillende personen - Beta
ling van de schuld door een van de bor
gen - Borg die bij overeenkomst in de 
rechten van de schuldeiser treedt - Ver
haal van die borg op de andere borgen 
- Indeplaatsstelling zonder invloed op 
de verplichting van die borg om zijn ver
haal te splitsen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Belastingschuld wegens onverdeeld
heid - Belasting die vuor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van 
elke medeeigenaar ten kohiere moet 
worden gebracht. (Burgerlijk Wetboek, 
artt. 873 en 1863.) 
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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 - Boek
jaar met verlies afgesloten - Onmoge
lijkheid om genoemde inkomsten van 
belastbare winsten af te trekken. (Wetb. 
Inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191, 
192, 198 en 205.) 

Cone!. 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 - Afschrijving - Basis voor de 
berekening. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Beheer van een 
privaat vermogen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Inkomsten uit 
verrichtingen of speculaties, zelfs occa
sioneel - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

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 belastin
gen - Gevolgen voor de verkoop van het 
onroerend goed die v66r de inschrijving 
heeft plaatsgehad, doch niet is overge
schreven. 

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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
2 feb. 1976, A.C., 1977, 916. 

W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
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 ingebruikneming 
- Ingebruikneming - Begrip. 

Cone!. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DuMoN, Cass., 
30 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371. 

Internationale verdragen - Overeen
komst tot voorkoming van dubbele belas
ting, gesloten tussen Belgie en Frankrijk 
- Belasting in Belgie geheven van divi
denden die in Belgie zijn toegekend aan 
in Frankrijk gevestigde niet-verblijfhou
ders - Grens - Grondslag voor de 
berekening van die grens. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737. 
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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 genie
ters uitgeoefende activiteit - Uitzonde
ring op de regel dat niet-verblijfhouders 
aan de belasting onderworpen zijn. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 

Belastingprocedure - Bewijs van de 
inkomsten - Vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen - Vergelijking 
enkel toegestaan ingeval de belasting
plichtige of de administratie geen bewijs
krachtige gegevens overlegt - Bewijs 
dat de overgelegde stukken niet bewijs
krachtig zijn. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov. 
1980, Bull. Pas., 1981, 302. 

Vergeldingen of schadeverg<?ed~ng 
gevorderd van de Staat, provmc1es, 
gemeenten of andere Belgische openbare 
inrichtingen of instellingen - Tegenstel
baarheid van de aangiften in de inkom
stenbelastingen W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, art. 239 - Vergel
dingen of schadevergoedingen recht
streeks of onrechtstreeks afhankelijk 
van het bedrag van de winsten of inkom
sten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 26 juni 
1981, A.C., 1980-81, nr. 630. 

Voorziening voor het hof van beroep 
- Bevoegdheid van het hof van beroep 
- Omvang. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 maart 
1982, A.C., 1981-82, nr. 403. 

Niet-verblijfhouders - Vaste inrich
ting - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS, 
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 563. 

Natuurlijke personen - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten en -uitgaven 
- Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS, 
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 560. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 

Instemming met een internationaal 

die niet de uitoefening is van een wetge
vende 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
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 toe
passing 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. 

verdrag door middel van een handeling Conflict tussen een rechtstreeks toe
van de wetgevende macht - Handeling passelijke bepaling van conventioneel 
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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 - Voor
rang van de bepaling van internationaal 
recht of van gemeenschapsrecht niet 
onderworpen aan het bestaan van een 
interpretatieve wet. 

Concl. adv.-gen. DDMON, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 6-1 - Betwisting inzake 
rechten en verplichtingen van burger
lijke aard - Betekenis van deze uitdruk
king. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die geen 
verband houden met het onder de wape
nen houden van een burger overeen
komstig de wettelijke bepalingen. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 - Draag
wijdte van deze bepalingen. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van de 
wettigheid van de misdrijven en de straf
fen - 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 - Toe
passing van de beperking tot elk afzon
derlijk beschouwd colli. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
"Len van de Mens en de Fundamentele 
Vr'ijheden, art. 15 - Recht van de ver
dragsluitende 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. VELD, 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. VELD, 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 een
heid in enige bepalingen inzake het 
internationaal luchtvervoer, aansprake
lijkheid van de vervoerder of zijn onder
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 internationaalrechtelijke 
regels hoven internrechtelijke bepalin
gen - De rechter mag geen toepassing 
maken van. internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels - Alge
meen rechtsbeginsel waaruit die voor
rang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Wereldpostconventie 
van de kamers - Vorm. 

Instemming 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 417. 

JACHT 

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 uit
spraak van het vonnis, geen kennis gege
ven van het beschikkende gedeelte ervan 
- Termijn van hager beroep van veer
tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis 
niet toepasselijk. · 

Concl. proc.-gen. DDMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

JEUGDBESCHERMING 

Onttrekking van de zaak aan de rech
ter - Jeugdbeschermingswet - Voorlo
pige tenuitvoerlegging Straf
rechter niet bevoegd_ om uitspraak te 
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doen over de wettigheid en de regelma
tigheid van de beslissing inzake de voor
lopige tenuitvoerlegging. 

Noot, R.-A.D., Cass., 13 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 522. 

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 - Nie
tigheid. 

Concl. 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 
bouwen 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 - Verrich
tingen van openbaar nut - Aard van de. 
handeling. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

LASTGEVING 
Fout door de lasthebber begaan 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 last
geving - Vermindering van het overeen
gekomen loon. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832. 

Lasthebber die door hem ontvangen 
geldsommen voor zijn eigen gebruik 
heeft besteed - Interest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarcip hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Ver
duisteringen gepleegd op verschillende 
data - Omstandigheden van de zaak 
waaruit niet kan worden opgemaakt op 
welke datum iedere geldsom is ver
duisterd - Bepaling door de rechter van 
een gemiddelde datum waarop voor 
iedere geldsom interest begint te lopen 
- Wettigheid - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

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 Landen ondertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 
9 jan. 1953, art. VIII-3 - Wet van 
3 juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor onge
vallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheids
sector, art. 14 - Schade in Belgie ver
oorzaakt door een lid van een vreemde 
krijgsmacht van een van de contracte
rende partijen en opgelopen door een 
van de personen waarvan sprake is in 
art. 1 van de wet van 3 juli 1967 - Bel
gische 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. DUMON, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 1975, 963 

LENING 
Persoonlijke lening op afbetaling -

Wet 9 juli 1957, aangevuld bij die van 
5 maart 1965 - Vordering tot terugbeta-
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ling van een persoonlijke lening op afbe
taling - Art. 628, 8", Ger.W., gewijzigd 
bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uitslui
tende bevoegdheid van de rechter van de 
woonplaats van de lener, ook al betreft 
de lening een nominaal bedrag dat te 
hoog ligt opdat de lening zou vallen 
onder de toepassing van de voormelde 
wet van 9 juli 1957, aangevuld bij die 
van 5 maart 1965. (Art. 530 Ger.W.) 

Noot, AT., Cass., 12 feb. 1982, A.C., 
1981-82, nr. 354. 

LEVENSONDERHOUD 

Machtiging tot het ontvangen van 
lop.en - 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, AT., 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 huis
houding >>. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 484. 

LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID) 

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 Warscha}l van 
12 oktober 1929 tot het brengen van een
heid 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 

Rechtsvordering 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 dienstver
lening noodzakelijk heeft gemaakt -
Verjaringstermijn van die rechtsvorde
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 nalatenschap - 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 
eigendommen veroorzaakt door de wer
ken 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 terug
werken 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. 
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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. 

MISDADEN EN MISDRIJVEN TEGEN 
DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT 

Vervallenverklaring van het recht deel 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van gelijk 
welke publikatie, ingeval deze deelne
ming een politiek karakter heeft - Straf
wetboek, artt. 123sexies, 6°, en 123nonies 
- Politiek karakter van de deelneming -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

Vervallenverklaring van het recht deel 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van om het 
even welke publikatie, ingeval deze deel
neming geen politiek karakter heeft -
Strafwetboek, artt. 123sexies, 6°, en 
123nonies - Misdrijf noch uit zijn aard 
een politiek misdrijf, noch een drupers
misdrijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

MISDRIJF 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 19 dec. 

1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 

Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2° - Ver
bod werken te ondernemen die verboden 
zijn bij een koninklijk besluit tot rang
schikking van een landschap - Beteke
nis van het 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. 

0NDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 

Oprichting - Beslissing omtrent het 
aantal technische 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 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 a.m. in de door 
het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van 
het vrij onderwijs die door « een statuut 
worden geregeld » - « Statuut » -
Be grip. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMoN, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

Door de raadkamer gecontraventionali
seerd 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. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 

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 ver
eist. 

Noot, A.T., Cass., 7 april 1978, A.C., 
1978, 907. 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 

. Met de eerlijke handelsgebruiken strij
dlge daden - Rechtsvordering tot scha-
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devergoeding Wet van 14 juli 
1971, art. 54 - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 27 mei 1977, A.C., 
1977, 1001. 

Verdrag tot oprichting van het Euro
pees Economisch Verdrag - Mededin
ging - Art. 85 E.E.G.-Verdrag - Bepa
ling toepasselijk op de gecommerciali
seerde overeenkomsten, besluiten van 
verenigingen en onderling afgestemde 
gedragingen inzake auteursrecht. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

ONSPLITSBAARHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Geschil tussen de verzekeringsinstelling 
en de verzekerde over onrechtmatig uit
betaalde uitkeringen - Tussenkomst 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering - Onsplitsbaar 
geschil. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

ONTEIGENING 
NUTTE 

TEN ALGEMENEN 

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 externe 
wettigheid - Controle slaat oak op de 
interne wettigheid en strekt zich der
halve uit tot het nagaan van het 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 
zijn - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5 

- Controle die door de vrederechter 
moet worden uitgeoefend. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Grondwet, art. 11 - Billijke en vooraf
gaande schadeloosstelling - Billijke ver
goeding - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Schuldvordering van 
de onteigende - Voorwerp van die 
schuldvordering. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Bepaling van het 
bedrag van de vergoeding - Raming 
van de schade, naar gelang van het 
geval, op de dag van het declaratief von
nis, bedoeld in art. 7 Onteigeningswet 17 
april 1835, of op de dag van het vonnis 
tot vaststelling van de provisionele ver
goeding, die is toegekend ingevolge art. 8 
Onteigeningswet 26 juli 1962 - Schat
ting van het bedrag van de vergoeding 
ten tijde van de uitspraak van de rech
ter. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bt~ll. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Vermindering van de 
koopkracht van de munt of stijging van 
de immobilienmarkt - De rechter moet 
daarmee rekening houden bij de schat
ting van de aan de onteigende verschul
digde vergoeding. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Wet van 25 juli 1962, art. 5 - Drin
gende omstandigheden - Beoordelings
bevoegdheid van de rechter. 

Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 493. 

ONVERDEELDHEID 

Boedelbeschrijving - Doel, voorwerp, 
karakter en aard van deze akte. 

Concl. eerste adv.-gen. PAuL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

Boedelbeschrijving voor de vereffening 
van de verdeling van een nalatenschap 
- Goederen. die door de partijen bij de 
boedelbeschrijving moeten worden aan
gegeven - Aan inbreng of inkorting 
onderworpen schenkingen. 
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Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

OORLOG 

Oorlogstijd - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Vijandelijkheden in Belgie - Draag
wijdte en grenzen van de overmacht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

OPENBAAR DOMEIN 
Be grip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Prive-domein van openbare personen 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

OPENBAAR MINISTERIE 

Voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van het arbeidshof dat een 
raadsheer in sociale zaken een partij 
voor dat hof mag vertegenwoordigen en 
verdedigen - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Advies van het openbaar ministe
rie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C., 
1975, 397. 

Burgerlijke zaken Ambtshalve 
optreden van het openbaar ministerie bij 
wege van rechtsvordering - Gerechte
lijk Wetboek, art. 138, tweede lid -
Voorziening in cassatie - Onafhanke
lijke vordering van het openbaar minis
terie, zowel t.o.v. de macht van de minis
ter van Justitie, bedoeld in art. 1088 
Ger.W., als t.o.v. de uitoefening door de 
Belgische Staat, o.a. vertegenwoordigd 
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 bes!issing waarvoor het 
openbaar ministerie ambtshalve optreedt 
- Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Bevoegdheid van de leden van het 
arbeidsauditoriaat - Aangelegenheid die 

behoort tot de bevoegdheid van arbeids
gerechten - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 20 jan. 
1981, A.C., 1980-81, nr 290. 

OPENBARE DIENST 

Begrip. 
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. DUMON, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Algemeen beginsel van de continui:teit 
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 onwettigheid - Miskenning van 
het 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 continui:teit 
van de openbare dienst - De goederen 
van een publiekrechtelijke persoon zijn 
niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoer
legging. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

OPENBARE INSTELLING 

Administratieve overheid - Begrip. 
Cone!. 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 bepalingen betreffende de 
samenstelling van de gerechten - Bepa
Jingen die de openbare orde raken. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Internationale openbare orde - Gevol
gen van de internationale openbare orde. 

Cone!. adv.-gen. VELU, 2 april 1981, 
Bull. en Pas., 1981, 835. 
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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 koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Hoofdelijkheid -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst -
Schade door respectieve fouten van ver
scheidene partijen veroorzaakt - Aile 
partijen verplicht de schade jegens de 
benadeelde volledig te vergoeden -
Begrip - Grondslag. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst -
Schade door verscheidene partijen ver
oorzaakt in de uitvoering van hun ver-
bintenissen uit overeenkomst 
Gemeenschappelijke fout - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid Gemeenschappe
lijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. 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 het 
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 ant
binding terug ? 

Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1206. 

Financieringshuur - K.B. nr. 55 van 
10 nov. 1967 - Bevestiging op de ver
huurde goederen van een plaatje met de 
vermelding m leesbare en onuitwrsbare 
lettertekens dat de goederen ergendom 
bliJven van de in financrermgshuur 
gespecialiseerde ondernemmg - M.B. 

van 23 feb. 1968, art. 2, 1", d - Vorm
voorschrift voor de erkenning van de in 
financieringshuur gespecialiseerde 
ondernemingen door de minister van 
Economische Zaken - Vormvoorschrift 
zonder verband met de tegenwerpbaar
heid aan derden en inzonderheid aan de 
curator in het faillissement van de huur
der van het recht van eigendom van de 
verhuurder op de goederen waarop de 
overeenkomst van financieringshuur 
betrekking heeft. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 nov. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 208. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) 

Goedkeuring van de inschrijving -
Kennisgeving - Vorm. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
11 maart 1982, Bull. en Pas., 1982, 
820. 

POLITIEK MISDRIJF 

Gebruik, niettegenstaande vervallen
verklaring, van het recht deel te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publika
tie (artt. 123sexies, 6', en 123nonies Sw.) 
- Misdrijf uit zijn aard geen politiek mis
drijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

POSTERIJEN 

Wereldpostconventie lnstemming 
van de Kamers - Vorm. 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 417. 

Verlies van een aangetekende zending 
- Vergoeding - Bedrag - Binnen
landse dienst - Buitenlandse dienst -
Wet 26 dec. 1956, art. 18 - Machtsover
dracht aan de Koning - Draagwijdte. 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 417. 

PREJUDICIEEL GESCHIL 

Betwisting door de beklaagde van het 
onroerend zakelijk recht waarop de 
telastlegging is gegrond - Prejudicieel 
geschil betreffende de bevoegdheid van 
de burgerlijke rechter - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 7 okt. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 197 

RAAD VAN STATE 

Gezag van de vernietigende arresten 
van de Raad van State 
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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 
machtsoverschrij ding verwerpt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

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 waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden 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 waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoort -
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie 
- Bevoegdheid van het Hof van Cassa
tie, waarbij een voorziening tegen een 
dergelijke beslissing aanhangig is, om 
niet alleen te onderzoeken of het arrest 
van de Raad van State wettelijk gerecht
vaardigd 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. 

Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering al dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 33 - Middel afgeleid uit 

schending van art. 97 Gw. op grond dat 
aan de hand van het bestreden arrest 
het Hof zijn wettelijk toezicht niet kan 
uitoefenen - Ontvankelijk cassatiemid
del. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering al dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 33 - Middel hieruit afgeleid 
dat het arrest van de Raad van State 
met miskenning van de bewijskracht 
van een akte zich o.m. zou hebben uitge
sproken over een andere vordering dan 
die welke voor de Raad was gebracht en 
dat de Raad van State zich derhalve 
onwettig bevoegd of niet bevoegd heeft 
verklaard - Ontvankelijk cassatiemid
del. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Werkelijk onder
werp van de vordering zijnde de erken
ning van een burgerlijk recht - Raad 
van State niet bevoegd. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep tot nietigverklaring van hande· 
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Nietigverklaring 
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor 
een subjectief recht, met name een bur
gerlijk recht - Bevoegdheid van de 
Raad van State. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van de agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
van die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
klaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en met van 
de hoven en rechtbanken van de Rech 
terlijke Macht. 
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Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Bevoegdheid - Nietigverklaring van 
de handelingen van de administratieve 
overheid - Werkloosheid - Werksta-
king Werkloosheidsuitkering 
Beslissing van het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en 
van de directeur van een gewestelijk 
bureau van die Rijksdienst - Bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank - Raad 
van State niet bevoegd om kennis te 
nemen van een verzoek tot nietigverkla
ring van die beslissingen. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 29 jan. 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 315. 

Nietigverklaring van een administra
tieve handeling door de Raad van State 
- Voorwaarden waaronder de gewone 
rechtbank, waarbij een aansprakelijk
heidsvordering aanhangig is, moet 
beslissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

RECHTBANKEN 

Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken -
Draagwijdte van dit algemeen beginsel 
- Verbod voor de rechter zowel het 
voorwerp 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. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas, 1980, 
887. 

Strafzaken Strafvordering 
Beklaagde verwittigd dat hij zich dient 
te verdedigen tegen een andere 
omschrijving van het vervolgde feit -
Mogelijkheid voor de rechter de 
beklaagde te veroordelen op grond van de 
oorspronkelijke omschrijving. 

Noot, R.-A.D., Cass., 30 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 71 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Conclusie van partijen waarin zij 
elke betwisting over het oorzakelijk ver
band tussen schade en misdrijf uitslui
ten - Oorzakelijk verband dat noodza
kelijkerwijze betrekking heeft op het 
misdrijf en derhalve de openbare orde 
raakt - Strafrechter niet gebonden door 
het akkoord van partijen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 14 olct. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 115. 

Rechten van de Mens - Europees Hof 
Rechten van de Mens - Artt. 45, 5°, en 
53 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., volt. 
terechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas, 
1982, 623. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 6-1 - Redelijke termijn 
waarbinnen de zaak moet behandeld 
worden - Begrip. 

Concl. adv.-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 -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6, § 1 - Bepaling niet toepas
selijk op de rechten en verplichtingen 
die hun oorsprong vinden in het publiek 
recht. 

Cone!. proc.-gen. DU!VION, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Recht van degene die gearresteerd 
is om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het pro
ces in vrijheid te worden gesteld -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 5.3 - Begrip. 
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Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 15 april 

1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, artt. 6, lid 1 - Openbaarheid 
voorgeschreven door de beslissingen 
inzake het « vaststellen van burgerlijke 
rechten en verplichtingen » - Tuchtver
volgingen ten laste van geneesheren val
len niet onder de procedure voor de 
berechting van zodanige geschillen, 
omdat de afloop van een tuchtprocedure 
slechts onrechtstreeks bepalend is voor 
de uitoefening van het beroep - De bij 
het Europees Verdrag voorgeschreven 
openbaarheid is onverenigbaar met de 
discretie die in tuchtzaken, zowel in het 
algemeen belang als in het belang van 
de vervolgde wordt opgelegd. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., volt. 
terechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas., 
1982, 623. 

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 alle vonnis
gerechten - Geen afwijking in de bepa
lingen 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. 

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 
vonnis - Debatten heropend op die dag, 
buiten tegenwoordigheid van de 
beklaagde - Getuigen gehoord, nieuwe 
stukken ingediend, nieuwe vorderingen 
van het openbaar ministerie - Geen 
schending van de rechten 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 
rechter omdat hij die maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen - Middel afgeleid uit de schen-

ding van de rechten van de verdediging 
- Toetsing door het Hof - Begrip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C., 
1978, 919. 

Algemeen rechtsbeginsel - Strafza
ken - Voorlopige hechtenis - Geen ver
bod voor de wetgever de uitoefening van 
het recht van verdediging nader te rege
len in een welbepaalde materie zoals die 
van de voorlopige hechtenis, mits hij de 
internationaalrechtelijke normen in acht 
neemt. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

Strafzaken - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf 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 nietigheid 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 Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van het mis
drijf uit onvoorzichtigheid vormt 
Gevolg van deze door tegenstrijdigheid 
aangetaste beslissing op de burgerlijke 
rech tsvordering. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Gezag van gewijsde - Gezag van 
gewijsde door het 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 
gemeenrechtelijk misdrijf en een over-
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treding van de douane- en aeeijnswetten 
oplevert - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
eerste - W ettigheid. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972, 483. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken -
Hoger beroep - Devolutieve kraeht van 
het hoger beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kraeht van 
het hoger beroep en de regels betref
fende het gezag van gewijsde. 

Noot 12, 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 medepliehtigen, die 
later vervolgd zijn. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972, 483. 

Strafzaken - Strafreehter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respeetieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzieh
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorziehtigheid of voorzorg 
oplevert en zelf als misdrijf strafbaar is 
gesteld - Gevolg van deze beslissing op 
de burgerlijke reehtsvordering. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken - Gezag van het gewijsde 
op de strafvordering - Gezag geldt niet 
voor wat niet zeker is gewezen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken - Beslissing van de reeh
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegenstrijdigheid aangetast -
Geen gezag van gewijsde t.a.v. de bur
gerlijke reehtsvordering. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Gezag van gewijsde - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Gezag van gewijsde - Door een bui
tenlandse reehtbank regelmatig gewezen 
vonnis betreffende de staat van de perso-, 
nen - Vonnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde heeft - Voorwaarden. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Besehikkingen op eenzijdig ver
zoeksehrift - Aard van deze besehikkin
gen - Gevolg wat hun gezag van 
gewijsde betreft. 

Noot, A.C., Cass., 22 sept. 1977, A.C., 
1977, 104. 

Burgerlijke zaken - Bes!issing van de 
Hoge Commissie tot Beseherming van de 
Maatsehappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstel!ing 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
!edige uitwerking moet krijgen - Mis
kenning van de kraeht en het gezag van 
gewijsde - Maehtsoversehrijding. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - Besehuldigde vrijgespro
ken door het hof van assisen - Gezag 
van gewijsde van het vrijsprekend arrest 
van het hof van assisen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 323. 

Burgerlijke zaken - Vonnis waarin 
een ander vonnis wordt uitgelegd, met 
het oog op het nemen van een beslissing 
- Geen gezag van gewijsde wat betreft 
de betekenis en de draagwijdte van de 
uitgelegde beslissing. 

Noot, F.D., Cass., 6 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 167. 

Nietigverklaring van een administra
tieve handeling door de Raad van State 
- Voorwaarden waaronder de gewone 
reehtbank, waarbij een aansprake!ijk
heidsvordering aanhangig is, moet 
beslissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas, 1982, 1056. 

RECHTERLIJKE MACHT 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 juli 
1962 - Nagaan of de bij de wet voorge
sehreven formaliteiten vervuld zijn -
Uitsluitende bevoegdheid van de hoven 
en reehtbanken. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C.., 
1972, 606. 
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De reehters worden voor het Ieven 

benoemd - Reehtvaardiging en draag
wijdte van het grondwettelijk beginsel. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verpliehte inruststelling van de ma
gistraat van de reehterlijke orde - Voor
waarden voor een grondwettelijk ver
pliehte inruststelling van de reehter -
Leeftijd waarop de verpliehte inruststel
ling van de reehter niet grondwettelijk 
is. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verpliehte inruststelling van de reeh
ter en van de magistraat van het open
baar ministerie - Emeritaat - Begrip 
- Voorwaarden waaronder de reehter 
en de magistraat van het openbaar 
ministerie aanspraak hebben op het 
emeritaat. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verpliehte inruststelling van de reeh
ter - Emeritaat - Gevolgen van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat; 
alles wat aan zijn ambt verbonden is, 
buiten het reeht om te oordelen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verpliehte 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 het 
openbaar ministerie toegekend. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Toezieht van de hoven en reehtbanken 
ingevolge art. 107 van de Grondwet op 
de besluiten genomen kraehtens de wet
ten inzake bijzondere en buitengewone 
bevoegdheden - Doe!, aard en omvang 
van dit toezieht. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koninklijke besluiten genomen kraeh
tens de in art. 78 van de Grondwet 
bedoelde bijzondere wetten - Konink
lijke besluiten die nodig zijn voor de uit
voering van de wetten genomen met toe
passing van art. 67 van de Grondwet -
Overeenstemming van deze koninklijke 
besluiten met de Grondwet, de reeht
streeks toe te passen regels van inter
nationale verdragen, de wetten en de 
deereten van de eultuurraden - Toe
zieht van de hoven en reehtbanken -
Doe!, aard en omvang. 

Cone!. eerste adv.-gen. 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 - Wetboek 
van Strafvordering, artt. 479, 481 en 
482 - Hof van Cassatie neemt van de 
zaak kennis na overzending van de stuk
ken door de minister van Justitie -
Indien daartoe grand bestaat, verwijst 
het Hof van Cassatie naar een onder
zoeksmagistraat, hetzij naar een hof van 
beroep van buiten het reehtsgebied waar 
de betrokken magistraat zijn ambt uitoe
fent. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Redevoeringen uitgesproken en ge
sehriften overgelegd door magistraten in 
de uitoefening van hun ambt - Ma
gistraten van het openbaar ministerie -
Redevoeringen en gesehriften waarom
trent geen strafvervolging kan worden 
ingesteld. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
9 mei 1978, A.C., 1978, 1051. 

Weigering van de reehter een gemeen
teverordening toe te passen - Toezieht 
op de gepastheid van de verordening -
Machtsoversehrijding van de reehter. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

De hoven en reehtbanken hebben het 
reeht na te gaan of die verordening aan 
maehtsafwending lijdt. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Gepastheid van een gemeenteverorde
Toezicht op de overeenstemming van ning - Geen toezieht van de Reehter-

de wet met de Grondwet. ,Iijke Macht. 
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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. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Bevoegdheid van de rechter om, op 
verzoek van een partij, een publiekrech
telijke persoon tot een dwangsom te ver
oordelen, indien de hoofdveroordeling 
niet ten uitvoer wordt gelegd. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Beroep bij de Raad van State -
Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Nietigverklaring 
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor 
een subjectief recht, met name een bur
gerlijk recht - Bevoegdheid van de 
Raad van State en niet van de hoven en 
rechtbanken van de Rechterlijke Macht. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van een agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
door die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
klaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep bij de Raad van State -
Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Werkelijk onder
werp van de vordering zijnde de erken
ning van een burgerlijk recht - Raad 
van State niet bevoegd. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

RECHTERLIJKE 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.-gen. 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. proc.-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 - Een zelfde zaak in de 
zin van die bepaling - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 292 
Beslissing van het hof van beroep op de 
strafvordering waaraan een rechter deel
neemt die vroeger in de zaak als onder
zoeksrechter is opgetreden - Nietigheid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 18 maart 
1981, voltallige terechtzitting, A.C., 
1980-81, nr. 413. 

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 rechtsbe
ginsel. 
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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. 

Concl. 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. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

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, verplichtingen, 
verboden en beletselen die uit dat rechts
beginsel 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 - Alge
meen rechtsbeginsel waaruit die voor
rang 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. 

Non bis in idem Aard en draag-
wijdte van het beginsel. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 
Burgerlijke zaken - Middel in de akte 

van hager beroep uiteengezet - Appel
lant niet verschenen - Beslissing bij 
verstek gewezen - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, 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 maart 1977, A.C., 
1977, 782. 

Strafzaken - Arrest waarin wordt 
vastgesteld dat de vetzetdoende partij 
niet is verschenen - Regelmatig gemoti
veerde 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. 

Begrip en aard - Tegenstrijdigheid 
tussen redenen of tussen redenen en een 
beslissing - Reden waarop een beslis
sing is gegrond - Beslissing of reden 
onwettig wegens een andere reden -
Verschil - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 9 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 18. 

Strafzaken - Veroordelende beslis
sing op de strafvordering - Te vermel
den wettelijke bepalingen - Aangevulde 
of gewijzigde bepalingen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

Tuchtzaken - Orde der Geneesheren 
- Beslissingen van de raden van de 
Orde - Redengeving - K.B. 6 februari 
1970, art. 26, en Grondwet, art. 97 -
Be grip. 

Noot, A.T., Cass., 23 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 135. 

Burgerlijke zaken - Omstandige con
clusie in feite en in rechte - Omvang 
van de motiveringsverplichting 
Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 160. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

Strafzaken - Beschikking van de 
raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt 
gecontraventionaliseerd - Vonnis van 
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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 onbe
kend is gebleven en door haar ook niet 
buiten beschouwing is gelaten - Beslis
singen die in kracht van gewijsde zijn 
gegaan - Regeling van rechtsgebied -
Toezicht door het Hof - Vernietiging 
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 
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. 

Burgerlijke zaken - Beslissing op 
grand waarvan het verzoek tot regeling 
van rechtsgebied ontvankelijk is 
Be grip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 jan. 
1982, A.C., 1981-82, nr. 282. 

REKENHOF 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Grondwet, art. 116 - Bevoegdheid 
van het Rekenhof - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull., en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige 
tegenover de Staatskas - Begrip - Toe
zicht en controle van het Rekenhof zon
der dat zulks bij een wet is voorgeschre
ven. 

Concl. eerste adv.-gen. 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. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige 
tegenover de Staatskas - Staatskas, 
openbare gelden - Begrippen. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaar
heid van de terechtzittingen en uitspraak 
van de vonnissen in openbare terechtzit
ting - Bepalingen niet toepasselijk op 
het Rekenhof - Openbaarheid niet voor
geschreven bij een bijzondere wetsbepa
ling. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Nazien en verevenen van de rekenin
gen van een rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Procedure - Bij de wet 
ingestelde procedure waarbij geen mon
delinge en openbare behandeling op 
tegenspraak met pleidooien is voorge
schreven - Beroep daartegen op mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging uitge
sloten voor rekenplichtige. tegenover de 
Staatskas. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Rechten en verplichtingen van eep. 
rekenplichtige tegenover de Staatskas -
Aard. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Nazien en verevenen van de rekenin
gen van hen die rekenplichtig zijn tegen
over de Staatskas - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. § 1 - Open
bare behandeling - Niet toepasselijke 
bepalingen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Rekenplichtige die door een rechtscol
lege van de Rechterlijke Macht is ver
oordeeld om aan de Staat schadevergoe
ding te betalen wegens verduisteringen 
in de uitoefening van zijn ambt -
Opdracht van het Rekenhof om de reke
ningen van die rekenplichtige na te zien 
en te verevenen en hem, in voorkomend 
geval, te veroordelen om het tekort aan 
te zuiveren - Bevoegdheid van het 
Rekenhof en begrenzing van de bevoegd
heid van de Staat. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Rekenplichtige die ontvangen geld
sommen voor zijn eigen gebruik heeft 
besteed - Interest verschuldigd te reke
nen van het tijdstip waarop hij van die 
sommen gebruik heeft gemaakt - Bur-
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gerlijke Wetboek, art. 1996 - Verduiste
ringen gepleegd op verschillende data -
Omstandigheden van de zaak waaruit 
niet kan worden opgemaakt op welke 
datum iedere geldsom is verduisterd -
Bepaling door de rechter van een gemid
delde datum waarop voor iedere geldsom 
interest begint te lopen - Wettigheid -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

REKENING-COURANT 

Be grip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Zekerheidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening-courant 
- Faillietverklaring van de schuldeiser 
- Termijn van staking van betaling -
Voorwaarden waaronder de zekerheid 
geldig is en tegen de massa kan worden 
opgeworpen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 

E~m enkel opzet - E~m enkele straf -
Grondslag - Rechtsregel neergelegd in 
art. 65 Sw. 

Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 

SCHEIDING VAN MACHTEN 

Onrechtmatige daad van een 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 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 

Beschikbaar gedeelte tussen echtgeno
ten - Gebruikmaking van een tussenper
soon - Vermoeden van art. 1100 van het 
Burgerlijk Wetboek - Uitlegging -Toe
passingsgebied. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
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. 

Legaat van eens anders zaak - Nie
tigheid - Burgerlijk Wetboek, art. 1021 
- Legaat van een onverdeelde zaak -
Wettigheid - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 462. 

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 - Verze
keringsinstelling die geheel of gedeelte
lijk de hospitalisatiekosten van de 
getroffene van een ongeval heeft betaald 
- Vordering tot indeplaatsstelling tegen 
de derde die voor het ongeval aansprake
lijk is - Voorwaarden en modaliteiten. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
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. 

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. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Mijnwerkers - Nationaal Pensioen
fonds voor Mijnwerkers - Administra-
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teur-generaal van dit fonds - Opdrach
ten. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Werknemers - Bijdragen, bijdrageop
slag en nalatigheidsinterest - Gerechte
lijk akkoord geen uitwerking. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Werknemers - Werknemers in het 
buitenland tewerkgesteld door een in 
Belgie 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 ver
schuldigd in geval van volledig of gedeel
telijk 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. 

STEDEBOUW 
Wet van 19 maart 1962, art. 65 - Vor

dering tot herstel - Aard van de beslis
sing. 

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. 

Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw 29 maart 1962 - Bouwvergunning 
- Intrekking - Voorwaarden. 

Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 27. 

STRAF 

Eendaadse samenloop - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, 
A.C., 1971, 51. 

Materii:He 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 slechts een 
enkele straf uit te spreken, wanneer eeri 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestanddeel vormt 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. 

Verbeurdverklaring Vernietiging 
beperkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij verbeurdverklaring wordt bevo
len - Verbeurdverklaring die niet kan 
worden uitgesproken door het verwij
zingsgerecht omdat definitief is beslist 
dat het onwettig verbeurdverklaarde 
voorwerp niet de eigendom is van de 
veroordeelde - V ernietiging zonder ver-
wijzing. , 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 37. 

Douane en accijnzen - Collectief mis
drijf - Samenvoeging van de geldboeten 
- Toepassing van art. 100 Sw. en van de 
regel neergelegd in art. 65 van dat wet
hoek. 

Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 
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TAALGEBRUIK 

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 - Geen afwijking in de bepa
lingen 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. 

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, AT., 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. 

Noot, AT., Cass., 14 mei 1976, A.C., 
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 rechtspleging in 
de andere taal - Wet van 15 juni 1935, 
art. 4, §§ 1 en 2 - Verweerder, rechts
persoon, die in persoon verschijnt 
Beoordeling van de taalkennis van de 
natuurlijke rechtspersonen die voor de 
rechtspersoon verschij nen. 

Concl. eerste adv.-gen. 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 
ondernemingen - Decreet van de Cul
tuurraad voor de NederlandseCultuurge
meenschap van 19 juli 1973 - Toepas
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 ex
ploitatiezetel in het Franse taalgebied is 
gevestigd - In het Nederlandse taalge
bied tewerkgestelde werknemer - Taal 
waarin de brief moet worden gesteld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

TERUGVORDERING 

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 betreffende de terug
vordering wordt niets gewijzigd » -
Draagwijdte van deze wettelijke bepa
ling. 

Concl. adv.-gen. 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. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Terugvordering van koopwaren die 
aan de gefailleerde zijn verzonden en 
waarvan de « overgave » niet is geschied 
in diens magazijnen of in die van de 
commissionair die gelast is ze voor reke
ning van de gefailleerde te verkopen -
Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851), art. 568 - Gefailleerde -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 
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TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

Vrijwillige hetaling van een verjaarde 
sehuld - Geen eis tot terugvordering 
van het hetaalde. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

TUSSENKOMST 

Burgerlijke zaken - Gereehtelijk Wet
hoek, artt. 811 tot 814 - Gelden die 
hepalingen voor het Hof van Cassatie ? 

Noten 1 en 2, F.D., Cass., 19 april 1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

UITVOERBAARVERKLARING 

Door een huitenlandse reehthank 
regelmatig gewezen vonnis hetreffende 
de staat van de personen - Vonnis dat 
gevolg heeft in Belgie ongeaeht elke uit
voerhaarverklaring, met uitsluiting van 
elke daad van tenuitvoerlegging op de 
goederen of van dwang op de personen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

UITVOERENDE MACHT 

Bevoegdheden van de Koning Toe-
kenningshevoegdheid. 

Cone!. proe.-gen. (iANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Bestuur - Geen afwijking voor het 
hestuur inzake aansprakelijkheid huiten 
overeenkomst. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH; Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Geen soevereiniteit. 
Cone!. proe.-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 
hijzondere wstten kraehtens de Grand
wet zelf uitgevaardigd - Bijzondere wet
ten waardoor de uitoefening van de ver
ordenende maeht van de Koning huiten 
de door art. 67 van de Grondwet gestelde 
grenzen worden uitgehreid. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koning Bevoegdheden van de 
Koning - Grondwet, art. 67 - Verorde-

nende hevoegdheid van de Koning voor 
de uitvoering van de wetten - Aard en 
grenzen van deze hevoegdheid. 

Cone!. proe.-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 door 
hijz'lndere wetten kraehtens de Grand
wet zelf uitgevaardigd - Onderseheid. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

Boedelhesehrijving voor de vereffening 
en de verdeling van een nalatensehap -
Partij in de hoedelhesehrijving die 
wetens nalaat een schenking onder de 
levenden aan te geven, die zij vanwege 
de erflater ontvangen heeft - Boedelhe
sehrijving die een valsheid in openhare 
geschriften is. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

Valsheid in gesehriften - Toevoeging 
van de vermelding van degene voor wie 
het aval is gegeven - Materieel hestand
dee! van een valsheid in gesehriften -
Voorwaarden. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181 

VENNOOTSCHAP 

Handelsvennootsehap - In reehte ver
sehijnen in persoon - Mogelijkheden. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Europese Gemeensehappen - Ven
nootsehap 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 fiseaal gehied. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Handelsvennootseha p Invereffe-
ningstelling - Sehuldeisers wier sehuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling .- Gelijkheid bij de verde
ling van het maatsehappelijk vermogen, 
onverminderd de reehten van de hevoor
reehte sehuldeisers. 
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Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., I 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
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 schuld
eiser wiens schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Recht 
van deze schuldeiser zijn schuldvorde
ring gerechtelijk te doen vaststellen -
Verzet van de vennootschap tegen de 
daden van tenuitvoerlegging - Verzet 
gegrond indien de rechten 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 schuld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootschap - Invereffe
ningstelling - Niet bevoorrechte schuld
eisers wier schuldvordering is ontstaan 
v66r de invereffeningstelling - Schor
sing van de loop van de interesten ~n de 
verhoudingen tussen deze schuldersers, 
wanneer het maatschappelijk vermogen 
geen betaling van deze interesten moge
lijk 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 - Eenpersoonsvennoot
schap opgericht in Belgie - Artt. 1 van 
de gecoiirdineerde wetten op de handels
vennootschappen en 1832 van het Bur
gerlijk 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 openbare orde 
- Eenpersoonsvennootschap die in prin
cipe 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 internationale openbare orde 
- Belgische rechter die de vordering 
van zodanige eenpersoonsvennootschap 
niet ontvankelijk verklaart om de enkele 
reden dat de vennootschap een eenper
soonsvennootschap is - Schending van 
genoemd art. 196. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 558. 

VERBERGING VAN MISDADIGERS 

Strafwetboek, art. 339 - « Vervolgde 
persoon » - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1982, Bull en Pas., 1982, 1213. 
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VERBINTENIS 

Forclusie - Voorwaarden voor over
macht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Overmacht - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter en toezicht 
van het Hof. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Betaling - Uitstel van betaling door 
de rechter verleend - Burgerlijk Wet
hoek, art. 1244 - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C., 
1978, 45. 

Verbintenis of verplichting ontstaan 
uit eenzijdige wilsverklaring - Begrip. 

Cone!. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke zaken - Vrijwillige beta
ling van een verjaarde schuld - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke rechtsvordering - Burger
lijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf - Wet van 17 april 1878, 
artt. 24, 26 en 27 - Rechtsvordering ver
jaard na verloop van vijf jaren te reke
nen van de dag waarop het bij de wet 
als misdrijf omschreven feit is gepleegd 
- Rechtsvordering die niet v66r de 
strafvordering kan verjaard zijn. 

Cone!. 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-nale
ving van de opgelegde voorwaarden -
Verjaring van de vordering tot herroe
ping en tot uitspraak van de veroorde
ling wegens de feiten die aanleiding heb
ben gegeven tot de probatieopschorting 
- Verjaring die kan worden gestuit en 
geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Verj aring van de strafvordering 
- Omstandigheid zonder gevolg op de 
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Noot, J.V., Cass., 29 nov. 1978, A.C., 
1978-79, 360. 

Strafzaken - De verjaring 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 centrum 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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. 
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Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 

31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het verzet 
naar gelang die al dan niet ontvankelijk 
(eventueel ongedaan) wordt verklaard -
Gevolgen inzonderheid m.b.t. de verja
ring van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 101. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring voortvloeiende uit een misdrijf -
Strafvordering verjaard voordat zij bij 
de strafrechter is aangebracht - Ken
nisneming van de burgerlijke rechtsvor
dering door de strafrechter niet meer 
mogelijk. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

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. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A.C., 1978, 446. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING 
Uitstel van de tenuitvoerlegging van 

de straffen - Wet van 29 juni 1964, 
art. 8 - Rechtscolleges kunnen dit uit
stel 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. 

Probatieopschorting - Herroeping van 
de probatieopschorting wegens niet-nale
ving van de opgelegde voorwaarden -
Verjaring van de vordering tot herroe
ping en tot uitspraak van de veroorde
ling wegens de feiten die aanleiding heb
ben gegeven tot de probatieopschorting 
- Verjaring die kan worden gestuit en 
geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

VERWIJZING NA CASSATIE 

Tuchtzaken - Vernietiging van de 
beslissing van een gemengde raad van 
beroep van de Orde der Dierenartsen -
Vernietiging beperkt tot de veroordeling 
van de dierenarts in de kosten van het 
tuchtgeding - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken - Vernietiging beperkt tot 
het beschikkende gedeelte waarbij ver
beurdverklaring wordt bevolen - Ver
beurdverklaring die niet kan worden uit
gesproken door het verwijzingsgerecht 
omdat definitief is beslist dat het onwet
tig verbeurdverklaarde voorwerp niet de 
eigendom is van de veroordeelde - Ver
nietiging zonder verwijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 37. 

Strafzaken - Strafvordering verjaard 
voordat zij bij de strafrechter is inge
steld - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering - Vernietiging zonder 
verwijzing. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

Bevoegdheden van de verwijzingsrech
ter - Burgerlijke zaken - Gevolg 
beperkt tot de draagwijdte van het aan

. genomen middel. 
Concl. proc.-gen. R. CHARLES, Cass., 

21 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1226. 

VERZEKERING 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Gestolen 
voertuig - Heling - Heler uitgesloten 
uit de verzekering. 

Noot, E.K., Cass., 6 dec. 1971, A.C., 
1972, 342. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen Fout 
gepleegd door de lasthebbers of aange
stelden van de werkgever - Verzeke
raar tegen de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de werkgever is voor het 
geheel jegens de getroffenen aansprake
lijk, zelfs indien dezen in dienst zijn van 
de werkgever. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Arbeidsongeval - Ongeval op de wet 
naar of van het werk - Ongeval te wij
ten aan de fout van de aangestelde van 
de werkgever van de getroffene - Aan-
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gestelde gedekt door de verzekering 
tegen burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever - Subrogatoire 
vordering van de verzekeraar-ar
beidsongevallen tegen de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever - Grondslag van 
deze vordering. · 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Verhaal van de verzekeraar op de 
bestuurder die niet de verzekeringnemer 
is, in geval van grove fout van deze 
bestuurder - Grondslag van dit verhaal. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976, 401. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Verzeke
raar die is tussengekomen in het geding 
en ·die aileen hoger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing tot veroordeling 
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit 
hager beroep zowel t.a.v. de burgerlijke 
partij als van de verzekerde. 

Noot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A.C., 
1978, 431. 

W.A.M.-verzekering W.A.M.-wet, 
art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt 
door de bestuurder van het verzekerde 
voertuig - Bewering van de verzekeraar 
dat het voertuig gestolen was - Bewijs 
van de diefstal - Bewijslast. 

Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 241. 

VERZET 

Strafzaken - Termijn waarbinnen het 
verzet moet worden gedaan - Gevolg 
van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Strafzaken - Strafvordering - Beslis
sing die de beklaagde bij verstek veroor
deelt - Verzet - Eiser in verzet ver
schijnt niet tijdens de voor de behande
ling van het verzet gestelde terechtzit
ting - Verzet ongedaan verklaard zon
der dat het openbaar ministerie dit heeft 
gevorderd - Wettigheid. 

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, doch bovendien ont
zetting van de in art. 31 Sw. vermelde 
rechten uitspreekt - Wettigheid. 

Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

Gevolgen van het vonnis op verzet. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Strafzaken - Hof van assisen - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarbij de veroordeelde bij verstek 
wordt veroordeeld - Beslissing voor ver
zet vatbaar, ook al is zij op tegenspraak 
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. 

Strafzaken - Wetboek van Strafvorde
ring, art. 208 - Verzet tegen een ver
stekarrest - Brengt dagvaarding mee 
tegen de eerste terechtzitting na het ver
strijken van de termijn van die bepaling 
- Verlenen van een cedel tot verkorting 
van de termijn in dringende gevallen 
niet mogelijk. 

Noot, J.V., Cass., 29 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 129. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het ver
zet, naar gelang dit al dan niet ontvanke
lijk (eventueel ongedaan) wordt ver
klaard - Gevolgen inzonderheid m.b.t. 
de verjaring van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 101. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

Burgerlijke zaken - Verschijning van 
een handelsvennootschap in persoon -
Mogelijkheden. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Burgerlijke zaken - Verschijning in 
rechte - Pleiten - Onderscheid. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
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 VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 
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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 - Rec!1ter 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 - Bestreden 
beslissing - Voorwaarden voor de ont
vankelijkheid 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 geYn
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grand 
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. 

Burgerlijke zaken en strafzaken -
Beslissing of maatregel van inwendige 
aard - Be grip - W anneer kan tegen 
een beslissiLg of een maatregel van die 
aard een rechtsmiddel en meer bepaald 
hager beroep worden ingesteld ? 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

VOOGDIJ 

Eiser tot cassatie als vader en wette
lijk voogd van zijn minderjarige kinde
ren - Zaak in verband met de minne
lijke verdeling van onroerende goederen 
waarvan hij samen met zijn minderja
rige kinderen de onverdeelde eigendom 
bezit - Machtiging van de familieraad 
vereist om een cassatieberoep in te stel
len. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 jan. 
1982, Bull. en Pas., 1982, 595. 

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 - Ver
hoor van de verdachte door de onder
zoeksrechter, aangevangen v66r het ver
strijken van de vierentwintig uren en 
zonder onderbreking voortgezet, doch 
beeindigd kart na het verstrijken ervan 
- Bevel tot aanhouding uitgevaardigd 
en betekend onmiddellijk na afloop van 
het verhoor - Wettigheid van die hech
tenis. 

Noot 2, A.T., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1976, 1021. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet van 20 april 1874, artt. 
4 en 5 - Vertegenwoordiging van de 
verdachte. 

Noot, F.C., Cass., 6 sept. 1976, A.C., 
1977, 17. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Arrest van de kamer van inbe-
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schuldigingstelling in eerste en laatste 
aanleg gewezen - Cassatie - Gevolgen 
t.a.v. het in hechtenis houden van de ver
dachte. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

ling van een borgsom - Ontvankelijk 
cassatieberoep. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312. 

14 juni 1977, A.C., 1977, 1058. VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
Handhaving van de voorlopige hechte

nis - Wet van 20 april 1874, art. 5 -
Bezwaren - Redengeving - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
14 juni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Bevel tot aanhouding - Uitreiking 
van het bevel - Toe te passen wettelijke 
bepalingen. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 10 okt. 
1979, Bu./1. 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 het dossier aan de verdachte of zijn 
raadsman - Mededeling bij de wet niet 
toegelaten. 

Cone!. adv.-gen. COLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen - Verdachte wiens 
verblijf in Belgie is gevestigd - Reden
geving - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. COLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding door de onder
zoeksrechter uitgevaardigd - Termijn 
van vierentwintig uren bij art. 93 Sv. 
gesteld voor de ondervraging van de ver
dachte - Draagwijdte van die bepaling 
t.o.v. art. 7 Gw. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Recht van degene die gearresteerd 
is om binnen een redelijke termijn te 
worden berecht of hangende het proces 
in vrijheid te worden gesteld - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 5.3 - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 15 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

Bevel tot aanhouding - Bevel ver
leend ingevolge een bevel met als 
opschrift « tot medebrenging » - Wettig
heid - Vereisten. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1982, A.C., 1981-82, nr. 323. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Cassatieberoep van d.e verdachte 
- Latere invrijheidstelling tegen beta-

Voorrecht van de verkoper van 
bedrijfsuitrustingsmaterieel - Samen
loop van dit voorrecht en van het voor
recht van de schuldeiser die een pand 
heeft op de handelszaak. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 sept. 1972, Bull. en Pas., 1973, 103. 

Wettelijke hypotheek tot waarborg van 
directe belastingen - Inschrijving van 
deze hypotheek - Gevolgen voor de ver
koop van het onroerend goed die v66r de 
inschrijving heeft plaatsgehad, doch niet 
is overgeschreven. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Burgerlijke zaken - Voorziening van 
een handelsvennootschap - Regelmatig
heid van de lastgeving van de advocaat 
bij het Hof van Cassatie, die de eisen
de vennootschap vertegenwoordigt -
Bewijs - Onderscheid. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 22 okt. 1971, A.C., 1972, 196. 

Termijn - Strafzaken - Bescherming 
van de maatschappij - Verdachte onder 
aanhoudingsbevel door de raadkamer 
ge'interneerd wegens feiten waarvan het 
bevel tot aanhouding melding maakt -
Hoger beroep van de verdachte 
Kamer van inbeschuldigingstelling die, 
voordat zij zich over het hoger beroep 
uitspreekt, de eiser in hoger beroep in 
observatie stelt of die later beslist deze 
inobservatiestelling te verlengen - Voor
ziening tegen dit arrest v66r de eindbe
slissing - Niet ontvankelijkheid. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Tuchtzaken - Wanneer heeft het cas
satieberoep opschortende 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 
Gerechtelijk Wetboek - Beslissing alvo
rens recht te doen. 

Noot, -F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 765. 
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beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Beslissing of maatregel 
van inwendige aard, als bedoeld in 
art. 1046 van het Gerechtelijk 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 verplich
ting van enige bijzondere volmacht te 
doen blijken. 

Noot, J.V., Cass., 5 feb. 1976, A.C., 1976, 
662. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Tuchtzaken - Beslissing 
van de tuchtraad van de balies van het 
rechtsgebied van een hof van beroep -
Procureur-generaal bij dit hof en betrok
ken advocaat. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
3 juni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Personen tegen wie een cassatieberoep 
kan worden ingesteld - 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 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. 

Afstand - 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 - Cas
satieberoep mgediend namens een bui
tenlandse fe1telijke veremgmg - Ont
vankehjkheid - Voorwaarden. 

Concl. adv -gen. J VELU, Cass., 
11 Jan 1979, Bull. en Pas., 1979, 521 

Beslissingen waa:rtegen cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Onwettige verlenging door de gei:nter
neerde van het aan hem toegekende ver
lof - Commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij wordt gelast dat 
die gei:nterneerde in een bepaalde inrich
ting zal worden opgenomen - Niet ont
vankelijke 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 cas
satieberoep - Openbare orde in gevaar 
gebracht door een toestand die moet 
worden verholpen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, 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 beslissing 
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. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Arrest van het Rekenhof 

Cassatieberoep betekend aan de 
raadsheer in het Rekenhof die als open
baar ministerie optreedt - Gevallen 
waarin zodanig cassatieberoep ontvanke
lijk is. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen tegen wie cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Arrest van het 
Rekenhof - Arrest waarin de eindreke
ning van een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas wordt afgesloten - Cassa
tieberoep van de rekenplichtige - Ver
weerder - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
~e voorzien - Strafzaken - Arrest van 
buitenvervolgingstelling - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 10 dec. 
1980, A.C., 1980-81, nr 219 
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waartegen cassatieberoep openstaat -
Beslissing vernietigd ten gevolge van 
een cassatiearrest - Ontvankelijkheid 
- Onderscheid - Beslissing van v66r of 
na het cassatiearrest. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 464. 

Vorm - Tuchtzaken - Onderzoeks
raad voor de Zeevaart - Cassatieberoep 
van de partij tegen wie een tuchtsanctie 
is uitgesproken - Memorie ingediend 
door de Rijkscommissaris bij de Onder
zoeksraad voor de Zeevaart - Cassatie
beroep ontvankelijk. 

Noot, B.J.B., Cass., 24 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 196. 

Termijn - Strafzaken - Beschikking 
van verwijzing, met invrijheidstelling -
Verzet van de procureur des Konings -
Handhaving van de hechtenis door de 
kamer van inbeschuldigingstelling- Cas
satieberoep van de beklaagde onmiddel
lijk ontvankelijk. 

Noot, R.D., Cass., 15 dec. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 258. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Eiser tot cassatie, als 
vader en wettige voogd van zijn minder
jarige kinderen - Zaak in verband met 
de minnelijke verdeling van onroerende 
goederen waarvan de eiser samen met 
zijn minderjarige kinderen de onver
deelde eigendom bezit - Machtiging van 
de familieraad vereist om cassatieberoep 
in te stellen. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 jan. 
1982, Bull. en Pas., 1982, 595. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer dat er geen grond is om 
het bevel tot aanhouding te bevestigen 
- Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot bevestiging van de 
beschikking - Cassatieberoep tegen dat 
arrest - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
20 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 620. 

Termijn - Strafzaken - Beschikking 
van de raadkamer waarbij de verdachte 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen - Verzet van de verdachte -
Verdachte werpt voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de onbevoegdheid 
van de raadkamer ratione loci op -
Arrest dat het verzet ontvankelijk ver
klaart doch ongegrond - Arrest dat uit
spraak doet over de bevoegdheid van de 

raadkamer - Voorziening van de ver
dachte v66r de eindbeslissing ontvanke
lijk. 

Noot, A.T., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82, 
nr. 333. 

Termijn - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij een vor
dering tot internering aanhangig is -
Beslissing van de kamer van inbeschul
digingstelling dat de verdachte het feit 
heeft gepleegd, dat dit feit als een moord 
moet worden omschreven en dat de ver
dachte zich op het ogenblik van het feit 
bevond in een staat als bepaald in art. 1 
Wet Bescherming Maatschappij - Des
kundigenonderzoek bevolen om na te 
gaan in welke staat de verdachte zich nu 
bevindt - Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 502. 

Termijn - Strafzaken - Nieuwe wet 
tot verlenging van de voorzieningster
mijn. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 494. 

Voorlopige hechtenis - Bevestiging 
van het bevel tot aanhouding - Cassa
tieberoep van de verdachte - Latere 
invrijheidstelling tegen betaling van een 
borgsom - Cassatieberoep niettemin 
ontvankelijk. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas, 1982, 1312. 

Beroep van de vreemdeling die bij 
administratieve beslissing van zijn vrij
heid is beroofd - Aanneming van dat 
beroep door de kamer van inbeschuldi
gingstelling - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal bij het hof van 
beroep - Ontvankelijk cassatieberoep. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312. 

VORDERING 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. 
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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. 

Rechter bij wie een vordering aanhan
gig is die op een bepaling van vreemd 
recht is gegrond - De rechter is ver
plicht de betekenis en de draagwij~te 
van die bepaling na te gaan - Begnp. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

VREEMDELINGEN 

Beroep van de vreemdeling die bij 
administratieve beslissing van zijn vrij
heid is beroofd - Procedure voor de 
raadkamer - Geen inzage van het dos
sier bij de eerste verschijning. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1305. 

VREEMDE WET 

Rechter bij wie een vordering aanhan
gig is die gegrond is op een bepaling van 
vreemd recht - De rechter is verplicht 
de betekenis en de draagwijdte van die 
bepaling na te gaan - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

VRIJHEID VAN VERENIGING 

Grondwet, art. 20 - Grenzen van de 
vrijheid van vereniging. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Toekenning door de werkgever van 
voordelen aan werknemers die bij vakor
gamsabes zijn aangesloten - Geen aan
tasting van de vrijhe1d van veremging en 
geen bmtencontractuele fout - Vereiste. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 27 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 964. 

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 - Wij
zigingen die noodzakelijk zijn in het 
belang van de wegen - Betekenis van 
het woord << wegen ». 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
20 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

WEGVERKEER 
Rijbewijs en leervergunning - Inter

nationaal verdrag nopens het wegver
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 Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen toe
passing 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 bewij s van deze 
inschrijving - Besturen van een motor
voertuig op een openbare plaats - Ver
plichting om houder te zijn van een door 
de Belgische overheid afgegeven rijbe
wijs of leervergunning. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

WERKLOOSHEID 

WachthJd- Werknemer met mt e1gen 
wil verkorte werkbJd, m de zm van 
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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. wor
den verhoogd. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254. 

WETGEVENDE MACHT 

Bevoegdheidsconflict Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet - Strij
digheid vastgesteld door het Hof - Ver
zending naar de Wetgevende Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 

Interpretatieve wet - Geen terugwer
king, maar een wet die een geheel vormt 
met de gei:nterpreteerde wet. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Procedurewet - Onmiddellijk van toe
passing. 

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. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Dwingende wet Schending 
Sanctie 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 -
Be grip. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

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 hoger beroep - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt. 
1967 houdende dit wetboek, overgangsbe
palingen, 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 het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C., 
1974, 525. 

Wetten inzake bijzondere bevoegdhe
den - Besluiten door de Koning gene
men krachtens een wet inzake bijzon
dere bevoegdheden - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Wetten inzake buitengewone bevoegd
heden - Besluiten door de Koning gene
men krachtens een wet inzake buitenge
wone bevoegdheden - Begrip. 
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Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Wet van openbare orde - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Wet - Afkondiging - Begrip en 
gevolgen. 

Concl. eerste adv.-gen. 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. DUMON, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels 
van dit wetboek zijn van toepassing op 
alle 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 gemeen
schapsrecht vinden geen toepassing op 
de wetten, in de zin van de artt. 608 en 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek -
Deze bepalingen kunnen eventueel van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
besluiten tot vereniging tussen onderne
mingen, goedgekeurd door wetten die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 7 
jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

Verordeningsbeslissingen van overhe
den of diensten bestaande binnen het 
raam van de decentralisatie der besturen 
- Wetten in de zin van art. 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bevoegdheid van een bestuursoverheid 
haar eigen beslissingen te interpreteren 
- Grenzen van deze bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Circulaire van de bestuursoverheid -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 3 maart 
1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bekendmaking - Gemeenteverorde
ning ter uitvoering van de artt. 60 en 
61 van de wet van 29 maart 1962 betref
fende de ruimtelijke ordening en de ste
debouw - Verordening die bij konink
lijk besluit moet worden goedgekeurd -
Koninklijk besluit dat uiteraard tot open
baar nut strekt - Koninklijk besluit dat 
bij uittreksel of bij vermelding in het 
Belgisch Staatsblad moet worden 
bekendgemaakt. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
29 nov. 1977, A.C., 1978, 360. 

Bevoegdheidsconflict Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet - Strij
digheid vastgesteld door het Hof - Ver
zending naar de W etgevende Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 

De rechter mag geen toepassing 
maken van internrechtelijke bepalingen 
die in strijd zijn met die regels - Alge
meen rechtsbeginsel waaruit die voor
rang wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Interpretatie - Advies van de Franse 
Raad van State waarin bij het begin van 
de XIXe eeuw een wet is ge!nterpreteerd 
- Voor Belgie geen interpretatie van 
overheidswege of authentieke interpreta
tie. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Intrekking van administratieve hande
lingen - Voorwaarden. 

Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 27. 

Werking in de tij d - Wet tot verlen
ging van de voorzieningstermijnen. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 494. 

WISSELBRIEF 

Aval - Toevoeging van de vermelding 
van degene voor wie het aval is gegeven 
- Valsheid in geschriften - Voorwaar
den. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 
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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. 

Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C., 
1976, 1093. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING 

Door een verzekeringsinstelling on
rechtmatig betaalde uitkeringen - Vor
dering van de verzekeringsinstelling tot 
terugbetaling door de verzekerde - Tus
senkomst van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering -

Recht van het Rijksinstituut om boger 
beroep in te stellen. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Niet tijdige aangifte van de arbeidsonge
schiktheid - Verval van het recht op 
uitkering voor de periode die de aangifte 
voorafgaat - Ontheffing van het 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. 

Verzekeringsinstelling - Adviserend 
geneesheer - Ontslag op staande voet 
- Opzeggingsvergoeding. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
7 sept. 1981, A.C., 1981-82, nr. 11. 



PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere civile, depuis l'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, L'egalite devant la loi. 

15 oktober 1872 Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les 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 libertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 

15 oktober 1878 

15 oktober 1879 

15 oktober 1880 

15 oktober 1881 
interieure. 

16 oktober 1882 

15 oktober 1883 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

Proc.-gen. CH. FAIDER, 

L'autonomie communale. 

Les finances publiques. 

La repression. 

La force publique. 

La force publique et la paix 

Le droit de petition. 

La justice et son palais. 

15 oktober 1884 Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle. 

15 oktober 1885 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution. 
15 oktober 1886 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les retours 

de jurisprudence. 

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Revue des 
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernie
res annees. 

1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les anciens 
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. le procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit 
d'amortisa tion. 
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1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et tempore]. 

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les lenteurs de ]'admi
nistration de la justice civile. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Le procureur 
general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete in
dividue]Je et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De l'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. MELOT, Le juge unique et Je recrute
ment de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'interven
tion du ministere public dans le jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous le consulat et 
sous J'empire. 

1 oktober 1901 Proc.-gen. MELOT, 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 le Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et 
]'instruction criminelle. 

1 oktober 1908 
de la loi. 

1 oktober 1909 
tion. 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de cassa-

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 reorga
nisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 
1913). 

25 november 1918 - Proc.-gen 
rentree. 

TERLINDEN, Seance solennelle de 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 



1 oktober 1920 
I' armistice. 
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Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 

1 oktober 1921 Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres ri'mnies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922}. 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte 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. JOTIRAND, Sur le chemin de 
la liberte. 

15 september 1930 Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, L'etablissement de 
Ia liberte. 

15 september 1931 Eerste adv.-gen. B. JoTIRAND, De certaines dispo-
sitions garantissant la Jiberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JoTIRAND, Le juges d'un peu-
ple libre. 

15 september 1933 
ments et ard!ts. 

15 september 1934 
ments et arrets. 

Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-

Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-

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 stri[tfrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, He
flexions sur ]'instance et la procedure de cassation en matiere repres
sive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtredin
gen in zake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CORNIL, Discours prononce a 
]'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De. juri
dische gevolgen van de brand in de griffie van het Hoi van Verbre
king. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur le droit criminel. 

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. 



15 septenaber 1949 
deling. 
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Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de rechtsbe-

15 septenaber 1950 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation 
Considerations sur sa mission. 

15 septenaber 1951 - Proc.-gen. L. CORNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 septenaber 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation - Re
formes mineures de la procedure. 

15 septenaber 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 septenaber 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
]'article 95 de la Constitution. 

15 septenaber 1!!55 - 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 septenaber 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 septenaber 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'imp6ts sur Jes revenus. 

1 septenaber 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BrsTHOVEN, Over
wegingen om trent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 septenaber 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo - 1889-1930. 

1 septenaber 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 septenaber 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et la Joi etrangere. 

1 septenaber 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict tus
sen het verdrag en de interne wet. 

1 septenaber 1964 ~ Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans l'interet de Ja loi et Jes denonciations sur ordre du Ministre 
de Ja Justice. 

1 septenaber 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij arti
kel 2 van het Strafwetboek. 

1 septenaber 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considera
tions sur Je projet de Code judiciaire. 

1 septenaber 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Voltallige zit
tingen in het Hof van Cassatie. 

2 septenaber 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Reflexions sur le droit international et la revision de la Constitution. 

1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeen
schapsrecht. 

1 septenaber 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pro
pos sur le texte de Ja Joi et les principes generaux du droit. 

1 septenaber 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAUX, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 
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1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER 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 l'intervention de la Cour 
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DuMaN, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de ministers en staatssecretarissen. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DuMaN, 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. DuMaN, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980 - Proc.-gen. F. DUMON, Quo Vadimus? 

1 september 1981 - Proc.-gen. F. DuMON, De Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 





NAMEN DER PARTIJEN 

A 

Aalst (Stad), 850 
Aarschot (Stad), 848 
Abinet, 923 
Abressart, 197 
Acomindus N.V., 888 
Administratie der Directe Belastingen 84 
Adriaenssens, 1411 ' 
« Aegean Moon Incorporated , vennoot-

schap naar Liberiaans recht, 96 
« Agence Hanssens » P.V.B.A., 1058 
Aghmakh, 725 
« A.G.-Securitas » N.V., 667 
« A.G. van 1830 » N.V., 295, 379 
Aimo N.V., 738 
Akrouh, 1221 
Albrecht, 369 
Aldeweireldt - curator in het faillis-

sement Avefi N.V., 1269 
Alfa Films P.V.B.A., 1347 
Algemeen Christelijk Vakverbond, 291 
Algemeen Christelijk Vakverbond van 

Belgie, 598 
Algemene Ondernemingen Aerts 

P.V.B.A., 155 
Algemene Ondernemingen Valere 

Fromont N.V., 916 
Algemene Sociale Kas voor Zelfstandi-

gen V.Z.W., 264, 845 
Allard, 323 
Amata, 43 
Amelinckx, 821 
« American International Underwriters , 

N.V., 791 
Ameye, 320 
Ammann, 243 
Anastasion, 1233 
Anciens Etablissements Deguisne pere et 

fils N.V., 404 
Andenne (Stad), 165 
Anderlecht (Gemeente), 987 
Andriessens, 439 
Antonis, 949 
Antwerpse Verzekeringsmaatschappij 

Securitas N.V, 1012 

Aper, 1038 
Arbeidsauditeur te Dendermonde, 714 
Ardaen, 1243 
Arens, 923 
Arits e.a., 285 
Arkova P.V.B.A., 733 
Arts q.q., 99 
« Artus Metallwaren » GmbH, 366 
Ascenseurs Brach N.V., 1102 
« Ased » N.V. e.a., 586 
Association liegeoise d'Electricite, 491 
« Assurances generales de France , N.V. 

440, 888 , 
Assurantie van de Belgische Boerenbond 

N.V., 323,774,801,904 
Aswebo N.V., 1098 

· Audin, 236 
Auditeur-generaal bij het Militair 

Gerechtshof, 1322 
« Autos-Panneaux Sadap , N.V., 208 
Avefi N.V. (D'Hondt en Aldeweireldt - cu

ratoren in het faillissement), 1269 

Baert, 407 
Baeten, 719 
Balette, 946 
Baltaci, 1401 

B 

« Banco del Estado de Chile » vennoot-
schap naar Chileens recht, 619 

Barchy, 1299 
Bartelous, 149 
Bataille, 349 
Baudoux G., 725 
Baudoux P., 725 
Bauduin, 566 
Baugniet, 1089, 1219 
Baumans, 305 
Baum-Ketelaar - curator in het faillisse

ment Residence Esterel N.V., 19 
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Bauwens, 478 
« Beckstahl Fabriken » P.V.B.A., 896 
Beernaert, 373 
Belamine, 1056 
Belgian Posters Company, 315 
Belgie Industrie, 575, 991, 1312 
« Belgie Industrie » Vereniging voor 

Onderlinge Verzekering tegen Arbeids
ongevallen, 866 

« Belgie » N.V., 1083 
Belgische Lloyd N.V .. 524 
Belgis'che Staat : 

Minister van Binnenlandse Zaken, 
1134 
Minister van Economische Zaken en 
Energie, 224 
Minister van Financien, 20, 157, 169, 
224, 253, 346, 385, 427' 453, 553, 579, 
609, 697, 699, 729, 793, 813, 844, 847, 
848, 850, 862, 921, 923, 924, 932, 953, 
1021, 1067' 1068, 1069, 1131, 1158, 
1170, 1171, 1172, 1213, 1232, 1393 

Minister van Landsverdediging, 459, 
536, 867 
Minister van Openbare Werken, 45, 
155, 586, 777, 801, 820, 1305 
Minister van Tewerkstelling en Ar
beid, 1223 

Belgische Transportarbeidersbond, 1183 
Belgo Meat N.V., 1021 
Belis, 1073 
Bellens, 1396 
Bellinckx, 837 
Belpaeme, 481 
« Benelux Documentatiecentrum » V.Z.W., 

1143 
Ben Yaacoub, 636 
Berges, 1030 
Bergui, 1405 
Bernaert, 603 
« Betonwegenbouw » N.V., 1285 
Biar, 1086 
Bierten, 804 
Biesmans, 1154 
Biosa, 1182 
Birbalo, 943 
Bisschop, 1386 
Bit, 668 
« Blaerveld ,, N.V., 716 
Blesgen, 1393 
Bloch, 461 
Blonde e.a., 948 
Bodart, 1100 
Boddaert, 417 
Bodson, 446 
Boedt, 481 
Boelaerts, 946 
Boels, 906 
Boffe, 463 
Bogaert, 499 
Bolle, 185 
Bols, 709 

Bomal, 1340 
Bonakdarian e.a., 169 
Bonduel, 1024 
Bonduelle Benelux N.V., 1367 
Bonhemme G., 578 
Bonhemme R., 578 
Bonne, 285 
Bontinck, 1179 
Boon, 1172 
Boonen, 174 
Borean, 1102 
Bosch-Hernandez, 639 
Boschmans, 808 
Bosmans e.a., 795 
Bossaert, 871 
Bostoen q.q., 99 
Bostyn, 171 
Boucher, 86 
Bouckaert e.a., 500 
Boudart, 197, 328 
Bouille, 835 
Bourdouxhe, 578 
Boussy, 915 
Boux, 908 
Bracke, 1121 
Braeckman, 537 
Braun, 73 
Brauwers, 1360 
Bresseleers, 1193 
Brevard, 65 
Brewee, 1068 
Briers, 1407 
Broeckx. 1266 
Broeckx - curator in het faillissement 

« Frans Transports » P.V.B.A., 115 
Brondoit e.a.; 612 
Bronlet P.V.B.A., 888 
Broucke A., 415 
Broucke M., 415 
Brouwerij Artois N.V. 131, 1227, 1255 
Brouwerij De Gheest, 315 
« Brouwerij Haacht » N.V., 130, 349, 1227 
Brouweri.i Leopold N.V., 771 
Bruhl, 1227 
Brunet, 1314 
Bruno, 1058 
« Brussel Staete » B.V. naar Nederlands 

recht, 1158 
Buggenhout A., 1030 
Buggenhout C., 1030 
Bukhari, 112 
Bulcke, 1360 
Bullynck, 108 

. Bureau technique Jean Denis N.V., 132 
Burlet, 230 
Butch N.V., 465, 513 
Butgenbach (Gemeente), 309 
Buttiens, 1122 
Buyck, 1009 
Buysse, 840 
Buysse F., 1147 
Buysse I., 1147 
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Caeckaert, 364 
Caltsas J., 671 
Caltsas K., 671 
Camby, 1291 
Campagna, 167 
Camphijn, 359 
Canzittu, 1148 
Capellari, 86 
Carabin, 1217 
Carlier, 980 

c 

Carlton Restaurant N.V., 712 
Carpentier, 981 
Carton e.a., 224 
easier, 524 
Cassiman, 1030 
Catthoor e.a., 1206 
Caty, 952 
Cellier, 549 
« Centrale Verzekeringsmaatschappij 

1909- Groep Josi >> N.V., 318 
Ceuppens, 533 
Chantraine, 862 
« Charbonnages de Bonne Esperance, 

Batterie, Bonne Fin et Vilolette >>, 331 
« Chaussures Vyllar >> P.V.B.A., 447 
Chehaima, 888 
Chenut, 808 
Cherpion, 1069 
Cheruy, 459 
<< Chevron Oil Belgium >> N.V., 212, 894 
Chevron Oil Belgium N.V. e.a., 835 
Ciepers, 613 
Ciers, 115 
Cinema International Corporation, 1347 
Cine Vog Films N.V. e.a., 8 
Claes, 630, 1181, 1351 
Claessens, 1216 
Claeys, 443 
Classen-Van Volsem, 1170 
Clemens, 1391 
Clerx, 608 
Clijsters, 1378 
Climan, 533 
Clinckart, 191 
Clynmans, 106 
« C.O.T. (Comptoir, Organisation, Texti-

le) » N.V., 846 
Coditel, 491 
Coditel N.V. e.a., 8 
Coene, 285 
Coigne, 560 
Colebunders, 848 
Collin, 291 
Colombien, 167 
Comelco N.V., 371 
Common Market Activities P.V.B.A., 553 
Compagnie Brussel Lambert N.V., 15 

Compensatiekas der Gezinsvergoeuingen 
van Brabant V.Z.W., 1180 

Confectie-Industrie Vivente P.V.B.A., 969 
Conte, 954 
Coppens, 880 
Cornelis, 1028 
Cornil Pierre q.q., 382 
Cotta, 44 
Coudyser, 1407 
Courcelles (Gemeente), 1240 
Coussaert, 84 
Couvin, 1244 
Cox, 130 
Crespin e.a., 308 
Creten, 1374 
Crispin J ., 306 
Crispin W., 306 
Cucinotta, 445 
Cuvelier, 364 
Cuylaerts, 736 

Daelmans, 803 
Daenen, 625 
D'Affnay, 140 
Dalcq, 791 
Dambroise, 1291 
D'Andria, 15 

D 

Daniel Construction Company Interna-
tional, 266 

Danis, 733 
« Daoust Interim >> N.V., 987 
D.A.S. - Doelmatig Auto- en Sportver-

voer N.V., 469 
Dauwe, 98 
De Backer, 636 
De Baere, 471 
Debant, 1360 
Debauve, 491 
De Bel, 452, 733 
«De Belgische Bijstand >> N.V., 566, 892 
De Belgische Phenix N.V., 1012 
De Bellefroid, 1232 
Debeuf, 455 
De Beule, 369 
De Beyn, 124 7 
De Bie, 1358 
De Bij-De Vrede N.V., 191, 228, 834, 1051, 

1072, 1148 
De Block, 1154 
De Bock, 527 
De Boeck, 453, 636 
De Borger, 1116 



Debout, 889 
De Brouwer, 51 
De Bruyne, 541 
Debuysere, 1147 
Decamp, 669 
De Ceulaer, 667 
Dechamps, 308 
Dechmann, 4 
Declerck, 219 
De Clercq, 267 
Decock, 801, 1003 
De Cock, 1033, 1061, 1072 
De Cock G., 471 
De Cock H., 471 
De Coene, 315, 795 
De Coninck, 795 
De Coster, 834 
Decroie, 854 
Decuyper, 1351 
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Denis N., 132 
Denisty q.q., 940 
De Nuccio, 916 
DePauw, 739 
Depetter, 683 
De Pierpont Surmont de Volsberghe, 177 
Deraedt, 1304 
Derickx, 882 
Dermul, 110 
De Roo, 976 
De Rouck, 19 
De Roy q.q., 766 
Derudder D., 1081 
Derudder M., 1081 
Deryckere, 946 
De Sadeleer, 661 
Desart N.V., 524 
Descamps, 699 
Deschamps, 177 
«De Schelde, N.V., 228,798, 1292 De Dijcker P.V.B.A., 518 

Dedonder, 1294 
De Federale Verzekeringen, 95, 550, 797 

" De Schelde , N.V. (Maes en), 31 
Deschrijver, 769 

Defka, 1091 
Defoin, 1215 
Defosse, 236 
De Geyter, 1035 
De Graeve, 758 
De Groeve, 1028 
De Grove, 168 
Degueldre, 124 
" Degussa Antwerpen , N.V. e.a., 741 
De Hauw, 811 
De Hemptinne, 722 
Dejasse, 886 
De Jonckheere, 915, 1024 
De Kerpel, 558 
Dekesel, 714 
De Keyser, 729 
De Laet, 1073 
Delande, 1124 
Delaney, 1287 
: ielens, 191 
Delfosse, 1351 
Deliege, 295 
Della Faille d'Huvsse, 774 
Deloddere, 1360 
Delonville, 668 
Demaerel, 774 
Demaerel N.V., 933 
Demain, 1126 
Deman, 1028 
De Marchin e.a., 465 
De Marcke, 1035 
De Marez, 1118 
Demeyer, 191 
Demonie, 1003 
De Munck, 1113 
« De Nationale Waarborg '' N.V., 504 
De Neve, 1065 
Denis e.a., 1083 
Denis J.P., 132 

Deschryver, 216 
De Schuyter e.a., 667 
De Smedt, 1028 
«De Sociale Voorzorg, C.V., 1198 
De Sociale Voorzorg N.V., 1050 
Desserano, 285,550 
Dessy, 457, 638 
Destatte, 1094 
« De Ster , N.V., 1305 
De Sutter, 157, 165 
Detollenaere, 1 
«De Vaderlandsche, N.V., 946 
" De Verenigde Provincien » N.V., 

931, 1073, 1201 
De Voogt, 1203 
« De Voorzorg , N.V., 981 
DeVos, 453,553 
Devroe, 1147 
De Wachter, 1021 
De Waele, 658 
De Waleffe, 370 
Dewever, 1041 
Dewil, 467 
De Wilde, 1145 
De Windt, 301 
De Winter, 130, 518 
De Winter M., 518 
De Winter W., 518 
Dewitte, 417, 522 
De Wulf, 439, 658 
Dewulf A., 679 
Dewulf M., 679 
Dhantschotter, 1391 
Dhondt, 481, 1317 
Dhondt - curator in het faillissement 

Avefi N.V., 1269 
« Dhondt L. , P.V.B.A., 1317 
D'Hoop, 579 
D'liuyvetter, 500 
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Dierckx e.a., 1073 
Dillen, 1065 
Dimanche, 45 
Dion, 890 
Discry J., 379 
Discry R., 379 
Divoort A., 132 
Divoort N., 132 
Docclo, 1380 
Dochez, 1053 
Dopchie, 452 
Dubois, 92 
Dudome, 421 
« Dujardin- New Home- Teurlings-

Welcome & Dujardin » N.V., 1069 
Dumanex N.V., 741 
Dumarez, 320 
Dumez, 189 
Dumon J., 1154 
Dumon S., 1154 
Dumon Y. q.q., 1311 
Dumoulin, 171 
« Du Pont de Nemours International » 

vennootschap naar Zwitsers recht, 848 
Duprez, 1131 
Dupuis, 513 
Dussart, 1395 
Dutroux, 1247 
Duvivier, 197 

E 

Eagle Star - C.B. 1821 N.V., 175, 1038 
« Eagle Star , N.V., 1030 
Ebes N.V., 1347 
Eckelmans, 369 
Ecole d'Infirmieres Saint-Camille V.Z.W., 

644 
« Eden » N.V., 1073 
Edge, 1143 
Eeklo (Stad), 616 
« Eendracht en Voorzorg » N.V., 661, 778 
Eggers, 1044 
Eigenbrakel (Gemeente), 384 
«Electronic Apparatus>> P.V.B.A., 1115 
Electronique au Service de l'Automatique 

P.V.B.A., 924 
Electrotechnique et Mecanique Putman 

freres P.V.B.A., 862 
Elefanten Schuh GmbH vennootschap 

naar Duits recht, 179 
Elen, 414 
«Elf Belgie » N.V., 835 
Elf France N.V., 237 
Ellis, 127 

Elsene (Gemeente), 208 
Enckels, 1392 
Engelberg, 440 
Englebert, 228 
E.N.I. N.V., 764 
« Entreprises generales Duchene » N.V., 

569 
« Entreprises generales Istasse » N.V., 

864 
« Essochem Europe Inc. » vennootschap 

naar Amerikaans recht, 1109 
Etablissementen Pagani N.V., 712 
« Etablissements "Brichart et Compa

gnie » N.V., 370 
Etienne, 886 
Etudes et Developpements commerciaux 

Edeco P.V.B.A., 1017 
• Euro Studio's , P.V.B.A. (Van Doosse

laere - curator in het faillissement), 
577 

Evrard, 1094 

F 

Faes e.a., 318 
Fafchamps e.a., 835 
Fagnoul e.a., 1340 
Fally e.a., 236 
Famibank N.V., 1295 
Fehri Slim, 636 
Fernandez-Villa, 496 
Feron, 668 
Feron-Crombez, 59,213 
Fidelitas N.V., 736 
Fiems, 481 
Fiers, 528 
Firma Mabanaft GmbH, 237 
Flabat, 676 
Flamang e.a., 236 
Florens, 1102 
Folie, 70 
Fol!ens, 1095 
Foncke, 558 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 

Sluiting van Ondernemingen Ont
slagen Werknemers, 799, 976, 1362 

Fonds voor Arbeidsongevallen, 28, 1027 
Fonds voor de Beroepsziekten, 910, 943 
Fontaine, 803, 831 
Forani, 1344 
Ford Werke A.G., 1265 
Foret, 230 
Fotogravure Limburg P.V.B.A., 1378 
Fourneau Marcelle - echtgenote Lam-

binon, 1223 
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Frangois, 209 
Fran<;:ois Leclercq P.V.B.A., 931 
Francotte, 1319 
Fransen, 578 
« Fransen J. '' P.V.B.A., 578 
« Frans Transports " P.V.B.A. (Broeckx -

curator in het faillissement), 115 
« Fremont " N.V., 813 
Frerotte, 566 
Froger, 98 
Fulco, 1198 
Furnemont M. (Massart - curator in het 

faillissement), 613 

G 

Garot, 892, 981 
« Gaufrerie Biscuiterie Deguy " P.V.B.A., · 

831 
« G.B.-Inno-B.M. " N.V., 963 
Gdalewitch e.a., 1083 
<< Gebroeders Maes V. en W. " P.V.B.A., 

937 
Geerts, 837 
Geirnaert, 632 
Gelaude, 188 
Geldhof, 486 
« G.E.M.A.S. " V.Z.W., 303 
Gemeenschappelijke Kas voor Verzeke-

ring tegen Arbeidsongevallen De Fede
r ale Verzekeringen, 95 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
379,504,912,1179,1198,1233 

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
e.a., 1179 

Gemeente Anderlecht, 987 
Gemeente Biitgenbach, 309 
Gemeente Courcelles, 1240 
Gemeente Eigenbrakel, 384 
Gemeente Elsene, 208 
Gemeente Genk, 322 
Gemeente Groot-Bijgaarden, 409 
Gemeente Hamme, 58 
Gemeente Koekelare, 915 
Gemeente Lennik, 978 
Gemeente Lommel, 103 
Gemeente Nassogne, 862 
Gemeente Sambreville, 569 
Gemeente Schaarbeek, 892 
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, 174 
Gemeente Seraing-sur-Meuse, 1134 
Gemeente Sint-Gillis-bij-Brussel, .789 

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, 507 
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 92 
Gemeente Thuin, 1232 
Gemeente Ukkel, 52 
Gemeente Waasmunster, 510 
Gemeente Waterloo, 15, 243 
Gemeente Wetteren, 537 
Gemeente Zaventem, 243, 582 
Genatzy, 443 
General Accident Fire and Life Assurance 

Corporation, 811 
General Biscuits Belgie N.V., 1267 
Genk (Gemeente), 322 
Georis, 236 
Gerard, 331, 867 
Germay, 811 
Germeau e.a., 789 
Geurts, 20 
Gheeraerdts, 820 
Ghijsels, 1~05 
Gijbels, 369 
Gijselinck, 831 
Gilgemyn, 801 
Gilles, 1334 
Gist- en Spiritusfabrieken Bruggeman 

N.V., 1384 
Glorian, 187 
Glorieux, 658 
Godeaux, 940 
Goedhuys, 218 
Goemans, 1123 
Goossens, 1143 
Gorissen, 813 
Gosselin, 44 
Gosseye, 845 
Gouwij, 716 
Granges Graver N.V., 309, 963 
Graux q.q., 1189 
Gremaud, 771 
Grisard e.a., 778 
« Groep Eagle Star" N.V., 236 
Groep Josi N.V., 251, 727, 1251 
Groot-Bijgaarden (Gemeente), 409 
Gross, 28 
Grossar, 819 
Group Pomme P.V.B.A., 560 
Gubbels, 28 
Guglietta, 1171 
Guinotte q.q., 1151 

Hackin, 33 
Haertjens, 299 
Hahnen, 944 

H 
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Haki P.V.B.A., 801 
Halbardier L., 1 
Halbardier M., 1 
Hallet, 832 
Halleux, 578 
Hamme (Gemeente), 58 
Hamri Abdelkader, 531 
Hanotiaux, 409 
Hans, 861 
Hanssens, 1058 
Hardy-Spirlet, 385 
Hasnaoui, 636 
Hauglustaine, 834 
Heck, 981 
Hedebouw, 1265 
Helewaut, 871 
Helie, 243 
Hellemans, 410 
Helman, 1011 
Hendrickx, 1358 
Henkens, 671 
Henneau, 364 
Henri Jullien B.V., 1260 
Herdiscontering- en Waarborginstituut, 

955 
Herinne, 1102 
Herman, 1154 
Hermans, 95, 1143, 1206 
Herremans, 94 7 
Hesse, 963 
Hessenatie-Neptunus N.V., 1183 
« Het Ruilverkavelingscomite Westerlo >>, 

823 
Het West-Vlaams Orkest V.Z.W., 357 
Heumans, 427 
Hex, 468 
Heylen, 1140 
Heymans, 1249 
Hilger, 515 
Hooghe, 1333 
Hoste, 609 
Houben, 1091 
Houben e.a., 86 
Hougardy, 33 
Houins, 1292 
Hrustic, 1249 
Huart, 36 
Hubert, 1050 
Hubin, 331 
Hubler, 1296 
Hublet, 1240 
Hucorne, 864 

Iannuzzi, 954 
Ide, 904 

I 

ldealspan N.V., 906 
« Imewo >> N.V., 1081 
Immobiliere de Chaudfontaine N.V. 697 
Immobiliere du Val des Seigneurs N'.v., 16 
Indulex P.V.B.A., 73 
lntegan C.V., 1347 
« Integrity - De Verenigde Zelfstan-

digen >> V.Z.W., 795 
Intercom N.V., 1380 
Intergarde P.V.B.A., 400, 497 
lnterlait C.V., 888 

J 

Jacqmain, 179 
Jadot, 777 
Jans-Lenaerts, 1067 
Janssens, 165,384,729 
« Janssens Pharmaceutica >> N.V., 1387 
Jean, 981 
Jomaux, 1291 
Joppart, 1367 
Joye, 600 
Jublou P., 608 
« Jublou Paul en zonen >> P.V.B.A., 608 
Juwet, 978 

K 

« Hulpkas voor Financiering - Auxifina >> Kamp, 1209 
N.V., 766 · Kampf, 832 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver- Kebaili, 1091 
zekering, 1405 • Kemp, 1100 

Husquin, 1058 I Kempchen, 303 
Huygh, 799 Kerz, 1128 
Huys, 1387 Keyser, 181 
Huysmans, 531 Klajnfeld, 1272 
Hypotheek- en Financieringsmaat- 1 Koekelare (Gemeente), 915 

schappij van Belgie N.V., 46 1 Kovacs, 1198 



Krack, 1017 
« Kredietbank » N.V., 829 
Kroffges, 382 
Krukowski, 440 
Kumps, 777 

L 

« La Belgique industrielle », 516 
« La Belgo Nordique » N.V., 522 
Laboureur, 624 
Lacampagne, 579 
Lacroix, 612 
Lahou, 1031 
« L'Air liquide Furet » N.V., 70 
« La Maison liegeoise » C.V., 331 
Lambay, 189 
Lambert, 2, 465, 1199 
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Lelarge, 230 
Le Maistre d'Anstaing e.a., 1045 
Lenglet, 948 
Lenglet e.a., 1179 
Lennik (Gemeente), 978 
Leonard, 191 
Lepage, 306 
« Le Patrimoine >> Franse verzeke-

ringsmaatschappij, 66 
« Le Patrimoine >> N.V., 115 
« Les Assurances populaires ,,, 518 
Les Textils nouveaux N.V., 337 
Leurquin, 832 
Leuven (Stad}, 631 
Leveau, 764 
Liegeois, 1201 
Lievens, 801 
Lievin N.V., 50 
Limburgs Accountantskantoor N.V., 1100 
« Limburgs Sekretariaat Christen Mid-

denstand >> V.Z.W., 896 
Linotte D., 1158 
Linotte J., 1158 
Lion, 1336 
Liverant, 106 
Lob, 440 

Lambinon Marcelle - echtgenote Four-
« Locabel-Fininvest >> N.V., 431 
Locadif N.V., 1045 

neau, 1223 
Lambo, 1017 
Lambrichts, 1320 
Lammens, 389 
Lamote, 285 
Lands bond der Christelijke Mutualiteiten, 

379, 443, 527' 714, 791, 871, 1001, 1102 
Lange, 236 
Langelet, 175 
Langlet, 419 
Lannoy, 892 
Laroy, 452 
Lataire, 324 
Laurijssen, 803 
Lausberg, 882 
Lavachery, 1156 
Laval e.a., 565 
Lebeau q.q. e.a., 428 
Lebon,644 
Leclercq, 328 
Leclercq en zonen P.V.B.A., 465 
Lecomte, 205, 419 
Lecron, 200 
Ledent, 346 
Leemans, 894 
Leemans G., 714 
Leemans J., 858 
Leemans R., 714, 858 
Lefebvre, 1109 
Lefevre e.a., 1332 
Legein, 1124 
Legrand, 1199 
Leis, 1189 
Lejeune e.a., 676 

Loccufier H., 524 
Loccufier M., 524 
Lohest, 491 
Loicq, 1045 
Lommel (Gemeente), 103 
Loncheval, 419 
Londes, 1009 
« L'ouate ,, N.V., 829 
Louckx e.a., 41 
Louis, 1341 
« Louis Delhaize >> N.V., 725 
Lqah, 777 
Lucas, 751 
Luik (Provincie}, 309 
Luik (Stad}, 1086 
« L'Urbaine >> N.V., 531 
Luts, 261 

M 

Maatschappij van Mechanografie ter 
Toepassing van de Sociale Wetten 
v.z.w., 1071 

Maelfeyt, 798 
Maertens gebroeders P.V.B.A. (Mewissen 

- curator in het faillissement), 1282 
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Maeseele e.a., 1024 
Maes en « De Schelde » N.V., 31 
Magits, 1180 
Maigray, 835 
Malcolm, 328 
Mangon, 819 
Mannekens, 804 
Mansion, 1000 
Margot, 615 
Marien, 30 
Markulin, 1054 
Marquet, 1151 
Marres, 834 
Marreyt, 656 
Martens, 1390 
Martin, 1292 
Massart - curator in het faillissement M. 

Furnemont, 613 
Masscheleyn, 84 7 
Mast, 1244 
Materne, 598 
Matthijsse, 20 
Mazza, 158 
Meerschman F., 50 
Meerschman V., 50 
Meert, 1102 
Meijer, 402 
Meirsman, 912 
Melchior, 953 
Menina P.V.B.A., 20 
Meraglia, 673 
Mercator N.V., 801 
« Mercator » N.V. (Van Bremdt en), 361 
Merck N.V., 739 
Mergan, 636 
Mertens, 309 
Mespreuve, 921 
Mestrez, 331 
Meunier, 633 
Meuwissen, 181 . 
Mewissen - curator in het faillissement 

Maertens gebroeders P.V.B.A., 1282 
Meyns, 212 
Mezrou, 877 
M. Furnemont (Massart - curator in het 

faillissement), 613 
Michel e.a., 1051 
Michiels, 65, 578 
Mieras, 666, 881 
Millaire, 364 
Mispelaere, 455 
Mispelter, 899 
Misson, 727 
Mitchell, 31 
Moerens q.q., 660 
Moeykens q.q., 1362 
Monbaliu, 1147 
Monquoi, 834 
Monroe Belgium N.V., 467 
Moortgat, 1407 
Moreau, 457,638,1051 
Mosselmans, 1382 

Mouchine, 162 
Muller, 533 
Mussche, 553 
Muylle, 1140 
Muys, 886 
« Myrapal Freighters Corporation of 

Panama "• 619 

N 

Naeem, 1403 
Namen (Provincie), 344 
Namen (Stad), 890 
«Nashua Belgium·,, N.V., 147 
Nassogne (Gemeente), 862 
Nathan, 356 
Nationaal Christelijk Middenstandsver

bond V.Z.W., 468 
Nationaal Instituut voor Oorlogsinva

liden, Oud-Strijders en Oorlogsslacht
offers, 1336 

Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwer
kers, 214,261,1182 

Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, 
23,189,356,361,377,516,574,575,624,-
641, 871, 877, 973, 1205 

Nationale Bond der Liberale Mutuali
teitsfederatiiin van Belgie, 162, 177, 
736, 871, 1237 

Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, 586, 916, 931, 1156 

" Nationale Maatschappij van Buurt
spoorwegen » N.V., 30 

Nationale Maatschappij voor de Huisves
ting, 656 

Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid, 998 

Neyt e.a., 41 
« Nicolas Yachting », vennootschap naar 

recht van Jersey, 933 
Nieuwpoort (Stad), 59, 213, 660, 1209 

· Nivelles-Posschier. 1311 
Noel, 917 
Nolens, 1100 
Nolomont Hubert P.V.B.A., 621 
Nolomont R., 621 
Nouls, 504 
<< Nouvelle Societe Hupin-Brichot '' N.V. 

940 
. Nuelandt, 1302 
Nuyten, 455 

. Nuyts, 578 
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Odrzywolska, 943 
Onderlinge Maatschappij der Openbare 

Besturen, 1003, 1205 
Ongenae, 667 
Op De Beeck, 369 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van Bergen, 993 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van Gent, 840 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van Schoten, 356 
Orde der Apothekers, 152, 426 
Orde der Architecten, 396, 647 
Orde der Architecten (Nationale raad 

van de), 59 
Orde der Geneesheren, 284, 385, 396, 647, 

1061 
« Overhoff und Altmayer , vennootschap 

naar Duits recht, 1095 
Owel, 1413 

Pahaut, 66 
Pairoux, 264 
Palm, 1296 

p 

Pan American World Airways Incorpora-
tion, 1249 

Pancken, 212 
Panis, 877 
Parate, 228 
Paris-Midi-Minuit, 465 
Parmesan, 1102 
Parquet, 604 
Pas, 222 
Paschou, 991 
Patte-Davaux, 639 
Pauquay q.q., 1151 
Pauwels, 1042, 1322 
Peeraer, 185 
Peeters, 296 
<< Peeters Govers , N.V., 949 
Pepin, 129 
Persoons A., 523 
Persoons J.B., 523 
Persoons L., 523 
Persoons M., 523 
Petit, 230 
Petree e.a., 741 
Petrochim, 253 
Philippaerts, 973 

Pierre Cornil q.q., 382 
Pijpe, 1358 
Pilette, 328 
Pirard e.a, 16 
Pirlet, 712 
Piron, 772 
Piroux, 502 
Pirson e.a., 240 
Pivont, 993 
Pluym, 843 
Poelmans, 1183 
Polain, 777 
Polet, 764 
Pollentier, 1387 
Pollet e.a., 751 
<< Pollet & Zoon •• P.V.B.A., 971 
Poncin, 1400 
Ponet, 882 
Porte, 1001 
Potragar P.V.B.A., 733 
Poussenier, 410 
Praet, 975, 1255 
« Precam •• N.V., 880 
Pringels, 1193 
Procureur des Koning : 

te Aarlen, 1056 
te Bergen, 952 

- te Brugge, 31 
- te Brussel, 1124, 1133, 1299 
- te Charleroi, 954, 1247 
- te Dinant, 668, 1291 
- te Gent, 914 

te Hasselt, 667 
te Hoei, 1400 
te Kortrijk, 301, 1042 
te Luik, 1334 
te Luik, 134 
te Namen, 917 
te Neufchateau, 305 
te Tongeren, 218, 1122 

Procureur-generaal bij het Hof van Be-
roep: · 

- te Antwerpen, 537, 630, 882, 1074, 1319 
te Bergen, 638, 1053 

- te Brussel, 185, 615 
- te Gent, 453, 603 
- te Luik, 516, 858, 889, 944, 1199, 1401 
Procureur-generaal bij het Hof van Cas

satie, 878, 1121 
Provinciale Intercommunale Elektrici-

teitsmaatschappij van Limburg, 969 
Provincie Luik, 309 
Provincie Namen, 344 
Psilopoulos, 103 

Q 

Quaghebeur e.a., :l19 
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R 

Radio Public N.V., 127, 1347 
Radio Television belge de la Communaute 

fran<;aise, 491 
Raes, 714 
« Randstad » N.V., 633 
Rank Xerox N.V., 402, 502 
Remy, 1071 
Renant D., 673 
Renant J., 673 
Renard, 350 
Renard H., 888 
Renard S., 888 
Reniers, 389 
Renneboog, 30 
Residence Esterel N.V., 19 
Retira, 46 
Reunes, 120 
Ricciolini, 222 
Richard, 888 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 

108, 398, 603, 843, 908, 944, 1382 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker

heid, 263, 357, 539, 600, 621, 772, 998 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 263, 

357, 539, 600, 621, 772, 998 
Rijksdienst voor Werknemerspensioe

nen, 158, 407, 769, 1376 
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeits

verzekering, 641, 995 
Rijksinstituut voor de ~ociale Verzeke

ringen der Zelfstand1gen, 62~, 902 
Rijkskas voor Rust- en Overlevmgspen-

sioen, 149 
Ringlet, 344 
Riviere, 1038 
Robeets, 78 
« Robot Center ,, P.V.B.A., 99 
Roels, 453 
Roeselare (Stad), 730 
Roesems, 908 
Romain, 1298 
Ronse, 844 
Rooryck, 1282 
Roos, 803 
Rosier, 1186 
« Rosier Schildersbedrijf ,, P.V.B.A., 1186 
Rossion, 1397 
Roufosse, 1091 
Rousseau, 566 
Rouyr, 1397 
« Royale Belge - Brand- Herverzeke

ring » N.V., 99 
Royale Belge N.V., 212, 236, 522, 574, 578, 

601, 714, 1154, 1198 
« Royale Belge ,, N.V. e.a., 1179 

« Royal Belge ,, N.V. (Velter en), 1154 
Rusco Bouw P.V.B.A., 263 
Russello, 995 
Rutten, 946 
Ruwet, 1201 
« R. Van Autreve en Van Hauwaert >> N.V., 

760 
Ryckbosch, 1232 

s 

Sabruns, 854 
Sacre, 1251 
S.A.I.C.A.M. N.V., 1102 
Salmon, 1295 
Samain q.q., 940 
Sambreville (Gemeente), 569 
Sammels, 952 
Sanelli, 276 
Saussez e.a., 955 
Sauveur e.a., 240 
Schaarbeek (Gemeente), 892 
Scheepers A.M. q.q., 61, 431 
Scheepers J. q.q., 61, 431 
Schelpe, 1003 
« Schenker & Co ,, N.V., 741 
Scherpenheuvel-Zichem (Gemeente), 174 
Schippers, 821 
Schlusmans, 233 
Schmook, 299 
Schollen, 803 
Schurgers, 266 
Sebrechts, 1390 
Securex N.V., 1374 
Securitas N.V., 808, 1179 
Sedar N.V., 793 
Seeuws, 326 
Segers, 837 
Sehan, 879 
Senesael G., 415 
Senesael H:, 415 
Sente, 530 
Seraing-sur-Meuse (Gemeente), 1134 
Sergant, 337 
Servranckx, 447 
Severin A., 611 
Severin J.P., 611 
Servranckx, 1205 
S I B P N.V., 541 
Sidibeh, 1087 
Sierakowski, 461 
Simon, 379 
Simons, 1203 

. Sint-Gillis-bij-Brussel (Gemeente), 189 
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente), 507 
Sint-Pieters-Woluwe (Gemeente), 92 
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Six, 171 
Sleurs, 115 
Smorenberg, 1189 
Snauwaert, 795 
Sociale Verzekeringskas De Zelfstandige 

Arbeiders van Belgie V.Z.W., 1266 
« Societe anonyme des Charbonnages de 

Gosson-Kessales >>, in vereffening, 
1134 

• Societe d'Investissement et de Finance
ment immobiliers de !'Avenue Louise » 
N.V., 147 

« Societe europeenne de Courtage » 
P.V.B.A., 778 

« Societe europeenne de Courtage » 
P.V.B.A. e.a., 778 

« Societe universelle du Plastic» N.V., 821 
« Sodexim » P.V.B.A.. 350 
« Sodica » N.V., 1072 
Sombreffe, 673 
Sommer Belgium N.V., 549 
Sonn, 36 
Sonneschein, 86 
Soplabel N.V., 821 
Souita, 377 
Spaarkas lppa N.V., 465 
Speeckaert, 1021 
« Spinhayer » N.V., 169 
Stad Aalst, 850 
Stad Aarschot, 848 
Stad Andenne, 165 
Stad Eeklo, 616 
Stad Leuven, 631 
Stad Luik, 1086 
Stad Namen, 890 
Stad Nieuwpoort, 59, 213, 660, 1209 
Stad Roeselare, 730 
Staelens, 439 
Stas, 608, 878 
Stassart, 302, 1243 
Stathia, 671 
Stedham, 303 
Steens, 428 
Steigrad, 832 
Steve, 419 
Stimac N.V., 446 
Stricwant, 631 
Strijckmans, 253 
Stroobants, 323 
Struys, 1031 
Studiebureau Gecitra N.V., 963 
Stultjens, 58 
Stuyck, 471 
Subreta N.V., 709 
Szeker, 1112 

Tanghe, 1213 
Tart, 271 

T 

Taxis Autolux N.V., 291 
Taymans, 714 
T.E.C. P.V.B.A., 140. 
Tell, 1301 
Ten Bosch, 877 
Teniers, 578 
Tenret, 162 
Tevel, 129 
Thoelen e.a., 819 
Thomaes, 880 
Thomas, 1133 
Thuin (Gemeente), 1232 
Thyrouw, 971 
Tieberghien, 616 
Tielens, 61, 882, 899 
Tootal International Ltd, 337 
Tootal Ltd, 337 
" Tootal , N.v:, 337 
« Torr!'!faction Paulista » N.V., 1133 
Tossens q.q., 940 
Toussaint, 232 
Transport Coulier N.V., 539 
Transport Equipment Finance Company 

N.V., 1249 
Transtank, 253 
« Transvemij » N.V., 95 
Trefois, 569 
Troch, 756 
Turcq, 846 
Tytgat, 1404 

u 

« U.A.P. » N.V., 531 
Ukkel (Gemeente), 52 
Uli, 1198 
Unerg N.V., 1102 
Union des Transports aeriens N.V., 1249 
Uranus N.V., 801 
Urbain, 77 
« Uranus » N.V. e.a., 1076 
Usai, 193 
Uyttendaele, 467 

Vaccaro, 641 
Vallejo-Prieto, 1397 
Valtin, 932 

v 
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Van Acker, 777 
Van Assche e.a., 1237 
Van Baekel, 1244 
Van Bambost, 902 
Vanbellinghen, 1198 
Van Bogaert, 1376 
Van Braak, 850 
Van Bremdt en« Mercator, N.V., 361 
Van Cauwenberghe, 1285 
Vancluysen, 1267 
Vancoillie, 1391 
Vandekerckhove, 1076 
Vande Meersche, 1012 
Van Den Berghe, 746, 1081 
Vandenberghe, 798 
Vanden Bosch, 65 
Van Den Bossche, 404 
Van Den Brande, 850 
Van Den Broeck e.a., 797 
Vandenbroucke, 171 
Vandenbussche, 1 
Vanden Driessche, 84 
Vandenheuvel-Ixelberg, 393 
Van Der Auwera, 291, 1181 
« Vanderborght freres , N.V. (De curato-

ren in het faillissement), 131 
Van Der Haeghen e.a., 197 
Vanderhaeghe, 1391 
Vanderjeugt, 251 
Van Der Meersch, 871 
Vandermoeren, 120 
VanDer Moortere, 1072 
VanDerPoel, 577 
Vander Schelden, 811 
Vanderschelden, 1301 
Vanderstichele, 417 
VanDer Stichelen e.a., 679 
Vanderstiechelen, 427 
Van Der Vekens, 86 
Van Der Voort, 23 
Vandesande, 233 
Van De Velde, 267, 910 
Vandevoorde, 1076 
Vandewaele, 1001 
Van De Walle, 1113 
Vande Walle e.a., 1279 
Van De Wiele, 30 
Vandoorne, 486 
Van Doosselaere - curator in het faillis

sement « Euro Studio's » P.V.B.A. 
577 ' 

Van Dorpe A., 861 
Van Dorpe J., 861 
Van Gasse, 937 
Vangeenberghe, 760 
Van Gelder, 582 
Vangelder, 1213 
Van Genechten, 1007 
Van Gheluwe, 1154 
Van Haecke, 507 
Vanhalst, 1387 

Van Ham, 949 
Vanhandenhove, 81 
Van Hanswijck, 393 
Vanharen, 1217 
Van Havermaet, 882 
Van Heeke, 165 
Vanhecke, 267 
Van Heeke A., 731 
Van Heeke e.a., 31 
Van Heeke 1., 731 
Van Heeke L., 731 
Van Heeke M., 731 
Van Heeke R., 731 
Van Heeke S., 731 
Van Heffen, 777 
Van Hemelrijck, 451 
Van Heuckelom e.a., 1203 
Van Hoet, 738 
Van Holder, 811 
Van Hoorde, 870 
Van Hootegem, 912 
Van Houcke, 914 
Van Hulle, 326 
Van Kraenenbroeck, 866 
Van Landeghem e.a., 746 
Van Landschoot, 510 
Van Loock, 774 
Van Loocke, 400 
Van Maele, 1282 

·Van Malleghem q.q., 209 
Van Mechelen, 1269 
Van Mellaert, 1115 
Van Melle C., 507 
Van Melle J., 507 
Van Mol, 611 
Van Obberghen, 714 
Van Oncem, 52 
Van Opstal, 808 
Van Overbeke, 507 
Van Rampelbergh, 518 
Van Ransbeeck, 1246 
Van Reepingen, 185,716 
Van Rentergem, 914 
Van Ryckevorsel, 1294 
Van Steenkiste, 844 
Van Tilborg, 759 
Van Uffelen, 899 
Van Waes, 1384 
Vastenavondt, 398 
Velaers, 608 
Veldeman F., 1291 
Veldeman J.F., 1291 
Velke, 497 
Velter en « Royale Belge » N.V., 1154 
Verbelen, 594 
Vercammen, 469 
Vercauteren, 379 
Vereecke, 1147 
Vereeken, 119 
Verenigde Provincien N.V., 931, 1073, 

1201 



Verhaeghe, 730 
Verhelle, 527 
Verhulsel, 243 
Verlinden, 255 
Vermeire, 601 
Vermeulen, 1027 
Vermiglio, 214 
Vermote, 919 
Verschuere, 1260 
Verstappen, 31 
Verstraelen, 1196 
Verstraete, 1315 
Vertenten, 218, 219 
Vervullens, 84 
« Verzekeringsmaatschappij van 

Schelde >> N.V., 569 
Veys, 522 
Vial, 124 
Vie feminine v.z.w., 491 
Vlaeminck e.a., 30 
Voglaire, 1405 
Volckaert, 1249 
Voriatzidis, 218 
«Voyages Limbourg >> P.V.B.A., 236 
Vrancken, 1312 
Vranckx, 823 
Vroman, 1255 

w 
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