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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANRANDING 
BAARHEID 
TING 

VAN DE EER
EN VERKRACH-

Aanranding zonder geweld of bedrei
ging op de persoon of met de hulp van 
de persoon van een minderjarige van 
hetzelfde geslacht beneden de voile Jeef
tijd van achitien jaar - Strafwetboek, 
art. 372bis - Bepaling niet strijdig met 
de· artt. 8 en 14 Europees Verdrag Recht
en van de Mens. 

Art. 372 bis Sw., dat de aanranding 
van de eerbaarheid bestraft die zonder 
geweld of bedreiging is gepleegd door 
een persoon die de valle leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt, op de per
soon of met de hulp van de persoon van 
een minderjarige van hetzelfde geslacht 
beneden de valle leeftijd van achttien 
jaar, is weliswaar een inmenging van 
het openbaar gezag met betrekking tot 
de uitoefening van het recht vastgelegd 
in art. 8.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, maar een inmenging die 
naar het oordeel van de nationale over
heid noodzake)ijk is in het belang van de 
openbare orde en van de morele gezond
heid en de goede zeden. Die maatregel is 
aldus niet strijdig met de bepaling van 
art. 8 van het Verdrag en is bovendien 
niet gegrond op een willekeurig onder
scheid dat strijdig zou zijn met art. 14 
van hetzelfde Verdrag. 

7 december 1982 483 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Daad 

BUITEN 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 

Fout in 't algemeen. 
Nalatigheid. 
Opzet. 
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 gettoffene. 
Afdeling 3. - Verscheidene daders -

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

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

van vormen. 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

- Raming, peildatum. 
Afdeling 3. - MateriEHe 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 - Indeplaats-
stelling. 

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 9. - Allerlei. 
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HOOFDSTUK VII. - Samenloop van 
aansprakelijkheid van verschillende 
aard 

Mdeling 1. - Enkelvoudige en cbmplexe 
aansprakelijkheid. 

Mdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

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

OOFDSTUK I 
DAAD 

Mdeling 1. - Fout in 't algemeen. 

1. - Verkeersongeval - Vaststellin
gen en overwegingen waaruit regelmatig 
lean worden afgeleid dat er geen tout is. 

Uit de vaststellingen en overwegingen 
dat een vrachtwagen met aanhangwagen 
a! een tijd voor een rood Iicht stilstond 
in een rijstrook van rechtsafslaand ver
keer en op zijn rechterkant een betrek
kelijk smalle ruimte vrijliet die zeker 
niet breed genoeg was voor een wagen, 
en dat het gelet op de natuurwetten te 
voorzien was dat de aanhangwagen bij 
de zwenking naar rechts zich naar 
rechts zou verplaatsen en noodzakelij
kerwijze het trottoir zc;m naderen, kan de 
rechter wettig afleiden dat de bestuurder 
van de vrachtwagen terecht ervan mocht 
uitgaan dat de na hem gekomen wegge
bruikers achter hem waren gestopt en 
dat hij geen fout had begaan door geen 
bijzondere voorzorgsmaatregelen te ne
men toen hij opnieuw aanzette. 

14 oktober 1982 · 237 

2. - Sportwedstrijd - Schadeverwek
kende handeling van een speler - Aan
sprakelijkheid - Voorwaarden. 

Om te bepalen of een speler aanspra
kelijk is voor de verwondingen die een 
derde tijdens een sportwedstrijd heeft 
opgelopen, moeten de daden van die spe
Ier beoordeeld worden op grond van de 
beoefende sport, rekening houdende met 
de risico's inherent aan die sport, hoewel 
elke deelnemer aan een dergelijke wed
strijd verplicht is zowel de algemene re
gels van voorzichtigheid als die van de 
sport die hij beoefent, in acht te nemen. 
(Art. 1382 B.W.) 

21 oktober 1982 275 
3. - Schuldeiser in de onmogelijkheid 

om zijn rechten uit te oefenen t.a.v. een 
derde wegens de schuld van een andere 
derde - Fout van die andere riPrde -
Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
partij wist of diende te weten dat zij een 
schuldeiser van haar schuldenaar in de 
onmogelijkheid stelde zijn rechten uit 
het beding van eigendomsvoorbehoud uit 
te oefenen, beslist hij wettig dat de me
dewerking van die partij aan het verlies 
van het eigendomsvoorbehoud een aqui
Iiaanse fout oplevert waardoor de schuld
eiser schade heeft geleden. 

22 april 1983 1022 

Mdeling 2. - Nalatigheid. 

4. - Overeenkomsten die strekken tot 
de dekking van de gevolgen van een 
eventuele aquiliaanse fout - Geldigheid. 

Geen enkele wetsbepaling noch enig 
rechtsbeginsel verbiedt bij overeenkomst 
de gevolgen van nalatigheid af te wente
len op een ander; de vrijwaringsplicht 
van de wederpartij, die uit die overeen
komst ontstaat, kan ook een nalatigheid 
betreffen die erin bestaat een contrac
tuele fout van de vrijwarende partij niet 
te hebben goedgemaakt. 

3 december 1982 
Mdeling 3. Opzet. 

Mdeling 4. - Misdrijf. 

HOOFDSTUK II 
OORZAAK 

469 

Mdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

5. - Verkeersongeval - Beslissing 
waarbij aileen de getroffene aansprake
Jijk wordt verklaard voor de door hem 
bij een ongeval geleden schade - Geen 
vaststelling waaruit kan worden afgeleid 
dat de schade zich zou hebben voorge
daan zonder de fout die ten Jaste van de 
beklaagde is vastgesteld - Be};Jissing 
niet naar recht verantwoord. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de getroffene aileen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de gevol
gen van een verkeersongeval, als zij niet 
vaststelt dat de schade, zoals zij zich 
heeft voorgedaan, ook zou veroorzaakt 
zijn zonder de fout die ten laste van de 
beklaagde is vastgesteld. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

14 september 1982 66 

6. - Wegverkeersongeval Beslis-
sing waarbij een bestuurder aileen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de scha
de - Fout die aan een andere bestuur
der ten Jaste is gelegd - Gevolgen. 
· Niet naar recht verantwoord is het ar

.rest dat een bestuurder, wegens een 



-9-
door hem begane fout, alleen aansprake
Jijk verklaart voor de gevolgen van een 
verkeersongeval, op grond dat de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan zonder 
de fout van die bestuurder, terwijl uit de 
vaststellingen van het arrest niet kan 
worden afgeleid dat de schade, zoa.ls ze 
is ontstaan,. ook zou veroorzaakt zijn 
zonder de fout van de andere bestuurder. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 maart 1983 839 

7. - Beslissing waarbij een bestuur
der alleen aansprakelijk wordt verklaa1·d 
voor de schade - Geen vaststelling 
waaruit kan worden atgeleid dat de 
schade zich ook zou hebben voorgedaan 
zonder de tout die ten Jaste van een an
dere bestuurder is vastgesteld - Beslis
sing niet naar recht vePantwoord. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing, waarbij een bestuurder alleen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de gevol
gen van een wegverkeersongeval, als zij 
niet vaststelt dat de schade, zeals zij 
zich heeft voorgedaan, ook zou veroor
zaakt zijn zonder de fout die ten laste 
van een andere bestuurder ~s · vastge
steld. (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

9 maart 1983 844 

8. - Oorzaak Beoordeling door de 
rechter - Motivering. 

Art. 1382 B.W. schrijft op zichzelf niet 
voor dat de rechter die de onrechtmatige 
daad bewezen verklaart en beslist dat de 
eis tot schadevergoeding gegrond is, uit
drukkelijk vermeldt dat er een oorzake
lijk verband bestaat tussen de daad en 
de schade. 

11 maart 1983 853 

9. - Fout - Overheid Besluit van 
een bestendige deputatie dat door de ho
gere overheid wordt vernietigd - Aan
spmkelijkheid van de provincia - Be
oordeling door de rechtel'. 

Wanneer de bestendige deputatie een 
weigeringsbesluit neemt en dit vernie
tigd wordt bij K.B. omdat de voorwaar
den niet waren vervuld die door art. 14 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbeschermin,;: zijn bepaald opdat 
een verandering van de inrichting aan 
vergunning onderworpen zou zijn, doet 
het enkele feit dat de hogere overheid de 
zienswijze van de bestendige deputatie 
op dit punt niet heeft gedeeld en om die 
reden haar besluit heeft vernietigd, niet 
noodzakelijk blijken dat de bestendige 

deputatie een fout in de zin van art. 1382 
B.W. heeft begaan. 

8 april 1983 938 

10. - Schade - Oorzakelijk verband 
tussen een tout en de schade - Begrip. 

De rechter die, na de veroordeling van 
de beklaagde tot een straf om, met over
treding van artikel 45.1, 4°, van het Weg
verkeersreglement, een dee! van de la
ding van zijn voertuig op de openbare 
weg te hebben Iaten vallen, op burger
rechtelijk gebied heeft vastgesteld dat op 
de beklaagde de verplichting rustte de 
gevallen lading op te ruimen en dat de 
benadeelde slechts kosten heeft gemaakt 
om, wegens zijn subsidiaire verplichting 
tot opruiming, de schuldige tekortko
ming van de beklaagde te verhelpen, 
heeft daaruit wettig kunnen afleiden dat 
de beklaagde een fout heeft gepleegd die 
de oorzaak is van de kosten die de bena
deelde heeft gemaakt. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

17 mei 1983 1145 

11. - Beslissing waarbij een bestuur
der aileen aansprakelijk wordt ve1'klaard 
voor de schade - Geen vaststelling 
waal'Uit kan worden afgeleid dat de 
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, 
oak zou veroorzaakt zijn zonder de tout 
die ten laste van een andere bestuurder 
is vastgesteld - Beslissing niet naar 
recht verantwoord. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij een bestuurder alleen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zeals 
zij zich heeft voorgedaan, ook zou ver
oorzaakt zijn zonder de fout die ten taste 
van een andere bestuurder is vastge
steld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

1 juni 1983 1209 

12. - Fout - Beoordeling. 
De fout die met toepassing van de arti

kelen 1382 en 1383 B.W. tot vergoeding 
verplicht, moet in elk afzonderlijk geval 
in feite worden beoordeeld, gelet op de 
omstandigheden van de zaak. 

13 juni 1983 1262 
Mdeling 2. (On)middellijke oorzaak. 

Mdeling 3. - Overmacht. 

HOOFDSTUK III 
HERSTELPLICHT 

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

van getroffene. 

Afdeling 3. - Verscheidene daders 
Hoofdelijkheid. 

13. - Schade veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen - Ieder van hen is t.a. v. de gelae
deerde gehouden tot volledige vergoe
ding van de schade. 

Wanneer door samenlopende fouten 
van verscheidene personen schade is 
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de ge
laedeerde gehouden tot volledige vergoe
cling van de schade. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

lijke vergoeding op grand dat de bestuur
der van het verongelukte voertuig oak 
een fout heeft begaan die een oorzake
lijk verband met het ongeval vertoont. 
(Art. 1382 B.W.) 

6 oktober 1982 203 

17. - Schade veroorzaakt door de res
pectieve fouten van twee personen -
Ieder van hen t.a. v. de benadeelde ge
houden tot volledige schadevergoeding. 

7 september 1982 

Wanneer door de respectieve fouten 
van verscheidene personen schade is 
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de be
nadeelde gehouden tot volledige schade
vergoeding. (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

25 18 februari 1983 785 
14. - Schade veroorzaakt door de res

pectieve fouten van verscheidene perso
nen - Ieder van hen t.a.v. de benadeel
de gehouden tot volledige schadevergoe
ding. 

Wanneer door de respectieve fouten 
van verscheidene personen schade is 
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de be
nadeelde gehouden tot volledige schade
vergoeding. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

28 september 1982 142 

15i. - Schade veroorzaakt door de sa
menlopende fouten van verscheidene 
personen - Ieder van hen t.a. v. de bena
deelde gehouden tot volledige schadever
goeding. 

Wanneer schade is veroorzaakt door 
de samenlopende fouten van verscheide
ne personen is ieder van hen t.a.v. de be
nadeelde gehouden tot volledige schade
vergoeding. (Art. 1382 B.W.) 

6 oktober 1982 203 

16. - Schade geleden door de eige
naar van een verongelukt voertuig -
Schade veroorzaakt door de samenlopen
de fouten van de bestuurder en van een 
andere persoon - Schadelijdende eige
naal' noch bestuurder van Jiet voertuig 
noch burgerrechtelijk aansprakelijke 
voor die bestuurder - Recht op volledi
ge vergoeding van de schade. 

Wanneer de schade, geleden door de 
eigenaar van een verongelukt voertuig, 
die op het ogenblik van het ongeval noch 
de bestuurder van dat voertuig was noch 
burgerrechtelijk aansprake!ijke voor de 
bestuurder, is veroorzaakt door de sa
menlopende fouten van die bestuurder 
en van een andere persoon, is laatstge
noemde t.a.v. de genoemde eigenaar ver
plicht de gehele schade te vergoeden; hij 
mag zich niet beperken tot een gedeelte-

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Ouders. 

Meesters. 

18. - Aanspr?kelijkheid van de op
drachtgever - Gezagsverhouding van 
ondergeschiktheid van de aangestelde -
Begrip. 

De verhouding van ondergeschiktheid 
welke ten grondslag ligt van het begrip 
• aangestelde » bestaat zodra een per
soon in feite zijn gezag en zijn toezicht 
kan uitoefenen op de daden van een an
der. (Art. 1384, derde lid, B.W.) 

6 oktober 1982 203 

19. - Contractant die zich door een 
aangestelde of een andere persoon heeft 
laten vervangen voor de uitvoering van 
een contractuele verbintenis - Aa.nspra
kelijkheid buiten overeenkomst van de 
aangestelde of andere persoon - Voor
waarden. 

Wanneer een contractant zich door een 
aangestelde of andere persoon heeft Ia
ten vervangen om een contractuele ver
bintenis uit te voeren, kan deze aange
stelde of andere persoon slechts dan 
extra-contractueel aansprakelijk worden 
gesteld indien de hem ten laste gelegde 
fout een tekortkoming uitmaakt, niet 
aan de contractuele verbintenis doch aan 
de algemene zorgvuldigheidsplicht, en in
dien die fout andere da.n aan de slechte 
uitvoering vaiJ, het contract te wijten 
schade heeft veroorzaakt. 

8 april 1983 934 

20. - Arbeidsovereenkomst - Schade 
door de werknemer aan de werkgever of 
derden berokkend bij de uitvoering van 
zijn overeenkomst - Arbeidsovereen
komstenwet 3 juli 1978, art. 18 - Werk
nemer enkel aansprakelijk voor zijn be-
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drog, zijn zware schuld of Jichte schuld 
die bij hem gewoonlijk voorkomt. 

Ingeval de werknemer bij de uitvoe
ring van zijn overeenkomst de werkge
ver of derden schade berokkent, is hij 
enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en 
zijn zware schuld; voor Iichte schuld is 
hij enkel aansprakelijk als die bij hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voor
komt. (Art. 18, eerste en tweede lid, Ar
beidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.) 

19 april 1983 999 

21. - Burgerlijk Wetboek, art. 1384 -
Wettelijk vermoeden van schuld van de 
meester - Draagw~jdte van het vermoe
den. 

Art. 1384, derde lid, B.W., stelt een 
wettelijk vermoeden van schuld van de 
meester in, uitsluitend ten behoeve van 
de derde die door de fout van de aange
stelde benadeeld is; dit vermoeden kan 
noch door de meester noch door de aan
gestelde worden ingeroepen in hun on
derlinge verhouding. 

22 april 1983 1017 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Afdeling 8. 

Onderwijzers. 

Krankzinnigen. 

Rechtspersonen. 

22. Aansprakelijkheid van een 
rechtspersoon - Rechtstreekse aanspm
kelijkheid wegens een tout van zijn or
ganen - Rechtstreekse aansprakelijk
heid sluit de aansprakelijkheid van die 
organen niet uit. 

De rechtstreekse aansprakelijkheid 
van een rechtspersoon wegens een aqui
liaanse fout van zijn organen sluit, in de 
regel, de persoonlijke aansprakelijheid 
van die organen niet uit, nu die aanspra
kelijkheden samen bestaan. (Artt. 1382, 
1383 B.W.) 

27 oktober 1982 307 
Afdeling 9. - Staat en overheid. 

23. - Administratieve overheid - Ver
gissing begaan bij de beoordeiing van de 
rechten en verplichtingen van een 
rechtsonderhorige of van een ambtenaar 
- Aansprakelijkheid van de administra
tie - Voorwaarden. 

Een vergissing van de administratieve 
overheid bij de beoordeling van de om
vang van de rechten of verplichtingen 
van een rechtsonderhorige of een ambte
naar is niet noodzakelijk een quasi-de
lictuele fout. (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

4 november 1982 328 

24. - Administratieve overheid - Ver
gissing begaan b.ij de beoordeling van de 
rechten en verplichtingen van een 
rechtsonderhorige of van een ambtenaar 
- Aansprakelijkheid van de administra
tie - Voorwaarden. 

Wanneer de vergissing van de admi
nistratieve overheid bij de beoordeling 
van de omvang van de rechten of ver
plichtingen van een rechtsonderhorige of 
een ambtenaar, tot gevolg heeft dat de 
administratieve overheid een beslissing 
neemt of bekrachtigt die een grondwette
lijke of wettelijke regel schendt welke 
haar ertoe verplicht zich te onthouden of 
op een welbepaalde manier op te treden, 
is die grondwettige of onwettige beslis
sing een quasi-delictuele fout, tenzij de 
begane vergissing onoverkomelijk is of 
tenzij er eeq andere grand van uitslui
ting van aansprakelijkheid l:iestaat. 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

4 november 1982 328 

25. - Administratieve overheid - Ver
gissing begaan bij de beoordeling van de 
rechten en verplichtingen van een 
rechtsonderhorige of van een ambtenaar 
- Aansprakelijkheid van de administra
tie - Voorwaarden. 

Wanneer de vergissing van de admi
nistratieve overheid bij de beoordeling 
van de omvang van de rechten of ver
plichtingen van een rechtsonderhorige of 
een ambtenaar niet aan de basis ligt van 
een beslissing die grondwettelijke of 
wettelijke regels schendt, welke de admi
nistratie ertoe verplichten zich te ont
houden of op een welbepaalde manier op 
te treden, is zij slechts een £out die de 
aansprakelijkheid in het gedrang brengt 
van de administratieve overheid die on
juiste inlichtingen geeft over de regle
mentering of de wetgeving die zij moet 
toepassen, wanneer de onjuiste interpre
tatie zonder voldoende onderzoek werd 
gegeven of zonder dat er enige twijfel 
werd uitgedrukt nopens de voorgestelde 
oplossing. (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

4 november 1982 328 

26. - Administratieve overheid - On
juiste inlichtingen verstrekt door de ad
ministratie die belast is met de toepas
sing van een wet of van een reglement 
- Aansprakelijkheid van de administra~ 
tie - Vereisten. 

Wanneer de vergissing van de admi
nistratieve overheid bij de beoordeling 
van de omvang van de rechten of ver
plichtingen van een rechtsonderhorige of 
een ambtenaar niet aan de basis ligt van 
een beslissing die grondwettelijke of 
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wettelijke regels schendt, welke de admi
nistratie ertoe verplichten zich te ont
houden of op een welbepaalde manier op 
te treden, is zij slechts een fout die de 
aansprakelijkheid in het gedrang brengt 
van de administratieve overheid die on
juiste inlichtingen gee:ft over de regle
mentering of de wetgeving die zij moet 
toepassen, wanneer de onjuiste interpre
tatie zonder voldoende onderzoek werd 
gegeven of zonder dat er enige twijfel 
werd uitgedi'ukt nopens de voorgestelde 
oplossing. (Artt. 131!2, 1383 B.W.) 

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 
- Raming, peildatum. 

29. - Raming van de schade - Ge
beurtenissen die na de tout hebben 
plaatsgehad en op de tout en op de scha
de zelf geen betrekking hebben - Gege
tiens waarmee geen rekening wordt ge
houden bij de raming van de te vergoe
den schade - Begrip. 

Om de schade te bepalen die moet 
worden vergoed ten gevolge van een fout 
mag geen rekening worden gehouden 

4 november 1982 328 met gebeurtenissen die na de fout heb-

HOOFDSTUK IV 
SCHADE 

1 

ben plaatsgehad, die op die fout en op de 
schade zelf geen betrekking hebben en 
waardoor de toestand van de benadeelde 
partij verbeterd of verergerd zou zijn; de 
rechter mag, nadat hij heeft vastgesteld 

Afdeling 1. - Begrip 
van vormen. 

dat de door het slachtoffer uit vrije wil 
geleverde en in de toekomst te leveren 

OnC'Jrscheiding inspanningen om de schade te beperken 

27. - Schade - Begrip. 
Wettig is de bes!issing waarbij de da

der van een schadeverwekkend felt 
wordt veroordeeld om aan de onderne
ming, die de schade heeft geleden, de lo
nen terug te betalen die zij aan haar 
werklieden voor de herstelling heeft be
taald, wanneer de rechter vaststelt dat 
het aldus gevorderde bedrag niet de uit
voering van haar contractuele verplich
ting is om de !onen te betalen, maar wei · 
de vergoeding van de schade die zij in 
haar vermogen heeft geleden door het 
derven van de werkprestaties van haar 
arbeiders die, gedurende de tijd van de 
herstelling, van hun normale taken 
moesten worden afgewend. 

28 september 1982 149 

28. - Schade - Blijvende arbeidson
geschiktheid - Begrip. 

Het begrip blijvende arbeidsongeschikt
heid verschilt van het begrip blijvende 
invaliditeit en de graad 'van het ene valt 
niet noodzakelijk samen met de graad 
van het andere; het deskundigenverslag 
dat zegt dat de blijvende arbeidsonge
schiktheid van het slachtoffer van een 
ongeval globaal op 10 pet. kan worden 
geraamd, wordt derhalve uitgelegd op 
een wijze die onverenigbaar is met zijn 
bewoordingen, zodat de bewijskracht er
van wordt miskend, wanneer de rechter 
zijn beslissing laat steunen op de vast
stelling dat de deskundige de blijvende 
invaliditeit op 10 pet. heeft geraamd. 

11 januari 1983 633 

de maat overschrijden van hetgeen van 
hem redelijk mag worden gevraagd, niet 
wettig beslissen dat de voordelen ont
staan uit de door de benadeelde zelf ge
troffen maatregelen, geleverde en te le
veren inspanningen, die als latere ge
beurtenissen of gedragingen los staan 
van de onrechtmatige daad en de scha
de, op de schadeloosstelling moeteri wor
den toegerekend. 

7 september 1982 21 

30. - Raming « ex aequo et bono • 
van de schade - Wettigheid - Voor
waarde. 

Raming ex aequo et bono van de door 
een onrechtmatige daad veroorzaakte 
schade is wettig wanneer de rechter de 

· reden aarigeeft waarom de door een par
tij voorgesteld berekening niet kan wor
den aangenomen en de onmogelijkheid 
vaststelt om het juiste bedrag anders te 
bepalen, bij gebrek aan vaststaande be
oordelingsgronden. (Art. 97 Gw.; 
artt. 1382, 1383 B.W.) 

3 november 1982 320 

31. - Schade ten gevolge van een tout 
- Raming naar billijkheid van de mate
riiHe en morele schade samen - Vereis
ten voor regelmatige motivering en wet
telijke verantwoording. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing om aan het slachtoffer van een fout 
een vergoeding toe te kennen op grand 
van een raming naar billijkheid van de 
gezamenlijke materiele en morele scha
de ten gevolge van de blijvende arbeids
ongeschiktheid, wanneer de redenen 
worden aangegeven waarom, enerzijds, 
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aan h~t slachtoffer geen afzonderlijke 
vergoedingen voor de materiEHe en de 
morele schade behoeven te worden toe
gekend en, anderzijds, de door de par
tijen voorgestelde ramingscriteria ver
worpen moeten worden en de raming 
naar billijkheid dient te geschieden. 

2 februari 1983 725 

32. - Schade van de getroffene opgelo
pen bij een ongeval - Materiele schade 
- Blijvende arbeidsongeschiktheid -
Schade wegens waardevermindering op 
de arbeidsmarkt - Bedrag van de ver
goeding door de rechter vastgesteld o.g. v. 
het bruto-bedrijfsinkomen van de getrof
fene - Wettigheid. 

Wanneer de rechter uitspraak doet 
over de vergoeding van materiiHe schade 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de getroffene, mag hij, door een fei
telijke beoordeling van de gegevens van 
de zaak, het bedrag van de schadever
goeding wegens waardevermindering op 
de arbeidsmarkt vaststellen op grand 
van het bruto-bedrijfsinkomen van de 
getroffene. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

7 1!-Pril 1983 926 

Afdeling 3. - MateriiHe schade - Ele
. · menten en grootte. 

33. - MateriiHe schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Raming van de schade. 

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden ge
schonden door de rechter die, om het be
drag vast te stellen dat de materiiHe 
schade ten gevolge van de blijvende on
geschiktheid van de getroffene naar ge
meen recht zal vergoeden, uitgaat van de 
wedde die de getroffene had moeten ont
vangen op de datum van de uitspraak en 
op die grondslag kapitaliseert met in
achtneming van de kapitalisatiecoeffi
cient. die volgens de tabellen voor de ver
moedelijke overlevingsduur geldt voor 
iemand van de leeftijd die de getroffene 
had op. -de consolidatiedatum. 

19 oktober 1982 264 

34. - Verkeersongeval - Schade aan 
voertuig - Omvang - Begrip. 

De schade aan een voertuig, die door 
de aansprakelijke veroorzaker van een 
ongeval moet worden vergoed, vloeit niet 
voort uit het feit dat het slachtoffer .de 
prijs van de zaak moet derven, doch wel 
hieruit. dat het van de zaak zelf is be
roofd; de benadeelde moet dus worden 
hersteld in de toestand waarin hij ver
keerde ten dage van.het ongeval indien 
het voertuig met beschad1gd was ge-

weest door de fout van de veroorzaker 
van het ongeval, zonder dat het slachtof
fer moet aantonen dat het al dan niet 
herstellingen heeft Iaten uitvoeren. 

13 januari 1983 651 

35. - Schade - Materiele schade -
Elementen en gmotte - Ziekte- en inva
liditeitsverzekering - Aanrekening van 
een door het ziekenfonds verrichte uitke
ring. 

De artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek worden niet geschonden 
door het arrest dat van de vergoeding 
die naar gemeen recht aan het slachtof
fer van een verkeersongeval toekomt, 
een door het ziekenfonds verrichte uitke
ring welke zijn schade vergoedt, aftrekt 
en hem het saldo toewijst en aldus tot 
het resultaat komt dat het slachtoffer 
daarmee de vergoeding krijgt waarop 
het gemeenrechtelijk aanspraak kan rna
ken. 

18 januari 1983 666 

36. - Schade - Materiele schade -
Elementen en grootte - Jaarlijkse va
kantie - Vakantiegeld van de werkne
mer - Schade ten gevolge van verlies 
van vakantiegeld - Arbeidson.derbre
king wegens ongeval dat geen arbeidson
geval is - Aanspraak op schadevergoe
ding - Vereisten. 

Wanneer het vakantiegeld van de 
werknemer-arbeider berekend wordt op 
een fictief loon, die werknemer de arbeid 
onderbreekt wegens een ongeval dat 
geen arbeidsongeval is, en . zi)n aan
spraak op vakantiegeld behoudt ingevol

. ge de gelijkstelling van die dagen inacti-
viteit met arbeidsdagen, kan daaruit 
niet worden besloten dat de arbeider 
geen verlies lijdt, daar het ontvangen va
kantiegeld minder kan .zijn dan dat 
waarop hij aanspraak had kunnen rna
ken indien hij aan het werk was geble
ven. 

18 januari 1983 666 

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

37.- Schade- Morele schade- Ver
lies van een zaak. 

De rechter kan het bestaan van more
le schade afleiden uit het verloren gaan 
van een zaak zonder te moeten vaststel
len dat deze niet vervangbaar is. 

8 april 1983 934 

Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni
gen). 
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Mdeling 6. - Rente. 

38. - Schadeloosstelling wegens ver
mindering of verlies van de waarde op 
de arbeidsmarkt van het slachtoffer ver
schuldigd, ingevolge het gemeen recht, 
door de derde, aansprakelijk voor het on
geval - Lijfrente met toepassing_ van de 
Arbeidsongevallenwet verschuld1gd we
gens de door !Iet slachto_ffer .opgelopen 
blijvende arbe1dsongeschikthe1d - Ver
goeding van dezelfde schade .- Gevolg. 

De lijfrente die met toepassmg van de 
Arbeidsongevallenwet verschuldigd is 
aan het slachtoffer van een dergelijk on
geval, waaruit een blijvende arbeidson
geschiktheid is gevolgd, en de . schade
loosstelling die wegens de vermmdcrm.g 
of het verlies van de waarde van d1t 
slachtoffer op de arbeidsmarkt krachtens 
het gemeen recht verschuldigd is door de 
derde die aansprakelijk is voor het onge
val, zijn twee wijzen van vergoeding van 
een zelfde materiiHe schade; het samen
genieten van de beide vergoedingen is 
derhalve uitgesloten. 

19 oktober 1982 264 

39. - Omvang van de schade Ver-
goedende rente - Aa;wangspunt - pn
aantastbare beoordelmg van de feJten
rechter. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze en in feite, binnen de perken van 
de conclusies van partijen, hoe groat de 
schade is veroorzaakt door een onrecht
matige daad, en met name of daarvoor 
als aanvullende vergoeding vergoedende 
rente moet worden toegekend en van 
wanneer die rente begint te !open. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

16 februari 1983 768 

40. - Vergoedende interesten - Be
grip. 

Vergoedende intresten kunnen niet 
worden toegekend voor perioden die het 
ontstaan van de schade voorafgaan. 
(Art. 1382 B.W.) 

13 juni 1983 1261 
Mdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

re raming - Dading - Geoorloofd ka
rakter - Voorwaarde. 

Geen enkele wettelijke bepaling belet 
dat partijen na gemeen overleg het be
drag van de herstellingskostl;ln vrij vast
stellen op een vaste som' die lager ligt 
dan het bedrag dat zou worden toege
kend voor het geval dat de schade aan 
het voertuig werkelijk word~ hersteld in 
de inrichting van een met naam genoem
de garagehouder; zodanige overeenkomst 
is een dading in de zin van art. 2044 
B.W. en impliceert dat de, benadeelde 
werkelijk aan een met naam genoemde 
persoon opdracht heeft gegeven om die 
dading aan te gaan. 

13 januari 1983 651 
Mdeling 3. - Regres. 

42. - Personeelslid van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
- Overlijden van een personeelslid ten 
gevolge van een ongeval - Recht van de 
maatschappij om van de dader van het 
ongeval terugbetaling te vorderen van 
een dee] van de vooruitbetaalde maand
wedde - Voorwaarde en · grenzen. 

De vordering, waarbij de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
van de dader van een ongeval, ten gevol
ge waarvan een van haar personeelsle
den 's anderendaags is . overleden, een 
dee! van de vooruitbetaal(\e maandwedde 
terugvordert voor de periode tussen de 
dag van het ongeval en het einde van de 
maand, wordt naar recht verworpen 
wanneer de rechter, enerzijds, op grand 
van feitelijke door hem aangegeven re
denen beslist dat de maatschappij die 
betaling niet heeft verricht tot vergoe
ding van de werknemer of diens recht
hebbenden en dat zij, wat die betaling 
betreft, niet als borg van de derde-aan
sprakelijke is opgetreden, en, anderzijds, 
te kennen geeft dat de maatschappij niet 
het bewijs bijbrengt van een eigen na
deel, met name van de schade die zou 
volgen uit het feit dat voor een dee! van 
het loon, ten gevolge van het overlijden 
van de getroffene, geen tegenprestatie is 
geleverd. 

7 juni 1983 1244 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

Mdeling 1. - Verzekering - lndeplaats- Mdeling 1. - Voor zaken. 
stelling. 

Mdeling 2. Bedingen van uitsluiting. 

41. - Verkeersongeval - Schade aan 
voertuig - Dubbele raming - Forfaitai-

43. - Bijzondere aansprakelijkheid 
voor zaken - Art. 1384, eerste lid, B. W 
- Bewijslevering. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing van de rechter die, door aan te ne-
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men dat de aansprakelijkheid voor de 
schade veroorzaakt door een zaak die 
men onder zijn bewaring heeft, wordt 
opgelopen door een vermoeden van fout 
dat uit de veroorzaakte schade zou voort
vloeien, althans impliciet het gebrek van 
de zaak uit het bestaan van de schade 
afleidt; het bewijs van het gebrek van de 
zaak moet door eiser geleverd worden. 

11 maart 1983 857 

44. - Aansprakelijkheid voor de zaak 
die men onder zijn bewaring heeft -
Gebrek van de zaak - Begrip. 

Uit de enkele vaststelling dat de aan
wezigheid van ijsroom op de vloer van 
een grootwarenhuis abnormaal en niet 
voorzienbaar was, omdat, enerzijds, de 
kleur ervan geleek op die van de vloer 

.en, anderzijds, de plaats gelegen was 
buiten de zuivelafdeling, kan de rechter 
niet wettig afleiden dat de « zaak "• i.e. 
de vloer van de winkel, een gebrek ver
toonde waarvoor de bewaarder van de 
zaak aansprakelijk is, daar zodanige 
vaststelling niet inhoudt dat de gesteld
heid van die vloer abnormaal was. 
(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

10 juni 1983 1257 
Afdeling 2. - Voor gebouwen. 

Afdeling 3. - Voor dieren. 

45. - Aansprakelijkheid van de eige
naar of bewaarder van een dier - Fout 
van het slachtoffer - Aansprakelijkheid 
van het slachtoffer - Art 1385 Burger
Jijk Wetboek. 

Hoewel art. 1385 B.W. een wettelijk en 
niet weerlegbaar vermoeden van schuld 
aan de door het dier veroorzaakte scha
de instelt ten laste van de eigenaar of 
ten laste van degene die zich van het 
dier bedient terwijl hij het in gebruik 
heeft, sluit dat artikel niet uit dat de ei
genaar of bewaarder niet aansprakelijk 
is bij gebrek aan oorzakelijk verband, 
onder meer wanneer de schadeleider zelf 
een fout heeft begaan die de daad van 
het dier heeft veroorzaakt en waardoor 
niet de daad van het dier maar elke mo
gelijke fout van de eigenaar of bewaar
der als oorzaak van de schade wordt uit
geschakeld. 

20 mei 1983 1165 
Afdeling 4. - Burenhinder. 

46. - Burenhinder - Verbreking van 
het evenwicht tussen naburige erven -
Burgerlijk Wetboek, art. 544 - Veroorde
Jing van een cooperatieve huisvesting tot 
betaling van een vergoeding aan de eige-

naar van het naburige erf dat schade 
heeft geleden die de normale ongemak
ken van nabuurschap overschrijdt, door 
de gebrekkige bouw, door de Staat, van 
een waterzuiveringsinstallatie - Wettig
heid - Vereisten. 

Wettig is het arrest van een hof van 
beroep dat, met toepassing van art. 544 
B.W. en wegens verbreking van een be
staand evenwicht tussen naburige erv.en, 
niet aileen de Belgische Staat en zijn 
aannemer, die deze instal!atie hebben 
gebouwd, en de gemeente, maar ook een 
coiiperatieve huisvestingsvennootschap, 
veroordeelt om een vergoeding te beta
len aan de eigenaar van een grand die 
schade heeft geleden ten gevolge van de 
bouw van een waterzuiveringsinstallatie 
op het naburige erf, wanneer uit de vast
stellingen van het arrest volgt dat de wa
terzuiveringsinstallatie, die de schade 
heeft veroorzaakt, helemaal geen instal
laUe is waarmee die vennootschap niets 
te maken had, maar met haar instem
·ming en volledig medeweten was ge
bouwd, en een onmisbaar onderdeel was 
van het rioleringsnet van het complex 
dat zij op haar erf heeft ge bouwd. 

28 april 1983 1057 

47. - Burenhinder - Hinder veroor
zaakt door werken die de gemeente door 
een aannemer heeft laten uitvoeren -
Afwijzing van de vordering van de eige
naar tegen de gemeente gegrond op de 
artt. 11 Gw. en 544 B. W: - Feiten waar
uit niet blijkt dat het evenwicht tussen 
naburige eigendommen is verbroken, 
waardoor toepassing van die bepalingen 
kan worden gemaakt - Beslissing naar 
recht verantwoord. 

W anneer een eigenaar van een onroe
rend goed, die beweert schade te hebben 
geleden ten gevolge van werken die de 
gemeente door een aannemer heeft doen 
uitvoeren, tegen die gemeente op grond 
van de artt. 11 Gw. en 544 B.W. een vor
dering tot schadevergoeding heeft inge
steld, wordt de afwijzing van die vor
dering naar recht verantwoord 
wanneer de rechter niet enkel be
slist dat, zonder de fout van de aanne
mer, van de feiten waarop de eigenaar 
zijn vordering grondt, geen sprake zou 
geweest zijn, maar ook dat in elk geval 
uit die feiten niet bleek dat het even
wicht tussen de naburige eigendommen 
was verbroken, waardoor toepassing van 
die bepalingen kon worden gemaakt. 

2 juni 1983 1224 
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48. - Burenhinder - Buurtschaps

stoornis ten gevolge van werken op een 
naburig erf - Aansprakelijkheid van de 
eigenaar van het erf waar die stoornis 
ontstaat of van diegene die ten aanzien 
van dat erf beschikt over een van de at
tributen van het eigendomsrecht - Be
grip. 

Het verbreken van het evenwicht door 
een stoornis die de grens van de gewone 
ongemakken van nabuurschap over
schrijd, verplicht tot compensatie, niet 
aileen de eigenaar van het erf waar die 
stoornis ontstaat, doch oak diegene die 
ten aanzien van dat erf als houder van 
een zakelijk of persoonlijk recht over 
een van de attributen van het eigen
domsrecht beschikt; daarbij is het onver
schillig of de houder van dat zakelijk of 
persoonlijk recht dit verkregen heeft 
ingevolge een overeenkomst of ingevolge 
een wettelijke bepaling. 

9 juni 1983 1256 
Mdeling 5. Wegverkeer. 

Mdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 

VAN VERSCHILLENDE AARD 

Mdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Mdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

HOOFDSTUK IX 

3. - Raad van de Orde - Raad van 
de Orde die, met miskenning van het 
recht van verdediging, over feiten, die 
ten Jaste van een advocaat kunnen wor
den gelegd, beraadslaagt voorda~ door 
toedoen van de stafhouder bij de raad, 
tuchtvervolgingen aanhangig zijn ge
maakt - Onwettige handelwijze. 

Wanneer de raad van de Orde, voordat 
daarbij door toedoen van de stafhouder 
tuchtvervolgingen aanhangig zijn ge
maakt tegen een advocaat, onder uitoefe
ning van bevoegdheden die de wet hem 
niet toekent en met miskenning van het 
recht van verdediging, heeft beraad
slaagd over feiten, die ten laste van die 
advocaat kunnen worden gelegd, en die 
raad, nadat daarbij door toedoen van de 
stafhouder zodanige vervolgingen aan
hangig zijn gemaakt, over de schuld van 
de betrokkene en over de hem opgelegde 
straf beraadslaagd en uitspraak gedaan 
heeft, worden de artt. 457 en 465 Ger.W. 
alsmede het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging ge
schonden door de beslissing van de tucht
raad van beroep van de balies, waarbij 
wordt verklaard dat de tuchtvordering 
ontvankelijk is op grand dat de raad van 
de Orde mag beslissen over de wense
lijkheid van de tuchtvervolgingen en, in 
bepaalde gevallen, in tuchtzaken mag be
raadslagen, zelfs voordat de stafhouder 
vervolgingen bij de raad aanhangig heeft 
gemaakt. 

2 juni 1983 1220 

ALLERLEI (I.P.R.; AARD VAN DE WET ANATOCISME 
ENZ.) 

ADVOCAAT 
1. - Raad van de Orde - Kennisne

ming van tuchtzaken. 
De raad van de Orde van Advocaten 

kan slechts door toedoen van de stafhou
der kennis nemen van tuchtzaken. 
(Art. 457 Ger.W.) 

2 juni 1983 

2. - Raad van de Orde 
dingstermijn in tuchtzaken. 

1220 

Dagvaar-

De advocaat die tuchtrechtelijk wordt 
vervolgd voor de raad van de Orde wordt 
binnen vijftien dagen gedagvaard; op 
zijn verzoek wordt hem bovendien een 
termijn toegestaan om zijn verdediging 
voor te bereiden. (Art. 465 Ger.W.) 

2 juni 1983 1220 

Burgerlijk Wetboek, art. 1154 - Ge
rechtelijke rente berekend op het bedrag 
van de veroordeling dat, benevens de 
hoofdsom, rente omvat - Wettigheid -
Vereiste. 

Vervallen interest van kapitalen kan 
slechts interest opbrengen ten gevolge 
van een gerechtelijke aanmaning of van 
een bijzondere overeenkomst, mits de 
aanmaning of de overeenkomst betrek
king heeft op interest die ten minste 
voor een geheel jaar verschuldigd is; 
niet naar recht verantwoord is derhalve 
het arrest dat gerechtelijke interest toe
wijst op een bedrag dat rente omvat die 
nag geen geheel jaar heeft gelopen. 

18 maart 1983 883 

ARBEID 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(sociale bescheiden ... ) 
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HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttij-
den 

HOOFDSTUK III. - Vrouwen 

HOOFDSTUK IV. - Jongeren 

HOOFDSTUK V. - Gezondheid en vei-
ligheid 

HOOFDSTUK VI. - Bijzondere regelin
gen {bouw, diamant, haven, ambach
ten en neringen) 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (SOCIALE BE

SCHEIDEN ... ) 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 

1. - Arbeids- en rusttijden - Betaal
de feestdagen - Betaling van loon -
Gerechtvaardigde afwezigheid - Sta
king. 

Gerechtvaardigde afwezigheid die het 
recht op loon voor een feestdag niet doet 
verloren gaan, is de afwezigheid wegens 
deelneming aan een staking die pas na 
het uitbreken ervan de instemming of de 
steun heeft bekomen van een in de Na
tionale Arbeidsraad vertegenwoordigde 
vakorganisatie. (Art. 11, eerste lid, 3°, a, 
K.B. 18 april 1974.) 

20 december 1982 539 

HOOFDSTUK III 
VROUWEN 

2. - Gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen voor de toegang tot een betrek
king - Toegang tot de betrekking van 
een werknemer belemmerd om expliciete 
of impliciete redenen, gegrond op het ge
slacht van de werknemer - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarbij de telastlegging ter zake dat 
een lid van het college van burgermees
ter en schepenen, dat moest deelnemen 
aan de stemming over de benoeming van 
een gemeenteonderwijzer, de toegang tot 
de betrekking van een werknemer heeft 
ontzegd om expliciete of impliciete rede
nen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
op het geslacht van de werknemer steu
nen, niet bewezen wordt verklaard op 
grond aileen dat het ontzeggen van vrije 
meningsuiting bij het stemmen aan een 
burger die moet deelnemen aan een ge
heime stemming in een vertegenwoordi
gend lichaam, zoals het college van bur
gemeester en schepenen, neerkomt op 

een schending van het door art. 14 Gw. 
gewaarborgde recht om op elk gebied 
zijn mening te uiten, alsook van het 
recht van een ieder op vrijheid van me
ningsuiting, dat gewaarborgd is door 
art. 10, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. (Artt. 121, tweede lid, 3°, 
en 141, 1°, wet tot economische herorien
tering, 4 aug. 1978.) 

11 mei 1983 1121 

HOOFDSTUK IV 
JONGEREN 

HOOFDSTUK V 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

3. - Arbeidsbescherming - Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbeschermil;J.g 
goedgekeurd bij het Regentsbesluit van 
11 feb. 1946 en bij het Regentsbesluit 
27 sept. 1947 - Artikel 14. 

Elke uitbreiding of verandering van 
een vergunninghoudende inrichting, die 
de toepassing van een nieuwe rubriek op 
de lijst van de vergunningplichtige on
dernemingen tot gevolg heeft of van die 
aard is dat daardoor de aan die onderne
mingen eigen zijnde gevaren, ongezond
heid of hinderlijkheid, verergerd worden, 
is aan de bepalingen van artt. 1 tot 13 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming onderworpen. (Art. 
14 van dit reglement.) 

8 april 1983 938 

HOOFDSTUK VI 
B!JZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA· 

MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NE
RINGEN) 

ARBEIDSONGEVAL 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Aard van de wet 

HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer -
Personen 

HOOFDSTUK III. - Arbeidsongeval (be
grip, bestaan, bewijs) 

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

HOOFDSTUK V. - Schade 

HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid 
Afdeling 1. - Medewerkers of meester 
Afdeling 2. - Medeambtenaar 
Afdeling 3. - Derde. 
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HOOFDSTUK VII. - Vergoeding 
Afdeling 1. - Basisloon. 
Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 

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

HOOFDSTUK VIII. - Verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN- AARD VAN DE 

WET 

1. -' Bepalingen inzake de verjaring 
van de rechtsvordering tot betaling van 
de vergoeding - Bepalingen van open
bare orde. 

De bepalingen inzake de verjaring van 
de rechtsvordering tot betaling va1,1 de 
vergoeding wegens een arbeidsongeval . 
raken de openbare orde. (Artt. 69, 70 en 
71 Arbeidsongevallenwet.) 

6 september 1982 12 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER - PERSONEN 

2. - Kosten - Ceding tussen een ver
zekeraar en een ziekenfonds - Geen 
toepassing van artikel 68 van de Arbeids
ongevallenwet. 

Artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet 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 niet toepasselijk op een 
geding tussen een verzekeraar en een 
ziekenfonds dat tegen deze laatste een 
vordering heeft ingesteld tot terugbeta
ling van aan zijn verzekerde betaalde 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op 
grond van artikel 70, § 2, Ziekte- en Inva
liditeitswet. 

6 rlecember 1982 474 

3. - Toepassingsgebied Inrichters 
van vakantiekolonies en door hen te
werkgestelde monitoren en bewakers -
Vakantiekolonie - Begrip. 

Wanneer de rechter vaststelt dat ie
mand een verwonding heeft opgelopen 
terwijl hij tijdens vakantiecursussen was 
tewerkgesteld door een onderwijsonder
neming waar buitenlanders de mogelijk
heid wordt geboden beter Frans te leren, 
kan hij uit die vaststellingen niet wettig 
afleiden dat die onderneming een vakan
tiekolonie organiseerde. (Art. 1, 2°, K.B. 

van 25 okt. 1971 tot uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de Arbeidsonge
vallenwet; K.B. van 28 nov. 1969 tot uit
voering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de beslw. van 28 dec. 
1944.) 

20 juni 1983 1294 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

4. - Ongeval overkomen tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
- Arbeid verricht tijdens een periode 
van schorsing. 

Wanneer werkgever en werknemer 
overeenkomen dat de bedongen arbeid 
tij dens een periode die de wet als schor
sing van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst aanmerkt, toch geheel of 
gedeeltelijk wordt verricht, is het onge
val dat de werknemer treft op het ogen
blik dat hij de overeengekomen arbeid 
verricht, overkomen tijdens de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst. (Art. 
7 Arbeidsongevallenwet.) 

10 j anuari 1983 603 

5. - Ongeval overkomen tijdens en 
door het feit van de uitvoering van de 
overeenkomst - Begrip. 

Wanneer de rechter oordelt dat het on
geval een arbeidsongeval is, daar het ge
beurd is tijdens de uitvoering van de ar
b~idsovereenkomst, behoeft hij geens
zms, behoudens betwisting dienaangaan
de, de feiten aan te wijzen waarop dit 
oordeel steunt, noch vast te stel!en dat 
het ongeval door het feit van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst is ge
beurd en het desbetreffende wettelijk 
vermoeden niet weerlegd is. (Art. 7 Ar
beidsongevallenwet.) 

7 fe bruari 1983 7 40 

6. - Begrip - Oorzakelijk verband 
tussen ongeval en letsel - Vermoeden 
- Tegenbewijs. 

De rechter beslist wettig dat het ver
moeden van het oorzakelijk verband tus
sen het ongeval en het letsel, gevestigd 
door artikel 9 van de Arbeidsongevallen
wet, weerlegd is wanneer hij vaststelt 
dat het opgelopen letsel niet is veroor
zaakt door de plotselinge gebeurtenis die 
als ongeval is aangewezen, en evenmin 
door enige andere gekende gebeurtenis 
die daarmee verband houdt of het gevolg 
ervan is. 

27 juni 1983 1337 
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HOOFDSTUKIV 
ONGEVAL OP DE WEG (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

7. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Omweg - Belangrijkheid. 

Om te oordelen of de omweg die de 
werknemer maakt om zich naar het 
werk te begeven belangrijk is, mag de 
rechter niet weigeren rekening te hou
den met de afstand tussen de verblijf
plaats van de werknemer en de plaats 
waar hij werkt. (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

21 maart 1983 895 

HOOFDSTUK V 
SCHADE 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKEL!JKHEID 

Afdeling 1. - Medewerkers of meester. 

8. - Overheidssector - lndeplaatsstel
ling - Omvang. 

Degene die aansprakelijk is voor een 
ongeval en zijn verzekeraar kunnen te
gen de rechtspersoon of installing die 
met toepassing van de wet van 3 juli 
1967 gesubrogeerd is in de rechten van 
de getroffene, de verweermiddelen en ex
cepties, met inbegrip van de exceptie 
van het gewijsde, aanvoeren die zij te
gen de rechtsvordering van de getroffene 
konden opwerpen. 

30 mei 1983 1195 

Afdeling 2. - Medeambtenaar. 

Afdeling 3. - Derde. 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

Afdeling 1. - Basisloon. 

9. - Basisloon - Loongrens - Index
aanpassing. 

Voor de vaststelling van de loongrens 
die in aanmerking komt voor de bereke
ning van een arbeidsongevallenvergoe
ding dient rekening te worden gehouden 
met de aanpassingen van die loongrens 
aan de schommelingen van het indexci.i
fer van de consumptieprijzen, zolang de 
vergoeding niet definitief is vastgesteld. 
(Art. 39 Arbeidsongevallenwet.) 

27 september 1982 141 

Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid en 
wedertewerkstelling. 

10. - Vergoeding - Tijdelijke, gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid - Weder
tewerkstelling. 

In geval van tijdelijke, gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
een arbeidsongeval heeft de getroffene, 
die wedertewerkgesteld wordt als gevolg 
van een akkoord met zijn werkgever, 
recht op het verschil tussen het loon ver-
diend v66r het ongeval en het loon dat 
hij ingevolge zijn wedertewerkstelling 
ontvangt; alsdan dienen de formaliteiten, 
die voorgeschreven zijn wanneer de we
dertewerkstelling plaatsheeft op verzoek 
van de medische adviseur van de verze
keraar, niet in acht te worden genomen. 
(Art. 23 Arbeidsongevallenwet.) 

27 juni 1983 1335 

Afdeling 3. Dodelijk ongeval. 

Afdeling 4. Cumulatie en verbod. 

11. - Lijfrente verschuldigd aan het 
slachtoffer van een arbeidsongeval met 
blijvende arbeidsongeschiktheid - Scha
deloosstelling wegens vermindering of 
verlies van de waarde op de arbeids
markt van het slachtoffer, verschuldigd 
ingevolge het gemeen recht door de der
de, aansprakelijk voor het ongeval -
Vergoeding van dezelfde schade - Ge
volg. 

De lijfrente die met toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet verschuldigd is 
aan het slachtoffer van een dergelijk on
geval, waaruit een blijvende arbeidson
geschiktheid is gevolgd, en de schade
loosstelling die wegens de vermindering 
of het verlies van de waarde van dit 
slachtoffer op de arbeidsmarkt krachtens 
het gemeen recht verschuldigd is door de 
derde die aansprakelijk is voor het onge
val, zijn twee wijzen van vergoeding van 
een zelfde materii\le schade; het samen
genieten van de beide vergoedingen is 
derhalve uitgesloten. 

19 oktober 1982 264 

Afdeling 9. - Allerlei. 

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

De bepalingen betreffende de verja
ring van de rechtsvordering tot betaling 
van arbeidsongevallenvergoeding raken 
de openbare orde; afzien van een verkre
gen verjaring kan geen uitwerking heb
ben. 

27 juni 1983 1330 
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HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

13. - Rechtsvordering tot betaling van 
de vergoedingen - Verjarlng - Arbeids
ongeschiktheid - Opeenvolgende perio
des van arbeidsongeschiktheid - Verja
ringstermijn - Aanvang. 

De verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van vergoedingen voor ach
tereenvolgende periodes van arbeidson
geschiktheid wegens hetzelfde ongeval 
begint te !open vanaf de dag van de eer
ste arbeidsongeschiktheid; een eis tot 
herziening, waarop een bijzondere ter
mijn toepasselijk is, kan door de getrof
fene worden ingesteld in geval van wijzi
ging van het verlies van arbeidsgeschikt
heid. 

4 oktober 1982 179 

14. - Regresvordering van de verzeke
raar - Grens. 

De regresvordering die de verzekeraar 
kan instellen tegen de voor het arbeids
ongeval aansprakelijke kan het bedrag 
niet overtreffen van de schadeloosstel
ling die de getroffene voor dezelfde scha
de volgens het gemeen recht zou hebben 
kunnen verkrijgen; indien die schade
loosstelling wordt berekend volgens de 
methode van kapitalisatie moet de rech
ter uitgaan van het loon van de getroffe
ne op het tijdstip van de uitspraak. 
(Art. 47 Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971.) 

19 oktober 1982 264 

15. - Procedure - Verwittiging van 
de verzekeringsinstelling inzake ziekte 
en invaliditeit - Identiteit van de verze
keringsinstelling niet vermeld op de aan
gifte van het ongeval. 

De arbeidsongevallenverzekeraar is 
van de verwittigingsplicht hem opgelegd 
door art. 63, § 2, eerste lid, Arbeidsonge
vallenwet niet ontslagen wanneer de 
identiteit van de verzekeringsinstelling 
inzake ziekte en invaliditeit hem niet ter 
kennis is gebracht op het formulier van 
aangifte van het ongeval. 

7 februari 1983 736 

16. - Procedure - Verwittiging van 
de verzekezingsinstelling inzake ziekte 
en invaliditeit - Gevallen van toepas
sing. 

De arbeidsongevallenverzekeraar dient 
de verzekeringsinstelling inzake ziekte 
en invaliditeit te verwittigen telkens als 
hij weigert de gevraagde arbeidsongeval
lenvergoeding te betalen, ongeacht de re-

den van de weigering. (Art. 63, § 2, Ar
beidsongevallenwet.) 

7 februari 1983 736 

17.- Verjaring- Stuiting- Gewone 
briei 

De verj aring van de rechtsvordering 
tot betaling van arbeidsongevallenver
goeding wordt niet gestuit door een ge
wone brief, ook a! erkent de verzekeraar 
de brief te hebben ontvangen. (Art. 70 
Arbeidsongevallenwet.) 

7 maart 1983 836 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

18. - Verjaring van de rechtsvorde
ring tot betaling van de vergoeding -
Stuiting - Brief - Vereiste. 

Een brief die niet met ontvangstbewijs 
ter post is aangetekend, stuit niet de ver
jaringstermijn van de rechtsvordering 
tot betaling van de vergoeding wegens 
een arbeidsongeval. (Art. 70 Arbeidson
gevallenwet 10 april 1971.) 

6 september 1982 12 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Aard van de wet -
Toepassingssfeer 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK II. - Begrip - Bestaans
vereisten - Bewijs 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK III. - Verplichtingen bij 
uitvoering 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK IV. - Schorsing van de 
overeenkomst 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re-
gels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUK V. - Einde 
Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re

gels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 
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HOOFDSTUK I 
AARD VAN DE WET - TOEPASSINGS

SFEER 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

1. - Verjaring - Toepassing art. 2274 
B. W. - Begrip. 

Art. 2274 B.W. is niet toepasselijk op 
de verjaring bepaald in art. 34 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden. 

27 juni 1983 1333 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

2. - Handelsvertegenwoordiger 
Wet van 30 juli 1963, artt. 4 tot 8- Com
missieloon - Draagwijdte van die wets
bepalingen. 

De artikelen 4 en 8 van de Handelsver
tegenwoordigerswet, die het recht op 
coinmissieloon betreffen, vinden geen 
toepassing op het commissieloon dat aan 
de vertegenwoordiger wordt toegekend 
voor hetgeen hij nog dient te verrichten 
nadat de verkoop reeds gesloten is. 

25 oktober 1982 292 

3. - Bedienden - Overeengekomen 
jaarlijkse bezoldiging - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, 
gew. bij de wet van 11 maart 1954, 
wordt onder « overeengekomen jaar
lijkse bezoldiging » verstaan het jaarloon 
waarop de bediende krachtens zijn ar
beidsovereenkomst recht heeft, en niet 
het bij het beeindigen van de arbeidsver
houding werkelijk betaalde en ontvan
gen loon. 

24 januari 1983 686 
4. - Persoonlijke aansprakelijkheid 

van de werknemer - Arbeidsovereen
komstenwet Werklieden, art. 8, tweede 
lid - Toepassingsvereiste. 

De toepassing van art. 8, tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet Werklieden, 
betreffende sommige gevallen waarin de 
werknemer persoonlijk aansprakelijk is, 
wordt afhankelijk gesteld van de zwaar
te van de schuld van de werknemer. 

22 april 1983 1017 

HOOFDSTUK II 
BEGRIP - BESTAANSVEREISTEN - BE

WIJS 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

5. Handelsvertegenwoordiger 
Aanbreng van clienteel - Begrip. 

De rechter beslist wettig dat de han
delsvertegenwoordiger van een bedrijf 
voor geprefabriceerde woningen clienteel 
heeft aangebracht wanneer hij te ken
nen geeft dat de oorspronkelijke koper, 
in verschillende gevallen, een tweede be
stelling heeft gedaan, hetzij voor vergro
tingen, hetzij voor een andere waning, of 
nog, door zijn familierelaties, aan de ba
sis schijnt te hebben gelegen van een an
der contract. (Art. 15 wet houdende het 
statuut van de handelsvertegenwoor
digers 30 juli 1963.) 

2 mei 1983 1075 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN BIJ UITVOERING 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

6. - Uitvoering van de overeenkomst 
- Begrip. 

De werknemer die de bedongen arbeid 
verricht, voert de arbeidsovereenkomst 
uit, ook a! verbiedt een wettelijke bepa
ling, zelfs van openbare orde, die arbeid 
te verrichten. 

10 januari 1983 603 

7. - Schade door de werknemer aan 
de werkgever of derden berokkend bij de 
uitvoering van zijn overeenkomst - Ar
beidsovereenkomstenwet 3 juli 1978, 
art. 18 - Werknemer enkel aansprake
lijk voor zijn bedrog, zijn zware schuld 
of Jichte schuld die bij hem gewoonlijk 
voorkomt. 

Ingeval de werknemer bij de uitvoe
ring van zijn overeenkomst de werkge
ver of derden schade berokkent, is hij 
enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en 
zijn zware schuld; voor Iichte schuld is 
hij enkel aansprakelijk als die bij hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voor
komt. (Art. 18, eerste en tweede lid, Ar
beidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.) 

19 april 1983 999 
Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

HOOFDSTUKIV 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

8. - Schorsing van de uitvoering van 
de overeenkomst - Gevolg. 

Werkgever en werknemer kunnen 
overeenkomen dat de bedongen arbeid 



- 22-
tijdens een periode die de wet als schor
sing van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst aanmerkt, toch geheel of 
gedeeltelijk wordt verricht. 

10 januari 1983 603 

9. - Schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst - Arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van een andere 
dan een beroepsziekte - Geneesheer 
door de werkgever gemachtigd om na te 
gaan of de werknemer werkelijk arbeids
ongeschikt is - Vaststellingen - Draag
wijdte. 

De geneesheer, die door de werkgever 
is gemachtigd om na te gaan of de werk
nemer werkelijk arbeidsongeschikt is, 
kan, op grond van zijn vaststellingen, 
uitspraak doen over de gezondheidstoe
stand van die werknemer, niet enkel op 
de dag van zijn onderzoek, maar ook se
dert de eerste dag van de aangevoerde 
periode van arbeidsongeschiktheid. 
(Art. 29bis, vierde lid, wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst.) 

20 juni 1983 1296 

10. - Schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst - Arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van een andere 
dan een beroepsziekte - Bewijs van de 
ongeschiktheid - Begrip. 

Wanneer de rechter enkel zegt dat de 
geneesheer, die door de werkgever is ge
machtigd om na te gaan of de werkne
mer werkelijk arbeidsongeschikt is voor 
een wel bepaalde periode, heeft vastge
steld dat de betrokkene wel degelijk ar
beidsongeschikt was, enerzijds, en dat de 
betrokkene niet heeft gevraagd dat een 
geneesheer-scheidsrechter zou worden 
aangesteld, anderzijds, kan hij daaruit 
niet wettig afleiden dat niet is bewezen 
dat de werknemer, na het onderzoek 
door de gemachtigde geneesheer, niet 
meer arbeidsongeschikt was als de werk
gever zelf verzuimd heeft te doen onder
zoeken hoe het met de gezondheidstoe
stand van de werknemer achteraf ge
steld was. [Art. 1315 B.W.; art. 29bis, 
vierde lid, wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst.] 

20 juni 1983 1296 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

11. - Schorsing van de uitvoering van 
de overeenkomst - Arbeidsongeschikt
heid van meer dan zes maanden - Ont
binding van de overeenkomst door de 
werkgever - Vergoeding van de werkne
mer - Berekening - In aanmerking te 
nemen loon. 

Wanneer de uitvoering van de arbeids
overeenkomst van een werkman wegens 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
een ziekte gedurende meer dan zes 
maanden is geschorst en de werkgever 
de overeenkomst ontbindt, wordt de aan 
de werkman verschuldigde vergoeding 
berekend op basis van het loon dat hij 
zou ontvangen hebben ten tijde van de 
ontbinding, ingeval de uitvoering van de 
overeenkomst niet was geschorst, voor 
zover wettelijke of conventionele bepa
lingen, o.a. die van de C.A.O.'s, het moge
lijk maken het bedrag ervan, althans het 
minimumbedrag, vast te stellen. (Art. 58 
Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.) 

6 september 1982 16 

12. - Handelsvertegenwoordiger -
Alleenvertegenwoordiging - Schorsing 
van de uitvoering van de overeenkomst 
tijdens de jaarlijkse vakantie - Gevolg 
op het beding inzake alleenverkoop. 

Schorsing van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst tijdens de jaarlijkse 
vakantie is, behoudens andersluidend be
ding, zonder invloed op de verplichting 
van de werkgever om tijdens die vakan
tie de rechten in acht te nemen, die 
voortvloeien uit de alleenvertegenwoordi
ging welke de arbeidsovereenkomst aan 
de handelsvertegenwoordiger toekent. 
(Art. 12quinquies, eerste lid, Arbeidsover
eenkomstenwet Bedienden.) 

2 mei 1983 1075 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

Afdeling 1. - Gemeenschappelijke re
gels. 

13. - Opzeggingsvergoeding van de 
werknemer - Berekening - Lopend 
loon - Begrip. 

De vergoeding wegens ontslag zonder 
dringende redenen en zonder opzegging 
wordt berekend op basis van het lopend 
loon op de dag van het ontslag, d.w.z. het 
loon dat de werknemer op die dag wer
kelijk verdient, zonder inachtneming van 
latere gebeurtenissen. (Art. 39, § 1, Ar
beidsovereenkomstenwet 3 juli 1978). 

6 september 1982 14 

14. - Beeindiging - Dringende reden 
- Begrip. 

Het feit dat het ontslag zonder opzeg
ging, wegens dringende reden, rechtvaar
digt, is het feit met inachtneming van al
le omstandigheden welke in de brief tot 
kennisgeving van die reden zijn aange
voerd en daarvan een dringende reden 
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kunnen maken. (Art. 18 Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden.) 

13 december 1982 504 

15. - Beeindiging - Dringende reden 
- Beoordeling van het dringend karak
ter van de aangevoerde reden - Taak 
van de feitenrechter. 

Bij de beoordeling van het dringend 
karakter van de reden ter rechtvaardi
ging van het ontslag zonder opzegging 
moet de feitenrechter rekening houden 
met alle omstandigheden welke in de 
brief tot kennisgeving van die reden zijn 
aangevoerd en daarvan een dringende 
reden kunnen maken. (Art. 18 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden.) 

13 december 1982 504 

16. - Eenzijdige wijziging in essen
tie1e bestanddelen van de arbeidsover
eenkomst - Arbeidstijd - Onrechtmati
ge beeindiging. 

De partij die eenzijdig een belangrijke 
wijziging in de overeengekomen arbeids
tijd aanbrengt, beeindigt de arbeidsover
eenkomst onrechtmatig. 

7 februari 1983 740 

17. - Ontslag - Dringende reden -
Beoordeling door de rechter. 

Wanneer verscheidene feiten als drin
gende reden worden ingeroepen, mag de 
rechter oordelen dat een of meer ervan 
op zichzelf een dringende reden uitma
ken. (Art. 35 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

7 maart 1983 834 

18. - Eenzijdige beeindiging door het 
ontslag van de bediende - Ontslag doet 
de arbeidsovereenkomst onmiddellijk 
eindigen. 

Eenzijdige beeindiging van een ar
beidsovereenkomst door het ontslag van 
de bediende doet de arbeidsovereen
komst onmiddellijk eindigen. 

13 april 1983 961 

Afdeling 2. - Bijzondere regels. 

19. - Bediende met een jaarlijks loon 
van meer dan 250.000 frank - Opzeg
gingstermijn vastgesteld door de rechter 
- Omstandigheden waarmee rekening 
kan worden gehouden. 

Wanneer het jaarlijks loon hoger is 
dan 250.000 frank en de door de werkge
ver in aanmerking te nemen opzeggings
termijn tot beeindiging van de arbeids
overeenkomst door de rechter is vastge
steld, mag de rechter geen rekening 
houden met omstandigheden van na het 

ontslag. (Artt. 39, § 1, en 82, § 3, Arbeids
overeenkomstenwet 3 juli 1978.) 

6 september 1982 14 

20. - Handelsvertegenwoordiger 
Vergoeding wegens uitwinning - Inte
rest rechtens verschuldigd. 

De vergoeding wegens uitwinning is 
van rechtswege aan de handelsvertegen
woordiger verschuldigd vanaf de datum 
van het einde van de overeenkomst; ze 
brengt rechtens interest op. (Art. 16 Wet 
Handelsvertegenwoordigers 30 juli 1963.) 

18 oktober 1982 257 

21. - Bedienden - Opzeggingstermijn 
- Vaststelling door de rechter -
Bevoegdheid van de rechter. 

Bij het vaststellen van de opzeggings
termijn voor de beeindiging van een ar
beidsovereenkomst van een bediende 
wiens jaarloon 250.000 frank over
schrijdt, is de rechter niet gebonden 
door een bepaling van het arbeidsregle
ment die de opzeggingstermijn heeft 
vastgesteld. (Art. 15, § 2 gecoiird. wetten 
20 juli 1955.) ' 

10 januari 1983 601 

22. - Bedienden - Dwingende wets
bepaling - Vaststelling van de opzeg
gingstermijn door de rechter. 

De wettelijke regeling van de rechter
lijke bevoegdheid om de opzeggingster
mijn vast te stellen voor de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst van een be
diende wiens jaarloon 250.000 frank over
schrijdt, is dwingend voor alle geding
voerende partijen. (Art. 15, § 2, gecoiird. 
wetten 20 juli 1955.) 

10 januari 1983 601 

23. - Beeindiging van de arbeidsover
eenkomst op grand van dringende rede
nen - Felt sedert ten minste drie dagen 
bekend - Kennis van het feit - Begrip. 

Het feit dat het ontslag wegens drin
gende redenen rechtvaardigt, is volgens 
de wet aan de ontslaggevende partij be
kend, wanneer deze omtrent het bestaan 
van dat feit en de omstandigheden die 
daarvan een dringende reden kunnen 
maken, voldoende zekerheid heeft om 
met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen; derhalve naar recht ver
antwoord is de beslissing van de rechter 
wanneer daarin gezegd wordt dat de par
tij die ontslag heeft gegeven, voldoende 
kennis had van een feit, voordat zij van 
een derde een brief had ontvangen die 
geen nieuw gegeven bevatte of die enkel 
een middel was om dat feit te bewijzen. 
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(Art. 18, tweede en derde lid, Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden.) 

28 februari 1983 815 

24. - Ontslag - Dringende reden -
Beoordeling door de rechter. 

Wanneer verscheidene feiten als drin
gende reden worden aangevoerd, is de 
rechter die oordeelt dat sommige feiten 
niet in aanmerking komen, verplicht na 
te gaan of de overblijvende feiten vol
staan om een dringende reden te vor
men. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

27 juni 1983 1332 

ARBEIDSVOORZIENING 

HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 

HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen 

HOOFDSTUK V. - Financiiile tegemoet-
koming 

HOOFDSTUK VI. - Leerovereenkomst 

HOOFDSTUK VII. - Sluiting van onder
nemingen 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

HOOFDSTUK V 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

HOOFDSTUK VI 
LEEROVEREENKOMST 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

1. - Sluiting van ondernemingen 
Wet 28 juni 1966 - Niet toepasselijk op 
ondernemingen zonder economisch doel. 

Ondernemingen die geen economisch 
doe! nastreven, vallen niet onder de wet 
van 28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werknemers die ont
slagen worden bij sluiting van onderne
mingen. 

25 oktober 1982 286 

2. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van voorde
Jen bepaald in art. 2 wet 30 juni 1967 -
Indeplaatsstelling van het Fonds in de 
rechten van de werknemer - Gevolgen 
t.a.v. de rang van het voorrecht van de 
werknemer dat met het voorrecht van 
het Fonds samenloopt. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers 
dat in de rechten treedt van de werkne
mer aan wie het voordelen, bepaald in 
art. 2 wet 30 juni 1967, heeft betaald, kan 
de werknemer zijn rechten, voor wat 
hem nog verschuldigd blijft, bij voorrang 
hoven het Fonds uitoefenen. (Art. 8 wet 
30 juni 1967 .) 

6 december 1982 478 

3. - Sluiting van ondernemingen -
Wet van 30 juni 1967, art. 4 - Beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst - Be
grip. 

Voor de toepassing van art. 4 van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting der 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers 
wordt de arbeidsovereenkomst beeindigd 
op het ogenblik dat de handeling die de 
overeenkomst doet eindigen, wordt ge
steld, d.i. in geval van opzegging door de 
werkgever, op het ogenblik dat de werk
gever het ontslag ter kennis van de 
werknemer brengt en niet op het ogen
blik dat de rechtsbetrekking tussen par
tijen werkelijk een einde neemt. 

6 december 1982 482 

4. - 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 wet 30 juni 1967 
- Bevoegdheid van de rechter voordat 
de werknemer een verzoek tot betaling 
heeft gedaan. 

De rechter kan geen uitspraak doen 
over de verplichtingen van het Fonds tot 
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Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers ten aanzien van de betaling van 
voordelen bepaald in art. 2 wet 30 juni 
1967, voordat de werknemer een verzoek 
tot betaling heeft gedaan in de voorwaar
den bepaald door art. 6 van die wet en 
het ter uitvoering van dit artikel gena
men K.B. 6 juli 1967, tenzij het geschil 
op de naleving van deze voorschriften 
betrekking heeft; hij kan voordien zijn 
beslissing over de desbetreffende schuld
vordering van de werknemer tegenover 
de werkgever wel voor het Fonds bin
dend verklaren. 

20 december 1982 535 

5. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van de 
voordelen bedoeld bij art. 2 wet 30 juni 
1967 - Indeplaatsstelling van het Fonds 
in de rechten van de werknemer -
Voorrecht van de werknemer voor het 
saldo van het hem verschuldigde bedrag 
en voorrecht van het Fonds voor het aan 
de werknemer betaalde bedrag - Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers, dat 
in de rechten treedt van de werknemer 
aan wie het een dee! van de bedragen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 heeft 
betaald kan de werknemer zijn rechten, 
voor w~t hem nog verschuldigd blijft, bij 
voorrang boven het Fonds uitoefenen. 
(Art. 8 wet 30 juni 1967.) 

23 december 1982 555 

6. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling va~ voprde
Jen bedoeld in art. 2 wet van 30 JUni 1967 
- Indeplaatsstelling van het Fonds in de 
rechten van de werknemer - Voorrecht 
van de werkneme1· voor het hem ver
schuldigde saldo en voorrecht van het 
Fonds voor het aan de werknemer be
taalde bedrag - Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat in de rechten treedt van de werkne
mer aan wie het een dee! van de bedra
gen, bedoeld in art 2 wet van 30 juni 

1967, heeft betaald, kan de werknemer 
zijn rechten, voor wat hem nog verschul
digd blijft, bij voorrang boven het Fonds 
uitoefenen. (Art. 8 wet van 30 juni 1967 .) 

27 januari 1983 712 

7. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla· 
gen Werknemers - Voordelen waarvan 
sprake is in art. 2 wet 30 juni 1967 -
Rechtsvordering tot betaling van de 
werknemer - Vereisten. 

Hoewel de werknemer, in de regel, 
geen vordering in rechte strekkende tot 
betaling van de voordelen waarvan spra
ke is in art. 2 wet 30 juni 1967 tot verrui
ming van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers, tegen dat Fonds kan instellen dan 
nadat een aanvraag tot betaling is inge
diend volgens de voorschriften van art. 6 
genoemde wet en van het K.B. 6 juli 
1967 ter uitvoering van dat artikel, tenzij 
de betwisting gaat over de nakoming van 
laatstgenoemde bepalingen, is zulks niet 
het geval wanneer, ten gevolge van een 
vordering van het Fonds tot terugbeta
ling van voordelen die het aan de werk
nemer heeft betaald, deze een tegenvor
dering tot gerechtelijke schuldvergelij
king instelt door de in de wet bedoelde 
voordelen te vragen voor een andere pe
riode dan die welke tot grondslag heeft 
gediend voor de berekening van de voor
delen die worden teruggevorderd. 

31 januari 1983 715 

8. - Sluiting van ondernemingen -
Recht van de werknemer op betaling van 
de hem verschuldigde ontslagvergoeding 
door het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers - Ontstaan van 
dat recht - Begrip. 

Het recht van de werknemer op beta
ling van de opzeggingsvergoeding .die 
hem door zijn werkgever is verschuldigd, 
ten laste van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers, ont
staat pas op de datum waarop de werk
gever zijn verplichtingen niet meer na
komt door geen uitvoering te geven aan 
de opzeggingstermijn die hij aan die 
werknemer heeft gegeven v66r de slui
ting. (Art. 2 wet 30 juni 1967 .) 

31 januari 1983 715 

9. - Sluiting van ondernemingen -
Recht van de werknemer op betaling van 
de hem verschuldigde ontslagvergoeding 
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door het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers - Beperking per 
maand, begrepen in de periode welke als 
basis dient voor de berekening van die 
vergoeding - Begrip. 

De periode, die in aanmerking wordt 
genomen om het bedrag van de opzeg
gingsvergoeding te bepalen, die het 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers aan een werknemer 
moet betalen, begint pas te !open op de 
datum waarop de werkgever zijn ver
plichtingen niet meer nakomt door geen 
uitvoering te geven aan de opzeggings
termijn die hij aan die werknemer heeft 
gegeven en wordt niet verminderd of uit
geschakeld ingevolge een gedeeltelijke 
uitvoering van die opzegging. 

31 januari 1983 715 

ARBITRAGE 
1. - Artt. 1683 en 1684 Ger. W. -

Draagwijdte. 
Wanneer in een overeenkomst tot arbi

trage een derde belast is met de aanwij
zing van de scheidslieden leggen noch 
art. 1683 noch art. 1684 van het Gerech
telijk Wetboek hem de verplichting op de 
namen van die scheidslieden mede te de
len aan de partijen, ook wanneer deze er 
om verzoeken. 

12 november 1982 353 

2. - Gerechtelijk Wetboek, art. 1679, 
eerste lid - Verweer over de zaak zelf 
- Begrip. 

De conclusie waarin een partij allerlei 
geschilpunten uiteenzet betreffende de 
zaak zelf, is een verweer over de zaak 
zelf, in de zin van art. 1679, eerste lid, 
Ger.W. 

18 maart 1983 883 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) 

Tekortkoming aan de mgels inzake de 
plichtenleer - Begrip. 

De regels inzake plichtenleer bestaan 
los van elk reglement inzake plichten
leer. 

2 juni 1983 1214 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS,TAXI'S 

1. - Wegvervoer - Verplichting toe te 
zien op de goede werking van het contro
Jeapparaat. 

De bemanning van een voertuig voor 
wegvervoer van reizigers of goederen, 
als bepaald in art. 3 E.E.G.-verordening 
nr. 1463/70 van 20 juli 1970, moet toezien 
op de goede werking van het in die ver
ordening omschreven controleapparaat, 
afgezien van voorgeschreven geregelde 
onderbrekingen van de rijtijd. 

4 mei 1983 1098 

2. - Wegvervoer - Ve1plichting om 
gebrekkig werkende automatische con
troleapparaten te Jaten herstellen door 
een erkende installateur of een erkende 
werkplaats, uiterlijk wanneer het voer
tuig terug is op de vestigingsplaats van 
de onderneming - Ovel'treding - Be
standdelen. 

Het feit gebrekkig werkende automa
tische controleapparaten niet te hebben 
Iaten herstellen door een erkende instal
lateur of een erkende werkplaats, en wei 
uiterlijk wanneer het voertuig terug is 
op de vestigingsplaats van de onderne
ming, is strafbaar, zelfs indien het ver
zuim niet « typisch • is. (E.E.G.-verorde
ning nr. 1463/70 van 20 juli 1970 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen, 
art. 18.1; art. 2, § 1, wet van 18 feb. 1969 
en art. 16, eerste lid, K.B. 23 april 1971.) 

11 mei 1983 1126 

B 

BEDRIJFSREVISOR 

Beroepsgeheim - Bedrijfsrevisor aan
gewezen op verzoek, met toepassing 
Vennootschappenwe~ art. 29bis 
Achteraf gerechtelijk deskundige be
noemd in het kader van de procedures 
van gerechtelijk akkoord en faillisse
ment betreffende verzoeker - Bekend
making van inlichtingen en feiten waar
van hij vroeger in de uitoefening van 
zijn ambt van bedrijfsrevisor kennis 
heeft gekregen - Geen miskenning van 
het beroepsgeheim. 
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De bedrijfsrevisor die op verzoek door 

de voorzitter van de rechtbank van koop
handel is aangewezen om een verslag op 
te maken met de beschrijving van elke 
inbreng in natura van verzoeker in een 
op te rich ten vennootschap (art. 29 bis 
Vennootschappenwet), en die achteraf 
gerechtelijk deskundige wordt benoemd 
in het kader van de procedures van ge
rechtelijk akkoord en faillissement be
treffende verzoeker, miskent het be
roepsgeheim niet waartoe hij is gehou
den door, bij de uitoefening van zijn 
deskundigenopdrachten, inlichtingen en 
feiten bekend te maken waarvan hij tij
dens de uitoefening van zijn ambt van 
bedrijfsrevisor kennis heeft genomen. 
(Art. 27, tweede lid, wet 22 juli 1953 hou
dende oprichting van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren.) 

26 januari 1983 706 

BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE 

1. - Wet van 3 juli 1969, art .. 50, § 1, <!' 
- Niet-betaling van de verschuldigde be
lastipg binnen de in art. 50, § 1, :J, voor
geschreven termijn - Misdrijf gepleegd 
met bedriegjjjk opzet of met het oog
merk te schaden - Bedrieglijk opzet of 
oogmerk te schaden - Begrip. 

Het bedrieglijk opzet of het oogmerk 
om te schaden, vereist voor de toepas
sing van art. 73, § 1, wet van 3 juli 1969 
tot invoering van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
kan hieruit voortvloeien dat van bij de 
oprichting van de onderneming, die geen 
enkele betaling heeft verricht van de be
lasting verschuldigd binnen de termijn 
om een aangifte in te dienen overeen
komstig art. 50, § 1, 3°, van die wet, haar 
beheerders voortdurend hebben gehan
deld met het oogmerk zich een onrecht
matig voordeel toe te eigenen door de bij 
hun klanten ge!nde belasting over de 
toegevoegde waarde niet af te dragen 
aan de Staat, nu het onrechtmatig voor
deel erin bestond hun handelswerkzaam
heden te doen financieren door hun 
schuldeisers. 

26 januari 1983 702 

2. - Hoofdelijke veroordeling tot beta
ling van de ontdoken belasting van de 
personen die als daders of als medeplich
tigen van misdrijven bedoeld in de artt. 
73 en 73bis wet van 3 juli 1969 werden 
veroordeeld - Begrip. 

De daders of medeplichtigen van een 
misdrijf bedoeld in art. 73, § 1, W.B.T.W. 
moeten hoofdelijk worden veroordeeld 
tot beta!ing van de ontdoken belasting, 
zelfs als de Staat niet als burgerlijke 
partij is opgetreden. (Art. 73sexies, eer
ste lid, 3 juli 1969.) · 

26 januari 1983 702 

3. - Wetboek Bela.sting over de Toege
voegde Wa.a.rde, art. 18 - Levering van 
diensten - Begrip. 

De belasting over de toegevoegde 
waarde is niet verschuldigd op schade
vergoeding wegens niet-nakoming van 
een contractuele verbintenis, daar die 
schadevergoeding niet kan worden aan
gezien als een levering van diensten, in 
de zin van art. 18 Wetboek Belasting 
over de Toegevoegde W aarde. 

4 februari 1983 732 

BENELUX 
l. - Verdrag betreffende de instelling 

en het statuut van een Benelux-Ge
rechtshof- Uitlegging van een voor Bel-
gie, Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregel - Vraag y.an<(''1 
uitleg - Geval waarin bet Hot van Cas-
sa tie niet verplicht is zich, bij wege van 
prejudiciele vraag, vooz· uitleg tot het Be
neluxhof te wenden. 

Met toepassing van art. 6, § 4, in fine, 
Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof, 
mag het Hof van Cassatie nalaten de 
vraag van uitleg van een voor de Bene
lux-landen gemeenschappelijke bepaling 
aan het Beneluxhof voor te leggen, wan
neer het zich verenigt met het tevoren 
door het Hof op dezelfde vraag in een 
andere zaak gegeven antwoord. 

17 september 1982 82 

2. - WA.M-verzekering Gemeen-
schappelijke bepalingen bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aa.nsprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, art. 3, § 1 - Houder van 
het voertuig - Begrip. 

Het begrip « houder » in art. 3, § 1, van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen be
horende bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
welk artikel overeenstemt met de bepa
lingen van art. 3, eerste lid, W.A.M.-wet 
1 juli 1956, mag niet worden uitgebreid 
tot een persoon die niet zelf al door mid-
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del van een ander feitelijke heerschappij 
over het motorvoertuig heeft. 

17 september 1982 82 

BEROEPSGEHEIM 
Bedrijfsrevisor - Aangewezen op ver

zoek, met toepassing Vennootschappen
wet, art. 29bis - Achteraf gerechtelijk 
deskundige benoemd in het kader van de 
procedures van gerechtelijk akkoord en 
faillissement betreffende verzoeker -
Bekendmaking van inlichtingen en lei
ten waarvan hij vroeger in de uitoefe
ning van zijn ambt van bedrijfsrevisor 
kennis heeft gekregen - Geen misken
ning van het beroepsgeheim. 

De bedrijfsrevisor die op verzoek door 
de voorzitter van de rechtbank van koop
handel is aangewezen om een verslag op 
te maken met de beschrijving van elke 
inbreng in natura van verzoeker in een 
op te richten vennootschap (art. 29 his 
Vennootschappenwet), en die achteraf 
gerechtelijk deskundige wordt benoemd 
in het kader van de procedures van ge
rechtelijk akkoord en faillissement be
treffende verzoeker, miskent het be
roepsgeheim niet waartoe hij is gehou
den door, bij de uitoefening van zijn 
deskundigenopdrachten, inlichtingen en 
feiten bekend te maken waarvan hij tij
dens de uitoefening van zijn ambt van 
bedrijfsrevisor kennis heeft genomen. 
(Art. 27, tweede lid, wet 22 juli 1953 hou
dende oprichting van het Instituut der 
Bedrij fsrevisoren.) 

26 januari 1983 706 

BERUSTING 
1. - Burgerlijke zaken - Spontane 

uitvoering van een rechterlijke beslis
sing. 

In burgerlijke zaken impliceert de 
spontane uitvoering van een rechterlijke 
beslissing door de veroordeelde partij 
niet noodzakelijk dat zij daarin berust. 
Uit de gegevens van de zaak moet met 
zekerheid blijken dat de partij met de 
beslissing instemt. (Art. 1045 Ger.W.) 

22 oktober 1982 279 

2. - Burgerlijke zaken - Zich !!edra
gen naar de wijsheid van de rechtbank 
- Begrip. 

Zich naar de wijsheid van de rechter 
gedragen maakt geen berusting uit; de 

partij die betreffende een of meer pun
ten van de tegen haar ingestelde vorde
ring verklaart zich naar de wijsheid van 
de rechter te gedragen, betwist niette
min die vordering; wanneer ze zich in 
cassatie heeft voorzien is ze nog ontvan
kelijk om het gebrek aan antwoord op 
de door een andere partij omtrent die 
geschilpunten genomen conclusie aan te 
voeren, indien de berechting van de door 
die conclusie opgeworpen betwisting be
lang heeft voor de beslissing op haar 
vordering of verweer in het geding. 

7 januari 1983 587 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - lnobservatiestelling 

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-
ling van recidivisten 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Art 9 Wet Bescherming Maat
schappij - Draagwijdte. 

Artikel 9 Wet Bescherming Maatschap
pij legt aan de onderzoeksgerechten niet 
de verplichting op om, ook wanneer zij 
zich voldoende ingelicht achten, nog op 
verzoek van de verdachte een deskundi
genonderzoek te bevelen. 

21 september 1982 116 

HOOFDSTUK II 
INOBSERVATIESTELLING 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

2. - Vaststelling van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de verdachte de 
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feiten heeft gepleegd, dat hij zich in een 
van de bij art. 1 bedoelde staten bevindt, 
maar dat hij geen gevaar is - Arrest 
dat er geen reden tot internering is -
Aard van die beslissing - Eindbeslissing 
op de strafvordering - Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling vaststelt dat de verdachte de 
hem ten laste gelegde feiten heeft ge
pleegd, dat hij zich op het ogenblik van 
de hem ten laste gelegde feiten, en ook 
thans, in een van de bij art. 1 Wet Be
scherming Maatschappij bedoelde staten 
bevond en bevindt, en beslist dat er 
evenwel geen redenen zijn om zijn inter
nering te gelasten, op grond dat hij geen 
gevaar is voor zichzelf, noch voor de 
maatschappij, spreekt zij geen arrest 
van buitenvervolgingstelling uit, maar 
een eindbeslissing op de strafvordering 
van dezelfde aard als de beslissingen 
van de vonnisgerechten; zij is derhalve 
verplicht ook uitspraak te doen over de 
regelmatig bij haar aangebrachte burger
lijke rechtsvorderingen. (Art. 4 wet 
17 april 1878; art. 11 wet 1 juli 1964.) 

11 januari 1983 610 

3. - Vordering tot inteJ"nering - Ka
mer van inbeschuldigingstelling mag 
niet bij afzonderlijke beslissingen ener
zijds het feit bewezen verklaren en zich 
uitspreken over de geestestoestand van 
de verdachte op het ogenblik van dat 
feit, en anderzijds uitspraak doen over 
de geestestoestand van de verdachte ten 
tijde van de internering. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die te beslissen heeft over een vordering 
tot internering mag niet bij afzonderlijke 
beslissingen uitspraak doen over het be
wezen zij n van het feit en de geestestoe
stand van de verdachte op het ogenblik 
van het feit, enerzijds, en over de gees
testoestand van de verdachte ten tijde 
van de internering, anderzijds. 

14 juni 1983 1267 

HOOFDSTUK IV 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 

MAATSCHAPPIJ 

Afdeling 1. - Samenstelling. 

4. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Samenstelling - Ad
vocaat, lid van de commissie - Niet aan
gewezen - Nietigheid van de beslissing. 

Nietig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij waarin een lid van de balie als 

advocaat heeft gezeten, hoewel hij daar
toe niet was aangewezen. 

6 oktober 1982 213 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

5. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij tot 
wederopneming van een op proef in vrij
heid gestelde gei"nterneerde - Wettig
heid - Voorwaarde. 

Wanneer een op proef in vrijheid ge
stelde gei"nterneerde, op vordering van 
de procureur des Konings, weder opge
nomen is in een psychiatrische afdeling, 
kan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij de wederopneming van 
de betrokkene in een door haar aange
wezen instelling slechts bevelen, als zij 
in haar beslissing vaststelt dat de voor
waarden voor de wederopneming vervuld 
zijn. (Art. 20 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

27 oktober 1982 306 

6. - Advies van de commissie tot be
scherming van de maatschappij verleend 
met toepassing van art. 21 Wet Bescher
ming Maatschappij - Cassatieberoep -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een veroordeelde tegen het advies 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij dat is verleend met toe
passing van art. 21 Wet Bescherming 
Maatschappij. 

13 april 1983 968 

Afdeling 3. - Rechtspleging. 

7. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de wederopneming van een op proef 
in vrijheid gestelde gei"nterneerde wordt 
gelast - Wettigheid - Voorwaarden. 

Wanneer een op proef in vrijheid ge
stelde gei"nterneerde op vordering van de 
procureur des Konings weder opgeno
men is in een psychiatrische afdeling 
kan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij de wederopneming van 
de betrokkene in een door haar aange
wezen inrichting enkel gelasten als zij in 
haar beslissing vaststelt dat de voor
waarden voor de wederopneming vervuld 
zijn. (Art. 20 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

26 oktober 1982 296 

8. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij aan de gei"nterneerde verlof wordt ge
weigei"d - Voorz1ening in cassatie 
Niet ontvankelijke voorziening. 
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 

van een ge'interneerde tegen de beslis
sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij waarbij hem verlof 
wordt geweigerd. (Art. 18 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

4 januari 1983 576 

9. - Vordering tot wederopneming 
van de procureur des Konings - Veroor
deling wegens een ander misdrijf - Be
slissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, die wederop
neming beveelt - Wettigheid - Vereis
te. 

Wanneer de procureur des Konings met 
toepassing van art. 20, tweede lid, Wet 
Bescherming Maatschappij de wederop
neming vordert, belet zulks niet dat het 
openbaar ministerie de ge'interneerde 
wegens een ander misdrijf vervolgt of de 
tegen hem ingestelde vervolgingen voort
zet; de op dergelijke vervolgingen uitge
sproken veroordeling belet evenmin dat 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij de wederopneming van de 
betrokkene in een door haar aangewezen 
inrichting beveelt, als ze vaststelt dat de 
bij genoemd art. 20 bepaalde voorwaar
den voor de wederopneming vervuld zijn. 

16 februari 1983 766 

10. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling die te beslissen heeft over een vor
dering tot internering - Toepasselijke 
regels van rechtspleging. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling te beslissen heeft over een 
vordering tot internering zijn de regels 
van de rechtspleging in correctionele za
ken toepasselijk. (Art. 31 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

14 juni 1983 1267 

HOOFDSTUK V 
HOGE COMMISSIE 

HOOFDSTUK VI 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI

VISTEN 

11. - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Ontheffing van de gevolgen 
van die beslissing - Arrest van het hoi 
van beroep Voorafgaand ver
zoekschrift aan de procureur-generaal te 
richten - Termijnen. 

De recidivisten en gewoontemisdadi
gers, die ter beschikking van de regering 
zijn gesteld, kunnen van de gevolgen 
van die beslissing worden ontheven door 
het hof van beroep in het rechtsgebied 
waarvan de rechtbank, welke de beslis-

sing heeft uitgesproken, haar zetel heeft; 
daartoe moeten zij een aanvraag richten 
tot de procureur-generaal bij dat hof; de
ze aanvraag mag ingediend worden, naar 
gelang van het geval, drie of vijf j aar na 
het verstrijken van de straf en vervol
gens van drie tot drie jaar of van vijf tot 
vijf jaar. (Wet van 9 april 1930, vervan
gen bij de wet van 1 juli 1964, art. 26.) 

14 december 1982 510 

12. - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Aanvraag van de veroordeel
de om van de gevolgen van die beslis
sing te worden ontheven - Aanvang van 
de termijn waarbinnen deze aanvraag 
mag worden ingediend. 

De termijn van drie of vijf jaar, naar 
gelang van het geval, na het verstrijken 
waarvan de recidivisten en gewoontemis
dadigers mogen vragen om te worden 
ontheven van de gevolgen van de beslis
sing die hen ter beschikking van de re
gering stelt, neemt een aanvang op het 
ogenblik van het verstrijken van de an
dere straffen dan de terbeschikkingstel
ling van de regering. 

14 december 1982 510 

13. - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Aanvraag van de veroordeel
de om van de gevolgen van die beslis
sing te worden ontheven - Aanvang van 
de termijn waarbinnen deze aanvraag 
mag worden ingediend - Ambtshalve op 
te werpen middel. 

Wanneer uit het arrest of uit andere 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt op welke datum de 
straffen verstreken zijn naar aanleiding 
waarvan de terbeschikkingstelling van 
de regering werd uitgesproken en het 
Hof derhalve in de onmogelijkheid ver
keert na te gaan of, op het tijdstip van 
de aanvraag tot opheffing van de gevol
gen ervan, de termijn van drie of vijf 
j aar, naar gelang van het geval, sedert 
het verstrijken van die straffen al dan 
niet bereikt was, kan het de wettigheid 
van de beslissing niet beoordelen en 
voert het ambtshalve een middel aan af
geleid uit schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 26 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij. 

14 december 1982 510 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 
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BESLAG 
1. - Uitvoerend beslag - Betaling 

van vervallen schulden door de gefail
leerde na de staking van betaling en 
v66r het vonnis van faillietverklaring -
Niet tegenwerpelijk aan de boedel -
Wetboek van Koophandel, art. 446 - Be
taling van de1·de verkregen ten gevolge 
van een uitvoerend beslag - Betaling 
door de schuldenaar. 

Betaling door de schuldenaar, in de 
zin van art. 446 Kh., is de betaling door 
een derde ten gevolge van een uitvoe
rend beslag. 

3 september 1982 6 

2. - Gesubsidieerde onderwijsinrich
ting - Werkings- en uitrustingstoelagen 
- Voor beslag vatbaar. 

De verplichting voor de hoofden van 
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen de 
werkings- en uitrustingstoelagen, die 
hun zijn verleend met toepassing van de 
wet van 29 mei 1959 tot wijziging van 
sommige bepalingen van de wetgeving 
betreffende het onderwijs, aan te wen
den voor de doeleinden waarvoor zij hun 
zijn verleend, sluit niet uit dat de schuld
eisers het recht hebben die goederen in 
beslag te nemen, wanneer zij tot het ver
mogen van de genoemde inrichtingen 
zijn gaan behoren. (Artt. 7 en 8 Hypo
theekwet; artt. 1408 tot 1410 Ger.W.; 
art. 32 wet van 29 mei 1959, gew. bij 
art. 11 wet van 11 juli 1973, en art. 37 .) 

27 januari 1983 710 

3. - Verduistering van voorwerpen 
waarop beslag is gedaan - Bestandde
len van het misdrijf. 

Het misdrijf « verduistering van voor
werpen waarop beslag is gedaan » doet 
onderstellen dat de voorwerpen in het 
belang van de beslagene zijn vernietigd 
of weggemaakt. (Art. 507 Sw.) 

1 maart 1983 821 

4. - Uitvoerend beslag op onr~erend 
goed - Ger. W., art. 1592 - Zwarigheden 
tegen verkoopsvoorwaarden opgemaakt 
door de overeenkomstig art. 1580 Ger. W. 
benoemde notaris - Taak van de beslag
rechter - Begrip. 

In geval van uitvoerend beslag op on
roerende goederen kan de schuldenaar, 
overeenkomstig artikel 1565, tweede lid, 
Ger.W., na de overschrijving van het in 
artikel 1564 van dat wetboek bedoelde 
bevel en, indien de waarde van de in die 
overschrijving aangewezen onroerende 
goederen meer dan toereikend is om de 
schuld te voldoen, we)iswaar vragen dat 

de gevolgen van die overschrijving niet 
voor alle onroerende goederen zullen 
gelden, maar zodanige beperking kan 
niet meer worden gevraagd wanneer de 
schuldenaar, door de notaris die de ver
koopsvoorwaarden heeft opgemaakt, 
overeenkomstig artikel 1582 Ger.W., is 
aangemaand om de geschillen over de 
verkoopsvoorwaarden bij hem aan te 
brengen; zodanig verzoek van de schul
denaar is geen zwarigheid die, in de stand 
van de procedure, nog aan het oordeel 
van de beslagrechter kan worden onder
worpen. (Art. 1582 Ger.W.) 

6 mei 1983 1110 

BETALING 
Schuld die in een geldsom bestaat -

Betaling per cheque. 
Indien de schuldenaar zijn schuld per 

cheque wenst te betalen, gaat de schuld 
niet teniet door het overhandigen van de 
cheque aan de bankier van de schuldei
ser, maar door het ter beschikking stel
len van de schuldeiser van het bedrag 
van zijn schuldvordering. 

23 september 1982 127 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 
1. - Burgerlijke zaken - Cassatiebe

roep - Exploot van betekening van de 
bestreden beslissing - Vermeldingen 
die geen twijfel doen ontstaan nopens 
bet vervullen van de vormvereisten op 
straffe van nietigheid voorgeschreven bij 
de artt. 43 en 45 Ger. W. 

W anneer het afschrift van het exploot 
van betekening ondertekend is door de 
gerechtsdeurwaarder die de betekening 
heeft gedaan, en -het adres van zijn kan· 
toor vermeldt, doet de omstandigheid, dat 
op dat afschrift bovendien de zonder 
goedkeuring of paraaf doorgehaalde ver· 
melding en handtekening voorkomen 
van diezelfde gerechtsdeurwaarder die 
de betekening heeft gedaan, geen twijfel 
ontstaan omtrent het vervullen van de 
vormvereisten van de betekening van 
het exploot, die op straffe van nietigheid 
door de artt. 43 en 45 Ger.W. zijn voorge
schreven. 

18 november 1982 372 

2. - Burgerlijke zaken Vermelding 
van de woonplaats van de geadresseerde 
ove1·eenkomstig de artikelen 35 en 36 
van bet Gerechtel~ik Wetboek - Op 
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straffe van nietigheid voorgeschreven 
vermelding - Rechter kan het exploot 
aileen nietig verklaren als die onregel
matige vermelding de belangen heeft ge
schaad van de partij die ze aanvoert. 

Wanneer het origineel van het exploot 
van betekening van een vonnis, overeen
komstig art. 43, 3°, Ger.W., de naam, de 
voornaam en de hoedanigheid vermeldt 
van de verwante aan wie het afschrift is 
ter hand gesteld, uit dat origineel blijkt 
dat de betekening van het vonnis is ge
schied aan de woonplaats van de ge
adresseerde van het exploot, in dat origi
neel de vermelding van het straatnum
mer van de genoemde woonplaats on
juist is en daarin een verbetering voor
komt 'die het juiste nummer aanduidt, 
maar die niet is goedgekeurd en derhal
ve als ongedaan moet worden be
schouwd, bevat het exploot van beteke
ning, door het aangeven van de naam, 
de voornaam en de hoedanigheid van de 
persoon aan wie afschrift is ter hand ge
steld, en door te vermelden dat de bete
kening aan de woonplaats is gedaan, de 
vermeldingen vereist bij art. 862, 9°, 
Ger.W. en kan aldus niet ambtshalve, 
wegens een weglating of een onregelma
tigheid met betrekking tot die vermeldin
gen, nietig worden verklaard; een derge
lijk exploot is daarentegen onregelmatig 
omdat daarin de woonplaats van de ge
adresseerde niet is vermeld, overeen
komstig de artt. 35 en 36 Ger.W., welke 
vermelding op straffe van nietigheid bij 
art. 43, 3°, is vereist; ingevolge art. 861 
Ger.W. mag de rechter de betekening en
kel nietig verklaren indien door de onre
gelmatigheid de belangen zijn geschaad 
van de partij die de exceptie aanvoert. 

2 december 1982 463 

3. - Burgerlijke zaken - Betekening 
aan de vroegere maatschappelijke zetel 
van de vennootschap - Dwaling ten ge
volge van nalatigheden van die vennoot
schap. 

Wanneer de betekening van een ex
picot aan de vroegere « maatschappe
lijke • zetel van een vennootschap is ge
daan, kan die vennootschap zich op die 
dwaling niet beroepen als deze te wijten 
is aan nalatigheden van de vennootschap 
zelf, waardoor zij de schijn heeft ver
wekt dat haar « maatschappelijke zetel » 
nog steeds op dezelfde plaats gelegen 

24 december 1982 568 

4. - Betekening aan een partij die in 
het buitenland woont, maar in Belgie 
keuze van woonplaats heeft gedaan -

Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Beteke
ning van een akte van verzet tegen een 
verstekvonnis in het buitenland gedaan 
niettegenstaande die keuze van woon
plaats - Gevolg. 

Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger.W. is 
de betekening in het buitenland of aan 
de procureur des Konings ongedaan in
dien de partij, op wier verzoek zij ver
richt is, de woonplaats of de verblijf
plaats of de gekozen woonplaats van de 
geadresseerde in Belgie of, in voorko
mend geval, in het buitenland kende; on
gedaan is derhalve de betekening van 
een akte van verzet tegen een verstek
vonnis in het buitenland, verricht op ver
zoek van een partij die, door de akte van 
betekening van het verstekvonnis, de ge
kozen woonplaats van de geadresseerde 
kende. 

24 juni 1983 1328 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe-

lastingen. 
Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen. 
Afdeling 3. - Andere belastingen. 

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

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

Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegd
heid. 

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

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

heid (zie : Regeling van rechtsgebied). 
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde-

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 
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HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Mdeling 1. - Gemeente- en provinciebe
lastingen. 

Mdeling 2. Inkomstenbelastingen. 

Mdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. - Aanleg. 

1. - Aanleg - Burgerlijke zaken 
Vrederechter - Vonnis gewezen op een 
vordering waarvan bet bedrag 15.000 
frank niet overschrijdt - Vonnis in laat
ste aanleg gewezen. 

Art. 4 wet van 29 nov. 1979 tot wijzi
ging o.m. van art. 617 Ger.W., waarin 
wordt bepaald dat de vonnissen van de 
vrederechter waarbij uitspraak wordt ge
daan over een vordering waarvan het be
drag 15.000 frank niet overschrijdt, in 
laatste aanleg worden gewezen, is op 
1 jan. 1980 in werking getreden; die be
paling is onmiddellijk van toepassing op 
de beslissingen welke na die datum wor
den gewezen, zelfs als de akte van 
rechtsingang dateert van v66r die datum. 

10 maart 1983 850 

2. - Aanleg - Burgerlijke zaken -
Verklaring van de vrederechter dat zijn 

, beslissing in eerste aanleg is gewezen -
Verklaring zonder invloed op de toepas
sing van de regels inzake de aanleg. 

De verklaring van de vrederechter dat 
zijn beslissing in eerste aanleg is gewe
zen, heeft geen invloed op de toepassing 
van de regels inzake de aanleg. 

10 maart 1983 850 

Mdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

3. - Burgerlijke zaken - Kort geding 
- Urgentie. 

Ingevolge art. 584 Ger.W. doet de voor
zitter van de rechtbank van eerste aan
leg, in alle gevallen die hij spoedeisend 
acht, bij voorraad uitspraak in aile za
ken, behalve die welke de wet aan de 
Rechterlijke Macht onttrekt; art. 373 B.W. 
vormt geen uitzondering op die regel. 

9 september 1982 51 

4. - Burgerlijke zaken - Verhaals
vordering van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn - Terug
vordering van de kosten van maatschap
pelijke dienstverlening ten laste van de 

onderhoudsplichtigen van de begunstigde 
- Bevoegdheid. 

Naar recht verantwoord is het arrest, 
waarbij wordt beslist dat een vordering 
van een openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn, waarvan het enig 
doe! erin bestaat de kosten van maat
schappelijke dienstverlening terug te 
vorderen op grand van een eigen recht 
van dat centrum, geen vordering tot uit
kering van onderhoud is die, naar 
art. 591, 7°, Ger.W., onder de bevoegdheid 
valt van de vrederechter, ook a! is die 
vordering tegen een onderhoudsplichtige 
gericht. (Artt. 8 en 98, § 2, wet van 8 juli 
1976). 

17 september 1982 89 

5. - Burgerlijke zaken - Fout van de 
bestuursoverheid - Fout waardoor een 
subjectief recht wordt geschonden -
Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid 
van de rechter in kort geding - Voor
waarden. 

De rechter die in kort geding uit
spraak doet in de gevallen die hij spoed
eisend acht, is bevoegd om ten aanzien 
van de administratieve overheid, die zich 
aan een foutieve aantasting van een sub
jectief recht heeft schuldig gemaakt, bij 
voorraad en met uitdrukkelijk voorbe
houd voor de beslissing van de feiten
rechter, de nodige maatregelen ter be
scherming van de rechten van de parti
culieren te nemen. 

21 oktober 1982 277 

§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

6. - Burgerlijke zaken - Bewarend 
beslag onder derden - Plaatselijke 
bevoegdheid. 

De vordering inzake bewarende besla
gen moeten worden gebracht voor de 
rechter van de plaats van het beslag, t.w. 
de plaats waar het exploot, overeen
komstig art. 1445 B.W., aan de derde-be
slagene'wordt betekend, ofwel de plaats 
waar de kennisgeving, bepaald bij 
art. 1449 B.W., door de derde-beslagene 
wordt ontvangen. (Art. 633 Ger.W.) 

26 november 1982 438 

7. - Burgerlijke zaken - Bewarend 
beslag onder derden - Plaatselijke 
bevoegdheid. 

De vorderingen inzake bewarend be
slag moeten worden gebracht voor de 
rechter van de plaats van het beslag, t.w. 
de plaats waar het exploot, overeen
komstig art. 1445 B.W., aan de derde-be
slagene wordt betekend, ofwel de plaats 
waar de kennisgeving, bepaald bij 
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art. 1449 B.W., door de derde-beslagene 
wordt ontvangen . (Art. 633 Ger.W.) 

4 fe bruari 1983 735 
Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegd

heid. 

8. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 660, eerste lid - Bepaling 
van toepassing op het Hoi van Cassatie 
wanneer het een vonnis van de arrondis
sementsrechtbank vernietigt. 

Art. 660, eerste lid, Ger.W. is toepasse
lijk op het Hof van Cassatie wanneer het 
een vonnis van de arrondissementsrecht
bank vernietigt wegens miskenning van 
een regel inzake bevoegdheid. (Impliciete 
oplossing.) 

26 november 1982 438 

9. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek art. 660, eerste lid - Bepaling 
van toepassing op het Hoi van Cassatie 
wanneer het een vonnis van de arrondis
sementsrechtbank vernietigt. 

Art. 660, eerste lid, Ger.W. is toepasse
lijk op het Hof van Cassatie wanneer het 
een vonnis van de arrondissementsrecht
bank vernietigt wegens miskenning van 
een regel inzake bevoegdheid. (Impli
ciet.) 

4 februari 1983 735 
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

10. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Wegverkeer - Vluchtmisdrijf - Ge
pleegd naar aanleiding van een ongeval 
dat voor een ander slagen, verwondingen 
of de dood ten gevolge had - Onbe
voegdheid 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 
de dood ten gevolge heeft gehad. 
(Art. 138, 6°, Sv., gew bij wet 15 april 
1958, art. 2.) 

6 oktober 1982 211 

11. - Bevoegdheid Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Inciden
teel gesch1l mzake prejudiciele aard van 

een vraag - Geen geschil inzake 
bevoegdheid in de zin van art. 416 Sv. 

Geen geschil inzake bevoegdheid, in 
de zin van art. 416 Sv., is het incidenteel 
geschil voor het strafgerecht over de al 
dan niet prejudiciiile aard van de vraag 
of het ongeval van de burgerlijke partij 
een arbeidsongeval dan wel een ongeval 
op de weg naar en van het werk was. 

17 november 1982 364 

12. - Strafzaken - Militair - Poli
tiek misdrijf. 

Wanneer een politiek misdrijf ten taste 
wordt gelegd van een persoon die onder 
de bevoegdheid van het militaire gerecht 
valt, is dat rechtscollege en niet het hof 
van assisen bevoegd om daarvan kennis 
te nemen. (Artt. 98, 105 Gw.) 

22 februari 1983 801 

13. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Misdrijf inzake wegverkeer - Beklaag
de die als militair dee] uitmaakt van een 
troep te velde - Bevoegdheid van het 
militair gerecht. 

Aileen het militair gerecht is bevoegd 
voor de berechting van een militair die 
dee! uitmaakt van een troep te velde en 
die vervolgd wordt wegens overtrading 
van de wetten en reglementen inzake 
wegverkeer. (Art. 23, wet 15 juni 1899.) 

15 maart 1983 872 

14. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Aa_nhangigheid (Jitispendentie) - Be
gnp. 

Aanhangigheid onderstelt twee identie
ke vorderingen die tegelijkertijd aanhan
gig zijn gemaakt voor twee verschillende 
rechters die beiden bevoegd zijn; de ex
ceptie van aanhangigheid is geen excep
tie van onbevoegdheid. 

30 maart 1983 923 

15. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Geschil i. v.m. de vraag of de zaak regel
matig bij de raadkamer aanhangig is -
Gegrond op « litispendentie » - Geen 
verband met de bevoegdheid. 

De bevoegdheid van de raadkamer 
wordt niet betwist door de verdachte 
wanneer deze zich ertoe beper kt te zeg
gen dat er aanhangigheid is tussen het 
onderzoek voor. de raadkamer en een 
voor de correctionele rechtbank aanhan
gige zaak. 

30 maart 1983 923 

16. - Bevoegdheid Strafzaken -
Rechte; voor wie tege!ijkertijd de straf
vordermg en de burgerlijke rechtsvorde
ring zijn gebracht - Telastlegging niet 
bewezen verklaard - Onbevoegdheid 
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van de rechter om uitspraak te doen 
over de burgerlijke rechtsvordering. 

De strafrechter bij wie tegelijkertijd 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig zijn, is niet 
bevoegd om uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering, wanneer bij 
beslist dat de telastlegging niet bewezen 
is. (Art. 4 wet van 17 april 1878.) 

12 april 1983 958 

17.- Strafzaken- Misdaden en wan
bedrijven door rechters gepleegd -
Voorrecht van jurisdictie - Wetboek van 
Strafvordering, artt. 479 en 480 - Proce
dure - Daden van onderzoek - Daden 
van vervolging. 

De voorschriften van art. 480 Sv. moe
ten worden in acht genomen zodra het 
gerechtelijk onderzoek rechtstreeks een 
feit beoogt, dat de verdachte zou ge
pleegd hebben in de loop van de periode 
tijdens welke hij « voorrang van juris
dictie » genoot wegens de uitoefening 
van een ambt, bedoeld in art. 479 Sv.; de 
tot dan verrichte daden van vervolging 
of van onderzoek zijn regelmatig en blij
ven rechtsgeldig. 

19 april 1983 988 

18. - Bevoegdheid Strafzaken -
Wegverkeer - Beklaagde die als militair 
dee] uitmaakt van de Belgische strijd
krachten in Duitsland - Bevoegdheid 
van het militair gerecht. 

Aileen het militair gerecht is bevoegd . 
voor de berechting van een militair, die 
dee! uitmaakt van de Belgische strijd
krachten in Duitsland en die vervolgd 
wordt wegens overtreding van de wetten 
en reglementen inzake wegverkeer. 
(Art. 23 wet van 15 juni 1899.) 

4 mei 1983 1104 

19. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Correctionalisering - Beschikking van 
de raadkamer waarbij de beklaagde naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen wegens gecorrectionaliseerde misda
den en wanbedrijven - Beschikking 
waarin de redenen van de vordering van 
de procureur des Konings worden over
genomen - Verschrijving in het be
schikbaar gedeelte van die vordering -
Bevoegdheid van de feitenrechter om die 
verschrijving te verbeteren - Geen on
bevoegdheid. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarbij de eerste rechter onbevoegd 
wordt verklaard om kennis te nemen 
van de zaak in haar geheel, op grond dat 
de beschikking van de raadkamer, tot 
verwijzing van de verdachte naar de cor-

rectionele rechtbank wegens gecorrectio
naliseerde misdaden en wanbedrijven, 
verwijst naar de vordering van de procu
reur des Konings waarvan het beschik
kende gedeelte, ten gevolge van de ver
wisseling van twee kenletters in de 
opsomming van de telastleggingen, voor 
een misdaad geen verzachtende omstan
digheden aanneemt, terwijl die beschik
king, « met inbegrip van de daarin ver
melde verzachtende omstandigheden • 
de redenen overneemt van die vordering, 
waarin wordt gezegd dat zodanige om
standigheden bestaan voor aile met cri
minele straffen strafbare feiten, en de 
letterverwisseling in het beschikkende 
gedeelte te wijten was aan een verschrij
ving, die het hof van beroep kon verbete
ren; over dat negatieve rechtsconflict re
gelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt 
het arrest van het hof van beroep en ver
wijst de zaak naar hetzelfde hof van be
roep, anders samengesteld. 

18 mei 1983 1152 
Mdeling 3. - Geschil inzake bevoegd

heid (zie : Regeling van rechtsgebied). 

20. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Geschil inzake bevoegdheid - Begrip. 

De vraag of een partij voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling een exceptie 
van onbevoegdheid heeft opgeworpen, 
hangt niet af van de kwalificatie die zij 
aan haar verweermiddel heeft gegeven, 
maar van het werkelijke onderwerp van 
het geschilpunt. 

8 september 1982 40 

21. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Geschil inzake bevoegdheid - Begrip. 

Van een geschil inzake bevoegdheid is 
er sprake als wordt gesteld dat een 
rechter zich de bevoegdheid van een an
dere rechter heeft toegeeigend; een ge
schil inzake de ontvankelijkheid van de 
strafvordering wegens in het buitenland 
gepleegde misdrijven, de schuld van de 
verdachte of het aanhangig maken van 
de zaak bij de onderzoeksrechter heeft 
geen betrekking op de bevoegdheid van 
de rechter. 

8 september 1982 40 

22. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Verwijzing door de raadkamer van een 
verdachte naar de politierechtbank ter 
zake van onopzettelijke slagen of ver
wondingen, zonder verzachtende omstan
digheden aan te nemen, en van overtre
dingen van de Wegverkeerswet - Onbe
voegdheid van de politierechtbank. 

Wanneer de raadkamer, zonder ver
zachtende omstandigheden aan te ne-
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men, een verdachte naar de politierecht
bank verwijst, ter zake van onopzette
lijke slagen of verwondingen en van 
overtredingen van de Wegverkeerswet, is 
de politierechtbank onbevoegd om ken
nis te nemen van het geheel van de ver
volging. 

14 september 1982 62 

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

BEWIJS 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

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

lingsvrijheid. 
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 - Bewijs
last - Art. 1315 B. W. - Begrip. 

De regels inzake de bewijslast worden 
niet geschonden door het arrest dat op 
grond van een fei telij ke beoordeling be
slist dat eiseres in cassatie niet heeft 
aangetoond dat de gegevens die zij tot 
staving van haar verweer tegen de vor
dering van verweerder in cassatie heeft 
aangevoerd, met de werkelijkheid over
eenstemmen. 

9 september 1982 51 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

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

Hoewel de rechter de feiten, die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt, op on
aantastbare wijze vaststelt, gaat het Hof 
na of die rechter het rechtsbegrip « feite
lijke vermoedens » niet heeft miskend of 
gedenatureerd en o.m., of hij uit de geda
ne vaststellingen geen gevolg heeft ge
trokken dat daarmee geen enkel verband 
houdt of dat op grond daarvan onmoge
lijk kan worden verantwoord. (Artt. 1349 
en 1353 B.W.; art. 608 Ger.W.) 

16 december 1982 516 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrijheid. 

3. - Bewijs door geschrift- Burger
lijke zaken - Authentieke akte - Nota
rHJle akte - Doorhalingen - Geen vast
stelling en goedkeuring - Gevolg. 

Wanneer in een notariele akte woor
den worden doorgehaald en de doorha
!ing, noch vastgesteld, noch goedgekeurd 
is, als voorgeschreven bij art. 16 wet van 
25 ventose j aar XI tot regeling van het 
notarisainbt, wordt zij, in principe, als 
niet bestaande beschouwd, ook a! wordt 
in art. 16 van voormelde wet geen nietig
heid van de doorhaling voorgeschreven; 
nochtans kan vaststaan dat de doorha
ling bestond en gewild werd door de par
tijen op het ogenblik van het verlijden 
van de authentieke akte, zodat de werke
lijke authentieke akte precies de verbe
terde akte is; de rechter beoordeelt in 
feite en dus op onaantastbare wijze dit 
• vaststaan ». 

12 november 1982 358 
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4. - Burgerlijke zaken - Akte met 

een commerciiHe verplichting - Datum 
- Bewijs jegens derden - Bewijsmidde
Jen. 

De datum van een akte waarin een 
commerciiHe verplichting voorkomt, 
wordt jegens derden door aile middelen 
van recht bewezen; de rechter kan zijn 
overtuiging Iaten steunen op vermoedens 
en onder meer, gelet op de omstandighe
den van de zaak, aannemen dat de akte 
bewijs oplevert van de daarin voorko· 
mende datum. 

25 november 1982 421 

5. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Schuldenaar die beweert bevrjjd te 
zijn. 

Wanneer de schuldeiser het bestaan 
van zijn schuldvordering bewijst, moet 
de schuldenaar die beweert bevrijd te 
zijn het feit bewijzen dat het tenietgaan 
van zijn verbintenis zou hebben teweeg
gebracht. (Art. 1315 B.W.) 

26 november 1982 436 

6. - Bewijs door geschrift Burger-
lijke zaken Burgerhjk Wetboek, 
art. 1348, eerste lid - Beoordeling of een 
partij in de morele onmogelijkheid is ge
weest om zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen - Onaantastbare beoorde
ling door de rechter - Grenzen. 

De rechter oordeelt in feite en derhal
ve onaantastbaar over de morele onmo
gelijkheid voor een partij om zich een 
schriftelijk bewijs te verschaffen, mits 
hij het begrip van morele onmogelijk· 
heid niet miskent, met name door ze af 
te leiden uit feiten waaruit geen onmoge
lijkheid kan volgen. (Art. 1348, eerste lid, 
B.W.) 

17 december 1982 524 

7. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Algemeen bekend gebruik - Behoeft 
geen bewijs. 

Een algemeen bekend gebruik behoort 
tot de ambtelijke kennis van de rechter 
en behoeft dienvolgens geen bewijs. 

11 maart 1983 858 

8. - Burgerlijke zaken - Voor de be
wijsvoering toepasselijke regels 
Macht van de rechter - Artikel 876 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Het staat aan de rechter, onder eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging, op de regelmatig aan zijn beoorde
ling voorgedragen feiten, zonder het 
voorwerp noch de oorzaak van de verde· 
ring te wijzigen, de rechtsregels toe te 

passen op grand waarvan hij op de vor· 
dering zal ingaan of ze zal afwijzen. 
Naar luid van artikel 876 van het Ge
rechtelijk Wetboek berecht de rechtbank 
het aanhangige geschil volgens de be· 
wijsregels die van toepassing zijn op de 
aard van het geschil; wanneer de eisende 
partij de rechtsregel betreffende de be
wijslevering niet voorstelt en de partij 
tegen wie de vordering is ingesteld bij 
conclusie aanvoert dat, nu zij geen han
delaar is, de regels van het bewijs in 
burgerlijke zaken in het geding dienen 
te worden toegepast, kan de rechter, na 
de commercii!le aard van de verbintenis 
waarop de vordering gesteund is te heb· 
ben vastgesteld, de regels van de bewijs· 
veering in handelszaken toepassen. 

17 juni 1983 1290 

Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

9. - Bewijs door geschrift - Burger· 
Jijke zaken - Aandelen op naam van 
een naamloze vennootschap - Eigen
domsbewijs. 

De eigendom van aandelen op naam 
van een naamloze vennootschap wordt 
vastgesteld door een inschrijving in het 
bij de wet voorgeschreven register. 
(Artt. 42 en 43 Handelsvennootschappen· 
wet.) 

21 april 1983 1015 

10. - Bewijs door geschrift Burger· 
lijke zaken - Aandelen op naam van 
een naamloze vennootschap - Eigen
domsbewijs - Vordering om t.a. v. de 
vennootschap de eigendom van de liti
gieuze aandelen op naam vast te stellen 
- Geen vordering tot teruggave van de 
genoemde aandelen. 

Wanneer de oorspronkelijke eiser twee 
naamloze vennootschappen heeft gedag
vaard, de eerste om te horen zeggen dat 
hij eigenaar is van aandelen op naam 
van die vennootschap en dat hij bijge
volg recht heeft op een gedeelte van de 
opbrengst van de vereffening van het 
maatschappelijk kapitaal en op de sedert 
verschillende jaren uitgekeerde dividen
den, ten belope van zijn aandeel in het 
maatschappelijk kapitaal, de tweede om 
te horen verklaren dat het te wijzen von
nis aan haar kan worden tegengewor
pen, is het arrest wettig dat beslist dat 
de vordering van die eiser niet een vor
dering is tot teruggave van een zaak 
waarvan een derde houder is, ten deze 
effecten die in het bezit zijn van de 

. tweede vennootschap, doch een vorde-
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ring tot regularisatie of verbetering van 
het vennotenregister van de eerste ven
nootschap om t.a.v. laatstgenoemde de 
eigendom van de litigieuze aandelen op 
naam vast te stellen en om van haar de 
aan de hoedanigheid van aandeelhouder 
verbonden voordelen te verkrijgen, en 
dat uit die beslissing afleidt dat die eiser 
zijn vordering op geldige wijze tegen de 
eerste vennootschap heeft gericht. (Artt. 
42 en 43 Handelsvennootschappenwet.) 

21 april 1983 1015 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

11. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke za
ken - Familiale verzekering voor bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid - Be
slissing die dekking uitsluit voor de 
schade veroorzaakt tijdens een twist 
waarvan het kind van de ondertekenaar 
de aanstichter is - Geen miskenning 
van de bewijskracht van de verzeke
ringspolis - Begrip. 

De bedingen van een polis familiale 
verzekering tot dekking van de gelde
lijke gevolgen van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid die zowel de verzeke
ringnemer als zijn gewoonlijk bij hem 
inwonende gezinsleden kunnen te dra
gen hebben, en tot uitsluiting van dek
king ingeval de schade is veroorzaakt 
door twisten, vechtpartijen of aanslagen, 
tenzij de verzekerde bewijst dat hij die 
daden niet heeft uitgelokt, worden niet 
op een met hun betekenis en draagwijd
te onverenigbare wijze uitgelegd door de 
rechter die beslist dat dekking is uitge
sloten voor de schade, ten gevolge van 
een twist waarvan het kind van de on
dertekenaar van de verzekering de aan
stichter is. 

geeft aan die clausule een uitlegging die 
niet onverenigbaar is met de zin en de 
strekking ervan en miskent bijgevolg 
niet de bewijskracht van die clausule. 

29 september 1982 152 

13. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Miskenning van 
de bewijskracht van een akte - Begrip. 

Wanneer een dagvaarding voor de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg in kort geding strekt om voor 
recht te doen zeggen << dat de gedaagden 
of hun vertegenwoordigers onmiddellijk 
hun actie, in gelijk welke vorm, en waar
bij zij het personeel " van een bepaalde 
onderneming" beletten zijn werk "op 
een bepaalde werf " normaal te verrich
ten, dienen te staken », wordt de bewijs
kracht van die akte miskend door de be
slissing, die de dagvaarding derwijze 
uitlegt dat het gevorderde verbod « elke 
syndicale actie van dezelfde aard in het 
conflict tussen de partijen definitief uit
schakelt en aldus een bestendig karakter 
vertoont » dat onverenigbaar is met de 
bevoegdheid van de voorzitter van de 
rechtbank in kort geding. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

26 november 1982 439 

14. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van akten - Burgerlijke zaken 
- Beding van vrijstelling van aanspra
kelijkheid - Miskenning van de bewijs
kracht van akten. 

De bewijskracht van een beding van 
vrijstelling van aansprakelijkheid wordt 
miskend door de rechter die aan dat be
ding een uitlegging geeft die niet ver
enigbaar is met de betekenis en de 
draagwijdte ervan. (Artt. 1319, 1320 en 

16 september 1982 
1322 B.W.) . 

74 10 maart 1983 850 

12. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Uitlegging ver
enigbaar met de zin en de strekking van 
een clausule van een verzekeringspolis 
- Geen miskenning van de bewijskracht 
van die clausule. 

Het arrest dat oordeelt dat een clausu
le van een verzekeringspolis niet beperkt 
is tot het daarin vermelde en meest voor
komende geval van overdracht, doch 
moet worden uitgebreid tot soortgelijke 
gevallen, zoals het geval waarin het om-. 
schreven voertuig onbetwistbaar en on
dubbelzinnig buiten gebruik is gesteld, 
waardoor het niet mogelijk is dat twee 
voertuigen in het verkeer worden ge
bracht onder dekking van dezelfde polis, 

15. 0 Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke za
ken - Miskenning van de bewijskracht 
van de akten - Begrip. 

Wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting vaststelt dat de partijen door 
hun advocaten zijn verschenen, wordt de 
bewijskracht van die akte niet miskend 
door het arrest waarin wordt gezegd dat 
« aan partijen vragen werden gesteld », 

wanneer uit niets kan worden afgeleid 
dat aan partijen persoonlijk vragen wer
den gesteld. 

13 mei 1983 1132 

16. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke za-
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ken - Overeenkomst en brief - Bewijs
kracht van de akten. 

De bewijskracht van een overeen
komst en van een brief wordt miskend 
door de rechter die aan deze akten een 
uitlegging geeft die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

27 mei 1983 1185 
Afdeling 3. - Getuigen. 

17. - Burgerlijke zaken - Bewijs 
door getuigen - Verwerping van een 
aanbod van bewijs door getuigen - On
aantastbare beoordeling door de feiten
rechter van het bepaald en ter zake die
nend kenmerk van het feit - Art. 915 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze of het feit waarvan het bewijs 
wordt aangeboden op zichzelf voldoende 
bepaald en ter zake dienend is zoals ver
eist door artikel 915 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing dat een partij in de morele onmoge

'lijkheid is geweest om zich een schrifte
lijk bewijs te verschaffen van de tussen 
partijen gesloten lastgeving, wanneer die 
beslissing gegrond is op gegevens welke 
niet in verband zijn gebracht met de fei
ten zoals deze zich in specie en in con
creto hebben voorgedaan. (Art. 1348, eer
ste lid, B.W.) 

17 december 1982 524 

21. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Begrip - Zaken waarover de wet niet 
toelaat te beschikken en betreffende wel

'ke het verboden is een dading aan te 
gaan - Niet vatbaar voor bekentenis. 

De bekentenis, zo gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, kan niet slaan op za
ken waarover de wet niet toelaat te be
schikken en betreffende welke het verbo
den is een dading aan te gaan. 
(Art. 1354 B.W.) 

3 maart 1983 832 
7 januari 1983 600 Afdeling 6. - Eed. 

Afdeling 4. - Vermoedens. 

18. - Feitelijke vermoedens - Bur
gerlijke zaken - Toezicht van het Hoi. 

Hoewel de rechter de feiten die hij als 
feitelijke vermoedens in aanmerking 
neemt, op onaantastbare wijze vaststelt 
en de gevolgtrekkingen daaruit 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 op grond 
daarvan onmogelijk kan worden verant
woord. 

10 februari 1983 755 

19. - Feitelijke vermoedens - Vast te 
stellen feit dat niet kan worden afgeleid 
uit een onzeker feit. 

Wanneer de rechter toepassing maakt 
van het bewijs door feitelijke vermoe
dens kan hij het vast te stellen feit niet 
afleiden uit een onzeker feit. (Artt. 1349 
en 1355 B.W.) 

19 mei 1983 1158 
Afdeling 5. - Bekentenis. 

. 20. - Bewijs door geschrift - Burger
lijke zaken - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1348, eerste lid - Beslissing dat een 
partij in de morele onmogelijkheid is ge
weest om zich het schriftelijk bewijs te 
verschaffen van tussen partijen gesloten 
lastgeving - Verantwoording. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrijheid. 

22. - Strafzaken - Ministerieel be
sluit van 27 maart 1975 houdende bepa
ling van de verbruikersprijs van rund
en varkensvlees - Aanvoering door de 
beklaagde van omstandigheden waar
door de toepassing van dat ministerieel 
besluit is uitgesloten, gelet op de bepa
lingen van het gemeenschapsrecht -
Vaststelling in de beslissing dat de be
klaagde tot staving van zijn aanspraak 
geen enkel gegeven aanvoert om ze ge
loofwaardig te maken - Wettigheid. 

Naar recht verantwoord is de veroor
deling op grond van het M.B. 27 maart 
1975 houdende bepaling van de verbrui
kersprijs van rund- en varkensvlees door 
het arrest dat vaststelt dat de kleinhan
delaar in zijn betoog de bij dat ministe
rieel besluit vastgestelde handelsmarge 
berekend is op basis van aankoopprijzen 
en daarbij geen rekening is gehouden 
met de handels- en invoerkosten die de 
kleinhandelaar bij zijn bevoorrading en 
bij de verkoop aan de verbruiker daad
werkelijk heeft gemaakt, of dat die mar
ge niet geschikt is om hem een billijke 
beloning te verzekeren, gelet op de door 



- 40-
hem daadwerkelijk gemaakte kosten en 
dat zij, derhalve, op een dusdanig peil is 
vastgesteld dat het intracommunautaire 
handelsverkeer erdoor wordt belemmerd, 
geen enkel gegeven aanvoert om zijn 
aanspraken geloofwaardig te maken. 

22 september 1982 120 

23. - Strafzaken Vermoedens -
Feitelijke beoordeling door de rechter -
Onaantastbare beoordeling. 

Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, oor
deelt de rechter in feite en, derhalve, op 
onaantastbare wijze of de overgelegde 
gegevens, waarover partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, gewichtige, be
paalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens opleveren, die het ten laste 
van de beklaagde gelegde misdrijf bewij-
zen. 

28 september 1982 142 

24. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - Overtuiging van de rechter 
mag gegrond zijn op alle regelmatig ver
kregen gegevens waarover partijen vrije
Jijk tegenspraak hebben kunnen voeren. 

Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, mag 
de rechter zijn overtuiging gronden op 
aile regelmatig verkregen gegevens 
waarover de partijen vrijelijk tegen
spraak hebben kunnen voeren, ook a! 
zijn die gegevens of sommige ervan in 
het debat gebracht door burgerlijke par
tijen wier rechtsvordering achteraf niet 
ontvankelijk is verklaard. 

24 november 1982 408 

25. - Strafzaken - Prejudicieel ge
schil - Art. 16 voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering - Art. 
206 Wetboek van Registratie-, Hypo
theek- en G1iffiez·echten - Prijsbewim
peling. 

Art. 16 wet van 17 april 1878 is niet 
van toepassing op het misdrijf van prijs
bewimpeling, daar het misdrijf geen ver
band houdt met de uitvoering van een 
overeenkomst waarvan het bestaan ont
kend of waarvan de uitlegging betwist 
wordt, maar zijn oorsprong vindt in het 
sluiten zelf van de overeenkomst. 

14 december 1982 506 

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

Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be-

oordeelt de rechter in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van de gegevens van de zaak waarover 
partijen vrijelijk tegenspraak hebben 
kunnen voeren. 

5 januari 1983 578 

27. - Bewijs door getuigen - Strafza
ken - Geval waarin de wet geen bijzon
der bewijsmiddel voorschrijft - Getuige
nissen Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter - Grenzen. 

Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter in feite en, derhalve, 
op onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van de getuigenissen, mits hij de be
woordingen ervan niet miskent; wettig is 
de beslissing die eensluidende en voor 
de beklaagde gunstige getuigenissen bui
ten beschouwing laat, op grond dat zij 
zijn afgelegd door vrienden die gewoon
lijk met die beklaagde uitgingen. 

12 januari 1983 646 

28. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - Overtuiging van de rechter 
wettig gegrond op alle regelmatig verkre
gen gegevens waarover partijen vrijelijk 
tegenspraak hebben kunnen voeren. 

Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, mag 
de rechter zijn overtuiging gronden op 
aile regelmatig verkregen gegevens 
waarover de partijen vrijelijk tegen
spraak hebben kunnen voeren. 

15 maart 1983 866 

29. - Strafzaken - Bewijskrachtige 
gegevens in Nederland verkregen door 
het afluisteren van telefoongesprekken 
overeenkomstig de Nederlandse wetge
ving - Wettigheid - Vereisten. 

N aar recht verantwoord is de ver
oordeling die door de Belgische rechter 
is uitgesproken op basis van bewijs
krachtige gegevens die in Nederland zijn 
verkregen door het afl,Psteren van tele
foongesprekken overeenkomstig de Ne
derlandse wetgeving, als in zodanige in
menging van het openbaar gezag met 
betrekking tot de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van de briefwisse
ling bij de wet is voorzien en die nodig 
was o.m. voor het handhaven van de or
de en het voorkomen van strafbare fei
ten. (Art. 8, lid 2, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens.) 

24 mei 1983 1167 

30. - Strafzaken - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voor-
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schrijft - Overtuiging van de rechter 
wettig gegrond op aile regelmatig verkre
gen en aan de tegenspraak van partijen 
onderworpen gegevens. 

W anneer de wet geen bijzonder be
wijsmiddel voorschrijft, kan de rechter 
in strafzaken zijn overtuiging gronden 
op alle regelmatig verkregen gegevens 
waarover de partijen vrijelijk tegen
spraak hebben kunnen voeren; niets be
let de rechter om meer geloof te hechten 
aan de door beklaagde ter zitting afge
legde verklaringen dan aan de door hem 
bij conclusie verdedigde stelling. 

8 juni 1983 1248 

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

In strafzaken, wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de feitenrechter de geloofwaar
digheid en de juistheid van de verklarin
gen van de partijen in feite, mits hij de 
bewijskracht niet miskent van de akte 
waarin ze zijn opgenomen. 

18 augustus 1983 1366 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

32. - Bewijs door geschrift - Strafza
ken - Miskenning van de bewijskracht 
van een proces-verbaal - Begrip. 

De bewijskracht van een proces-ver
baal wordt miskend door de beslissing 
volgens welke de beweringen van de ei
ser geen enkele steun vinden in het dos
sier, terwijl die akte vaststellingen van 
de verbalisanten bevat waarop de eiser 
steunt. 

20 oktober 1982 273 

33. - Bewijs door geschrift - Strafza
ken - Miskenning van de bewijskracht 
van een akte. 

De bewijskracht van de geschreven 
verklaring van een getuige wordt mis
kend door de beslissing waarin wordt ge
zegd dat die verklaring geen concrete ge
gevens bevat, terwijl zij precieze gege
vens betreffende het geschil bevat. 

7 december 1982 491 

34. - Bewijs door geschriften Be-
wijskracht van de akten - Strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering - Schen
ding van de bewijskracht van de akten 
- Begrip. 

Het begrip blijvende arbeidsongeschikt
heid verschilt van het begrip blijvende 

invaliditeit en de graad van het ene valt 
niet noodzakelijk samen met de graad 
van het andere; het deskundigenverslag 
dat zegt dat de blijvende arbeidsonge
schiktheid van het slachtoffer van een 
ongeval globaal op 10 pet, kan worden 
geraamd, wordt derhalve uitgelegd op 
een wijze die onverenigbaar is met zijn 
bewoordingen, zodat de bewijskracht er
van wordt miskend, wanneer de rechter 
zijn beslissing laat steunen op de vast
stelling dat de deskundige de blijvende 
invaliditeit op 10 pet. heeft geraamd. 

11 januari 1983 633 

35. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Strafzaken -
Gewone brief - 's Rechters uitlegging 
van die brieven niet onverenigbaar met 
hun bewoordingen - Geen miskenning 
van de bewijskracht van de akten. 

Uit de overwegingen dat een bediende 
op een bepaalde datum bij zijn werkge
ver zijn ontslag heeft ingediend, dat die 
werkgever hem heeft Iaten weten dat dit 
ontslag een weigering betekende zijn be
diening uit te oefenen, dat hij voorbe
houd wenste te maken betreffende al 
zijn rechten en dat er geen sprake kon 
zijn van enige opzeggingsvergoeding, dat 
vanaf die datum aan de bediende geen 
enkel werk meer is toevertrouwd en dat 
.de werkgever, zo hij al gedurende de 
eerste maanden na de beeindiging niet
temin aan zijn bediende een bedrag ge
lijk aan diens loon heeft betaald, aldus 
de besprekingen wilde vergemakkelijken 
om tot een nieuwe indienstneming te ko
men of het bedrag van een gratificatie 
vaststellen, kan het hof van beroep zon
der tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid 
of vaagheid, en zonder de geschriften 
van de partijen uit te leggen op een wij
ze die met de bewoordingen ervan onver
enigbaar is, afleiden dat na de datum 
van het versturen van de ontslagbrief 
geen loon meer verschuldigd was. 
· 13 april 1983 961 

Afdeling 3. - Getuigen. 

Afdeling 4. - Vermoedens. 

36. - Overspel - Bewijsmiddelen 
Vermoedens. 

Het bewijs van het wanbedrijf « over
spel » kan worden geleverd door alle be
wijsmiddelen, o.m. door vermoedens. 

28 september 1982 142 

Afdeling 5. - Bekentenis. 

Afdeling 6. - Eed. 
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BEZIT 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

Bezitsvordering - Relntegrande 
Ontvankelijkheid - Vereisten. 

Art. 1370 Ger.W. wordt miskend door 
het vonnis waarin wordt beslist dat de re
integrande ontvankelijk is « hoewel die 
rechtsvordering kan betrekking hebben 
op een recht dat niet door verjaring kan 
worden verkregen ». 

17 maart 1983 881 

BIOSCOOP 
Europese Gemeenschappen - E.E.G.· 

Verdrag, artt. 36 en 85 - Overee?komst 
betreffende het recht tot vertomng van 
een film - Geldigheidsvereisten - Toe
zicht van de rechter. 

De artt. 36 en 85 E.E.G.-Verdrag wor· 
den geschonden door het arrest dat e_r 
geen rekening mee houdt dat de modah· 
teiten inzake uitoefening van het recht 
van vertoning van een film onverenig· 
baar kunnen zijn met die artikelen en 
niet nagaat of rekening moet worden ge
houden met de economische, juridische 
of politieke context van de overeen
komst betreffende die modaliteiten. 

30 juni 1983 1346 

BLOEDPROEF 

Laattijdige kennisgeving van de uitslag 
van de bloedanalyse - Gevolgen. 

De artt. 9 en 10 K.B. van 10 juni 1959, 
gew. bij K.B. van 10 nov. 1966, betreffen
de de bloedproef met het oog op het be· 
palen van het alcoholgehalte, verlenen 
aan de persoon van wie het bloed is af. 
genomen het recht om, met inachtne
ming van de in die artikelen bepaalde 
voorwaarden en termijnen, een tweede 
analyse te Iaten verrichten. Aileen de 
persoon zelf van wie het bloed is afgeno· 
men heeft het recht te oordelen of hij 

het, met het oog op zijn verdediging, op· 
portuun acht van dit recht gebruik te 
maken. Wanneer de verdachte geen ge
bruik heeft kunnen maken van het recht 
om, binnen de bij voormeld K.B. bepaal· 
de termijnen, een tweede analyse te 
doen verrichten omdat de kennisgeving 
van de uitslag van de eerste analyse 
hem niet of laattijdig ter kennis werd ge· 
bracht, heeft die omstandigheid aileen 
dan nietigheid tot gevolg wanneer daar
door het recht van verdediging wordt 
miskend. 

31 mei 1983 1199 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 

1. - Tuchtrechtelijke procedure -
Geen geschil over een burgerlijk recht, 
in de zin van art. 92 Gw. 

De tuchtrechtelijke procedure betref· 
fende de schorsing of de ontneming van 
het recht een beroep uit te oefenen, is 
geen geschil over een burgerlijk recht, in 
de zin van art. 92 Gw. 

14 januari 1983 657 

2. - Tuchtvervolgingen en ·sancties -
In beginsel vreemd aan de betwistingen 
over een burgerlijk recht in de zin van 
art. 92 Gw. 

De tuchtvervolgingen en het uitspre· 
ken van tuchtmaatregelen zijn in princi· 
pe vreemd aan de geschillen waarvan 
art. 92 Gw. de kennisneming bij uitslui· 
ting aan de hoven en rechtbanken voor· 
behoudt. 

4 maart 1983 833 

3. - Tuchtvervolging en maatregel -
In beginsel geen betrekking op de ge
schillen over burgerlijke rechten, in de 
zin van art. 92 Gw. 

Tuchtvervolgingen vallen in beginsel 
niet onder de geschillen die krachtens 
art. 92 Gw. bij uitsluiting tot de bevoegd· 
heid van de hoven en rechtbanken beho· 
ren. 

14 april 1983 974 

4. - Tuchtvervolging en maatregel -
In beginsel geen betrekking op de ge· 
schillen over burgerlijke rechten, in de 
zin van art. 92 Gw. 

De omstandigheid dat, naar aanleiding 
van een tuchtprocedure, een tuchtmaat· 
regel kan worden uitgesproken waarbij 
het recht om het beroep uit te oefenen 
wordt geschorst, betekent niet dat die 
procedure tot voorwerp zou hebben het 
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beslechten van geschillen over burger
lijke rechten, in de zin van art 92 Gw .. 

14 april 1983 974 

5. TuchtveJ-volgingen en tucht
sancties - In beginsel geen geschillen 
over burgerlijke rechten, in de zin van 
art. 92 Gw. 

Tuchtvervolgingen vallen in beginsel 
niet onder de geschillen die krachtens 
art. 92 Gw., bij uitsluiting tot de bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken beho
ren. 

2 juni 1983 1214 

6. Tuchtvervolgingen e11 tucht
sancties - In beginsel geen geschiJJen 
over burgerlijke rechten, in de zin van 
art. 92 Gw. 

De omstandigheid dat bij een tuchtpro
cedure een tuchtsanctie kan worden 
uitgesproken, met name schorsing van 
het recht op uitoefening van het beroep, 
impliceert niet dat die procedure tot 
voorwerp zou hebben geschillen over 
burgerlijke rechten te berechten, in de 
zin van art. 92 Gw. 

2 juni 1983 1214 

7. Tuchtvervolgingen en tucht
sancties vallen niet onder de geschillen 
in de zin van art. 92 Gw. 

Tuchtvervolgingen en het uitspreken 
van tuchtsancties vallen in beginsel niet 
onder de geschillen die krachtens art. 92 
Gw. bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
van de hoven en rechtbanken behoren. 

2 juni 1983 1217 

8. Tuchtvervolgingen en tucht
sancties vallen niet onder de geschillen 
in de zin van art. 92 Gw. 

De omstandigheid dat bij een tuchtpro
cedure een tuchtsanctie kan worden uit
gesproken waarbij het recht om het be
roep uit te oefenen wordt geschorst, 
implicieert niet dat die procedure tot 
voorwerp zou hebben geschillen over 
burgerlijke rechten te berechten, in de 
zin van art. 92 Gw .. 

2 juni 1983 1217 

BURGERLIJKE 
RING 

RECHTSVORDE-

1. - Schade ten gevolge van een mis
drijf - Misdrijven « onopzettelijk do
den » en « onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen » - Misdrijven 
die tevens schade aan goederen hebben 

veroorzaakt - Rechtsvordering tot ver
goeding van de schade aan goederen te
gen dezelfde beklaagde wettig aanhangig 
gemaakt bij de strafrechter - Rechts
vordering gegrond op die misdrijven. 

De misdrijven « onopzettelijk doden » 
en « onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen » kunnen tevens oor
zaak zijn van schade aan goederen; in 
zodanig geval is de burgerlijke rechtsvor
dering, strekkende tot vergoeding van de 
schade aan goederen en die tegen dezelf
de beklaagde wettig aanhangig is ge
maakt bij de strafrechter, een rechtsvor
dering die op de genoemde misdrijven is 
gegrond. 

6 oktober 1982 203 

2. - Burgerlijke partij stellen Ont-
vankelijkheidsvereisten - Belang bij 
de bestraffing geen voldoende reden. 

Voor het strafgerecht kan alleen hij 
zich burgerlijke partij stellen die aan
toont dat hij persoonlijk door een mis
drijf benadeeld is kunnen worden; be
lang hebben bij de bestraffing is geen 
voldoende reden en valt samen met het 
belang van de maatschappij, waarvan de 
bescherming uitsluitend aan het open
baar ministerie is opgedragen. 

24 november 1982 408 

3. - Strafzaken - Rechtstreekse dag
vaarding voor de politierechtbank of de 
correctionele rechtbank - Dagvaarding 
gegrond op een misdrijf waarvoor een 
onderzoek tegen een onbekende werd 
ingesteld - Onderzoek afgesloten met 
een beschikking van buitenvervolging
stelling - Rechtsvordering niet ontvan
kelijk. 
-Een partij die beweert benadeeld te 

zijn door een misdrijf is niet ontvanke
lijk om degene die zij als dader be
schouwt van het misdrijf, waarvan zij de 
vergoeding vordert, rechtstreeks voor de 
politierechtbank of de correctionele 
rechtbank te dagvaarden, wanneer voor 
het feit dat ten grondslag ligt aan de 
dagvaarding een onderzoek tegen onbe
kende werd ingesteld dat werd afgeslo
ten met een beschikking van buitenver
volgingstelling. (Art. 246 Sv .) 

30 november 1982 449 

4. - Bescherming van de maatschap
pij - Vaststelling van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de verdachte de 
feiten heeft gepleegd, dat hij zich in een 
van de bij art. 1 van de wet bedoelde sta
ten bevindt, maar dat hij geen gevaar IS 

- Arrest dat er geen reden tot interne-
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ring is - Aard van die beslissing - Eind
beslissing op de strafvordering - Ge
volg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling vaststelt dat de verdachte de 
hem ten laste gelegde feiten heeft ge
pleegd, dat hij zich op het ogenblik van 
de hem ten laste gelegde feiten, en ook 
thans, in een van de bij art. 1 Wet Be
scherming Maatschappij bedoelde staten 
bevond en bevindt, en beslist dat er 
evenwel geen redenen zijn om zijn inter
nering te gelasten, op grond dat hij geen 
gevaar is voor zichzelf, noch voor de 
maatschappij, spreekt zij geen arrest 
van buitenvervolgingstelling uit, maar 
een eindbeslissing op de strafvordering 
van dezelfde aard als de beslissingen 
van de vonnisgerechten; zij is derhalve 
verplicht ook uitspraak te doen over de 
regelmatig bij haar aangebrachte burger
lijke rechtsvorderingen. (Art. 4 wet 
17 april 1878; art. 11 wet 1 juli 1964.) 

11 januari 1983 610 

5. - Rechtsvordering tot herstel van 
de schade, door een misdriji veroorzaakt 
- Begrip. 

Wanneer het niet-betalen van loon een 
misdrijf is, kan de werlmemer een 
rechtsvordering tot herstel van de scha
de, door dit misdrijf veroorzaakt, instel
len, ook a! vormt het niet-betalen van 
loon tevens het niet-nakomen van een 
verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit. (Art. 3 wet 17 april 
1878.) 

25 april 1983 1048 

6. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering afzonderlijk vervolgd -
Schorsing van de burgerlijke rechtsvoi·
dering - Grondslag van de regel. 

De regel krachtens welke de burger
lijke rechtsvordering, die niet terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechter vervolgd 
wordt als de strafvordering, geschorst is 
zolang niet definitief is beslist over de 
strafvordering vindt zijn verantwoording 
hierin dat het strafvonnis, ten opzichte 
van de afzonderlijk ingestelde burger
lijke rechtsvordering, gezag van gewijs
de heeft m.b.t. de punten die aan de 
strafvordering en aan de burger!ijke 
rechtsvordering gemeen zijn. (Art. 4 wet 
van 17 april 1878.) 

13 mei 1983 1136 

7. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsv_ordering afzonderlijk vervolgd -
Schorsmg van de burgerlijke rechtsvor
dering - Begrip. 

Wordt de burgerlijke rechtsvordering 
niet terzelfder tijd en voor dezelfde 
rech~er ::ervolgd als de strafvordering, 
dan IS ZIJ geschorst als een geschilpunt 
een element kan opleveren voor de be
slissing op de strafvordering en er kan 
worden gevreesd voor een tegenstrijdig
heid tussen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, enerzijds, en de 
b~slissing op de strafvordering, ander
ZIJds. (Art. 4 wet van 17 april 1878.) 

13 mei 1983 1136 

c 

CAS SA TIE 

Inleiding. - 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 - Volta!lige zit
ting - Algemene vergadering. 

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

HOOFDSTUK III. - Arresten - Vorm 
Afdeling 1. - Vorm. 
Afdeling 2. - Voeging; rechtspleging. 

HOOFDSTUK IV. - Vernietiging - Om-
vang 

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

§ 1. Strafvordering Beklaagde in 
cas sa tie. 

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

§ 3. Burgerlijke rechtsvorderding te
gen beklaagde. 

4. Andere burgerlijke rechtsvorde
ringen. 
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Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V. - Bindendverklaring 

Inleiding 

OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN 
RET ROF - AARD VAN RET CASSATIE
GEDING 

1. - Opdracht van het Hot - Tzzchtza
ken - Orde van Architecten - Bestre
den beslissiz1g waarvan het beschikken
de gedeelte is gegrond op een door het 
cassatieberoep aangevochten reden -
Bevoegdheid van het Hot om een recllts
grond in de plaats te stellen waardoor 
het bescllikkende gedeelte wordt verant
woord. 

Wanneer het beschikkende gedeelte 
van een beslissing van de raad van be
roep van de Orde van Architecten ge
grond is op een door het cassatieberoep 
aangevochten reden, kan het Hof die re
den vervangen door een rechtsgrond 
waardoor het beschikkende gedeelte 
wordt verantwoord. 

14 januari 1983 657 

HOOFDSTUK I 
BEVOEGDREID VAN RET ROF 

Afdeling 1. - Algem~en. 
2. - Bevoegcllleid - Stratzaken -

Verscllrijving in de bestreden beslissing 
- Bevoegdlleid van llet Hotze te verbe
teren. 

Het Hof is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om in de bestre
den beslissing een verschrijving te ver
beteren, die duidelijk blijkt uit de con
text ervan. 

22 september 1982 125 

3. - Bevoegdlleid Burgerlijke za-
ken - Uitlegging van de bestreden be
slissing - Bevoegdlleid 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 van 
die beslissing de gedachte van de rechter 
verkeerd weergeeft, maar dat die ge
dachte niettemin duidelijk genoeg blijft. 

28 februari 1983 815 

4. - Bevoegdheid - Rechtstreekse ge
meentebelastingen - Verschrijving in 
het cassatieverzoekschrift - Bevoegd
heid van het Hot om ze te verbeteren. 

' 

Om een cassatieberoep in rechtstreek
se gemeentebelastingen te beoordelen, is 
het Hof bevoegd om een verschrijving in 
het cassatieverzoekschrift te verbeteren 
wanneer die verschrijving duidelijk 
blijkt uit de context van die akte. 

24 maart 1983 908 

5. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Verschrijving in de bestreden beslissing 
- Bevoegdheid van het Hot om ze te 
verbeteren. 

Het Hof is bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel bevoegd om in de bestre
den beslissing een verschrijving te ver
beteren die duidelijk blijkt uit de context 
ervan. 

20 april 1983 1004 

6. - Bevoegdheid Strafzaken -
Verdachte bij atzonderlijke beschi1<kin
gen wegens verschillende teiten verwe
zen naar correctionele rechtbanken die 
niet ressorteren onder het rechtsgebied 
van hetzelfde hot rran beroep - Verzoek 
tot regeling van rechtsgebied gegrond op 
samenhang - Beoordeling door het Hof. 

W anneer een verdachte, die bij afzon
derlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten is verwezen naar correctio
nele rechtbanken die niet ressorteren 
onder het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep, tot staving van een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, aanvoert 
dat er een positief conflict van rechts
macht is ontstaan wegens samenhang 
tussen de misdrijven waarvoor hij werd 
verwezen, gaat het Hof, nadat het heeft 
vastgesteld dat de beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, na of uit de 
processtukken blijkt dat er tussen de 
misdrijven een verband van zodanige 
aard lijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezamenlijke berech
ting ervan door een zelfde rechter ver
eist. 

8 juni 1983 1254 

Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 
middelen en gronden van niet-ontvan
ke!ijkheid. 

7. - Strafzaken -Arrest waarbij een 
beklaagde op de strafvordering wordt 
veroordeeld en aan twee burgerlijke par
tijen schadevergoeding wordt toegekend 
- Cassatieberoep van de beklaagde -
Arrest waarbij de beslissing op de strat
vordering wol'dt vernietigd en waarbij de 
vernietiging niet wordt uitgebreid tot een 
van de burgerlijke pa1•tijen -- Verbete
ring van de vergissing - Ttveede arrest, 
waarbij het eerste wordt aangevuld om 
het te vervolledigen - Arrest waarbij 
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vernietiging van de beslissing t.a. v. de 
tweede burgerlijke partij wordt bevolen. 

Wanneer het Hof, op het cassatiebe
roep van een beklaagde tegen een arrest 
waarbij hij op de strafvordering wordt 
veroordeeld en aan twee burgerlijke par
tijen schadevergoeding wordt toegekend, 
de beslissing op de strafvordering heeft 
vernietigd, en wegens een verschrijving 
slechts t.a.v. een der burgerlijke partijen 
vernietiging heeft bevolen, zodat het 
geen uitspraak heeft gedaan t.a.v. de 
tweede burgerlijke partij, kan het Hof 
nadien, ter verbetering van de verschrij
ving, zijn arrest aanvullen en vaststellen 
dat vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering ook vernietiging mee
brengt van de beslissing t.a.v. de tweede 
burgerlijke partij. (Vgl. art. 1138, 3°, 
Ger.W.) 

25 januari 1983 696 

8. - Bevoegdheid Strafzaken -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tegen een arrest van buitenvervolgings
telling - Geen middel ambtshalve. 

Het Hof werpt ambtshalve geen mid
del op tot staving van het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij tegen een ar
rest van buitenvervolgingstelling. (Impli
ciet.) 

17 mei 1983 1147 
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zit

ting - Algemene vergadering. 

9. - Verenigde Kamers - Burgerlijke 
zaken - Bevoegdheid. 

De verenigde kamers van het Hof zijn 
bevoegd voor het onderzoek van een 
middel tot staving van een voorziening 
tegen een beslissing, na cassatie op ver
wijzing gewezen, wanneer deze beslis
sing onverenigbaar is met het cassatiear
rest en het middel dezelfde strekking 
heeft als datgene dat door dit arrest is 
aangenomen. (Art. 1119 Ger.W.) 

21 maart 1983 889 

HOOFDSTUK II 
VORDERINGEN TOT VERNIETIG!NG EN 

CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET 

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

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 

art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, het vonnis van de politie
rechtbank tot veroordeling van een be
klaagde wegens een feit waarvoor hij 
reeds vroeger is veroordeeld. 

5 oktober 1982 192 

11. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis tot 
veroordeling van een beklaagde tot een 
enkele straf wegens een misdrijf waar
voor hij reeds was veroordeeld en we
gens een ander misdrijf - Vernietiging, 
zonder verwijzing, van de beslissing 
waarbij het eerste misdrijf bewezen is 
verklaard. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, de beslissing die vervat is in 
een vonnis tot veroordeling van een be
klaagde tot een enkele straf wegens een 
misdrijf waarvoor hij reeds vroeger is 
veroordeeld en wegens een ander mis
drijf, en die het eerste misdrijf bewezen 
verklaart. 

5 oktober 1982 192 

12. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
waarbij uitstel niet rechtsgeldig wordt 
verleend - Vernietiging en verwijzing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur .. generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het vonnis 
van de correctionele rechtbank dat de 
beklaagde veroordeelt en op onwettige 
wijze beveelt dat de tenuitvoerlegging 
van de straf wordt uitgesteld, en verwijst 
het de zaak naar een andere correctione
le rechtbank. 

5 oktober 1982 194 

13. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Veroorde
ling ten Jaste van een overledene - Ver-
nietiging zonde1· verwijzing. . 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof zonder 
verwijzing het vonnis, waarbij een over
ledene strafrechtelijk wordt veroordeeld . 
(Art. 441 Sv.; art. 20 wet van 17 april 
1878.) 

5 oktober 1982 195 

14. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Veroorde-
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ling wegens een verjaard misdrijf -
Vernietiging zonder verwijzing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, een veroordeting wegens een 
misdrijf dat at verjaard was. 

5 oktober 1982 196 

15. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Vonnis 
waarbij een partij burgerrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor de beta
ling van een geldboete ten laste van de 
beklaagde - Veroordeling niet naar 
recht verantwoord - Vernietiging zon-
der verwijzing. . 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, de beslissing dat een meester 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de 
betating van een geldboete ten taste van 
de beklaagde, wanneer geen enkele wet
tekst spreekt van zodanige burgerrechte
lijke aansprakelijkheid. 

5 oktober 1982 196 

16. - Strafzaken - Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Veroorde
ling van de beklaagde wege11s overtre
ding van het Wegverkeersreglement, en 
wegens vluchtmisdrijf, o.a. tot vervallen
verklaring van het recht tot sturen -
Gebruik van voertuigen voor bedrijfs
doeleinden van vervallenverklaring uit
gesloten - Vernietiging van de volledige 
veroordeling en verwijzing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het vonnis 
van de potitierechtbank die de beklaagde 
wegens overtredingen van het Wegver
keersreglement en wegens vluchtmisdrijf 
veroordeelt, o.a. tot vervallenverklaring 
van het recht tot sturen met uitsluiting 
van vervallenverklaring van het recht tot 
sturen voor bedrij fsdoeleinden; aange
zien niet kan worden uitgemaakt voor 

1welke telastlegging het rijverbod wordt 
opgelegd, tast de nietigheid de ganse 
veroordeling aan en wordt de zaak naar 
een andere politierechtbank verwezen. 

5 oktober 1982 197 

17. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van StrafvOJ•dering, art. 441 - Vonnis 
van de politierechtbank tot veroordeling 
van de beklaagde tot een straf die het 

wettelijke maximum te boven gaat -
Vernietiging met verwijzing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het vonnis 
van de politierechtbank tot veroordeling 
van de beklaagde tot een straf die het 
wettelijke maximum te hoven gaat en 
verwijst het de zaak naar een andere po
litierechtbank. (Artt. 427 en 411 Sv.) 

5 oktober 1982 199 

18. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Strafvor
dering vervallen wegens betaling van 
een geldsom - Veroordelend vonnis -
Vernietiging zonder verwijzing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder 
verwijziging, het vonnis dat een veroor
deling uitspreekt wegens een feit t.a. 
waarvan de strafvordering vervallen was 
door betaling van een geldsom onder de 
voorwaarden van art. 166 Sv. 

5 oktober 1982 201 

19. - Strafzaken Voorziening in 
cassatie van de procureur-generaal -
Wetboek van Stmfvordering, art. 441 -
Vonnis van de correctionele rechtbank 
waarbij een beklaagde wordt veroordeeld 
wegens een feit waarvoor een onderzoek 
is ingesteld, zonder dat de procedure 
door het onderzoeksgerecht was geregeld 
- Vernietiging en verwijzing. 
· Op de voorziening van de procureur

generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het vonnis 
van de correctionele rechtbank waarbij 
de beklaagde wordt veroordeeld wegens 
een feit waarvoor een onderzoek is inge
steld, ofschoon de procedure door het on
derzoeksgerecht niet was geregeld; het 
Hof verwijst de zaak naar de raadkamer. 

5 oktober 1982 201 

20. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal Sv., 
art. 441 - Vonnis van de politierecht
bank tot veroordeling, wegens overtre
ding van het Wegverkeersreglement en 
vluchtmisdrijf, van een militair die ten 
tijde van de feiten deel uitmaakt van een 
troep te velde - Vernietiging - Verwij 
zing naar de krijgsauditeur. 

Op het cassatieberoep van de procu 
reur-generaal, ingeste!d met toepassing 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het 
vonnis van de politierechtbank waarbij 
een mititair, die op het ogenblik van de 
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feiten dee! uitmaakt van een troep te 
velde, wegens overtreding van het Weg
verkeersreglement en vluchtmisdrijf 
wordt veroordeeld; het verwijst de zaak 
naar de krijgsauditeur. 

15 maart 1983 872 

21. - Strafzaken - Voorziening van 
de procureur-generaal - Wetboek van 
Strafvordering, art 442 - Gevolgen van 
de cassatie. 

Op voorziening van de procureur-gene
raal, ingesteld overeenkomstig art. 442 
Sv., vernietigt het Hof in het belang van 
de wet en, derhalve, zonder verwijzing 
een in laatste aanleg gewezen arrest 
waarin een onwettigheid voorkomt en 
waartegen geen partij zich binnen de 
wettelijke termijnen in cassatie heeft 
voorzien. (Art. 442 Sv.) 

11 mei 1983 1121 

22. - Strafzaken - Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Cassatie
beroep ingesteld na de verwerping van 
het vroegere cassatieberoep van de ver
oordeelde tegen een arrest van het Hof 
van assisen - Ontvankelijkheid - Ver
eisten. 

Het cassatieberoep van de procureur
generaal, dat overeenkomstig art. 441 Sv. 
wordt ingesteld tegen een arrest van het 
hof van assisen, wanneer reeds een an
der cassatieberoep van de veroordeelde 
tegen datzelfde arrest is verworpen, is 
ontvankelijk wanneer de aan het Hof 
aangegeven onwettigheid voortvloeit uit 
gegevens die niets te maken hebben met 
de procedure betreffende het eerste cas
satieberoep en waarvan het Hof bij de 
uitspraak op dat cassatieberoep geen we
tenschap kon hebben. 

18 mei 1983 1148 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN - VORM 

Afdeling 1. Vorm. 

Afdeling 2. - Voeging; rechtspleging. 

HOOFDSTUKIV 
VERNIETIGING- OMVANG 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

23. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing - Ge
volg t.a. v. de beslissing die eruit voort
vloeit. 

Vernietiging van een beslissing leidt 
tot vernietiging van de beslissing die het 
gevolg van de eerste beslissing is. 

25 oktober 1982 292 

24. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing 
Brengt vernietiging mede van de beslis
sing die slechts het gevolg is van de eer
ste beslissing. 

Vernietiging van een beslissing leidt 
tot vernietiging van de beslissing die 
slechts het gevolg is van de eerste beslis
sing. 

17 december 1982 524 

25. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging zonder enige beperking op 
grond van een enkel onderdeel van het 
middel - Volledige vernietiging. 

Wanneer het Hof, zonder enige beper
king, de vernietiging uitspreekt op grond 
van een onderdeel van een middel, be
slist het, in de regel, dat de vernietiging 
volledig is. 

18 maart 1983 885 

26. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van de beslissing betreffen
de het principaal boger beroep van eiser 
tot cassatie - Brengt de vernietiging 
mee van de beslissing betreffende het 
subsidiair incidenteel hoger beroep van 
verweerder in cassatie, wanneer de be
slissingen betreffende de hogere beroe
pen onafscheidbaar zijn. 

In burgerlijke zaken brengt de vernie
tiging van de beslissing betreffende het 
principaal hoger beroep van eiser tot 
cassatie de vernietiging mee van de be
slissing betreffende het incidenteel hoger 
beroep van verweerder in cassatie, wan
neer deze laatste beslissing op de eerste 
stoelt. 

27 mei 1983 1183 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is 
in cassatie. 

27. - Omvang - Strafzaken - Ver
oordelend vonnis - Onwettige beslissing 
waarbij uitstel wordt verleend - Volledi
ge vernietiging. 

Wanneer een vonnis wordt vernietigd, 
wegens onwettigheid van de beslissing 
waarbij aan de veroordeelde uitstel 
wordt verleend voor de tenuitvoerlegging 
van de straf, geldt de vernietiging voor 
de hele veroordeling. 

5 oktober 1982 194 
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28. - Omvang - Strafzaken - Vals

heid en gebruik van valse stukken -
Een enkele straf t. w. een hoofdgevange
nisstraf, een geldboete en ontzetting uit 
de rechten vermeld in art. 31 Strafwet
boek, wegens die gecorrectionaliseerde 
misdaden en onder meer oplichtingen -
Straf wettelijk verantwoord door die 
wanbedrijven - Beslissing waarbij bo
vendien verbeurdverklaring wordt uitge
sproken wegens valsheid en gebruik van 
valse stukken - Beslissing dienaan
gaande niet naar recht verantwoord -
Vernietiging en verwijzing beperkt tot 
bet beschikkende gedeelte waarbij de 
verbeurdverklaring wordt uitgesproken. 

Wanneer een middel wordt aangeno
men dat hieruit is afgeleid dat de veroor
deling wegens valsheid in geschrifte en 
gebruik ervan weliswaar niet regelmatig 
gemotiveerd is, maar dat een enkele 
straf is uitgesproken, t.w. een hoofdge
vangenisstraf, een geldboete en een ont
zetting uit de rechten vermeld in art. 31 
Sw., wegens die misdrijven en wegens 
misbruik van vertrouwen en oplichting, 
welke straf wettelijk verantwoord blijft 
met name door de oplichting, zijn de ver
nietiging en de verwijziging beperkt tot 
het beschikkende gedeelte dat wegens 
valsheid en gebruik van valse stukken 
de bijkomende straf van verbeurdverkla
ring uitspreekt. 

7 december 1982 487 

29. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Cassatieberoep van de be
klaagde en van de voor hem burgerrech
telijk aansprakelijke partij - Vernieti
ging op bet cassatieberoep van de be
klaagde - Gevolg t.a. v. de burgerlijk 
aansprakelijke partij. 

Wanneer de beslissing houdende ver
oordeling van de beklaagde op de straf
vordering wordt vernietigd op zijn cassa
tieberoep en de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien, brengt die cassa
tie vernietiging mee van de beslissing 
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij gehouden is tot betaling van de 
geldboete en de kosten. 

11 januari 1983 628 

30. - Omvang - Strafzaken - Cassa
tie enkel wegens bet ontbreken van de 
vaststelling van de wettelijke vereisten 
- Gedeeltelijke vernietiging met verwij
zing. 

De vernietiging uitgesproken omdat de 
beslissing van verbeurdverklaring niet 
vaststelt dat aan de wettelijke vereisten 

is voldaan, is beperkt tot dat beschikken
de gedeelte en geschiedt met verwijzing. 

8 februari 1983 749 

31. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Vordering tot internering -
Twee afzonderlijke beslissingen over bet 
bewezen zijn van bet feit en de geestes
toestand van de verdachte op bet ogen
blik van bet feit, enerzijds, en over de 
geestestoestand van de verdachte ten tij
de van de internering, anderzijds -
Voorziening tegen de tweede beslissing 
- Draagwijdte. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling, tot berechting van een vor
dering tot internering, bij afzonderlijke 
beslissingen enerzijds het feit bewezen 
heeft verklaard en zich uitgesproken 
heeft over de geestestoestand van de ver
dachte op het ogenblik van dat feit, en 
anderzijds uitspraak heeft gedaan over 
de geestestoestand van de verdachte ten 
tijde van de internering, brengt de voor
ziening tegen de tweede beslissing nood
zakelijk mee dat het Hof de wettigheid 
van de eerste beslissing moet onderzoe
ken, ook a! is de voorziening tegen de 
eerste beslissing niet ontvankelijk. 

14 juni 1983 1267 

32. - Omvang - Strafzaken - Sa
menloop van misdrijven - Een enkel 
misdadig opzet - Veroordeling tot een 
enkele straf - Afzonderlijke geldboete 

· opgelegd wegens bet misdrijf bepaald bij 
art. 73, § 1, van bet Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde 
(Wet van 3 juli 1969 zoals die van kracht 
was v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 10 februari 1981 betreffende de 
strafrechtelijke beteugeling van de belas
tingsontduiking) - Vernietiging beperkt 
tot de onwettig opgelegde geldboete 
Geen verwijzing. 

Wanneer de rechter met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek een 
enkele straf, de zwaarste, voor aile ten 
laste van de beklaagde bewezen ver
klaarde misdrijven uitspreekt en boven
dien, en dit ten onrechte, een geldboete 
zoals bepaald in artikel 73 van de wet 
van 3 juli 1969 houdende het Wetboek 
van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde oplegt, geschiedt de vernietiging, 
die tot de veroordeling tot die geldboete 
beperkt blijft, zonder verwijzing. 

21 juni 1983 1302 

33. - Omvang - Strafzaken - Ver
vallenverklaring van bet recht tot sturen 
als straf - Vernietiging wegens onwet-
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tigheid van die straf - Volledige vernie
tiging met verwijzing. 

Daar het als straf uitgesproken verval 
van het recht tot het besturen van een 
voertuig een onderdeel is van de straf 
strekt de onwettigheid van dit verval 
zich uit tot de gehele veroordeling we
gens het misdrijf waarvoor het rijverbod 
werd opgelegd; de vernietiging van die 
veroordeling geschiedt met verwijzing. 

20 juli 1983 1358 

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

34. - Strafzaken - Voorziening door 
de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie ter terechtzitting ingesteld 
Cassatie beperkt tot het belang van de 
wet en zonder verwijzing. 

Vernietiging van een beslissing in 
strafzaken, op de voorziening door de 
procureur-generaal bij het Hof van Cas
satie ter terechtzitting ingesteld, wordt 
enkel uitgesproken in het belang van de 
wet en zonder verwijzing. (Art. 442 Sv.) 

19 oktober 1982 272 

35. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Cassatieberoep van het 
openbaar ministerie - Vernietiging van 
een beslissing van vrijspraak - Veroor
delende beslissing wegens feiten van een 
andere telastlegging - Mogelijkheid dat 
de rechter op verwijzing zal oordelen dat 
de feiten van beide telastleggingen met 
hetzelfde opzet zijn gepleegd - Vernieti
ging van beide beslissingen. 

Wanneer de beslissing van vrijspraak 
van een telastlegging, op het cassatiebe
roep van het openbaar ministerie, wordt 
vernietigd en de rechter op verwijzing 
zou kunnen oordelen dat de feiten van 
die telastlegging alsmede de feiten van 
een andere telastlegging, waarvoor een 
veroordeling is uitgesproken, met het
zelfde opzet zijn gepleegd, geldt de ver
nietiging voor beide beslissingen. 

9 november 1982 334 

36. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Cassatieberoep van het 
openbaar ministerie - Vernietiging van 
een beslissing van vrijspraak met be
trekking tot een telastlegging - Feiten 
van die telastlegging die samen met de 
feiten van een andere telastlegging 
waarvoor een veroordeling is uitgespro
ken door de rechter kunnen worden be
schouwd als voortvloeiende uit een zelf
de opzet - Vernietiging geldend voor 
beide beslissingen. 

Wanneer, op het cassatieberoep van 
het openbaar ministerie, de beslissing 
van vrijspraak met betrekking tot een 
telastlegging vernietigd wordt en blijkt 
dat de feiten van die telastlegging, als
mede de feiten van een andere telastleg
ging waarvoor een veroordeling is uitge
sproken, door de rechter kunnen worden 
beschouwd als voortvloeiende uit een en 
hetzelfde opzet, geldt de vernietiging 
voor beide beslissingen. 

24 november 1982 417 

37. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal Sv., 
art. 441 - Veroordeling wegens verjaard 
misdrijf - Vernietiging zonder verwij
zing. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepassing 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof zon
der verwijzing het vonnis dat een veroor
deling uitspreekt wegens een verjaard 
misdrijf. 

15 maart 1983 871 

38. - Omvang - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de procureur-generaal -
Sv., art. 441 - Veroordeling van de be
klaagde vernietigd - Gevolg t.a. v. de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij. 

Wanneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toepas
sing van art. 441 Sv., de veroordeling van 
de beklaagde vernietigd wordt, strekt die 
vernietiging zich uit tot het beschikken
de gedeelte waarbij de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij is veroordeeld. 

15 maart 1983 872 

39. - Omvang - Strafzaken - Ver
oordeling tot een enkele geldboete we
gens onopzettelijke slagen en verwondin
gen en besturen van een voertuig in 
staat van alcoholintoxicatie - Verval 
van het recht tot sturen opgelegd wegens 
dit Jaatste misdrijf - Onwettigheid van 
de veroordeling met betrekking tot de al
coholintoxicatie - Volledige vernieti
ging. 

Wanneer de beklaagde is veroordeeld 
tot een geldboete wegens onopzettelijke 
slagen en verwondingen en het besturen 
van een voertuig in staat van alcoholin
toxicatie, en de rechter hem bovendien 
vervallen verklaart van het recht tot stu
ren wegens dit Jaatste misdrijf, brengt 
de vernietiging wegens de onwettigheid 
van de veroordeling ter zake van het be
sturen van een voertuig in staat van al
coholintoxicatie vernietiging mede van 
de hele veroordeling en dus ook in zover-
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re zij betrekking heeft op het misdrijf 
van onopzettelijke slagen en verwondin
gen. 

31 mei 1983 11gg 

§ 3. Burger lijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

40. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarbij de eiser aileen aansprakelijk 
wordt verklaard voor de gevolgen van 
een ongeval - Vernietiging op grond dat 
uit de constateringen van de beslissing 
niet kan worden afgeleid dat de schade 
zich ook zou hebben voorgedaan zonder 
de lout welke ten laste van de verweer
der is vastgesteld - Omvang van de ver
nietiging. 

rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor die veroordeling geen bestaansre
den meer. 

11 j anuari 1983 628 

43. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Beschikkend 
gedeelte niet onderscheiden t.a. v. de om
vang van de cassatie - Begrip. 

In strafzaken is t.a.v. de omvang van 
de cassatie geen beschikkende gedeelte, 
dat onderscheiden is van het door de 
voorziening bestreden beschikkende ge
deelte, datgene waartegen door geen van 
de partijen in het cassatiegeding een 
ontvankelijke voorziening kan worden 
ingesteld. 

11 januari 1983 628 

44. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging 
met verwijzing van de beslissing op de 
strafvordering wegens de onmogelijkheid 
na te gaan of die rechtsvordering al dan 
niet verjaard was - Vernietiging van de 
niet definitieve beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die het gevolg is 
van de eerste, ook al is het cassatiebe
roep tegen die beslissing niet ontvanke
Jijk. 

Wanneer een beslissing, waarbij aile 
aansprakelijkheid van een verkeersonge
val ten taste van eiser wordt gelegd, ver
nietigd wordt op grond dat uit haar vast
stellingen niet kan worden afgeleid dat 
de schade zich ook zou hebben voorge
daan indien de verweerder de te zijnen 
laste vastgestelde fout niet had begaan, 
strekt de vernietiging zich niet uit tot 
het beschikkende gedeelte waarin wordt 
beslist dat eiser een fout heeft begaan 
die zijn aansprakelijkheid in het ge Vernietiging van de bes!issing op de 

strafvordering, die, met verwijzing, is 
uitgesproken omdat het Hof niet kan 

66 nagaan of die rechtsvordering al dan 

drang brengt. 
14 september 1982 
41. - Strafzaken - Vernietiging van niet verjaard was, brengt vernietiging 

de beslissing op de strafvordering - Ge- mee van de niet definitieve beslissing op 
volg van die vernietiging t.a. v. de niet de burgerlijke rechtsvordering die het 
definitieve beslissing op de burgerlijke gevolg is van de eerste beslissing, ook al 
rechtsvordering tegen de beklaagde. is het cassatieberoep tegen die beslissing 

Vernietiging van de beslissing op de vooralsnog niet ontvankelijk. 
strafvordering brengt vernietiging mede 15 maart 1983 864 
van de niet definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering, die het gevolg is van de eer
ste, en zulks niettegenstaande afstand, 
zonder berusting, van de voorziening te
gen die eerste beslissing. 

15 december 1982 512 

42. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Burgerrechte
lijk aansprakelijke partij die zich niet of 
althans onregelmatig in cassatie heeft 
voorzien - Gevolg ten aanzien van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij. 

Wanneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op de burgerlijke 
rechtsvordering wordt vernietigd op zijn 
cassatieberoep en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich niet of niet re
gelmatig in cassatie heeft voorzien, heeft 
de bes!issing waarbij die partij burger-

45. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Arbeidsover
eenkomst - Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst - Beslissing waarbij een 
werknemer en zijn werkgever in solidum 
worden veroordeeld tot herstel van de 
aan een derde door de schuld van de 
wel'knemer berokkende schade - Ver
oordeling van de werknemer, met schen
ding van art. 18 Arbeidsovereenkomsten
wet 3 juli 1978 - Vernietiging gegrond 
op die onwettigheid - Omvang van de 
vernietiging. 

Wanneer een vonnis of arrest, waarbij 
een werknemer en zijn werkgever in so
lidum worden veroordeeld tot herstel van 
de aan een derde door de schuld van die 
werknemer berokkende schade, vernie
tigd wordt op grond dat de veroordeling 
van de werknemer is uitgesproken met 
schending van art. 18 Arbeidsovereen-
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komstenwet 18 juli 1978, strekt de ver
nietiging zich slechts uit tot de beslis
sing, waarbij de werlmemer wordt ver
oordeeld tot schadevergoeding en in de 
kosten van de burgerlijke rechtsvorde
ring, alsmede tot de beslissing, in zover
re zij de veroordeling van de werkgever 
tot dezelfde schadevergoeding en kosten 
als « in solidum » bestempelt. 

19 april 1983 999 

46. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering en burgerlijke rechtsvordering 
- Cassatieberoep van de beklaagde -
Cassatie van de beslissing tot veroorde
Jing van de beklaagde - Burgerrechte
lijk aansprakelijke partij niet of niet r_e
gelmatig in cassatie gekomen - Besils
sing waarbij die partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
veroordeling - Beslissing zonder reden 
van bestaan. 

Wanneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op diens cassatiebe
roep vernietigd wordt en de burgerrech
telijk aansprakelijke partij niet of al
thans niet regelmatig in cassatie is 
gekomen, heeft de beslissing waarbij die 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de veroordeling 
van de beklaagde, geen reden van be
staan meer. 

20 april 1983 1013 

47. - Omvang Strafzaken - Niet 
beperkt cassatieberoep van de beklaagde 
- Cassatie van de beslissing op de straf
vordering - Dientengevolge vernietiging 
van de definitieve en niet definitieve be
slissingen op de tegen beklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, die 
het gevolg zijn van de eerste beslissing. 

Vernietiging, op het niet beperkte cas
satieberoep van de beklaagde, van de be
slissing op de strafvordering brengt ver
nietiging mede van de definitieve en niet 
definitieve beslissingen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, 
die het gevolg zijn van de eerste beslis
sing, hoewel het cassatieberoep tegen de 
niet definitieve beslissingen vooralsnog 
niet ontvankelijk is. 

4 mei 1983 1091 

48. - Omvang - Strafzaken - Be
schikkend gedeelte niet onderscheiden 
t.a. v. de omvang van de vernietiging -
Cassatieberoep van de beklaagde - Cas
satie van de veroordelende beslissing op 
de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvorderingen 
Dientengevolge vernietiging van het be
schikkende gedeelte, waarbi} het Ge-

meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten vervolging wordt gesteld, dat ge
grond is op dezelfde onwettige reden en 
waartegen geen enkele van de voor de 
feitenrechter in de zaak betrokken par
tijen een ontvankelijk cassatieberoep 
kon instellen. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
beklaagde, de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvorderingen vernietigd wor
den, strekt die cassatie zich uit tot het 
beschikkende gedeelte van het vonnis 
dat op dezelfde onwettigheid is gegrond 
en waarbij het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds buiten de zaak wordt 
gesteld, tegen welk beschikkende gedeel
te geen enkele van de voor de feitenrech
ter bij het geding betrokken partijen een 
ontvankelijk cassatieberoep kon instel
len en dat dus niet afscheidbaar is wat 
de omvang van de vernietiging betreft. 

4 mei 1983 1091 

49. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de verdachte - Cassatie van 
de interneringsbeslissing - Cassatie 
dientengevolge van de niet definitieve 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Cassatie, op het cassatieberoep van de 
verdachte, van de interneringsbeslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, leidt tot vernietiging van de niet de
finitieve beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
die het gevolg is van de eerste, en zulks 
niettegenstaande afstand, zonder berus
ting, van het casatieberoep tegen die 
laatste beslissing. 

24 mei 1983 1173 

50. - Omvang - Strafzaken - Beslis
sing niet afscheidbaar wat betreft de om
vang van de cassatie - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Cassatie van de ver
oordelende beslissing op de strafvorde
ring en op de tegen de beklaagde ge
richte burgerlijke rechtsvordering -
Dientengevolge vernietiging van de be
slissing waarbij het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds buiten de zaak 
wordt gesteld - Beslissing op dezelfde 
onwettigheid gegrond en waartegen geen 
der voor de feitenrechter betrokken par
tijen een ontvankelijk cassatieberoep 
kon instellen. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
beklaagde, de beslissingen die gewezen 
zijn op de tegen hem ingestelde strafvor
dering en burgerlijke rechtsvordering 
vernietigd worden, strekt die cassatie 
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zich uit tot de beslissing, gegrond op de
zelfde onwettigheid, waarbij het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten de zaak wordt gesteld; immers, te
gen die beslissing kon geen der voor de 
feitenrechter gedingvoerende partijen 
een ontvankelijk cassatieberoep instellen 
en zij is derhalve onafscheidbaar wat be
treft de omvang van de cassatie. 

24 mei 1983 1173 

51. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Cassatie van 
de veroordeling van de beklaagde - Ver
oordeling van de beklaagde, bindend ver
klaard voor de vrijwillig tussengekomen 
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid - Geen cassatiebe
roep van de verzekeraar - Gevolg van 
de cassatie t.a. v. die verzekeraar. 

Wanneer de beslissing waarbij de be
klaagde wordt veroordeeld op de burger
lijke rechtsvordering op diens cassatiebe
roep wordt vernietigd en de verzekeraar 
van zijn burgerrechtelijke aansprakelijk
heid, die voor de feitenrechter vrijwillig 
is tussengekomen, zich niet in cassatie 
heeft voorzien, heeft de beslissing, waar
bij de veroordeling voor de verzekeraar 
bindend wordt verklaard, geen reden van 
bestaan meer. 

24 mei 1983 1173 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde
ringen. 

52- - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen de beklaagde en 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds aangenomen - Eindbeslising op 
een van de rechtsvorderingen en geen 
eindbeslissing op de andere - Voorzie
ning van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds - Afstand van de voor
ziening tegen de niet definitieve beslis
sing, zonder berusting - Vernietiging 
van de eindbeslissing - Beslissingen op 
dezelfde onwettigheid gegrond - Vernie
tiging brengt de vernietiging mee van de 
tweede beslissing. 

Wanneer de rechter bij wie twee bur
gerlijke rechtsvorderingen tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
aanhangig zijn, beslissingen heeft gewe
zen welke op dezelfde onwettigheid zijn 
gegrond en een van die beslissingen een 
eindbeslissing is en de andere niet, 
brengt de inwilliging van de voorziening 
van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds tegen de eerste beslissing de 
vernietiging mee van de tweede beslis-

sing, zelfs indien het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, zonder erin te be
rusten, afstand heeft gedaan van zijn 
voorziening tegen laatstvermelde beslis
sing. 

21 september 1982 112 

53. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering te
gen een beklaagde - Vernietiging van 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering welke de beklaagde had ingesteld 
tegen een medebeklaagde en welke on
gegrond werd verklaard - Voorwaarde. 

Wanneer, op de niet beperkte voorzie
ning van de beklaagde, het Hof de ver
oordelende beslissing op de strafvorde
ring, waarin niet wordt vastgesteld dat 
zij met eenstemmigheid is gewezen, ver
nietigt, strekt de vernietiging zich uit tot 
de beslissing waarbij de burgerlijke 
rechtsvordering van de beklaagde tegen 
een medebeklaagde ongegrond werd ver
klaard, als in het vonnis wordt vastge
steld dat er een verband bestaat tussen 
de veroordeling van de beklaagde en de 
beslissing waarbij zijn burgerlijke 
rechtsvordering werd afgewezen. 

26 oktober 1982 294 

54. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvorderingen - Eindbeslis
sing op een van de rechtsvorderingen en 
geen eindbeslissing op de andere - Ver
oordelingen door dezelfde onwettigheid 
aangetast - Voorziening van de be
klaagde en de voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij - Vernietiging van 
de eindbeslissing - Gevolgen. 

Wanneer de rechter, bij wie twee bur
gerlijke rechtsvorderingen tegen de be
klaagde en de voor de beklaagde burger
rechtelijk aansprakelijke partij aanhan
gig zijn, beslissingen heeft gewezen wel
ke door dezelfde onwettigheid zijn aan
getast, een van deze beslissingen een 
eindbeslissing is en de andere niet, 
brengt de inwilliging van de voorziening 
van de beklaagde en de voor de beklaag
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
tegen de eerste beslissing vernietiging 
van de tweede mee. 

8 maart 1983 839 

55. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Cassatie van 
de besilssing waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld - Dientengevolge vernieti
ging van de op dezelfde onwettigheid ge
gronde eindbeslissing, waarbij de tot tus
senkomt opgeroepen partij, die zich re-
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gelmatig in cassatie heeft voorzien, sa
men met de beklaagde in solidum wordt 
veroordeeld. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
beklaagde, de beslissing waarbij hij op 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering wordt veroordeeld, ver
nietigd wordt, strekt die cassatie zich uit 
tot de op dezelfde onwettigheid gegronde 
eindbeslissing waarbij de tot tussen
komst opgeroepen partij samen met de 
beklaagde in solidum wordt veroordeeld, 
als de tot tussenkomst opgeroepen partij 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien; zulks geldt ook als de vernietiging 
van de tegen de beklaagde uitgesproken 
burgerrechtelijke veroordeling het gevolg 
is van de cassatie van de beslissing 
waarbij de beklaagde op de strafvorde
ring is veroordeeld en a! wordt die cassa
tie uitgesproken op een middel van 
ambtswege. 

4 mei 1983 1091 

56. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Cassatie van 
de beslissing waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld - Dientengevolge vernieti
ging van de niet definitieve beslissing, 
waarbij de tot tussenkomst opgeroepen 
partij wordt veroordeeld, niettegenstaan
de haar afstand van het cassatieberoep, 
als deze niet als een berusting kan wor
den gei'nterpreteerd. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
beklaagde, de beslissing waarbij hij op 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering wordt veroordeeld, ver
nietigd wordt, strekt die cassatie zich uit 
tot de niet definitieve beslissing waarbij 
de tot tussenkomst opgeroepen partij sa
men met de beklaagde in solidum wordt 
veroordeeld, niettegenstaande afstand 
van het cassatieberoep, als deze niet als 
een berusting kan worden ge!nterpre
teerd. 

4 mei 1983 1091 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

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-
Jijke grondslag 

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

HOOFDSTUK IV. - Nieuwe en louter 
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. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK 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. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 

Algemene begrippen. 
Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
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Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 

Strafzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 

Inleiding 
BEGRIP- AARD 

legging, daar aanneming van zodanige 
grond van niet-ontvankelijkheid in geen 
enkel opzicht afbreuk kan doen aan het 
onderzoek van het door de eiser aange
voerde middel; zodanige grond van niet
ontvankelijkheid is derhalve niet ontvan
kelijk. 

26 j anuari 1983 702 
1. - Strafzaken - Middel dat het Hof 

zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten - Niet ontvankelijk middel. 

5. - Directe belastingen - Middel dat 
het Hof zou verplichten feitelijke gege-

23 vens na te gaan - Niet ontvankelijk 
middel. 7 september 1982 

2. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat de conclusie niet is beant
woord - Grand van niet-ontvankelijk
heid hieruit afgeleid dat de rechter op 
die conclusie niet behoefde te antwoor
den - Ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is de grond van niet
ontvankelijkheid, die is opgeworpen te
gen een middel ten betoge dat de conclu
sie niet is beantwoord en hieruit is 
afgeleid dat de rechter op die conclusie 
niet behoefde te antwoorden, aangezien 
zij wegens zijn beslissing niet meer ter 
zake dienend was; zodanig verweer heeft 
immers betrekking op de zaak zelf en 
niet op de ontvankelijkheid van het mid
del. 

14 januari 1983 660 

3. - Middel afgeleid uit de misken
ning van de bewijskracht van een wet, 
in de zin van art. 608 Ger. W: - Niet ont
vankelijk middel. 

Een overtreding van een wet, in de zin 
van art. 608 Ger.W., kan geen misken
ning uitmaken van de bewijskracht van 
die wet, in de zin van de artt. 1319 tot 
1322 B.W. 

20 januari 1983 673 

4. - Strafzaken - Grand van niet-ont
vankelijkheid - Grand van niet-ontvan
kehjkheid door een burgerlijke partij te
gen een middel opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat door de enkele straf waartoe 
de eiser is veroordeeld, naar recht ver
antwoord blijft door de veroordeling we
gens een door het middel niet gekriti
seerde telastlegging - Gebrek aan be
lang - Niet ontvankelijke grand van 
niet-ontvankelijkheid. 

Een burgerlijke partij heeft er geen 
belang bij tegen een middel van een als 
eiser veroordeelde persoon een grond 
van niet-ontvankelijkheid op te werpen, 
die hierop is gegrond dat de enkele straf, 
die wegens verscheidene misdrijven is 
uitgesproken, naar recht verantwoord 
blijft door de veroordeling wegens een 
door het middel niet bekritiseerde telast-

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof ertoe zou verplichten feitelijke gege
vens na te gaan. 

18 februari 1983 787 
6. - Strafzaken - Middel waarin ge

woonweg het middel wordt herhaald dat 
door een eerste cassatiearrest in dezelf
de zaak gegrond is verklaard - Middel 
zonder verband met de procedure voor 
het verwijzingsgerecht - Niet ontvanke
lijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel tot sta
ving van een cassatieberoep tegen de be
slissing van het verwijzingsgerecht, wan
neer dat middel hetzelfde is als datgene 
dat door het eerste arrest van het Hof 
gegrond is verklaard en geen betrekking 
heeft op de procedure voor het verwij
zingsgerecht. 

16 maart 1983 877 

7.- Strafzaken- Middel dat het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek naar 
feiten waarvoor het niet bevoegd is -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat be
rust op feitelijke gegevens die in de be
streden beslissing niet zijn vastgesteld 
en tot opsporing en beoordeling waarvan 
het Hof niet bevoegd is. 

11 mei 1983 1123 

8. - Directe belastingen Middel 
waarin schending van art. 97 Gw. wordt 
aangevoerd - Schending van die grond
wettelijke bepaling - Begrip. 

Een verkeerde motivering van een 
rechterlijke bes!issing kan op zichzelf 
geen miskenning opleveren van het voor
schrift van art. 97 Gw .. 

3 juni 1983 1230 

9. - Burgerlijke zaken Grand van 
niet-ontvankelijkheid - Grand van niet
ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat 
recht en feiten in het middel vermengd 
zijn, zodat het Hof zou verplicht zijn fei
telijke gegevens te toetsen - Bestreden 
arrest met de voor het onderzoek van 
het middel vereiste vaststellingen 
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Grond van niet-ontvankelijkheid 
aanneembaar. 

niet hieruit is afgeleid dat de memorie uit
gaat van een partij in hoedanigheden 
waarin zij niet bevoegd is om in rechte 
op te treden, en het cassatieberoep aan 
die partij is betekend in de hoedanighe
den waarin zij haar memorie van ant
woord heeft neergelegd; een partij tegen 
wie een cassatieberoep is gericht, is als 
partij in het cassatiegeding betrokken in 
aile hoedanigheden waarin het cassatie
beroep tegen haar is gericht, ook al heeft 

Een grond van niet-ontvankelijkheid 
die tegen een middel is opgeworpen en 
hieruit is afgeleid dat recht en feiten in 
dat middel vermengd zijn, zodat het Hof 
zou verplicht zijn feitelijke gegevens te 
toetsen, kan niet worden aangenomen 
wanneer het bestreden arrest de vast
stellingen bevat die vereist zijn voor het 
onderzoek van het middel. 

23 juni 1983 1315 de rechter in de bestreden beslissing met 
instemming van aile partijen geoordeeld 
dat die partij, in een of in bepaalde hoe· 
danigheden waarin zij haar rechtsvorde
ring heeft ingesteld, niet bevoegd was 

10. - Burgerlijke zaken - Grond van 
niet-ontvankelijkheid - Grond van niet
ontvankelijkheid opgeworpen tegen een 
memorie van antwoord waarin een mid
del van niet-ontvankelijkheid wordt aan
gevoerd die is afgeleid uit het niet tijdig 
instellen van het cassatieberoep - Niet
ontvankelijkheid afgeleid uit het ontbre
ken in de memorie van antwoord van de 
opgave van de woonplaats en, in elk ge
val, van de volledige verblijfplaats van 
de verweerder - Verzuim waardoor de 
partij die de exceptie opwerpt, niet ge
schaad is in haar belangen - Grond van 
niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar. 

Een grond van niet-ontvankelijkheid 
opgeworpen tegen een memorie van ant
woord waarin een middel van niet-ont
vankelijkheid wordt aangevoerd, dat is 
afgeleid uit het niet tijdig instellen van 
het cassatieberoep, kan niet worden aan
genomen wanneer de niet-ontvankelijk
heid van die memorie is afgeleid uit het 
ontbreken in de memorie van antwoord 
van de opgave van de woonplaats en, in 
elk geval, van de vo!ledige verblijfplaats 
van de verweerder en dat verzuim de be
langen niet schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt. (Art. 861 Ger.W.) 

23 juni 1983 1315 

11. - Burgerlijke zaken - Grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen een memorie 
van antwoord opgeworpen - Niet-ont
vankelijkheid hieruit afgeleid dat de me
marie is opgemaakt door een partij in 
hoedanigheden waarin zij niet bevoegd 
is om in rechte op te treden - Cassatie
beroep aan die partij betekend in de hoe
danigheden waarin zij haar memorie 
van antwoord heeft neergelegd- Grond 
van niet-ontvankelijkheid niet aanneem
baar. 

Een grond van niet-ontvankelijkheid 
opgeworpen tegen een memorie van ant
woord waarin een middel van niet-ont
vankelijkheid wordt aangevoerd, dat is 
afgeleid uit het niet tijdig instellen van 
het cassatieberoep, kan niet worden aan
genomen als de niet-ontvankelijkheid 

om in rechte op te treden. 
23 juni 1983 1315 

HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

12. - Strafzaken - Middel waardoor 
schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd, zonder te preciseren 
waarin die schending bestaat - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel waar
door de schending van een wettelijke be
paling wordt aangevoerd, zonder te pre
ciseren waarin die schending bestaat. 

21 september 1982 116 

13. - Strafzaken - Middel waarbij 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
wordt aangevoerd - Vaagheid. 

Niet ontvankelijk wegens vaagheid is 
het middel dat een gebrek aan antwoord 
op een conclusie aanvoert, zonder de eis, 
het verweer of de exceptie aan te duiden 
waarop niet zou zijn geantwoord. 

15 februari 1983 764 

14. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vaagheid van het 
middel - Niet-ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending van een wettelijke bepaling 
aanvoert, zonder nader te bepalen waar
in die schending bestaat. 

12 april 1983 958 

Hi. - Strafzaken - Vaag middel -
Niet ontvankelijk middel. 

Vaag en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat miskenning aanvoert van 
de bewijskracht « van andere geschriften 
van de rechtspleging ». 

13 april 1983 961 

16. - Strafzaken - Vaag middel 
Niet ontvankelijk middel. 
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Niet ontvankelijk is het middel wan

neer het Hof, wegens de onduidelijkheid 
ervan, onmogelijk kan nagaan waarin de 
aangevoerde onwettigheid bestaat. 

20 april 1983 1004 

17. - Strafzaken - Middel waarin 
niet wordt aangegeven in welk opzicht 
een wetsbepaling is geschonden - Niet 
ontvankelifk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
schending van een wetsbepaling wordt 
aangewend zonder dat wordt aangegeven 
waarin die schending bestaat. (Art. 97 
Gw.) 

8 juni 1983 1248 

18. - Strafzaken Vaag middel -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat in 
zo vage bewoordingen is gesteld dat de 
aan de beslissing verweten onwettigheid 
daaruit onmogelijk kan worden afgeleid. 

8 juni 1983 1248 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

19. - Directe belastingen - Middel 
dat niet voor elke daarin vervatte grief 
de geschonden wetsbepalingen vermeldt. 

Niet ontvankelijk is het middel dat, in
zake inkomstenbelastingen, niet voor elk 
van die grieven afzonderlijk aanwijst 
welke wetsbepaling is geschonden. 

18 februari 1983 787 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

20. - Burgerlifke zaken - Middel af
geleid uit schending van niet in werking 
getreden wettelijke bepalingen. 

Niet ontvankelijk is het middel afge
leid uit schending van niet in werking 
getreden wettelijke bepalingen. 

11 oktober 1982 223 

21. - Burgerlijke zaken - Vermel
ding van de geschonden wettelifke bepa
lingen - Geen vermelding van de wette
lifke bepalingen die de bepalingen waar
van de schending wordt aangevoerd, 
toepasselijk maken - Niet ontvankeliik. 
middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
wettelijke bepalingen niet vermeldt die 
de bepalingen waarvan de schending 
wordt aangevoerd, op het geval toepasse
lijk maken. (Art. 1080 Ger.W.) 

20 j anuari 1983 67 3 

22. - Burgerlijke zaken - Gerechte
lijk Wetboek, art. 1080 - Verplichting 
voor elk middel afzonderlijk de wette
Jijke bepalingen te vermelden waarvan 
schending wordt aanl!evoerd. 

Ter voldoening aan het voorschrift van 
art. 1080 Ger.W. moet het cassatiever
zoekschrift voor elk middel afzonderlijk 
de wettelijke bepalingen vermelden 
waarvan schending wordt aangevoerd. 

6 mei 1983 1110 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

23. - Vorm - Strafzaken - Opgave 
van de geschonden wettelifke bepalingen 
- Opgave niet vereist. 

De beklaagde die tot staving van zijn 
voorziening een cassatiemiddel aanvoert, 
behoeft de geschonden wettelijke bepa
ling niet te vermelden; het is voldoende 
dat hij nauwkeurig de aangevoerde 
onwettigheid vermeldt. (Impliciet.) 

12 januari 1983 646 

24. - Strafzaken - Schending van 
het recht van verdediging - Middel hier
uit afgeleid dat een stuk niet bij het 
dossier is gevoegd - Middel voor de eer
ste maal voor het Hot aangevoerd -
Niet ontvankelijk middel. 

Voor het Hof mag niet voor de eerste 
maal worden aangevoerd het middel hier
uit afgeleid dat stukken niet zijn ge
voegd bij het aan de appelrechter voor
gelegde dossier. 

18 augustus 1983 1366 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

25. - Tuchtzaken - Vaag middel -
Middel waarin niet wordt vermeld waar
in de aangevoerde wettelijke bepalingen 
zifn geschonden - Niet ontvankelijk 
middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending van een wettelijke bepaling 
aanvoert, zonder nader te bepalen waar
in deze schending bestaat. 

21 januari 1983 675 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III 
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

26. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
op een verkeerde uitlegging van de be-
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streden heslissing berust - Middel dat 
feitelijke grondslag mist. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de be
streden beslissing berust. 

14 oktober 1982 237 

27. - Burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat een conclusie is miskend en 
niet is heantwoord - Beslissing waarin 
die conclusie is samengevat en heant
woord - Gemis aan feitel~ike grondslag. 

Feitelijke grondslag mist het middel ten 
betoge dat een conclusie is miskend en 
niet beantwoord, terwljl de bestreden be
slissing die conclusie juist heeft samen
gevat en erop antwoordt door ze te ver
werpen. 

11 maart 1983 855 

28. - Burgerlijke zaken Feitelijke 
bewering die steun vindt noch in de he
streden heslissing noch in de gedingstuk
ken - Middel zonder feitelijke grand
slag. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat berust op een feitelijke bewering die 
steun vindt noch in de bestreden beslis
sing noch in de regelmatig aan het Hof 
overgelegde stukken. 

20 juni 1983 1300 

Mdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Mdeling 5. - Strafzaken. 

29. - Strafzaken - Middel herustend 
op een onjuiste uitlegging van de hestre
den beslissing - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aanvoert dat de kamer van inbe
schuldigingstelling met name de artt. 1 
en 7 Wet Bescherming Maatschappij en 
art. 1386 bis B.W. heeft geschonden, door 
te oordelen dat een persoon, waarvan de 
internering is gelast, « verantwoorde
lijk » is, terwijl niettegenstaande de uit
drukkingen « verantwoordelijkheid van 
verdachte » en « schuldig », uit de con
text van het arrest duidelijk blijkt dat de 
rechters enkel hebben willen beslissen 
dat verdachte het strafbaar feit had ge
pleegd. 

8 februari 1983 746 

30. - Strafzaken Middel gegrond 
op een onjuiste uitlegging van de hestre
den heslissing - Gemis aan feitelijke 
grondslag. 

31. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel dat op een onjuiste Jezing van de 
hestreden beslissing herust - Gemis 
aan feitelijke grondslag. 

Het middel dat berust op een onjuiste 
lezing van de bestreden beslissing mist 
feitelijke grondslag. 

8 juni 1983 1248 
Mdeling 6. - Tuchtzaken. 

32. - Tuchtzaken - Middel ten beto
ge dat op de conclusie niet is geantwoord 
- Conclusie wei heantwoord - Middel 
dat feitelijke grondslag mist. 

De raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren antwoordt impliciet doch 
zeker op de conclusie, waarin wordt ge
vraagd de zaak terug naar de provinciale 
raad te verwijzen, wanneer hij aanneemt 
dat de eerste rechter het recht van ver
dediging van eiser en het contradictoir 
karakter van de debatten heeft miskend, 
op die grond de bestreden beslissing nie
tig verklaart en vervolgens over de zaak 
zelf beslist, na te hebben vastgesteld dat 
eiser was gehoord en dat aile stukken 
van het dossier tijdig te zijner beschik
king waren gesteld. 

21 januari 1983 675 
Mdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE

LEN 

Afdeling 1. 
Mdeling 2. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Mdeling 3. Burgerlijke zaken. 

33. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Grand van niet-ontvankelijkheid 
uit nieuwheid van het middel - Middel 
dat hetrekking heeft op het geschil tus
sen partijen en kritiek oefent op de wei
gering van de feitenrechter een wetsbe
paling op het geschil toe te passen -
Geen nieuw middel - Grand van niet
ontvankelijkheid mist feitelijke grand
slag. 

Kan niet worden aangenomen de 
grond van niet-ontvankelijkheid tegen 
een middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het nieuw is, wanneer dat mid
del betrekldng heeft op het geschil tus
sen partijen en kritiek oefent op de 
weigering van de bestreden beslissing 
een wetsbepaling toe te passen. 

23 december 1982 555 Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de be 34. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid

del - Middel dat kritiek oefent op een 
1004 reden die de rechter opgeeft ter verant-

streden beslissing berust. 
20 april 1983 
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woording van zijn beslissing - In begin
sel geen nieuw middel. 

In beginsel is niet nieuw bet middel 
dat, zelfs indien bet geen verband boudt 
met de openbare orde of een dringende 
bepaling, kritiek oefent op een reden die 
de recbter opgeeft ter verantwoording 
van zijn beslissing. 

13 januari 1983 647 

35. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Middel dat de schending aanvoert 
van een wettelijke bepaling die door de 
rechter diende te worden toegepast -
Geen nieuw middel. 

Aangezien de recbter verplicbt is, zon
der de oorzaak nocb bet voorwerp van 
de vordering te wijzigen en met eerbiedi
ging van het recht van verdediging, te 
zeggen welke wettelijke bepalingen op 
het hem voorgelegde geschil toepasselijk 
zijn, is niet nieuw het middel dat aan de 
bestreden beslissing verwijt die wette
lijke bepalingen te hebben geschonden. 

20 januari 1983 672 

36. - Burgerlijke zaken - Middel ge
grond op wettelijke bepalingen of op een 
algemeen rechtsbeginsel die noch van 
openbare orde noch dwingend zijn -
Middel niet voorgelegd aan de appelrech
ter en waarover deze evenmin op eigen 
initiatief heeft beslist - Nieuw middel 
- Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het tot staving van een cassatieberoep in 
burgerlijke zaken aangevoerd middel, 
dat gegrond is op wettelijke bepalingen 
of op een rechtsbeginsel die noch van 
openbare orde noch dwingend zijn, dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd 
en waarover deze evenmin op eigen ini
tiatief heeft beslist. 

3 maart 1983 829 

37. - Burgerlijke zaken - Middel ge
grond op een wettelijke bepaling die de 
openbare orde raakt - Nieuw middel -
Ontvankelijk middel. 

In burgerlijke zaken kan een nieuw 
middel, dat is afgeleid uit schending van 
een regel van openbare orde, voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen. 

16 juni 1983 1281 

38. - Burgerlijke zaken - Grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen een middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
middel nieuw is - Middel waarvan de 
appelrechter kennis heeft genomen door 
de conclusie van de eiseres - Geen 
nieuw middel - Grond van niet-ontvan
kelijkheid niet aanneembaar. 

Een grond van niet-ontvankelijkheid 
die tegen een middel is opgeworpen en 
hieruit is afgeleid dat het middel nieuw 
is, kan niet worden aangenomen wan
neer de feitenrechter van dat middel 
kennis heeft genomen door de conclusie 
van de eiseres. 

23 juni 1983 1315 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

39. - Strafzaken - Recht van verde
diging - Middel afgeleid uit de weige
ring van een nieuw deskundigenonder
zoek voor de rechter - Nieuw middel. 

Het middel afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging doordat de 
rechter een nieuw deskundigenonder
zoek heeft geweigerd, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen 
indien die miskenning is afgeleid uit de 
redenen op grond waarvan de onder
zoeksmaatregel werd gevraagd en die re
denen niet voor de feitenrechter werden 
aangevoerd. 

21 september 1982 116 
40. Strafzaken Burgerlijke 

rechtsvordering - Nieuw middel - Be
grip. 

Nieuw is het middel, gegrond op regels 
die enkel de burgerlijke rechtsvorderin
gen betreffen en die niet van openbare 
orde noch van dwingend recbt zijn, dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd 
en waarover hij niet ambtshalve heeft 
beslist. 

6 oktober 1982 203 

41. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Nieuw middel - Be- . 
grip. 

Nieuw is het middel, gegrond op wette
lijke bepalingen of op een recbtsbeginsel 
die nocb van openbare orde nocb dwin
gend zijn, dat een beslissing van het ar
rest bekritiseert, die overeenstemt met 
een beslissing van bet beroepen vonnis 
en die eiser voor de appelrechter niet 
heeft betwist. 

6 oktober 1982 203 

42. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op de regelmatigheid van de dag
vaarding voor de appelrechter - Eiser 
die zich over de grond van de zaak heeft 
verdedigd - Onontvankelijkheid. 

De bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn, krachtens art. 2 van dit 
wetboek, van toepassing in het strafpro
ces, behoudens wanneer de aangelegen
heid geregeld wordt door het Wetboek 
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van Strafvordering of door een bijzonde
re wet die op het strafproces toepasselijk 
is, of wanneer er onverenigbaarheid be
staat met een rechtsbeginsel dat bij het 
strafproces in acht moet worden geno
men; in strafzaken wordt de dagvaarding 
geregeld door de art. 145, 182, 184 en 211 
Sv.; art. 707 Ger.W. vindt daarop geen 
toepassing ; niet-inachtneming van de bij 
artikel 184, eerste lid, bepaalde termijn 
van ten minste tien dagen tussen de dag
vaarding en de verschijning kan enkel 
de nietigheid meebrengen van de veroor
deling die bij verstek tegen de gedaagde 
mocht worden uitgesproken; wanneer de 
zaak op tegenspraak is behandeld, 
brengt niet-naleving van voormelde ter
mijn van dagvaarding slechts nietigheid 
van de veroordeling mee als het recht 
van verdediging is miskend, wat niet 
voor het eerst in cassatie kan worden 
aangevoerd. 

21 juni 1983 1304 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

43. - Recht van verdediging- Tucht
zaken - Orde van Geneesheren - Ne
derlandstalige raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren - Verweer ten 
grande gevoerd - Middel voor het eerst 
in cassatie dat de appelrechter het recht 
van verdediging heeft geschonden -
Niet ontvankelijk middel. 

Een partij is niet ontvankelijk om voor 
het Hof te betogen dat haar recht van 
verdediging werd miskend omdat niet in 
een beslissing over a! de haar ten laste 
gelegde feiten uitspraak is gedaan, ter
wijl zij zich over de zaak ten gronde 
heeft verdedigd tegen de tegen haar in 
tuchtzaken bewezen verklaarde telastleg
gingen en· uit geen stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat zij voor 
de feitenrechter heeft aangevoerd dat 
haar recht van verdediging werd mis
kend. 

21 januari 1983 675 
A.fdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V 
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 
Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 

44. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
voor eiser zonder belang is geworden 
wegens de beslissing van het Hoi over 
een ander middel - Niet ontvankelijk 
middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
voor de eiser zonder belang is geworden 
wegens de beslissing van het Hof over 
een ander middel. 

14 oktober 1982 237 

45. - Burgerlijke zaken - Middel ge
richt tegen een beslissing die naar recht 
verantwoord blijft, ook al is het middel 
gegrond - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat ge
richt is tegen het arrest van het hof van 
beroep, waarbij het hof zich bevoegd ver
klaart om kennis te nemen van het ge
schil, wanneer die beslissing naar recht 
verantwoord blijft, ook a! was het middel 
gegrond. 

24 december 1982 564 

46. - Burgerlijke zaken Vorderin-
gen van een zelfde eiser tegen onder
scheiden verweerders Voorziening 
van een verweerder tegen de eiser -
Middel afgeleid uit een gebrek aan ant
woord op de conclusie van een andere 
verweerder - Voorwaarde voor de ont
vankelijkheid van het middel. 

Zich naar de wijsheid van de rechter 
gedragen maakt geen berusting uit; de 
partij die betreffende een of meer pun
ten van de tegen haar ingestelde vorde
ring verklaart zich naar de wijsheid van 
de rechter te gedragen, betwist niette
min die vordering; wanneer ze zich in 
cassatie heeft voorzien is ze nog ontvan
kelijk om het gebrek aan antwoord op 
de door een andere partij omtrent die 
geschilpunten genomen conclusie aan te 
voeren, indien de berechting van de door 
die conclusie opgeworpen betwisting be
lang heeft voor de beslissing op haar 
vordering of verweer in het geding. 

7 januari 1983 587 

47. - Burgerlijke zaken - Middelen 
met enkel kritiek op redenen die geen 
invloed hebben op de wettigheid van de 
bestreden beslissing - Middel zonder 
be lang. 

Zonder belang is het middel dat, in 
burgerlijke zaken, enkel kritiek oefent 
op redenen die geen invloed hebben op 
de wettigheid van de bestreden beslis
sing. 

23 juni 1983 1319 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

48. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Cassatieberoep van 
de dader van een ongeval, aansprakelijk 
verklaard en veroordeeld tot volledige 
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vergoeding van de schade - Cassatiebe
roep gericht tegen de getroffene - Mid
del dat enkel betrekking heeft op de be
slissing betreffende de niet-aansprake
Jijkheid van een derde - Middel zonder 
belang - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel tot staving van een 
cassatieberoep dat tegen de gelaedeerde 
is gericht door degene die aileen aan
sprakelijk is verklaard en veroordeeld is 
tot volledige vergoeding van de schade, 
wanneer dat middel enkel betrekking 
heeft op de beslissing dat een derde 
geen fout heeft begaan die in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

7 september 1982 25 

49. - Strafzaken - Middel afgeleid 
uit miskenning van de bewijskracht van 
een conclusie - Rechter die over het bij 
conclusie voorgedragen middel uitspraak 
heeft gedaan zoals hij zulks had moeten 
doen indien hij de aangegeven misken
ning niet had begaan - Middel niet ont
vankelijk bij gebrek aan belang. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is het cassatiemiddel dat 
is afgeleid uit de miskenning van de be
wijskracht van de conclusie van een par
tij, als de rechter over het bij conclusie 
voorgedragen middel uitspraak heeft ge
daan zoals hij zulks had moeten doen in
dien hij de aangevoerde miskenning niet 
had begaan. 

8 september 1982 42 

50. - Strafzaken - Middel hieruit af
geleid dat het misdrijf verschoonltaar 
was - Straf naar recht verantwoord, 
oak al was het middel gegrond - Niet 
ontvankelijk middel. 

Het middel waarin wordt aangevoerd 
dat het bewezen verklaard misdrijf ver
schoonbaar is, is zonder belang en dus 
niet ontvanke!ijk wanneer de uitgespro
ken straf naar recht verantwoord blijft, 
ook a! zou de verschoningsgrond worden 
aangenomen. 

52. - Strafzaken - Strafvordering -
Straf verantwoord. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, is 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
de vordering tot vernietiging van de be
slissing op de strafvordering, gegrond op 
een middel dat enkel betrekking heeft op 
bepaalde misdrijven, als de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft door 
een ander misdrijf. (Artt. 441 en 414 Sv.) 

5 oktober 1982 185 

53. - 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 wegens 
het misdrijf afgezien van de verzwaren
de omstandigheid - Niet ontvankelijk 
middel. 

Warineer een straf en een burgerrech
telijke veroordeling zijn uitgesproken 
wegens een misdrijf gepleegd met een 
verzwarende omstandigheid, is niet ont
vankelijk, bij gebrek aan belang, de vor
dering tot cassatie van de beslissingen 
op de strafvordering en op de burgerlijke 
rechtsvordering, die is gegrond op een 
middel dat enkel betrekking heeft op de 
verzwarende omstandigheid, nu de be
slissingen naar recht verantwoord blij
ven door het misdrij£ afgezien van de 
verzwarende omstandigheid. (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

5 januari 1983 577 

54. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel gericht tegen 
de beslissing op de tegen eiser ingestel
de burgerlijke rechtsvordering - Middel 
dat enkel betrekking heeft op een ver
zwarende omstandigheid van het mis
drijf - Beslissing naar recht verant
woord afgezien van de verzwarende om
standigheid - Niet ontvankelijk middel. 

Wanneer een straf en een burgerrech
telijke veroordeling zijn uitgesproken 
wegens een misdrijf gepleegd met een 
verzwarende omstandigheid, is niet ont-

14 september 1982 

51. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel dat, zelfs indien het gegrond is, 
geen cassatie kan meebrengen - Niet 
ontvankelijk middel. 

68 vankelijk, bij gebrek aan belang, de vor
dering tot cassatie van de beslissingen 
op de strafvordering en op de burgerlijke 
rechtsvordering, die is gegrond op een 
middel dat enkel betrekking heeft op de 
verzwarende omstandigheid, nu de be
slissingen naar recht verantwoord blij
ven door het misdrijf afgezien van de 
verzwarende omstandigheid. (Artt. 411 

Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
belang, is het middel dat, zelfs indien 
het gegrond is, geen cassatie van de be
streden beslissing kan meebrengen. en 414 Sv.) 

21 september 1982 116 5 januari 1983 577 
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55. - Strafzaken - Middel dat, ook al 

was het gegrond, niet tot cassatie kan 
leiden - Niet ontvankelijk middel. 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het middel dat aanvoert dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling de re
gel heeft miskend volgens welke de 
rechter, t.a.v. een verdachte die zich in 
staat van krankzinnigheid bevindt of in 
een staat van ernstige geestesstoornis of 
zwakzinnigheid die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn da
den, bevoegd is om te beslissen dat geen 
vergoeding is versch.uldigd, als de ka
mer van inbeschuldigmgstellmg onder
zocht heeft of aan de burgerlijke par
tijen de gehele vergoeding of een gedeel
te moet worden toegekend en heeft 
beslist dat de verdachte de volledige 
schade moest vergoeden. (Art. 1386bis 
B.W.) 

8 februari 1983 746 

56. - Strafzaken - Strafvordering -
Middel zonder belang geworden wegens 
de beslissing van het Hof over een ander 
middel - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
zonder belang is geworden wegens de 
beslissing van het Hof over een ander 
middel. 

13 april 1983 961 

57. - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel zonder belang 
- Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang is het middel dat de burgerlijke 
partlj aanvoert tegen een beslissing 
waarbij de beklaagde van heling is vrij
gesproken en dat hieruit is afgeleid d.at 
het materieel bestanddeel van het mis
drijf ontbreekt, terwijl de beslissit;~ o.m. 
hierop is gegrond dat het zedehJk be
standdeel van dat misdrijf ontbreekt. 

20 april 1983 1009 

58. - Voorlopige hechtt;nis - Middel 
betreffende de regelmat1gheid van de 
procedure voor de madkamer - Onont
vankelijk. 

HOOFDSTUK VI 
GEEN BETREKKJNG OP DE BESTREDEN 

BESLISSING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

59. - Burgerlijke zaken - Vermel
ding van de geschonden wetsbepalingen 
- Niet toepasselijke wetsbepaling. . 

Niet ontvankelijk is het middel waarm 
uitsluitend schending wordt aangevoerd 
van een wetsbepaling die op het beslech
te geschil niet toepasselijk is en waarvan 
het bestreden arrest geen toepassing 
heeft gemaakt. 

11 februari 1983 759 

60. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin slechts melding wordt gemaakt 
van een wettelijke bepaling zonder ver
band met de aangevoerde grief. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk het middel dat geen andere we~~e
lijke bepaling als geschonden aanWIJSt 
dan een bepaling zonder enig verband 
met de aangevoerde grief. 

8 februari 1983 774 

61. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
kritiek oefent op overwegingen die geen 
invloed hebben op de wettigheid van de 
bestreden beslissing - Niet ontvankelijk 
mid del. 

Niet ontvankelijk, wegens het on~~re
ken van belang, is het middel dat knt1ek 
oefent op overwegingen die geen invloed 
hebben op de wettigheid van de bestre
den beslissing. 
3murt~U U2 

62. - Burgerlijke zaken - Vermel
ding van de wettelijke bepalingen - Be
palingen zonder verband met de aange
voerde grief. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk het middel dat schending aanvoert 
van een wettelijke bepaling die geen ver
band houdt met de aangevoerde grief. 

13 juni 1983 1264 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

Wanneer, op verdachtes hoger beroep 
tegen de beschikking van de raadkamer 
tot bevestiging van het bevel tot aanhou
ding, de kamer van inbeschuldi~ingstel
ling regelmatig tot de handhavmg van 
dat bevel heeft beslist, is het middel tot 
staving van een voorziening tegen 
laatstgenoemde beslissing, dat enkel op
komt tegen de regelmatigheid van de 
procedure voor de raadkamer, niet ont
vankelijk bij gebrek aan belang. 

20 juli 1983 1360 

63. - Strafza.ken - Strafvordering -
Cassatieberoep tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht - Middel dat enkel 
betrekking heeft op het voorbereidend 
onderzoek en niet op de bevoegdheid 
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van bet gerecht - Niet ontvankelijk 
middel. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht is een middel dat en
kel betrekking heeft op het voorberei
dend onderzoek en niet op de bevoegd
heid. 

13 april 1983 967 

64. - Strafzaken Strafvordering -
Middel dat kritiek oefent op een overwe
ging die geen invloed heeft op de wettig
heid van de bestreden beslissing - Niet 
ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het middel dat kritiek oefent op 
een considerans die geen invloed heeft 
op de wettigheid van de bestreden beslis
sing. 

20 april 1983 1004 

65. - Strafzaken - Middel dat kritiek 
oefent op de motivering van de vrij
spraak van medebeklaagden - Motieven 
zonder verband met die welke de veroor
deling van die beklaagden verantwoor
den - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op de motieven waarop de 
vrijspraak van de medebeklaagden is ge
grond, wanneer de bekritiseerde motie
ven geen verband houden met die welke 
de veroordeling van de beklaagden zelf 
hebben verantwoord. 

20 april 1983 1004 

66. - Strafzaken - Middel zonder 
enig verband met de bestreden beslis
sing - Niet ontvankelijk. 

Zonder enig verband met het arrest op 
verzet tegen een door de raadkamer ge
wezen beschikking van buitenvervol
gingstelling en, derhalve, niet ontvanke
lijk is het middel waarbij aan de eerste 
rechter wordt verweten dat hij uitspraak 
heeft gedaan ofschoon de burgerlijke 
partij niet was gedagvaard om te ver
schijnen op de terechtzitting van die 
rechter. 

8 juni 1983 1246 

Afdeling 6. 
Afdeling 7. 

Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VII 
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 

Algemene begrippen. 
Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
D1enstplichtzaken. 

Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 

CHEQUE 

Strafzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 

Schuld die in een geldsom bestaat -
Betaling per cheque - Tijdstip van beta
ling is dat wanneer bet bedrag van de 
schuldvordering ter beschikking van de 
schuldeiser wordt gesteld en niet wan
neer de cheque aan de bankier van de 
schuldeiser wordt overhandigd. 

lndien de schuldenaar zijn schuld per 
cheque wenst te betalen, gaat de schuld 
niet teniet door het overhandigen van de 
cheque aan de bankier van de schulde1-
ser, maar door het ter beschikking stel
len van de schuldeiser van het bedrag 
van zijn schuldvordering. 

23 september 1982 127 

COLLECT! EVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

1. - Loonregeling - Voordelen in na
tura - Waarde. 

Voor de vaststelling van het door col
lectieve arbeidsovereenkomsten voorge
schreven minimumloon moet, onvermin~ 
derd de toepassing van art. 6 Wet 
Bescherming Loon, als regel rekening 
worden gehouden met de werkelijke 
waarde van de voordelen in natura en 
niet met hun conventioneel vastgeslelde 
waarde. 

22 november 1982 394 

2. - Koppeling van de lonen aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen -
Regeling toepasselijk op de werkehjk 
uitbetaalde lonen - Toepassing op toe
gekende loonsverhogingen. 

Wanneer de uitbetaalde lonen ingevol
. ge een collectieve arbeidsovereenkomst 
gekoppeld zijn aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen, dienen de index
aanpassingen te worden toegepast op de 
werkelijk uitbetaalde lonen zonder dat 
de toegekende loonsverhogingen die 
niets te maken hebben met de evolutie 
van het indexcijfer, in mindering mogen 
worden gebracht. 

22 november 1982 398 

3. - Niet-nakoming van een collectie
ve arbe1dsovereenkomst - Omstandig
heden waarin die niet-nakoming een 
overtredmg oplevert. 
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Krachtens art. 56, 1°, Wet Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten en Paritaire Co
mites 5 dec. 1968, Ievert niet-nakoming 
van een collectieve arbeidsovereenkomst 
enkel een overtreding op als die overeen
komst bij koninklijk besluit verbindend 
is verklaard. 

18 april 1983 985 

D 

DADING 

Verkeersongeval - Schade aan voer
tuig - Dubbele raming - Forfaitaire ra
ming - Geoorloofd karakter - Voor
waarde. 

Geen enkele wettelij ke bepaling be let 
dat partijen na gemeen overleg het be
drag van de herstellingskosten vrij vast
stellen op een vaste sam die lager ligt 
dan het bedrag dat zou worden toege
kend voor het geval dat de schade aan 
het voertuig werkelijk wordt hersteld in 
de inrichting van een met naam genoem
de garagehouder; zodanige overeenkomst 
is een dading in de zin van art. 2044 
B.W. en impliceert dat de benadeelde 
werkelijk aan een met naam genoemde 
persoon opdracht heeft gegeven om die 
dading aan te gaan. 

13 januari 1983 651 

DAGV AARDING 
Strafzaken - Geldigheid van de dag

vaarding - Toepasselijke wetsbepalin
gen en regels - Artikel 184 van het Wet
hoek van Strafvordering. 

De bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn, krachtens art. 2 van dit 
wetboek, van toepassing in het strafpro
ces, behoudens wanneer de aangelegen
heid geregeld wordt door het Wetboek 
van Strafvordering of door een bijzonde
re wet die op het strafproces toepasselijk 
is, of wanneer er onverenigbaarheid be
staat met een rechtsbeginsel dat bij het 
strafproces in acht moet worden gena
men; in strafzaken wordt de dagvaarding 
geregeld door de art. 145, 182, 184 en 211 
Sv.; art. 707 Ger.W. vindt daarop geen 

toepassing ; niet-inachtneming van de bij 
artikel 184, eerste lid, bepaalde termijn 
van ten minste tien dagen tussen de dag
vaarding en de verschijning kan enkel 
de nietigheid meebrengen van de veroor
deling die bij verstek tegen de gedaagde 
mocht worden uitgesproken; wanneer de 
zaak op tegenspraak is behandeld, 
brengt niet-naleving van voormelde ter
mijn van dagvaarding slechts nietigheid 
van de veroordeling mee als het recht 
van verdediging is miskend, wat niet 
voor het eerst in cassatie kan worden 
aangevoerd. 

21 juni 1983 1304 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 

Noodzakehjke deelneming aan een mis
drijf - Vaststelling van gegevens die 
wijzen op zodanige deelneming - Ver
oordeling naar recht verantwoord. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing tot veroordeling van de beklaagde 
als mededader van een misdrijf, wan
neer daarin het bestaan wordt vastge
steld van de gegevens die wijzen op een 
rechtstreekse medewerking aan het mis
drijf of op het verlenen van een zodanige 
hulp dat het misdrijf anders niet had 
kunnen worden gepleegd. (Art. 66 Sw.) 

5 oktober 1982 185 

DESKUNDIGENONDERZOEK 

Burgerlijke zaken - Opdracht van de 
gerechtelijk deskundige - Omvang. 

De opdracht van de gerechtelijk des
kundige kan met overeenstemming van 
de partijen worden uitgebreid tot andere 
punten dan die welke zijn vastgesteld in 
het vonnis waarbij het deskundigenon
derzoek werd gelast. (Artt. 962 en 974 
Ger.W.) 

14 januari 1983 654 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
1. - Strafuitsluitende verschonings

grond als bepaald bij art. 482, eerste lid, 
Sw. 

Naar luid van art. 462, eerste lid, Sw. 
geven diefstallen die gepleegd zijn door 
afstammelingen ten nadele van hun 
bloedverwanten in de opgaande lijn, 
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door bloedverwanten in de opgaande lijn 
ten nadele van hun afstammelingen of 
door aanverwanten in dezelfde graad al
leen aanleiding tot burgerrechtelijke ver
goeding; die strafuitsluitende verscho
ningsgrond geldt onder meer oak voor 
diefstallen gepleegd door een afstamme
ling ten nadele van de tweede echtge
noot van zijn bloedverwant in de opgaan
de Jijn. 

31 mei 1983 1202 

2. - Zware diefstal - Bestanddelen. 
Wanneer de rechter tussen de hem 

voorgelegde feiten en door de beklaagde 
tijdens dezelfde periode gepleegde feiten 
waarover vroeger reeds uitspraak was 
gedaan, geen eenheid van opzet aan
neemt, op grand dat aan elk der catego
rieen van misdrijven andere drijfveren 
ten grondslag Jiggen, ten deze de om
standigheid dat een van de diefstallen is 
gepleegd ten nadele van de familieleden 
van de beklaagde, met de bedoeling zich 
op hen te wreken, beschouwt hij de hoe
danigheid van de benadeelden niet als 
een bestanddeel van diefstal, doch neemt 
hij haar we! in aanmerking bij de beoor
deling van de eenheid van opzet. 

8 juni 1983 1248 

DIENSTPLICHT 

HOOFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating 
van dienst op morele grand 

HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en voor
lopige afkeuring op Iichamelijke 
grand 

HOOFDSTUK III. - Militierechtscollege 

1. Samenstelling en bevoegdheid 
Rechtspleging. 

2. Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstweigeraar op 
grand van gewetensbezwaar 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 

IVIORELE GROND 

1. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
'!'orele gmnd - Kostwinner - Bedrijfs
mkomen van de dienstplichtige - In 
aanmerking te ne1nen inkomen. 

Het in aanmerking te nemen bedrijfs
inkomen van de dienstplichtige om hem 
als kostwinner te beschouwen, is, buiten 
de gevallen van de artt. 11, § 1, en 12, 
§ 2, Dienstplichtwet, het inkomen dat hij 
geniet v66r het verstrijken van de ter
mijnen waarbinnen de aanvragen moe
ten worden ingediend. (Art. 20, § 5, 
Dienstplichtwet.) 

6 september 1982 11 

2. - Uitstel of vrijlating op morele 
grand - Ingeschrevene onmisbaar voor 
een bedrijf - Begrip. 

Niet onmisbaar voor een landbouw-, 
nijverheids- of handelsbedrijf dat hij 
voor eigen rekening dan we! voor die 
van zijn ouders drijft, is de ingeschreve
ne die zijn activiteit uitoefenent voor re
kening van een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid. (Art. 10, § 1, 7°, 
Dienstplichtwet, gecoordineerd op 
30 april 1962.) 

11 april 1983 945 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 

HOOFDSTUK III 
MILITIERECHTSCOLLEGE 

1. Samenstelling en bevoegdheid -
Rechtspleging. 

3. Militierechtscolleges - Voor-
waarden van art. 10, § 1, 1°, Dienstplicht
wet, voor het verlenen van uitstel of 
vrijlating van dienst niet vervuld -
Geen verwijzing door de militieraad naar 
de Hoge Militieraad wegens speciale om
standigheden - Geen bevoegdheid van 
de Hoge Militieraad om uitspraak te 
doen over zodanige omstandigheden. 

Wanneer de militieraad vaststelt dat 
aan de dienstplichtige geen uitstel of 
vrijlating van dienst wegens kostwinner
schap kan worden verleend, omdat de in 
art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet vermelde 
voorwaarden niet zijn vervuld, en de 
aanvraag afwijst zonder de zaak naar de 
Hoge Militieraad te verwijzen, hoewel er 
speciale omstandigheden waren die voor 
inwilliging van de aanvraag pleitten, is 
de Hoge Militieraad niet bevoegd om uit
spraak te doen over zodanige omstandig
heden. (Artt. 238, § 4, en 37, § 3, Dienst
plichtwet.) 

6 september 1982 18 

4. - Militiege.rechten Dienstplicht-
wet, art. 28, § 4 - Toepassingsgebied. 
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Art. 28, § 4, Diensplichtwet, volgens 

hetwelk de militieraad een niet gegronde 
aanvraag om uitstel of vrijlating naar de 
Hoge Militieraad verwijst indien speciale 
omstandigheden voor de inwilliging van 
de aanvraag pleiten, vindt geen toepas
sing wanneer vrijlating wordt gevraagd 
op grand van art. 12, § 1, 4° of 9°, van 
dezelfde wet. 

13 september 1982 59 

5. - Militiegerechten Herkeurings-
raad - Samenstelling Inobservatie-
stelling bevolen na de verschijning van de 
dienstplichtige - Beslissing van de raad 
over de besluiten van de geneesheer-des
kundige - Nieuwe verschijning nodeloos 
geacht - Lid van de raad niet aanwezig 
bij de verschijning van de dienstplichtige 
- Onwettige beslissing. 

De herkeuringsraad die de inobserva
tiestelling van een dienstplichtige heeft 
gelast na diens verschijning, en die in 
het bezit is van de besluiten van de ge
neesheer-deskundige, kan slechts beslis
sen dat een nieuwe verschijning node
laos is en uitspraak doen over de 
aanvraag tot vrijstelling of voorlopige af
keuring, indien aile !eden van de raad 
aanwezig waren bij het verschijnen van 
die dienstplichtige. (Art. 45, § 3, Dienst
plichtwet.) 

3 januari 1983 575 

6. - Militierechtscollege - Zaak door 
de militieraad bij de Hoge Militieraad 
aanhangig gemaakt op grand dat er spe
ciale omstandigheden z1jn die voor inwil
liging van de aanvraag om uitstel en 
vrijlating op morele grand pleiten -
Geen beroep van de provinciegouverneur 
- Hoge Militieraad - Kennisneming 
van de zaak - Grenzen. 

Wanneer de militieraad, met toepas
sing van art. 28, § 4, Dienstplichtwet, de 
zaak voor de Hoge Militieraad heeft ge
bracht, omdat er speciale omstandighe
den zijn die voor inwilliging van de aan
vraag pleiten, hoewel de dienstplichtige 
de voorwaarden van art. 10, § 1, 1° van 
de Dienstplichtwet niet vervult, kan de 
Hoge Militieraad, ingeval de provincie
gouverneur geen beroep heeft ingesteld, 
slechts beslissen over de vraag of er der
gelijke speciale omstandigheden aanwe
zig zijn. 

dengeving maar het beschikkende ge
deelte van de beslissing van de herkeu
ringsraad. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

11 oktober 1982 230 

8. - Herkeuringsraad - Redengeving 
- Keuring in het buitenland - Verwij
zing naar de ondergane keuring. 

De loutere verwijzing, in de beslissing 
van de her keuringsraad die kennis 
neemt van een keuring in het buiten
land, naar de ondergane keuring en het 
deskundigenverslag, zonder enige opgave 
van het eigen oordeel van de raad, vormt 
geen redengeving van de beslissing. 
(Art. 48 Dienstplichtwet.) 

11 oktober 1982 230 

9. - Militierechtscolleges Herkeu-
ringsraad - Dienstplich tige die tot sta
ving van zijn aanvraag om vrijstelling of 
voorlopige afkeuring medische attesten 
heeft overgelegd over andere lichaams
gebreken of ziekten - Beslissing aan de 
hand waarvan het hoi niet kan nagaan 
of de herkeuringsraad over iedere grand 
van de aanvraag uitspraak heeft gedaan 
- Niet regelmatig met redenen omklede 
beslissing. 

29 november 1982 447 

HOOFDSTUK IV 
DIDISTWEJGERAAR OP GROND VAN GE

WETENSBEZW AAR 

DIEREN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

Diere'bbescherming - Wet 2 juli 1975, 
art. 2, I - Verzorging - Onthouden -
Misdrijf - Moree] bestanddeel. 

Het misdrijf, dat erin bestaat een dier 
dat onder bewaking staat de nodige ver
zorging te onthouden, bedoeld in art. 2, 
1°, wet van 2 juli 1975 op de dierenbe
scherming, vereist geen bij zonder opzet. 
- 6 oktober 1982 214 

14 februari 1983 764 DOUANE EN ACCIJNZEN 

§ 2. Vorm van de beslissingen. 

7. - Herkeuringsraad - Redengeving. 
De bewoordingen van art. 43, § 4, 

D1enstphchtwetten vormen met de re-

1. - Strafvordering - Dading - Be
grip. 

De transactie, bedoeld in art. 263 van 
de algemene wet inzake douane en ac
cij nzen, heeft enkel be trekking op de 
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geldboeten, de verbeurdverklaring en het 
sluiten der fabrieken en werkplaatsen; 
de regeling tussen het bestuur en de be
lastingplichtige inzake het bedrag van de 
verschuldigde belasting doet de strafvor
dering niet vervallen. 

19 oktober 1982 261 

2. - Bewijskracht van processen-ver
baal opgesteld door beambten van de ac
cijnzen - Materiele vaststelling - Arti
kel 272 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 en 10 
van de wet van 29 augustus 1919 op het 
regime van de alcohol. 

Wat de materiele vaststellingen betreft 
die erin vermeld staan en die de bekeur
ders binnen de perken van hun bevoegd
heid hebben gedaan, verdienen de regel
matige processen-verbaal van de tolbe
ambten valle geloof in rechte tot de 
valsheid ervan bewezen wordt; de feiten
rechter mag derhalve de beklaagde niet 
vrij spreken op de enkele grand dat de te
lastlegging bij het voor hem gedane on
derzoek niet ten genoege van rechte be
wezen is gebleven, zonder te constateren 
dat de valsheid van de vaststelling van 
de beambten bewezen is. 

22 maart 1983 897 

3. - Proces-verbaal van een beambte 
bij het Bestuur van Douane en Accijnzen 
- Wettelijke bewijswaarde. 

Inzake douane en accijnzen heeft het 
door de bevoegde beambte opgemaakte 
proces-verbaal wettelijke bewijswaarde 
totdat de valsheid ervan bewezen is. 
(Art. 272 K.B. van 18 juli 1977 houdende 
coordinatie van de bepalingen inzake 
douane en accijnzen, bekrachtigd bij wet 
van 6 juli 1978.) 

4 mei 1983 1097 

4. - Strafzaken - Aangifte van in
voer en betaling van de douanerechten 
- Personen die gehouden zijn de aangif
te te doen en de rechten te betalen -
Be grip. 

De aangifte van invoer en de betaling 
van de invoerrechten moeten worden ge
daan door de persoon die de goederen in 
feite invoert, ongeacht de hoedanigheid 
waarin hij optreedt; wettelijk verant
woord is de beslissing op de rechtsvorde
ring tot betaling van ontdoken douane
rechten die vaststelt dat de douane-expe
diteur slechts de materiele uitvoerder 
was van de onderrichtingen die de ei
sers, met het oog op de inklaring van de 
goederen, hebben gegeven en dat deze 
laatsten (de eisers) diegenen zijn die de 

goederen feitelijk hebben ingevoerd en 
tot betaling van de verschuldigde outdo
ken rechten kunnen worden aangespro
ken. (Artt. 4, 118 en 232 Algemene Wet 
van 26 aug. 1822, thans K.B. 18 juli 1977 
tot coordinering van de bepalingen be
treffende de douane en accij nzen; artt. 2, 
138 en 266, § 1, bevestigd door de wet 
van 6 juli 1978.) 

10 mei 1983 1119 

5. - Regelmatig proces-verbaal van de 
ambtenaren van douane en accijnzen -
Materiele vaststelling - Wettelijke be
wijswaarde - Grenzen. 

Wanneer inzake douane en accijnzen 
een regelmatig proces-verbaal van de 
ambtenaren van douane en accijnzen 
een materi<lle vaststelling bevat die de 
bekeurders binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden hebben gedaan, Ievert dat 
proces-verbaal volledig bewij s op van die 
vaststelling, todat de valsheid ervan be
wezen is. (Art. 292 algemene wet inzake 
doual'.e en accijnzen.) 

7 juni 1983 1240 

6. - Invoer - Inklaring - Verplichte 
ambtsverrichting zelt's voor de van in
voerrechten vrijgestelde koopwaar. 

Van iedere ingevoerde koopwaar moet 
bij de douane aangifte worden gedaan, 
zelfs indien zij vrij van invoerrecht kan 
worden toegelaten, tenzij de invoerder 
bij de inklaring bewijst dat de koopwaar 
voldoet aan de voorwaarden om met vrij
stelling van rechten te worden toegela
ten; de paging om bij invoer de vereiste 
aangiften te ontgaan en aldus de rechten 
van de Schatkist te ontduiken, wordt 
door de artt. 220, 221 en 222 van voren
vermelde wet strafbaar gesteld. 

7 juni 1983 1240 

7. - Vrijstelling van invoerrechten -
Vrijstelling toepasselijk op de vervoer
middelen die worden ingevoerd door de 
ondernemingen wier exploitatiezetel in 
het buitenland is gelegen - Voorwaarde. 

Vrijstelling van invoerrecht wordt a.m. 
verleend voor de vervoermiddelen die 
worden ingevoerd door ondernemingen 
wier exploitatiezetel in het buitenland is 
gevestigd en die de vervoermiddelen be
zigen voor vervoer van personen tegen 
betaling, beloning of een andere mate
rieel voordeel of voor bedrijfsmatig vervoer 
van goederen, a! dan niet tegen betaling, 
mits dit vervoer begint of eindigt in het 
buitenland. (Art. 25, § 3, c, M.B. 17 feb. 
1960 tot regeling van de vrijstellingen in
zake invoerrecht.) 

7 juni 1983 1240 
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DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 

1. - Recht van antwoord - Overtre
ding van art. 4 wet 23 juni 1961 betref
fende het recht tot antwoord - Uitgever 
strafbaar met de bij art. 5 van voormelde 
wet bepaalde straffen - Uitgever - Be
grip. 

De uitgever die krachtens art. 5 wet 
23 juni 1961 betreffende het recht tot 
antwoord strafbaar is wanneer hij het 
antwoord, waarvan de inlassing wettig 
wordt gevorderd, niet opneemt, is, in de 
zin van die bepaling, de met naam ge
noemde persoon die in het periodiek ge
schrift als uitgever is aangeduid. 

30 november 1982 447 

2. - Artikel 2 van de wet van 23 juni 
1961 betreffende het recht van antwoord 
- Recht van antwoord - Tekst die het 
recht van antwoord rechtvaardigt- Om
vang. 

Wanneer de rechter oordeelt dat een 
artikel in een periodiek geschrift « een 
recht van antwoord rechtvaardigt >> en 
vaststelt dat de in dat artikel voorko
nlende woorden en prenten een on
scheidbaar geheel en derhalve een enke
le, zij het ge'illustreerde tekst uitmaken 
waardoor de persoon die recht tot ant
woord heeft, wordt beoogd, oordeelt hij 
terecht dat zodanig geheel in aanmer
king dient te worden genomen om de 
ruimte te bepalen die wordt ingenomen 
door " de tekst die het recht van ant
woord rechtvaardigt »; de rechter geeft 
alsdan van het begrip " tekst >> vervat in 
art. 2 van de wet van 23 juni 1961 geens
zins een uitlegging die tegen de regels 
van interpretatie der strafwetten in
druist. 

18 januari 1983 669 

3. - Recht van antwoord- Recht van 
antwoord van een derde die « vermeld >> 

is - Derde - Begrip. 

Derden in de zin van art. 3, 3°, wet 23 
juni 1961 betreffende het recht van ant
woord zijn de personen die, omdat zij in 
een antwoord in een periodiek geschrift 
bij name genoemd of impliciet vermeld 
zijn, op hun beurt overeenkomstig art. 1 
van die wet plaatsing van een antwoord 
kunnen verlangen; de omstandigheid dat 
zij niet bij name genoemd zijn, dat zij 
niet beledigd zijn of dat hun belangen 
niet zijn geschaad, sluiten hun recht van 
antwoord niet uit. 

22 februari 1983 795 

4.- Recht van antwoord- Weigering 
van plaatsing - Weigering omdat een 
derde is « vermeld " - Geldigheidsver
eiste. 

Het recht van antwoord kan enkel 
worden geweigerd omdat een derde erbij 
wordt betrokken, wanneer zulks zonder 
noodzaak is geschied. 

22 februari 1983 795 

E 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. 
person en 

Gevolgen t.a.v. de 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen t.a.v. de 
goederen 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEG ING 

HOOFDSTUK III 
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

1. - Echtscheiding door onderlinge 
toestemming Respectieve bijdrage 
van de uit de echt gescheiden echtgeno
ten in het onderhoud en de opvoeding 
van de kinderen - Overeenkomst - Ge
volgen ten aanzien van de bijdrage van 
elk van beide ouders. 

Hoewel krachtens art. 1288, 3°, Ger .W. 
de echtgenoten die besloten zijn tot echt
scheiding door onderlinge toestemming 
over te gaan, ertoe gehouden zijn bij ge
schrift hun overeenkomst vast te leggen 
omtrent de bijdrage van elk van beide 
echtgenoten in het onderhoud en de op
voeding van de kinderen, onverminderd 
de rechten, hun toegekend door hoofd
stuk V, titel V van boek I van het Bur-
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gerlijk Wetboek, belet die verplichting 
niet noodzakelijk dat de echtgenoten 
overeenkomen dat een van hen voor bet 
geheel zal bijdragen en de andere niets; 
zulk een clausule is slechts verboden in 
zoverre zij derwij ze is opgevat dat een 
van de echtgenoten van zijn verplichtin
gen tegenover de kinderen wordt ontsla
gen; zij is wettig wanneer zij uitsluitend 
slaat op de rechtsbetrekkingen tussen de 
echtgenoten. 

8 oktober 1982 221 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

2. - Echtscheiding op grand van be
paalde feiten - Vordering tot echtschei
ding ingesteld v66r de inwel'kingtreding 
van de wet van 14 juli 1976 betreffende 
de wederz~jdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten en de huwelijksver
mogensstelsels - Vereffening en verde
ling van de gemeenschap - Toepasse
lijke regels. 

Het vonnis of bet arrest, waarbij de 
echtscheiding wordt toegestaan, werkt 
ten aanzien van de echtgenoten, wat hun 
goederen betreft, terug tot op de dag van 
de vordering (art. 1278 Ger.W.); wanneer 
die vordering is ingesteld v66r de inwer
kingtreding van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van de echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels geschiedt de 
vereffening en verdeling van de wette
lijke gemeenschap volgens de regels in
zake de huwelijksvermogensstelsels die 
toepasselijk waren ten tijde van de vor
dering o.a., art. 1463 (oud) B.W. voor de 
gevallen waarin wordt beschouwd dat de 
vrouw van de gemeenschap afstand 
heeft gedaan. 

13 mei 1983 1130 

EIGENDOM 
1. - Aandelen op naam van een 

naamloze vennootschap - Eigendomsbe
wijs. 

De eigendom van aandelen op naam 
van een naamloze vennootschap wordt 
vastgesteld door een inschrijving in bet 
bij de wet voorgeschreven register. 
(Artt. 42 en 43 Handelsvennootschappen
wet.) 

21 april 1983 1015 

2. - Aandelen op naam van een 
naamloze vennootschap - Eigendomsbe
wijs - Vordering om t.a.v. de vennoot-

schap de eigendom van de litigieuze aan
delen op naam vast te stellen - Geen 
vordering tot teruggave van de genoem
de aandelen. 

Wanneer de oorspronkelijke eiser twee 
naamloze vennootschappen heeft gedag
vaard, de eerste om te horen zeggen dat 
hij eigenaar is van aandelen op naam 
van die vennootschap en dat hij bijge
volg recht heeft op een gedeelte van de 
opbrengst van de vereffening van bet 
maatschappelijk kapitaal en op de sedert 
verschillende jaren uitgekeerde dividen
den, ten belope van zijn aandeel in bet 
maatschappelijk kapitaal, de tweede om 
te horen verklaren dat bet te wijzen von
nis aan haar kan worden tegengewor
pen, is bet arrest wettig dat beslist dat 
de vordering van die eiser niet een vor
dering is tot teruggave van een zaak 
waarvan een derde houder is, ten deze 
effecten die in bet bezit zijn van de 
tweede vennootschap, doch een verde
ring tot regularisatie of verbetering van 
bet v2nnotenregister van de eerste ven
nootschap om t.a.v. laatstgenoemde de 
eigendom van de litigieuze aandelen op 
naam vast te stellen en om van haar de 
aan de hoedanigheid van aandeelhouder 
verbonden voordelen te verkrijgen, en 
dat uit die beslissing afleidt dat die eiser 
zijn vordering op geldige wijze tegen de 
eerste vennootschap heeft gericht. (Artt. 
42 en 43 Handelsvennootschappenwet.) 

21 april 1983 1015 

ERFDIENSTBAARHEID 
1. - Niet voortdurende erfdienstbaar

heid - Erfdienstbaarheid van overgang 
- Bevrijdende verjaring - Stuiting -
Begrip. 

De bevrijdende verjaring van een niet 
voortdurende erfdienstbaarheid, zoals 
een erfdienstbaarheid van overgang, 
wordt gestuit door iedere uitoefening er
van, onverschillig of die erfdienstbaar
heid door de eigenaar van het heersend 
erf, zijn huurder, zijn aangestelde of 
eenvoudig door een derde wordt uitgeoe
fend; wanneer de bevrijdende verjaring 
van een erfdienstbaarheid van overgang 
wordt gestuit, wordt daarom nag niet de 
verj aring van een andere erfdienstbaar
heid van overgang ten bate van een an
der heerstend erf gestuit, oak wanneer 
de zate van beide erfdienstbaarheden ge
heel overeenstemt en in dezelfde akte is 
gevestigd, zij bet zelfs bij dezelfde clau
sule van die akte. (Art. 706 B.W.) 

19 november 1982 385 
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2. - Erfdienstbaarheid bij de wet ge

vestigd - Recht om de nabuur te ver
plichten bij te dragen tot het bouwen 
van een afsluiting - Burgerlijk Wet
hoek, art. 663 - Misbruik van recht -
Begrip. 

Hoewel degene die zijn nabuur wil 
verplichten om bij te dragen tot het bon
wen van een afsluiting het recht heeft 
om, met inachtneming van de in art. 663 
B.W. bedoelde wettelijke en reglementai
re voorschriften, de scheidingsmuur te 
bouwen op de door hem gekozen wijze, 
mag hij dit recht niet uitoefenen op een 
wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaat van de normale uitoefening van dat 
recht door een bedachtzaam en zorgvul
dig persoon. (Artt. 663, 1382 en 1383 
B.W.) 

10 maart 1983 847 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschii
Jen 

HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. - Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Economische Gemeenschap, 
tlrt. 177- Uitlegging van het Verdrag of 
van een handeling van de instellingen 
van de Gemeenschap - Zaak aanhangig 
bij het Hof van Cassatie - Vraag om 
uitlegging - Geval waarin het Hof van 
Cassatie zich niet bij wijze van prejudi
ciele vraag om uitlegging tot het Hof 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 a! 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
judiciele vraag, om uitlegging tot het Hof 
van Justitie te wenden, op voorwaarde 
dat zij zich in hun bes!issingen naar die 
uitegging gedragen. (Art. 177 E.E.G.-Ver
drag.) 

22 september 1982 120 

2. - Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Economische Gemeenschap -
Verordening nr. 121/67 van de Raad van 
13 juni 1967 houdende een gemeenschap
pelijke 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 
- Nationale regeling van de verbruikers
prijs van rund- en varkensvlees - Een
zijdige vaststelling van een maximum 
handelsmarge - Verenigbaar met de be
palingen van het gemeenschapsrecht -
Vereisten. 

Verordening nr. 121/67 van de Raad 
van 13 juni 1967 houdende een gemeen
schappe!ijke 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, we!ke 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 de verkoop aan de verbruiker 
daadwerkelijk heeft gemaakt, en de mar
ge op een peil wordt vastgesteld dat, ge
let op aile berekeningsmodaliteiten van 
de aankoopprijzen, geschikt is om de 
kleinhandelaar een billige beloning voor 
zijn inspanningen te verzekeren. 

22 september 1982 120 

3. - Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Economische Gemeenschap -
Verordening nr. 121167 van de Raad van 
13 juni 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de 
sector varkensvlees en verordening 
nr. 805/86 van de Raad van 27 juni 1968 
houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector rundvlees 
- Nationale regeling van de verbruikers
prijs van rund- en varkensvlees - Een
zijdige vaststelling van een maximum 
handelsmarge - Verenigbaar met de be
palingen van het gemeenschapsrecht -
Vereisten - Ministerieel besluit van 
27 maart 1975 houdende bepaling van de 
verbruikersprijs van rund- en varkens
vlees - Het door dat besluit ingevoerde 
systeem verzet zich niet tegen de inaan-· 
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merkingneming van aile door de klein
handelaar gemaakte kosten en van z1jn 
billijke beloning. 

Het door het M.B. 27 maart 1975 hou
dende bepa!ing van de verbruikersprijs 
van rund- en varkensvlees ingevoerde 
systeem stelt een handelsmarge vast na 
bespreking in de commissie tot regeling 
der prijzen en verzet zich niet tegen de 
inaanmerkingneming van aile door de 
kleinhandelaar gemaakte kosten en van 
zijn billijke beloning. 

22 september 1982 120 

4.- E.E.G.-Verdrag- Prejudicieel ge
schil - Vraag over de uitlegging van 
verordening nr. 1408/71 van de Raad be
treffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden 
en hun gezinnen, die zich binnen de ge
meenschap verplaatsen - Vraag opge
worpen in een bij het Hof van Cassatie 
aanhangige zaak - Hof van Cassatie in 
de regel ertoe gehouden de zaak bij het 
Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen aanhangig te maken. 

Wanneer een vraag over de uitlegging 
van het E.E.G.-Verdrag of van een akte 
van de E.E.G.-instellingen, o.a. van veror
dening nr. 1408171 van de Raad, betref
fende de toepassing van de sociale zeker
heidsregelingen op loontrekkenden en 
hun gezinnen, die zich binnen de Ge
meenschap verplaatsen, voor het Hof 
van Cassatie wordt opgeworpen, moet dit 
Hof in de regel de zaak aanhangig rna
ken bij het Hof van Justitie van de Euro
pese Gemeenschappen. (Art. 177, E.E.G.
Verdrag, goedgekeurd bij handeling van 
de Wetgevende Macht van 2 dec. 1957.) 

18 oktober 1982 254 

5. - Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Economische Gemeenschap -
Prejudicieel geschil - Vraag over de uit
Jegging van het Verdrag - Geschil opge
worpen in een voor het Hof van Cassatie 
hangende zaak - Geval waarin het Hof 
van Cassatie niet gehouden is zich te 
wenden tot het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen om uitleg
ging te bekomen. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een akte van 
de E.E.G.-instellingen, opgeworpen in 
een voor het Hof van Cassatie hangende 
zaak, een punt betreft dat reeds het 
voorwerp is geweest, in een andere zaak, 
van een uitleggende beslissing van het 
Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen is het Hof van Cassatie 
vrijgesteld van de verplichting zich op
nieuw tot het Hof van Justitie te wenden 

om een uitlegging te bekomen. (Art. 177, 
laatste lid, E.E.G.-Verdrag.) 

18 oktober 1982 254 

6. - Sociale zekerheid van migrerende 
werknemers - Invaliditeitspensioen -
Verordening nr. 4 van de Raad van 
3 dec. 1958 - Art. 34 - Draagwijdte. 

Het formulier, bedoeld in art. 34 van 
de verordening nr. 4 strekkende tot uit
voering en aanvulling van de bepalingen 
van de verordening nr. 3 inzake de so
ciale zekerheid van migrerende werkne
mers, kan later door nadere gegevens 
worden aangevuld of toegelicht, ook in
dien die gegevens niet zijn ingekleed als 
een rectificatie van het voordien toege
zonden formulier. 

29 november 1982 444 

7. - Verdrag tussen de E.E.G.-Lidsta
ten, ondertekend te Brussel op 27 sept. 
1988, betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelsza
ken - Executieverdrag - Verzoek om 
uitlegging van een bepaling van het Ver
drag - Artikel 17. 

Wanneer de in het middel door eiseres 
aangevoerde grief een vraag van inter
pretatie in verband met de draagwijdte 
van art. 17 Verdrag van 27 sept. 1968 be
treffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken doet rijzen 
en een beslissing op dit punt voor het 
Hof noodzakelijk is om het arrest te wij
zen, is het Hof gehouden het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te verzoeken over deze vraag uit
spraak te doen. (Art. 2, sub 1 en 3, lid 1, 
van het Protocol ondertekend te Luxem
burg op 3 juni 1973, goedgekeurd bij de 
wet van 18 juli 1973.) 

8 april 1983 928 

HOOFDSTUK II 
VERDRAGSBEPALINGEN 

8. - Sociale zekerheid - Werkloos
heid - Migrerend werknemer die in een 
Lid-Staat aanspraak heeft op werldoos
heidsuitkering, na erkenning van zijn ar
beidsgeschiktheid door de bevoegde in
stanties van die Lid-Staat - Behoud van 
het recht op werkloosheidsuitkering, of
schoon de werknemer in een andere Lid
Staat een volgens de gemeenschapsrech
telijke regels inzake samenstelling en 
pro rata-berekening vastgesteld invalidi
teitspensioen ontvangt. 

Art. 51 E.E.G.-Verdrag, de verordening 
nr. 1408/71 van de Raad 14 juni 1971 be-
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treffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden 
en hun gezinnen, die zich binnen de ge
meenschap verplaatsen, en de verorde
ning nr. 574/72 tot vaststel!ing van de 
wijze van toepassing van voorgaande 
verordening moeten aldus worden uitge
legd dat indien, volgens de nationale 
wettelijke regeling van een Lid-Staat, 
het recht van een migrerend werknemer 
op werkloosheidsuitkering afhankelijk is 
van zijn arbeidsgeschiktheid en de be
voegde instanties van bedoelde Lid-Staat 
deze arbeidsgeschiktheicl hebben erkencl, 
deze instanties de betrokken werknemer 
de werkloosheidsuitkering niet mogen 
weigeren op grand dat hij in een andere 
Lid-Staat een volgens de gemeen
schapsrechtelijke regels inzake samen
stelling en pro rata-berekening vastge
steld invaliditeitspensioen ontvangt. 

18 oktober 1982 254 

9. - Sociale zekerheid van migrerende 
werknemers - Verordening nr. 3 van de 
Raad van de E.E.G. inzake de sociale ze
kerheid van migrerende werknemers -
Art. 10, eerste lid - Draagwijdte. 

Art. 10, eerste lid, van de verordening 
nr. 3 van de Raad van de E.E.G. staat 
niet toe dat de verzekeringsinstelling, in 
de zin van de Z.I.V.-wet van 9 aug. 1963, 
toepassing maakt van het in art. 70, § 1, 
van de genoemde wet neergelegde begin
sel van de territorialiteit van de presta
ties. 

29 november 1982 441 

10.- E.E.G.-Verdrag, art. 177- Vraag 
betreffende de overeenstemming van de 
Belgische wetgeving met het Verdrag of 
met de door de instellingen van de Ge
meenschap verrichte handelingen - On-, 
bevoegdheid van het Hoi van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen. 

Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is niet bevoegd om, 
krachtens art. 177 E.E.G.-Verdrag, uit
spraak te doen over de overeenstemming 
van de Belgische wetgeving met dat Ver
drag of met de door de instellingen van 
de Gemeenschap verrichte handelingen. 

15 juni 1983 1269 

11. - E.E.G.-Verdrag, art. 67 - Kapi
taalverkeer - Richtlijn van 11 mei 1960 
- Belgische regeling betreffende de wis
selcontrole - Overeenstemming. 

Art. 6 van de ricbtlijn van 11 mei 1960 
voor de inwerkingtreding van art. 67 van 
het E.E.G.-Verdrag, dat enkel voor de 
toekomst geidt, is in elk geval niet toe
passelijk op de besluitwet van 6 okt. 1944 

tot oprichting van een Belgisch-Luxem
burgs Instituut voor de Wissel en even
min op het Regentsbesluit van 6 okt. 
1944 betreffende de wisselcontrole. 

15 juni 1983 1269 

12. - E.E.G.-Verdrag, artl. 36 en 85-
Overeenkomst betreffende het recht tot 
vertoning van een film - Geldigheids
vereisten - Toezicht Fan de rechter. 

De artt. 36 en 85 E.E.G.-Verdrag wor
den geschonden door het arrest dat er 
geen rekening mee houdt dat de modali
teiten inzake uitoefening van het recht 
van vertoning van een film onverenig
baar kunnen zijn met die artikelen en 
niet nagaat of rekening moet worden ge
houden met de economische, juridische 
of politieke context van die overeen
komst betreffende die moclaliteiten. 

30 juni 1983 1346 

F 

FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GE-
RECHTELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten 

HOOFDSTUK II. - Bevoegdheid en 
rechtspleging tot benoeming curator 

HOOFDSTUK III. 
(rechtspleging) 

Afwikkeling 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen voor per
sonen en verbintenissen 

HOOFDSTUK V. - Bevoorrechte en hy
pothecaire schuldeisers 

HOOFDSTUK VI. - Gerechtelijk ak
koord 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK l 
BEGRIP - VEREISTEN 

1. - Faillissement - Failliel:'verkla
ring - Gevolg betreffende de samenstel
ling van de failliete boedel. 
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De uitspraak van het faillissement en 

de benoeming van een curator beogen de 
rechten van de schuldeisers op de goede
ren, die op dat tijdstip de failliete boedel 
uitmaken, te beschermen; na dat tijdstip 
worden die rechten in de regel niet meer 
gewijzigd. 

3 december 1982 471 

2. - Faillissement Faillissements-
wet, art. 555 (oud) - Draagwijdte. 

De regel van het art. 555 (oud) Faillis
sementswet beoogt onder meer de 
samenstelling van de boedel en de rech
ten van de schuldeisers nader te bepalen, 
zoals ze waren op het ogenblik van de 
faillietverklaring. 

3 december 1982 471 

3. - Arrest dat beslist dat er geen I'e
den is om het faillissement van de be
stuurders van een faillietverklaarde ven
nootschap uit te spreken - Vaststelling 
dat de bestuurders tijdens de zes maan
den, v66r het vonnis van faillietverkla
ring, niet persoonlijk een handelsactivi
teit door middel van de vennootschap 
hebben uitgeoefend - Naar recht ver
antwoorde beslissing. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat beslist dat er geen reden is om het 
faillissement van de bestuurders van een 
faillietverklaarde vennootschap uit te 
spreken, wanneer het op grand van de 
feitelijke gegevens die het aangeeft, 
vaststelt dat de activiteit van de bestuur
ders binnen de vennootschap, tijdens de 
zes maanden die aan het vonnis van fail
lietverklaring voorafgingen, niet een 
handelsactiviteit is geweest die door mid
del van de genoemde vennootschap is 
uitgeoefend. 

9 december 1982 496 

HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHE!D EN RECHTSPLEGING TOT 

BENOEMING CURATOR 

4. - Faillissement - Voortzetting van 
de handelsactiviteit van de gefailleerde 
door curator - Stol'ting door de schulde
naars aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de inhoudingen bepaald 
bij art. 30bis wet 27 juni 1969 - Mede
contractant aan wie op zijn verzoek het 
bedrag van die inhoudingen moet wor
den overgemaakt - Begrip. 

Wanneer de curator in een faillisse
ment van de rechtbank van koophandel 
de toestemming heeft gekregen om voor
lopig de handelsverrichtingen van de ge
failleerden voort te zetten en verschillen
de schuldenaars wegens die verrich-

tingen aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid de inhoudingen bepaald bij 
art. 30bis wet van 27 juni 1969 hebben 
gestort, terwijl de curator zelf wat hem 
betreft a! zijn verplichtingen jegens de 
Rijksdienst is nagekomen, is de mede
conctractant aan wie op zijn verzoek het 
bedrag van de inhoudingen gestort door 
de genoemde schuldenaars moet worden 
overgemaakt, de curator en niet de ge
failleerden. (Art. 4 75 Kh., art. 30bis wet 
27 juni 1969 en art. 30, § 1, K.B. 5 okt. 
1978.) 

28 april 1983 1065 

HOOFDSTUK III 
AFWIKKELING (RECHTSPLEGING) 

5. - Vonnis tot ambtshalve faillietver
klaring - Geen verzet van de gefailleer
de - Hoger beroep niet ontvanke!ijk. 

In geval van ambtshalve faillietverkla
ring kan de gefailleerde, die tegen het 
vonnis geen verzet heeft gedaan, hierte
gen niet in hager beroep komen. (Artt. 
465 en 473 Faillissementswet 18 april 
1851.) 

17 september 1982 93 

6. Rechtsplegingsvergoeding 
Koninklijk besluit van 30 november 1970 
tot vaststelling van de invorderbare kos
ten bedoeld in artikel 1022 van het Ge
rechtelijk Wetboek, artikel 1, tweede lid 
- Partij die door een advocaat wordt 
bijgestaan - Advocaat optredende als 
curator van een faillissement - Geen 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd 
aan het faillissement. 

Wanneer een advocaat uitsluitend op
treedt als curator van een faillissement, 
d.i. als gerechtelijk mandataris die de 
hem bij de wet toevertrouwde gemeen
schappelijke rechten van het geheel van 
de schuldeisers uitoefent, treedt hij niet 
op als advocaat die een partij bijstaat in 
de zin van artikel 1, tweede lid, van het 
konink!ijk besluit van 30 november 1970, 
zodat aan het geheel van de schuldeisers 
geen rechtsplegingsvergoeding toekomt. 

6 mei 1983 1108 

7. - Faillissement gesloten wegens on
toereikend actief - Schorsing van de 
tenuitvoerlegging van het vonnis gedu
rende een maand - Betekening van het 
cassatieberoep aan de curator gedurende 
die termijn. 

Wanneer een faillissement gesloten 
wordt wegens ontoereikend actief en, 
krachtens art. 536 Faillissementswet, de 
tenuitvoerlegging van het vonnis gedu
rende een maand wordt geschorst, kan 
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een cassatieberoep gedurende die ter
mijn aan de curator van het faillisse
ment rechtsgeldig worden betekend. 

16 juni 1983 1279 

HOOFDSTUKIV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

8. - Vennootschap die een akkoord 
heeft verkregen en die tegenover een 
verzekeraar tegelijk een schuld en een 
schuldvordering heeft - Nauwe samen
hang tussen schuld en schuldvordering 
- Vereisten voor schuldvergelijking -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrech ter. 

W anneer een vennootschap die een ak
koord door boedelafstand heeft verkre
gen, tegenover dezelfde verzekeraar 
enerzijds een schuld heeft wegens voor 
de akkoordaanvraag vervallen premies, 
en anderzijds een schuldvordering we
gens bepaalde tijdens de vereffening te 
vee! betaalde premies, en de rechter oor
deelt dat die schuld en schuldvordering 
niet voortvloeien uit de specifiek weder
kerige verhouding van de verzekerings
overeenkomst omdat, zo de schuld a! een 
gevolg is van de verzekeringsovereen
komst, de schuldvordering daarenboven 
steunt op het recht het onverschuldigd 
betaalde terug te vorderen, beslist hij 
wettig, op grand van een feitelijke en 
derhalve onaantastbare beoordeling van 
die gegevens van de zaak, dat er tussen 
de schuld en de schuldvordering van de 
vennootschap die een akkoord heeft be
komen, geen nauwe samenhang bestaat 
die een schuldvergelijking tussen beide 
kan verantwoorden. 

2 september 1982 3 

9. - Betaling van vervallen schulden 
door de gefailleerde na de staking van 
betaling en v66r het vonnis van failliet
verklaring - Niet tegenwerpelijk aan de 
boedel - Wetboek van Koophandel, art. 
446 - Betaling van derde verkregen ten 
gevolge van een uitvoerend beslag - Be
taling door de schuldenaar. 

Betaling door de schuldenaar, in de 
zin van art. 446 Kh., is de betaling door 
een derde ten gevolge van een uitvoe
rend beslag. 

3 september 1982 6 

10. - Betalingen door de schuldenaar 
voor vervallen schulden, bedoeld in art. 
446 Kh., kunnen niet aan de boedel wor
den tegengeworpen - Beoordelingsbe
voegdheid van de feitenrechter. 

Zelfs indien voldaan is aan de vereis
ten waarvan volgens art. 446 Kh. de te
genwerpelijkheid aan de boedel van een 
betaling door de schuldenaar voor een 
vervallen schuld afhangt, doet de wet 
geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
rechter om te beslissen of, naar gelang 
van de omstandigheden van de zaak, de 
betaling aan de boedel niet tegenwerpe
lijk moet worden verklaard. 

3 september 1982 6 

11. - Huwelijksvermogensstelsels 
Faillietverklaring v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 14 juli 1976, betref
fende de wederzijdse rechten en ver
plichtingen van echtgenoten en de huwe
lijksvermogenstelsels Toepasselijke 
wet. 

Wanneer het faillissement wordt uitge
sproken v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de we
derzijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels, worden de rechten van de echt
genote van de gefailleerde handelaar be
paald door de toen vigerende artike
len 555 Faillissementswet en 226 septies, 
§ 5, B.W.; dit geldt onder meer voor de 
bewij sregels. 

3 december 1982 471 

12. - Faillissement van de verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid inzake motorrijtuigen - Toewij
zing aan het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds van de bedragen die de 
schuldenaars van de verzekeraar ver
schuldigd zijn. 

Ingevolge de wetten van 24 dec. 1968 
en 6 nov. 1970 tot voorlopige uitbreiding 
van de bevoegdheid van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds moeten 
de bedragen die sedert het vonnis van 
faillietverklaring van een verzekerings
maatschappij betaald zijn of nag ver
schuldigd zijn door de schuldenaars van 
de verzekeraar wegens verplichtingen 
die rechtstreeks verband houden met de 
uitvoering van verzekeringsovereenkom
sten tot dekking van de burgerrechte
lijke aansprakelijke inzake motorrijtui
gen, uitsluitend aan het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds worden toege
wezen, na aftrek van een aandeel van 
ten hoogste 20 pet. van de premies die 
van deze bedragen dee! uitmaken en in 
zoverre die bedragen niet bezwaard zijn 
met het voorrecht dat is ingesteld bij 
art. 15, § 1, W.A.M.-wet 1 juli 1956. 

16 juni 1983 1281 
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HOOFDSTUK V 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 

13. - Interest van schuldvorderingen 
- Schuldvordering gewaarborgd door 
een algemeen voorrecht - Loop van de 
interest vanaf het vonnis van faillietver
klaring. 

De loop van de interesten van schuld
vorderingen gewaarborgd door een alge
meen voorrecht op alle roerende goede
ren van de gefailleerde wordt gestuit 
vanaf het vonnis van faillietverklaring. 
(Art. 451 Faillissementswet.) 

20 december 1982 535 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

14. - Vernietiging of ontbinding van 
het gerechtelijk akkoord - Niet no_odza
kelijk aanleiding tot faillietverklarmg. 

Al kan het faillissement niet worden 
uitgesproken zonder voorafgaande ver
nietiging of ontbinding van het gerechte
lijk akkoord en al is faillietverklaring 
doorgaans het gevolg van die vernieti
ging of ontbinding, toch heeft de vernie
tiging of de ontbinding niet ipso facto en 
noodzakelijk faillietverklaring ten gevol
ge. 

17 september 1982 93 

15. - Art. 29 wetten op het gerechte
Jijk akkoord - Draagwijdte. 

Art. 29 van de op 29 sept. 1946 gecoord. 
wetten op het gerechtelijk akkoord be
paalt enerzijds, in zijn eerste lid, dat de 
homologatie het akkoord verbindend 
maakt voor alle schuldeisers, en ander
zijds, in zijn tweede lid, 2°, dat het geen 
uitwerking heeft met betrekking tot de 
schuldvorderingen gewaarborgd door 
voorrecht, hypotheek of pandgeving; in 
die tekst wordt geen ondersche1d ge
maakt tussen de schuldvorderingen die 
gewaarborgd zijn door een algemeen 
voorrecht op de roerende goederen en 
die welke gewaarborgd zijn door een bij
zonder voorrecht. 

4 november 1982 

16. - Gerechtelijk akkoord 
boek van Koophandel, art. 451 
toepasselijke bepaling. 

326 

Wet
Niet 

Art. 451 Kh., dat in geval van faillisse
ment de loop van de rente regelt, is niet 
toepasselijk op het gerechtelijk akkoord. 

4 november 1982 326 

17. - Gerechtelijk akkoord - Schuld
vordering die door een algemeen voor-

recht op de roerende goederen is ge
waarborgd - Blijft rente opbrengen na 
de homologatie van het gerechtehjk ak
koord. 

Noch de artt. 5, 29, tweede lid, 2°, van 
de op 25 sept. 1946 gecoord. wetten op 
het gerechtelijk akkoord, noch art. 184 
Handelsvennootschappenwet, noch art. 
451 Kh. worden geschonden door het 
vonnis dat beslist dat een schuldvorde
ring, die gewaarborgd is door een alge
meen voorrecht op de roerende goede
ren, rente blijft opbrengen na de homolo
gatie van een gerechtelijk akkoord. 

4 november 1982 326 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

FEITELIJKHEDEN EN LICHTE 
GEWELDDADEN 

1. - Sw., art. 563, 3"- Draagwijdte. 
Artt. 563, 3°, Sw. stelt in algemene be

woordingen strafbaar de daders van fei
telijkheden of lichte gewelddaden, mits 
zij niemand gewond of geslagen hebben 
en mits de feitelijkheden niet tot de klas
se van de beledigingen behoren; de laat
ste zinsnede van die bepaling vermeldt 
alleen bij wijze van voorbeeld hoe feite
lijkheden of lichte gewelddaden kunnen 
worden gepleegd. 

12 april 1983 952 

2. - Sw., art. 563, 3", laatste zinsnede 
- Enig voorwerp op iemand werpen dat 
hem kan hinderen of bevuilen - Begrip. 

Voor het bestaan van feitelijkheden of 
lichte gewelddaden door opzettelijk op 
iemand een voorwerp te werpen dat hem 
kan hinderen of bevuilen, is niet vereist 
dat een rechtstreeks contact ontstaat tus
sen de dader van de feitelijkheden of het 
voorwerp dat hij eventueel in handen 
heeft en degene die wordt geraakt, doch 
volstaat het dat degene op wie het voor
werp wordt geworpen, wordt geraakt; 
door de woorden « enig voorwerp op ie
mand werpen dat hem kan hinderen of 
bevuilen » dient te worden begrepen ie
dere aantasting van een persoon door 
om het even welke lichamelijke zaak die 
door haar val of uitwasemingen kan hin
deren of bevuilen, zonder een slag of 
verwonding op te leveren en zonder tot 
de klasse van de beledigingen te behoren; 
het opzettelijk verspreiden van rook 
over het erf van een gebuur, waardoor 
deze laatste wordt aangetast, is aldus het 
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werpen van een voorwerp dat iemand 
kan hinderen of bevuilen, in de zin van 
art. 563, 3°, Sw. 

12 april 1983 952 

3. - Sw., art. 563, sn, laatste zinsnede 
- Moree! bestanddeel. 

De overtreding van art. 563, 3°, laatste 
zinsnede, Sw., vereist niet dat de dader 
handelt met het bijzonder opzet om ie
mand te hinderen of te bevuilen; het vol
staat dat hij vrijwillig de daad stelt 
waarvan hij weet of moet weten dat zij 
strafbaar is. 

12 april 1983 952 

FONDS VOOR BESTAANSZEKER
HEID 

Statuten - Vorm - Verscheidene col
lectieve arbeidsovereenkomsten. 

De personen die de door een fonds 
voor bestaanszekerheid verleende voor
delen kunnen genleten, de aard van deze 
voordelen en de voorwaarden van toe
kenning en uitbetaling dienen niet te 
worden vermeld in de collectieve ar
beidsovereenkomsten waarbij het fonds 
wordt opgericht, maar mogen het onder
werp van een afzonderlijke collectieve 
arbeidsovereenkomst vormen. (Artt. 1, 2 
en 4, 3°, wet 7 jan. 1958.) 

9 mei 1983 1116 

G 

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. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Geen toepassing op 
de rechten en verplichtingen die hun 
oorsprong vinden in het belastingrecht. 

De bepaling van art. 6.1 Verdrag 
Rechten van de Mens is niet van toepas
sing op de rechten en verplichtingen die 
hun oorsprong vinden in het belasting
recht. 

15 april 1983 982 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

2. - Bevoegdheid van de gemeente
raad tot invoering van parkeergeld voor 
motorrijtuigen. 

Wanneer de gemeenteraad, overeen
komstig de wet en de verordeningen op 
de politie over het wegverkeer, verorde
ningen voor het parkeren vaststelt, is hij 
krachtens het enige artikel van de wet 
van 22 feb. 1965 bevoegd om parkeer
geld op motorrijtuigen in te voeren door 
middel van zogenaamde « parkeerme
ters "• in de zin van art. 2.29 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975, gew. bij 
art. 1 K.B. van 8 juni 1979. 

23 maart 1983 901 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

3. - Gemeentebelastingen - Jaar
Jijkse belasting op niet bebouwde perce
Jen begrepen in een niet vervallen verka
veling - Art. 70bis wet 29 maart 1962 -
Belastingvrijstelling - Omvang. 

Art. 70 bis, § 3, eerste lid, ingevoegd bij 
de wet van 22 december 1970 in de Wet 
Ruimtelijke Ordening, voorziet slechts in 
vrijstelling van de jaarlijkse belasting op 
de niet bebouwde percelen, die krach
tens de Pachtwet « thans », d.i. bij de in
werkingtreding van de genoemde wet 
van 22 dec. 1970, niet voor de bouw kun
nen worden bestemd; een gemeente kan, 
ingevolge de vrijheid waarover zij wette
lijk beschikt om haar belastingverorde
ningen vast te stellen, beslissen dat de 
belastingvrijstelling o.m. ook geldt voor 
de percelen « die niet voor de bouw kun
nen worden bestemd » op een andere da
tum, bijv. tijdens het litigieuze belasting
jaar, en de genoemde gemeente kan 
eveneens, door de belastingverordening 
te wijzigen die de vrijstelling had uitge
breid, beslissen dat zij, voor de eige
naars die reeds vroeger de vrijstelling 
genoten, enkel blijft gelden wanneer, 
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voor hun percelen die « thans >> d.w.z. tij
dens het litigieuze belastingjaar, niet 
voor de bouw kunnen worden bestemd, 
ingevolge de bepalingen van de Pacht
wet, een dergelijke pacht van kracht was 
bij de inwerkingtreding van art. 70bis, 
§ 3, eerste lid, van de voornoemde wet 
van 29 maart 1962. 

16 december 1982 520 

4. - Directe gemeentebelasting - Be
zwaar bij de bestendige deputatie inge
diend - Termijn - Afgifte van het aan
slagbiijet - Betekenis van « afg1fte "· 

De termijn om bij de bestendige depu
tatie een bezwaar in te dienen tegen de 
aanslag in een directe gemeentebelasting 
bedraagt drie maanden te rekenen van 
de afgifte van het aanslagbiljet, d.i. vanaf 
de overhandiging van dat biljet aan de 
belastingplichtige of de aanbieding ervan 
aan zijn waning. (Artt. 8 en 13 wet 5 juli 
1871.) 

21 december 1982 545 

5. - Wet van 22 feb. 1965, enige arti
kel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter -
Verordenende bepalingen van de ge
meenteraad inzake parkeermeters tot in
veering van parkeergeld - Verbindende 
kracht afhankelijk van de bekendmaking 
voorgeschreven bij art. 102 Gemeente
wet. 

De verordenende bepalingen van de 
gemeenteraad inzake parkeermeters tot 
invoering van parkeergeld zijn eerst ver
bindend wanneer zij, na goedkeuring er
van door de bestendige deputatie van de 
provincieraad, zijn bekendgemaakt op de 
bij art. 102 Gemeentewet voorgeschreven 
w1jze. 

23 maart 1983 901 

6. - Gemeentebelasting op de tweede 
verblijven - Onmerende voorheffing en 
opcentiemen door de gemeente geheven 
op die voorheffing - Belasiingen heb
ben een verschillend voorwerp. 

De gemeentebelasting op het beschik
ken over een tweede verblijf heeft niet 
hetze!fde voorwerp als de onroerende 
voorheffing op het kadastraal inkomen 
en de opcentiemen die door de gemeente 
op die onroerende voorheffing worden 
geheven. 

15 april 1983 982 

7. - Gemeentebelasting op niet ge
bouwde percelen - Voor woonruimte be
stemd gebouw - Begrip. 

Ret begrip " voor waning bestemd ge
bouw ))' zoals die bewoordingen voorko-

men in art. 6 van het be!astingreglement 
van de gemeente Zuienkerke, betekent 
niet noodzakelijk het gebouw of een ge
deelte van het gebouw dat, door de be
woners ervan, als woonruimte wordt ge
bruikt; een gebouw of een gedeelte ervan 
dat niet als eigenlijke woonruimte wordt 
gebruikt, kan een onafscheidelijk geheel 
vormen met een ander gebouw dat als 
leefruimte dient. 

3 mei 1983 1089 

8. - Gemeentebelasting op niet ge
bouwde percelen - Gebouwd perceel -
Begrip. 

Ret begrip « voor waning bestemd ge
bouw >), zoals die bewoordingen voorko
men in art. 6 van het belastingreglement 
van de gemeente Zuienkerke, betekent 
niet noodzakelijk het gebouw of een ge
deelte van het gebouw dat, door de be
woners ervan, als woonruimte wordt ge
bruikt; een gebouw of een gedeelte ervan 
dat niet als eigenlijke woonruimte wordt 
gebruikt, kan een onafscheidelijk geheel 
vormen met een ander gebouw dat als 
leefruimte dient. 

3 mei 1983 1089 

HOOFDSTUK IV 
PROV!NC!EBELASTINGEN 

9. - Provinciebelastingen - Belas
tingverordening van 29 december 1944 
van de provincie Oost-Vlaanderen op het 
tewerkgesteld personeel - Art. 4, b, 1°, 
van die verordening - Vrijstelling van 
belasting voor de werklieden en bedien
den van de als van openbaar nut erken
de lichamen - Als van openbaar nut er
kende Iichamen - Begrip. 

De bepaling van art. 4, b, 1°, van de be
lastingverordening van 29 december 1944 
van de provincie Oost-Vlaanderen op het 
tewerkgesteld personeel, luidens welke 
van belasting zijn vrijgesteld, onder 
meer, de werklieden en bedienden van 
de als van openbaar nut erkende licha
men, brengt mee dat een krachtens de 
artikelen 2, 3 en 6 van de wet van 23 de
cember 1963 op de ziekenhuizen erkend 
en toelagen ontvangend ziekenhuis, geex
ploiteerd door een vereniging zonder 
winstoogmerk, kan worden beschouwd 
als een van openbaar nut erkend lichaam 
in de zin van de voormelde bepaling. 

28 januari 1983 713 

HOOFDSTUK V 
AGGLOMERATIEBELASTINGEN 
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GEMEENTEVERORDENING 
1. - Bevoegdheid van de gemeente

raad om verordeningen inzake parkeer
meters vast te stellen. 

Wanneer de gemeenteraad, overeen
komstig de wet en de verordeningen op 
de politie over het wegverkeer, verorde
ningen voor het parkeren vaststelt, is hij 
krachtens het enige artikel van de wet 
van 22 feb. 1965 bevoegd om parkeer
geld op motorrijtuigen in te voeren door 
middel van zogenaamde « parkeerme
ters "• in de zin van art. 2.29 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975, gew. bij 
art. 1 K.B. van 8 juni 1979. 

23 maart 1983 901 

2. - Verordenende bepalingen van de 
gemeenteraad inzake parkeermeters tot 
regeling van het parkeren van motorrij
tuigen - Verbindende kracht niet afhan
kelijk van de bekendmaking voorge
schreven bij art. 102 Gemeentewet. 

Na goedkeuring door de bevoegde mi
nister behoeven de verordenende bepa
lingen van de gemeenteraad inzake de 
parkeermeters waarbij, tot regeling van 
het parkeren van motorrijtuigen, wordt 
beslist dat op bepaalde plaatsen van de 
gemeente parkeermeters zullen worden 
aangebracht, niet te worden bekendge
maakt op de bij art. 102 Gemeentewet 
voorgeschreven wijze, om verbindend te 
zijn voor de weggebruikers; krachtens 
art. 12 Wegverkeerswet is het voldoende 
dat zij ter kennis zijn gebracht van de 
weggebruikers, hetzij door personen die 
de kentekens van hun ambt dragen en 
ter plaatse zijn opgesteld, hetzij door 
passende verkeerstekens. 

23 maart 1983 901 

3. - Verordenende bepalingen van de 
gemeenteraad inzake parkeermeters, tot 
invoering van parkeergeld - Verbinden
de kracht afhankelijk van de bekendma
king in art. 102 Gemeentewet. 

De verordenende bepalingen van de 
gemeenteraad inzake parkeermeters tot 
invoering van parkeergeld zijn eerst ver
bindend wanneer zij, na goedkeuring er
van door de bestendige deputatie van de 
provincieraad, zijn bekendgemaakt op de 
bij art. 102 Gemeentewet voorgeschreven 
wijze. 

23 maart 1983 901 

4. - Uitvoering van de verordenende 
bepalingen van de gemeenteraad inzake 
parkeermeters - Bevoegdheid van het 
college voor burgemeester en schepenen 
- Verbindende kracht van de beslissin
gen van dat college. 

Het college van burgemees'ter en sche
penen is bevoegd voor de uitvoering van 
de door de gemeenteraad vastgestelde 
verordeningen inzake de parkeermeters; 
de besluiten die het college neemt ter 
uitvoering van die bepalingen en waarin 
het de plaatsen aanwijst waar de par
keermeters zullen worden aangebracht, 
behoeven niet te worden bekendgemaakt 
op de bij art. 102 Gemeentewet voorge
schreven wijze, opdat zij bindend zouden 
zijn voor de weggebruikers. (Art. 90, 2°, 
Gemeentewet.) 

23 maart 1983 901 

GENEESKUNST 

HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen 

HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
geneeskunst 

HOOFDSTUK III. - Orden 

HOOFDSTUK I 
GENEESM!DDELEN 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST 

1. Medisch schooltoezicht 
Koninklijk besluit van 12 okt. 1964 -
Koninklijk besluit wettig genomen op 
grand van de wet van 21 maart 1964. 

Het koninklijk besluit van 12 okt. 1964 
waarbij wordt geregeld hoe dikwijls en 
op welke wijze de geneeskundige onder
zoeken worden verricht en onder welke 
voorwaarden het medisch schooltoezicht 
wordt uitgeoefend, is op wettige wijze 
genomen op grand van de wet van 
21 maart 1964 op het medisch schooltoe
zicht. 

8 september 1982 47 

2. Medisch schooltoezicht 
Koninklijk besluit van 12 okt. 1964 
Bepalingen betreffende de proef op tu
berculinegevoeligheid en de radiogra
fische onderzoeken - Regeling niet in 
strijd met art. 8 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 

De bepa!ingen van het K.B. van 
12 okt. 1964 waarbij wordt geregeld hoe 
dikwijls en op welke wijze de genees
kundige onderzoeken worden verricht en 
onder welke voorwaarden het medisch 
schooltoezicht wordt uitgeoefend, die de 
proef op tuberculinegevoeligheid en de 
radiografische onderzoeken verplicht 
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stellen, zijn niet in strijd met het recht 
op eerbiediging van het prive-leven, dat 
is neergelegd in art. 8 van het Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

8 september 1982 47 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

3. - Orde van Geneesheren - Code 
van geneeskundige plichtenleer - Geen 
verbindende kracht aan die code ver
Jeend door een in ministerraad overlegd 
koninklijk besluit - Toepassing van die 
code maakt schending uit van art.15, § 1, 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1976. 

Aangezien de Koning geen verbinden
de kracht heeft verleend aan de code van 
geneeskundige plichtenleer door een in 
ministerraad overlegd K.B., maakt de be
slissing die de bepalingen van die code 
als dusdanig toepast, een schending uit 
van art. 15, § 1, K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967. 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. 

rechter. 
Afdeling 2. 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. 

rechter. 
Afdeling 2. 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten

rechter. 
Afdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGR!PPE;\! 

HOOFDSTUK II 
BELASTI:VGZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

29 april1983 1073 Afdeling 2. In cassatie. 
4. - Orde van Apothekers - Raad 

van beroep - Beslissing - Redenen -
Be grip. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing van een raad van beroep 
van de Orde van Apothekers waarin, als 
antwoord op een conclusie tot betwisting 
van de wettigheid van een vergadering 
van apothekers, tijdens welke dezen een 
overeenkomst hadden aangenomen, en
kel wordt vastgesteld dat de stemming 
over die overeenkomst regelmatig is ge
schied. (Art. 97 Gw.) 

5 mei 1983 1105 

GERECHTSKOSTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK III 
BURGERL!.JKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

1. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
gingsvergoeding - Koninklijk besluit 
van 30 november 1970 tot vaststelling 
van de invorderbare kosten bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wet
hoek, artikel 1, tweede lid - Partij die 
door een advocaat wordt bijgestaan -
Begrip. 

Wanneer een advocaat uitsluitend op
treedt als curator van een faillissement, 
d.i. als gerechtelijk mandataris die de 
hem bij de wet toevertrouwde gemeen
schappelijke rechten van het geheel van 
de schuldeisers uitoefent, treedt hij niet 
op als advocaat die een partij bij staat in 
de zin van artikel 1, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 30 november 1970, 
zodat aan het geheel van de schuldeisers 
geen rechtsplegingsvergoeding toekomt. 

6 mei 1983 1108 
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Procedure voor de feiten- Afdeling 2. - Procedure in cassatie. 

rechter. 2. - Burgerlijke zaken - Cassatiege-
Afdeling 2. - Procedure in cassatie. ding - Betekening van de voorziening 
Afdeling 3. - Soc1aal procesrecht (bij- aan de woonplaats van verweerder in 

zondere regels). het buitenland en aan de gekozen woon
plaats in Belgie. 

HOOFDSTUK IV - Dienstplichtzaken Wanneer e1ser de voorz1enmg betekent 
Afdelmg 1 Procedure voor de fe1ten- aan de woonplaats van verweerder m 

rechter het bmtenland en aan d1ens gekozen 
Afdelmg 2 In cassatie woonplaats m Belg1e, biiJven de kosten 
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van de betekening in het buitenland, ook 
in geval van vernietiging, ten laste van 
eiser, nu deze betekening, krachtens 
art. 40, vierde lid, Ger.W .. ongedaan is. 
(Art. 1111 Ger.W.) 

6 december 1982 4 77 

3. - Burgerlijke zaken Cassatiebe-
roep - Memorie van antwoord ter grit
fie ingediend na de bij art. 1093 Ger. W. 
gestelde termijn - Kosten van beteke
ning van die memorie ten laste van de 
verweerder, zelfs indien de voorziening 
wordt verworpen. 

Wanneer een memorie van antwoord 
ter griffie van het Hof is ingediend na de 
bij art. 1093 Ger.W. gestelde termijn blij
ven de kosten van betekening van die 
memorie ten laste van de verweerder, 
zelfs indien het Hof de voorziening ver
werpt. (Art. 1111 Ger.W.) 

25 februari 1983 811 

4. - Burgerlijke zaken Cassatiebe-
roep - Middel van niet-ontvankelijkheid 
door de verweerder tegen de voorziening 
opgeworpen, niet aangenomen - Memo
rie van wederantwoord - Kosten in 
principe ten laste van de verweerder in 
de voorziening, zelfs indien de voorzie
ning wordt verworpen - Beslissing van 
het Hof. 

Wanneer het middel van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerder tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken opge
worpen, niet wordt aangenomen, moeten 
de kosten van de memorie van wederant
woord in principe, zelfs in geval van ver
werping van de voorziening, door de ver
weerder worden gedragen en worden zij 
door het Hof te zijnen laste gelegd. 
(Art. 1111, vierde lid, Ger.W.) 

25 februari 1983 814 

Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels). 

5. - Burgerlijke zaken - Arbeidson
geval - Ceding tussen een verzekeraar 
en een ziekenfonds - Geen toepassing 
van artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet. 

Artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet 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 niet toepasselijk op een 
geding tussen een verzekeraar en een 
ziekenfonds dat tegen deze laatste een 
vordering heeft ingesteld tot terugbeta
ling van aan zijn verzekerde betaal
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op 

grond van artikel 70, § 2, Ziekte- en Inva
liditeitswet. 

6 december 1982 4 7 4 

6. - Sociale zaken - Fondsen voor 
bestaanszekerheid - Vorderingen inge
steld door of tegen de bijdrageplichtige 
werkgevers - Artikel 1017, tweede lid, 
Ger. W. niet toepasselijk. 

Art. 1017, tweede lid, Ger.W., gew. bij 
de wetten van 24 juni 1970 en 30 juni 
1971, luidens hetwelk, behalve wanneer 
het geding roekeloos en tergend is, de 
overheid of de instelling, belast met het 
toepassen van de wetten en verordenin
gen bedoeld in de artt. 580, 581 en 582, 
1° en 2°, van hetzelfde wetboek, ter zake 
van vorderingen ingesteld door of tegen 
de gerechtigden, steeds in de kosten 
wordt verwezen, is niet toepasselijk op 
de fondsen voor bestaanszekerheid ter 
zake van vorderingen ingesteld door of 
tegen de bijdrageplichtige werkgevers. 

9 mei 1983 1116 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. In cassatie 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

7. - Strafzaken - Strafvordering -
Strafvordering vervallen verklaard -
Veroordeling van de beklaagde in kosten 
van de strafvordering - Onwettige ver
oordeling. 

Wanneer de rechter geen veroordeling 
uitspreekt omdat de strafvordering ver
jaard is, mogen de kosten van die rechts
vordering niet ten laste van de beklaag
de gelegd worden. (Artt. 162, 194 Sv.) 

11 januari 1983 628 

8. - Strafzaken - Strafvordering -
Rechtstreekse dagvaarding - Veroorde
ling van de burgerlijke partij in kosten 
- Burgerlijke partij niet in het ongelijk 
gesteld - Onwettige veroordeling. 

Wanneer de gedaagde partij en de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij, op de 
rechtstreekse dagvaarding van de bur
gerlijke partij, op de strafvordering wor
den veroordeeld, mogen geen kosten van 
die rechtsvordering ten taste van de bur
gerlijke partij worden gelegd aangezien 



die partij niet in het ongelijk is 
(Artt. 162, 194 Sv.) 

11 januari 1983 
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gesteld. 

628 

oorzaakt werden door het tegen alle ver
oordeelde beklaagden bewezen verklaar
de misdrijf. (Artt. 50 Sw.; 162, 194 en 211 
Sv.) 

1 februari 1983 723 
9. - Strafzaken Veroordeling van 

verscheidene beklaagden wegens een 11. - Strafzaken - Kosten van een 
zelf'de misdrijf en van sommigen van franstalige, nederlandstalige of duitstali
hen oak wegens andere misdrijven - ge talk - Kosten niet ten Jaste van de 
Hoofdeiljke veroordeling van aile be- beklaagde. 
klaagden in alle kosten van de strafvor- De kosten van een franstalige, neder-
dering - Voorwaarde. landstalige of duitstalige tolk op wie een 

Wanneer verscheidene beklaagden zijn beroep moest worden gedaan voor de 
veroordeeld wegens een zelfde misdrijf, verklaringen van de beklaagde die de 
en sommigen van hen oak wegens ande- taal v~m de rechtspleging niet sprak, mo
re misdrijven, is de hoofdelijke veroorde- gen met ten laste van deze laatste gela
ling van alle beklaagden in alle kosten ten worden. (Art. 31 Taalwet Gerechts
van de strafvordering onwettig, indien de zaken 1935; art. 93, 3°, K.B. 28 dec. 1950 
b~slissing niet vaststelt dat a! die kosten houdende algemeen reglement op de ge
Z!Jn veroorzaakt door het misdrijf dat rechtskosten in strafzaken.) 
door aile beklaagden is gepleegd. 8 februari 1983 
(Art. 50 Sw.) 1 

748 

1 februari 1983 723 

10. - Strafzaken - Vervolging van 
verscheidene beklaagden wegens een 
zelfde misdrijf, van sommigen van hen 
tevens wegens andere misdrijven en van 
een ander beklaagde wegens nag een an
der misdrijf - Vrijspraak van Jaatstbe
doelde beklaagde en veroordeling van de 
andere beklaagde door de correctionele 
rechtbank - Hoger beroep van sommige 
veroordeelde beklaagden en van het 
openbaar ministerie tegen aile vemor
deelden - Hoi van beroep dat de veroor
delingen handhaaft - Hoofdelijke ver
oordeling van alle veroordeelde beklaag
den in al de kosten van de strafvorde
ring in eerste aanleg - Voorwaarde. 

Wanneer, nadat vervolgingen werden 
ingesteld tegen verscheidene beklaagden 
wegens een zelfde misdrijf, tegen sommi
gen van hen tevens wegens andere mis
drijven, en tegen een ander beklaagde 
wegens nog een ander misdrijf de cor
rectionele rechtbank de laatstbedoelde 
beklaagde heeft vrijgesproken en de ove
rige beklaagden heeft veroordeeld, kan 
het hof van beroep, dat, op het hoger be
roep van sommige veroordeelden en van 
het openbaar ministerie tegen aile ver
oordeelden, de veroordelingen handhaaft 
de veroordeelde beklaagden slechts hoof: 
delijk verwijzen in a! de kosten van de 
strafvorder·ing in eerste aanleg met in
begrip van de kosten door het ~penbaar 
ministerie gedaan om de vrijgesproken 
beklaagde in de zaak te betrekken in
dien het vaststelt dat a! de kosten 'van 
de strafvordermg in eerste aanleg ver-

12. - Strafzaken - Kosten van het 
deskundigenonderzoek - Kosten van de 
strafvordering - Begrip. 

De kosten van een deskundigenonder
zoek dat vereist is om op de strafvorde
ring te kunnen beslissen, zijn kosten van 
de strafvordering, ook a! client het des
kundigenonderzoek mede om de rechten 
van de burgerlijke partij vast te stellen. 

25 mei 1983 1178 

13. - Strafzaken - Strafvordering -
Verval door verjaring - Veroordeling 
van de beklaagde in kosten van de straf
vordering - Onwettigheid. 

. Wanneer de rechter geen veroordeling 
mt~preekt omdat de strafvordering is 
verJ aard, mogen de kosten van die vor
dering niet ten laste komen van de be
klaagde. (Artt. 162 en 194 Sv.) 

25 mei 1983 1178 

14. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering alleen aanhangig bij de 
fe1tenre~hter :- Kosten door het open
baar mm1stene gemaakt om de zaak in 
staat van wijzen te brengen - Kosten 
van de burgerlijke rechtsvordering. 

Wanneer in strafzaken aileen nog de 
burgerlijke rechtsvordering bij de feiten
rechter aanhangig is, zijn de kosten die 
het openbaar ministerie maakt om de 
zaak in staat van wijzen te brengen, kos
ten van de burgerlijke rechtsvorderig. 

25 mei 1983 1178 

15. - Strafzaken - Processen-verbaal 
van de terechtzitting die meldmg maken 
van de kosten voor het verhoor van een 
getwge doch met van d1ens eedafleggmg 
- N1etJghe1d van de rechtsplegwg 
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Wanneer de processen-verbaal van een 

terechtzitting in correctionele zaken mel
ding maken van de voor het verhoor van 
een getuige gemaakte kosten, doch uit 
geen enkel gedingstuk blijkt dat een ge
tuige is verschenen en de eed heeft afge
legd, is de rechtspleging nietig. 

29 juni 1983 1343 

Afdeling 2. - In cassatie. 

16. - Strafzaken - Arrest van het 
Hof van Cassatie waarbij een eerste ar
rest wordt vervolledigd ter verbetering 
van een verschrijving in een vroeger ar
rest - Kosten van het tweede arrest ten 
Jaste van de Staat. 

Wanneer het Hof een arrest vervolle
digt, ter verbetering van een verschrij
ving in een vroeger arrest, laat het de 
kosten van het tweede arrest ten laste 
van de Staat. 

25 januari 1983 696 

HOOFDSTUK VI 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

Afdeling 2. - In cassatie. 

17.- Tuchtzaken - Orde van Apothe
kers - Vernietiging, op het cassatiebe
roep van de betrokken apotheker, van de 
beslissing van de raad van beroep -
Kosten van het cassatiegeding. 

Wanneer het Hof, op het cassatiebe
roep van de betrokken apotheker, de be
slissing van de raad van beroep van de 
Orde van Apothekers vernietigt, beslist 
het Hof zelf over de kosten van het cas
satiegeding en veroordeelt het de Orde, 
als in het ongelijk gestelde verweerder, 
in de kosten van dat geding. (Art. 1111, 
vierde lid Ger.W.) 

5 mei 1983 1105 

18. - Tuchtzaken - Orde van Advoca
ten - Cassatie van de beslissing van 
een tuchtraad van beroep van de balies 
op het cassatieberoep van een advocaat 
- Kosten van het cassatiegeding ten las
te van de Staat. 

Wanneer het Hof, op het cassatiebe
roep van een advocaat tegen de procu
reur-generaal bij het hof van beroep, een 
beslissing van de tuchtraad van beroep 
van de balies vernietigt, laat het de kos
ten ten laste komen van de Staat. 
(Art. 1111, vierde lid, Ger W.) 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. In cassatie. 

GEZINSBIJSLAG 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Gewaarborgde ge-
zinsbijslag 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

Rechtsvordering van de persoon aan 
wie gezinsbijslag verschuldigd is of moet 
worden gestort, tegen de uitkeringsplich
tige instellingen - verjaring - Termijn. 

De verjaringstermijn van de rechtsvor
dering waarover de persoon beschikt aan 
wie de kinderbijslag verschuldigd is of 
moet worden gestort, tegen de uitkerings
plichtige instellingen, begint te !open 
vanaf het einde van het trimester waar
voor de bij slag verschuldigd is en dat de 
verjaringstermijn van drie jaar kan wor
den gestuit, met de mogelijkheid dat die 
stuiting wordt hernieuwd. (Gecoiird. wet
ten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders, art. 120.) 

18 april 1983 985 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

HOOFDSTUK III 
GEW AARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

GRONDWET 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 

Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 

Afdelin~ 99.' - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 

Art. 100 
Art. 101 
Art. 102. 

2 jum 1983 1220 Afdeling 41. - Art. 140 
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HOOFDSTUK I 

Afdeling 1. Art. 1. 

Afdeling 2. - Art. 2. 

Afdeling 3. - Art. 3. 

1. - Art. 3bis - Taalgebieden in Bel
gie - Draagw1j'dte. 

Noch art. 3 bis van de Grondwet noch 
enige andere bepaling of enig beginsel 
poneert de eentaligheid van de natuur
lijke personen. 

dan voor een andere. (Art. 
(Tweede zaak.) 

24 juni 1984 
Afdeling 7. Art. 7. 

Afdeling 8. - Art. 8. 

Afdeling 9. - Art. 9. 

Gw.) 

1324 

5, - Artikel 9 - Draagwijdte. 
Wanneer twee opeenvolgende gelijk

aardige misdrijven een enkele strafbare 

12 november 1982 
Afdeling 4. Art. 4. 

Afdeling 5. - Art. 5. 

Afdeling 6. - Art. 6. 
'--' 

2. - Artikel 6 - Gebjkheid 

gedraging opleveren en derhalve tot een 
353 enkele straf aanleiding geven, maar in 

de tijd tussen het plegen van de twee 
misdrijven de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe 
wet gestelde straf worden toegepast, ook 
a! was de ten tijde van het eerste mis-

voor de drijf geldende straf minder zwaar dan 
wet - Begrip. die gesteld ten tijde van het tweede 

(art. 2 Sw. en de regel neergelegd in 
art. 65 Sw.); daardoor wordt noch art. 9 
Gw. noch art. 7, lid 1, laatste zin, Ver
drag Rechten van de Mens geschonden. 

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. 

120 
17 mei 1983 1143 

22 september 1982 

3. - Artt. 6 en 112 Gelijkheid voor 
de wet - Gelljkheid voor de belasting -
Be grip. 

De in art. 6 Gw. neergelegde regel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de wet, 
en de in art. 112 Gw. neergelegde regel 
van de gelijkheid van allen voor de be
lastingen houden in dat allen die in de
zelfde toestand verkeren, op dezelfde 
wijze moeten worden behandeld; zij slui
teri niet lilt (fat -eenonderscheid wordt 
gemaakt naar bepaalde categorieen van 
personen, mits dit onderscheid niet wille
keurig is, d.w.z. kan worden verant
woord; zulks houdt niet in dat een onder
scheid tussen categorieen belastingplich
tigen aileen maar kan verantwoord wor
den, indien het verband houdt met de 
aard en het doe! van de belasting. 

21 december 1982 544 

4. - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Tuchtsanctie door het tuchtrechts
college beoordeeld, rekening houdende 
met de omstandigheden eigen aan de 
zaak - Zwaardere bestraffing van een 
beklaagde dan een andere - Geen 
schending van vorenvermelde grondwet
telijke regel. 

Schending van de grondwettelijke re
gel van de gelijkheid van de Be!gen voor 
de wet kan niet worden afgeleid uit het 
feit aileen dat, rekening houdende met 
omstandigheden eigen aan de zaak, een 
tuchtrechtscollege voor een beklaagde 
een zwaardere tuchtsanctie uitspreekt 

Afdeling 10. - Art. 10. 

Afdeling 57. - Art. 57. 

6. - Senator - Recht op vergoeding 
van onkosten - Artikel 57 Gw. - Be
grip. 

Nu art. 57 Gw. bepaalt dat de senato
ren geen wedde genieten maar dat zij 
evenwel recht hebben op vergoeding van 
hun onkosten, Ievert die vergoeding niet 
de bezoldiging op van een activiteit in de 
zin van art. 21 wet 28 april 1953 betref
fende de organisatie van het hager on
derwijs in de rijksuniversiteiten, als ver
vangen door art. 5 wet 6 juli 1964. 

11 oktober 1982 
Afdeling 58. - Art. 58. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. - Art. 100 

Afdeling 8. - Art. 107. 

226 

7. - Artikel107- Besluiten en veror
deningen waarop de vordering is ge
grond - Wettigheid - Toetsing door de 
rechterlijke macht - Wenselijkheid -
Geen toezicht van de Rechterlijke Macht. 

Hoewel het niet aan de Rechterlijke 
Macht staat de wenselijkheid van de 
door de Uitvoerende Macht ter uitvoering 
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van de wet vastgestelde verordeningen 
te beoordelen, kunnen en moeten de ge
schilrechters echter, naar luid van 
art. 107 Gw., nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, 
een verweer of een exceptie is gegrond 
met de << wet >> overeenstemmen. 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN 
1. -- Beroep in cassatie - Geen bete

kening - Niet ontvankehjk - Artike
Jen 621 en vlg. van het Wetboek van 
Strafvordering. 

8 september 1982 

Afdeling 9. - Art. 108. 

Afdeling 17. - Art. 116. 

Het cassatieberoep tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel-

47 ling dat de aanvraag tot herstel in eer en 
rechten afwijst, is niet ontvankelijk m
dien het niet betekend werd aan het 
openbaar ministerie. (Artt. 418 en 621 

8. - Artikell16- Postambtenaar, re
kenplichtige in de zin van art. 116 Gw. 
- Begrip. 

Uit de bepalingen van de artt. 7 tot 18 
wet van 6 juli 1971 houdende opnchtmg 
van de Regie der Posterijen blijkt niet 
dat de wetgever, met toepassmg van 
art. 116 Gw., aan ondergeschikte beamb
ten zoals de ambtenaren van de Regie 
der' Posterijen die lagere functies uitoefe
nen dan die van ontvanger of bijzondere 
rekenplichtige, de verplichting heeft wil
len opleggen hun comptabiliteitsverrwh
tingen te verantwoorden tegenover de 
Belgische Staat zelf, vertegenwoordigd 
door de ministers! van Verkeerswezen, 
ook a! nemen zij {dee! aan het behande
len van 's Rijks gelden. 

30 juni 1983 1353 

H 

HELING 
Zedelijk bestanddeel van het misdrijf 

- Begrip. 
Al vertonen het zedelijk bestanddeel 

van het misdrijf « misbruik van vertrou
wen » en dat van het misdrijf « heling » 
onderscheiden kenmerken, toch hebben 
beide misdrijven een gemeenschappelijk 
kenmerk nl. het bedrieglijk opzet, dat, 
als bet n'iet bestaat, een verantwoording 
kan opleveren voor de beslissing dat 
nocb het ene, nocb bet andere misdrijf 
bewezen is. 

20 april 1983 1009 

en vlg. van het Wetboek van Strafvorde
ring.) 

26 april 1983 1051 

2. Wetboek van Strafvordering, 
art. 621 - Ontzetting van de ouderlijke 
macht - Beschermingsmaatregel t.a.v. 
minderjarigen - Maatregel niet vatbaar 
voor herstel in eer en rechten. 

De ontzetting van de ouderlijke macht 
overeenkomstig art. 32 J eugdbescher
mingswet is een beschermingsmaatregel 
t.a.v. minderjarigen, die niet kan worden 
gelijkgesteld met de straffen bedoeld in 
art. 621 Sv. en waarop derhalve bet straf
rechtelijk herstel in eer en rechten niet 
van toepassing is. 

25 mei 1983 1180 

HERZIENING 

HOOFDSTUK I. Verzoek en verwij-
zing om advies 

HOOFDSTUK II. - Advies en verwij
zing tot herziening 

HOOFDSTUK I 

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 

HOOFDSTUK II 
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIE

NING 

1. - Veroordeling door het militair ge
recht - Herziening aangevraagd door de 
minister van Justitie - Verwijzing voor 
onderzoek naar een hof van beroep. 

Wanneer bet Hof van Cassatie, door de 
vordering van de procureur-generaal, 
kennis neemt van een aanvraag tot her
ziening vanwege de minister van Justi
tie, waarbij wordt aangevoerd dat de on
schuld van de veroordeelde schijnt te 
volgen uit nieuwe feiten die zicb voorge
daan hebben sedert de veroordeling, ont
vangt het Hof, dat vaststelt dat de on-
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schuld van de veroordeelde zou kunnen 
volgen uit de aangevoerde feiten, de aan
vraag en verwijst ze voor onderzoek 
naar een hof van beroep. (Artt. 443, 3", 
444, 3", en 445, 3", Sv.) 

14 september 1982 65 

2. - Gronden - Omstandigbeid waar
van de veroordeelde bet bestaan niet 
beeft kunnen aantonen ten tijde van bet 
geding - Staat van krankzinnigbeid, 
ernstige staat van geestesstoornis of van 
zwakzinnigbeid - Beschikking tot inter
nering sedert z1jn veroordeling. 

De na de veroordeling aan het Iicht ge
komen omstandigheid dat de veroordeel
de toen hij de feiten pleegde in staat van 
krankzinnigheid verkeerde of in een ern
stige staat van geestesstoornis of van 
zwakzinnigheid, die hem ongeschikt 
maakte tot het controleren van zijn da
d.en, kan een grond tot herziening ople-
veren. (Sv., art. 443, 3°.) 

22 maart 1983 896 

HOF VAN ASSISEN 

HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de 
verwijzing naar het hoi 

HOOFDSTUK II. - Samenstemng van 
de jury en van het hoi 

HOOFDSTUK III. - Behandeling te1· zit
ling en tussenarresten 

HOOFDSTUK IV. - Eindarrest 

HOOFDSTUK V. - Burgerlljke rechts
vordedng 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 
NAAR RET HOF 

1. - Procedure van inbescb uldiging
stelling - Termijnen van de artt. 217 en 
219 Sv. ~ Niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven termifnen. 

De bij de artt. 217 en 219 Sv. gestelde 
termij nen betreffende de procedure van 
inbeschuldigingstelling zijn niet op straf
fe van nietigheid voorgeschreven; niet
inachtneming ervan !evert alleen dan 
een grand op voor de invrijheidstelling 
van de gehechte verdachte, wanneer ze 
een aantasting is van diens recht om in 
vrijheid te worden gesteld zodra de 

handhaving van de hechtenis niet meer 
redelijk is. 

29 september 1982 160 

2. - Arrest van verwijzing van de ka
mer van inbeschuldigingstelling - Cas
satieberoep door de beschuldigde inge
steld hetzij overeenkomstig art. 373 Sv., 
hetzij overeenkomstig art. 296 Sv. - On
derzoek van het Hoi 

Op het cassatieberoep van de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen, zowel wanneer 
het is ingesteld overeenkomstig art. 373 
Sv. als wanneer het is ingesteld overeen
komstig art. 296 Sv., doet het Hof slechts 
uitspraak over de schending van de wet
ten inzake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van assi
sen, en onderzoekt het enkel de nietighe
den waarvan sprake is in art. 299 Sv. of 
die voortvloeien uit het niet in acht ne
men van de wetten tot invoering van een 
debat 

11 ;anuari 1983 635 

3, -,- Arrest van verWlJZmg van de ka
mer van inbeschuldigingstelling - Cas
satieberoep door de beschuldigde inge
steld overeenkomstig art. 373 Sv. 
Verwerping van dat cassatieberoep -
Nieuw cassatieberoep door de beschul
digde ingesteld overeenkomstig art. 296 
Sv. - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Op het cassatieberoep van de beschul
digde tegen het arrest van verwij zing 
naar het hof van assisen, dat is ingesteld 
binnen de termijn van art. 373 Sv., doet 
het Hof uitspraak over alle schendingen 
en nietigheden die bij het Hof aanhangig 
kunnen worden gemaakt door een cassa
tieberoep ingesteld binnen de termijn 
van art. 296 Sv., zodat daaruit volgt dat, 
wanneer een cassatieberoep, ingesteld 
door de beschuldigde overeenkomstig 
art. 373 van genoemd wetboek, reeds is 
verworpen, de beschuldigde vervolgens 
geen ontvankelijk cassatieberoep, over
eenkomstig art. 296 Sv., vermag in te 
stellen. (Art. 438 Sv.) 

11 januari 1983 635 

4. - Arrest van verwijzing van de ka
mer van inbeschuldigingstelling - Cas
satieberoep door de beschuldigde inge
steld binnen de termijn van art. 296 Sv. 
- Uitstel van de zaak naar een Jatere 
zitting - Nieuwe ondervraging van de 
beschuldigde door de voorzitter van het 
hof van assisen - Geen nieuwe termi.fn 
van voorziening. 

Wanneer de zaak, na een ondervraging 
van de beschuldigde door de voorzitter 
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van het hof van assisen, gehouden over
eenkomstig artt. 293, 296 Sv., naar een 
latere zitting wordt verwezen, doet de 
omstandigheid dat de beschuldigde op
nieuw door de voorzitter wordt onder
vraagd, geen nieuwe termijn van cassa
tieberoep tegen het arrest van verwijzing 
!open. 

11 januari 1983 635 

HOOFDSTUK II 

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 
HET HOF 

HOOFDSTUK III 

BEHANDELING TER ZITT!NG EN TUSSEN
ARRESTEN 

5. - Ondervraging door de voorzitter 
- JYieningsuiting over de schuld van de 
beschuldigde. 

AI stelt de voorzitter van het hof van 
assisen op grand van de hem door de 
artt. 267 en 268 Sv. toegekende bevoegd
heden een systematisch onderzoek in 
naar de feiten waarover de jury!eden 
zich dienen uit te spreken, tach moet dat 
onderzoek vrij zijn van elk persoonlijk 
oordeel dat kan worden beschouwd als 
een vaststaande mening waarbij de jury 
zich zou moeten aansluiten. 

11 mei 1983 1127 

HOOFDSTUK IV 

EINDARREST 

HOOFDSTUK V 

BURGERL!JKE RECHTSVORDERING 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 

6. - Politiek misdnjf - Militair -
Geen bevoegdheid. 

Wanneer een politiek misdrijf ten Jaste 
wordt gelegd van een persoon die onder 
de bevoegdheid van het militaire gerecht 
valt, is dat rechtscollege en niet het hof 
van assisen bevoegd om daarvan kennis 
te nemen. (Artt. 98, 105 Gw.) 

22 februari 1983 801 

HOGER BEROEP 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe-

lastingen. 
Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de rechter. 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager be

roep. 
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 be

roep - 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. 

HOOFDSTUK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

1. - Strafzaken - Uitgifte van het be
roepen vonnis - Begrip. 

De uitgifte van het beroepen vonnis 
dat in strafzaken bij de ter griffie van 
het appelgerecht ingediende stukken 
moet gevoegd worden, is geen door de 
rechters en de griffier ondertekend 
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exemplaar van bet beroepen vonnis, 
maar een gewone kopie. 

7 september 1982 25 

2. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 1068, tweede lid - Onder
zoeksmaatregel - Begrip. 

De beslissing waarbij de eerste recbter 
beveelt dat bet debat wordt beropend, is 
geen onderzoeksmaatregel, in de zin van 
art. 1068, twee lid, Ger.W. 

24 december 1982 558 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn - Onsplitsbaar gescbil. 

3. - Burgerlijke zaken - Akte van 
hager beroep - Vorm. 

Art. 1057 Ger.W. belet niet dat de akte 
van boger beroep, buiten de gevallen be
paald in art. 1063 Ger.W., de plaats, de 
dag en bet uur van de verscbijning ver
meldt. 

4 februari 1983 734 

4. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Hoger beroep ingesteld tegen een vonnis 
alvorens recht te doen - Hoger beroep 
ingesteld na het hager beroep ingesteld 
tegen het eindvonnis - Niet ontvanke
Jijk hager beroep. 

Luidens art. 1055 Ger.W. kan tegen 
een vonnis alvorens recbt te doen boger 
beroep worden ingesteld nadat bet eind
vonnis is uitgesproken; dit boger beroep 
moet evenwel worden ingesteld tegelij
kertijd als bet boger beroep tegen dit 
eindvonnis; bet boger beroep ingesteld 
tegen bet vonnis alvorens recbt te doen 
na bet boger beroep ingesteld tegen bet 
eindvonnis is, in elk geval, niet ontvan
kelijk. 

22 april 1983 1019 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

6. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
van de eerste rechter dat het debat zal 
worden heropend - Hoger beroep tegen 
die beslissing - Devolutieve werking 
van het hager beroep - Gevolg. 

Nu de beslissing, waarbij de eerste 
recbter beveelt dat bet debat wordt ber
opend, geen onderzoeksmaatregel is, in de 
zin van art. 1068, tweede lid, Ger.W., kan 
bet bof van beroep dat, ingevolge bet bo
ger beroep tegen die beslissing, van de 
zaak ten grande kennis neemt, niet wet
tig beslissen dat de eerste recbter de 
zaak verder zal bebandelen. 

24 december 1982 558 

7. - Burgerlijke zaken - Devolutieve 
werking van het hager beroep - Gerech
telijk Wetboek, art. 1068 - Draagwijdte 
van die bepaling. 

Het bof van beroep dat een vonnis be
vestigt waarin de recbtbank van koop
bandel zicb bevoegd verklaart, zonder 
enige onderzoeksmaatregel te bevelen, 
kan de zaak niet naar de eerste recbter 
verwijzen; ingevolge art. 1068 Ger.W. 
neemt de appelrecbter in dat geval ken
nis van de zaak zelf. 

24 december 1982 564 

8. - Burgerlijke zaken - Devolutieve 
kracht - Verwijzing naar de eerste 
rechter - Onderzoeksmaatregel. 

De beslissing warbij de eerste recbter, 
na over de ontvankelijkbeid van de vor
dering te bebben beslist, een partij be
veelt over de zaak zelf te concluderen, is 
geen onderzoeksmaatregel in de zin van 
art. 1068, tweede lid, Ger.W.; de recbter 
in boger beroep kan de zaak derbalve 
niet wettig tot verdere bebandeling naar 
de eerste recbter verwijzen. 

30 mei 1983 1193 
Afdeling 5. - Recbtspleging in boger be-

Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdbeid roep. 
van de recbter. 

5. - Burgerlijke zaken - Devolutieve 
kracht van het hager beroep - Gerech
telijk Wetboek, art. 1068, eerste lid -
Draagwijdte .. 

Hoewel luidens art. 1068, eerste lid, 
Ger.W. bet boger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recbt te doen, bet gescbil zelf bij de ap
pelrecbter aanbangig maakt, staat bet 
evenwel aan de partijen, door bet boofd
beroep en bet incidenteel beroep, de per
ken te bepalen waarbinnen de recbter in 
boger beroep over de aan de eerste 
recbter voorgelegde betwistingen uit
spraak moet doen. 

2 december 1982 454 

9. - Burgerlijke zaken - Hoger be
roep door het vonnis ontvankelijk ver
klaard, terwijl niet blijkt dat de appel
rechter kennis heeft genomen van de 
bestreden beslissing - Onwettige beslis
sing. 

De artt. 1043 en 1046 Ger.W. worden 
gescbonden door de recbter in boger be
roep, die bet boger beroep tegen een be
slissing ontvankelijk verklaart, na mel
ding te bebben gemaakt van andere 
beslissingen die door de eerste recbter 
na de eerste beslissing zijn genomen, 
« en van de stukken van de recbtsple
ging die bij deze beslissingen zijn ge
voegd », terwijl uit bet vonnis of uit enig 
stuk van de recbtspleging niet blijkt dat 
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de uitgifte of het eensluidend afschrift 
van die eerste beslissing een van die 
stukken was. 

4 november 1982 324 

10. - Burgerlijke zaken Uitkerings-
pjjchtige - Recht om in de loop van de 
appelprocedure feiten aan te voeren die 
na de beslissing van de eerste rechter 
hebben plaatsgehad. 

De uitkeringsplichtige mag als ver
weer op een vordering tot het bekomen 
van een uitkering tot levensonderhoud in 
de loop van de appelprocedure feiten 
aanvoeren die na de beslissing van de 
eerste rechter hebben plaatsgehad. 

16 december 1982 515 

11. - Burgerlijke zaken - Vorderin
gen van de echtgenoten in verband met 
hun wederzijdse rechten en verplichtm
gen en lmn huwelijksvermogensstelsel 
- Beschikking van de vrederechter -
Hoger beroep - term~jn. 

Tijdig ingesteld is het hager beroep 
dat op 23 juli 1981 is ingesteld tegen een 
beschikking van de vrederechter, gewe
zen overeenkomstig art. 1253quater 
Ger.W., wanneer van de beschikking 
door de griffier aan beide echtgenaten 
kennis is gegeven ap 23 juni 1981. 
(Artt. 52 tot 54 Ger.W.) 

24 december 1982 572 
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 

nieuwe eis. 

12. - Burgerlijke zaken - Tegenvor
dering - Tegenvordering voor bet eerst 
in hager beroep ingesteld - Ontvanke
lijkheid - Voorwaarden. 

Een tegenvardering kan voor het eerst 
in hager beroep worden ingesteld indien 
zij berust op een feit of een handeling in 
de dagvaarding aangevaerd ofwel een 
verweer tegen de hoo£dvordering uit
maakt. (Artt. 807 tot 810 en 1042 Ger.W.) 

10 september 1982 55 

Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels). 

HOOFDSTUK IV 

DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

13. - Strafzaken - Bij verstek gewe
zen vonnis waartegen bet openbaar mi
nisterie niet in hager beroep is gekomen 
- Beslissing op bet hager beroep van 

het openbaar ministerie en van de be
klaagde tegen bet vonnis op verzet -
Verzwaring van de bij verstek uitgespro
ken straf - , nwettigheid. 

W anneer het openbaar ministerie te
gen een veraardelend verstekvannis 
geen hager beroep heeft ingesteld, mag 
de appelrechter, die uitspraak doet op 
het hager beroep van het openbaar mi
nisterie en van de beklaagde tegen het 
vonnis gewezen op verzet van de be
klaagde, de straf uitgesproken door het 
verstekvonnis niet verzwaren. (Artt. 187, 
188, 262 en 263 Sv.) 

19 oktober 1982 272 

14. - Strafzaken Vonnis van onbe-
voegdverklaring - Hoger beroep van de 
beklaagde - Niet ontvankelijk hager be
roep. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het hager beroep van de beklaag
de tegen een vonnis van de correctionele 
rechtbank die zich daarbij onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
strafvordering. (Artt. 172, 199, 202 Sv.) 

15 maart 1983 876 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn. 

15. - Strafzaken - Aanhangigmaking 
van de zaak bij de rechter in hager be
roep. 

In strafzaken, behoudens in het geval 
van art. 205 Sv., wordt de zaak bij de 
rechter in hager beroep aanhangig ge
maakt door de verklaring van hager be
roep en niet door de dagvaarding om 
voor die rechter te verschijnen. 

21 juni 1983 1304 

16. - Strafzaken - Vonnis gewezen 
op verzet - Hoger beroep tegen dat von
nis ingesteld door bet openbaar ministe
rie - Ontvankelijk hager beroep. 

Door het hager beroep van het open
baar ministerie wordt de strafvordering 
bij de rechter in hoge.r beroep aanhangig 
gemaakt in het alemeen belang; daaruit 
volgt dat het openbaar ministerie steeds 
hager beroep kan instellen tegen een in 
eerste aanleg gewezen vonnis, zelfs in
dien dat vonnis, op verzet gewezen, de 
uitspraak van het verstekvonnis hand
haaft en dit ongeacht of het openbaar 
ministerie tegen het vonnis bij verstek 
hager beroep heeft ingesteld of niet. 

28 juni 1983 1340 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
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Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 
van de rechter. 

17. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvorderingen - Devolu
tieve kracht van het hager beroep - Be
klaagde veroordeeld wegens het bestu
ren, op de openbare weg, van een niet 
verzekerd motorrijtuig en wegens onop
zettelijke slagen of verwondingen, en op 
de burgerlijke rechtsvorderingen - Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds in 
solidum met de beklaagde veroordeeld 
op de burgerlijke rechtsvorderingen -
Hoger beroep aileen van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ge
volgen. 

Het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds dat vrijwillig is tussengeko
men voor het strafgerecht dat kennis 
heeft genomen van de rechtsvorderingen 
tot vergoeding van de schade, op de 
openbare weg veroorzaakt door het niet 
verzekerd motorrijtuig van de beklaagde, 
en dat in solidum met de beklaagde is 
veroordeeld tot betaling van schadever
goeding aan de burgerlijke partijen, is 
ontvankelijk om aileen hager beroep in 
te stellen tegen die beslissing, om de be
slissing op de strafvordering te betwisten 
in zoverre zij grond opleverde voor zijn 
eigen veroordeling alsmede alle midde
len aan te voeren die de beklaagde had 
kunnen voordragen om te doen verkla
ren, zowel dat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe zijn voertuig aan
leiding kon geven, overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen desaangaande 
door een verzekering was gedekt als dat 
hij voor het ongeval niet aansprakelijk 
was. (K.B. 5 jan. 1957; artt. 9, 15 en 16 
wet 1 juli 1956; art. 202 Sv.) 

21 september 1981 112 

18. - Burgerlijke zaken Nieuwe 
vordering Gerechtelijk Wetboek, 
art. 807 - Bepaling toepasselijk in hager 
beroep. 

De bepalingen van art. 807 Ger.W. be
treffende de uitbreiding of wijziging van 
de eis die voor de rechter aanhangig is, 
zijn van toepassing in hoger beroep (art. 
1042, Ger.W.); de uitbreiding of de wijzi
ging van een vordering werden welis
waar oak in hager beroep aangenomen, 
zulks veronderstelt evenwel dat de vor
dering, die in hoger beroep wordt uitge
breid of gewij zigd, reeds bij de eerste 
rechter aanhangig was gemaakt. 

2 december 1982 454 

19. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Besiissing 

van de eerste rechter dat die rechtsvor
deringen verjaard zijn - Enkel hager 
beroep van de burgerlijke partij - Wijzi
ging van de beslissing op de strafvorde
Jing - Onwettige beslissing. 

Op het enkel hager beroep van de bur
gerlijke partij mag de appelrechter de 
beslissing van de eerste rechter dat de 
strafvordering verj aard is, niet wij zigen, 
aangezien een dergelijke beslissing, 
waardoor de rechtsmacht van de recht
bank op strafgebied volledig wordt uitge
oefend, een einde maakt aan de strafvor
dering. 

22 februari 1983 797 

20. Strafzaken Burgerhj'ke 
rechtsvordering Hoger beroep van de 
burgeiljfke partij - Devolutieve wer
king. 

Op het enkele hager beroep van de 
burgerlijke partij kan de appelrechter de 
beklaagde niet geheel of ten dele onthef
fen van de door de eerste rechter uitge
sproken veroordeling tot schadevergoe
ding. Vordert de vrijwillig tussengeko
men partij bij incidenteel hoger beroep 
vermindering van de schadevergoeding 
die de eerste rechter aan de burgerlijke 
partij voor een punt van de vordering 
heeft toegekend, dan kan de appelrech
ter de veroordeling tot schadevergoeding 
niet verminderen m.b.t. andere punten 
van de vordering. (Artt. 202 en 203 Sv.) 

20 april 1983 1012 

21. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Incidenteel hager 
beroep van de vrijwillig tussengekomen 
partij - Devolutieve werking. 

Op het enkele hoger beroep van de 
burgerlijke partij kan de appelrechter de 
beklaagde niet geheel of ten dele onthef
fen van de door de eerste rechter uitge
sproken veroordeling tot schadevergoe
ding. Vordert de vrijwillig tussengeko
men partij bij incidenteel hoger beroep 
vermindering van de schadevergoeding 
die de eerste rechter aan de burgerlijke 
partij voor een punt van de vordering 
heeft toegekend, dan kan de appelrech
ter de veroordeling tot schadevergoeding 
niet verminderen m.b.t. andere punten 
van de vordering. '(Artt. 202 en 203 Sv.) 

20 april 1983 1012 

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be
roep - Eenparigheid. 

22. - Strafzaken - Eenpal'igheid -
Hof van beroep - Verstekarrest dat de 
veroordeling door de eerste rech ter bij 
eenparigheid heeft verzwaard - Verzet 
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van de beklaagde - Arrest dat de bij 
verstek uitgesproken veroordeling hand
haaft - Eenparigheid van stemmen ver
eist - Vermelding van art. 211bis Wet
hoek van Strafvordering maar eenparig
heid niet vastgesteld - Onwettige ver
oordeling. 

Op het verzet van de beklaagde tegen 
een bij verstek gewezen veroordelend ar
rest kan het hof van beroep de door de 
eerste rechter uitgesproken veroordeling 
niet verzwaren, zonder uitspraak te doen 
bij eenparigheid en zonder dit in het ar
rest vast te stellen, zelfs indien de opge
legde veroordeling dezelfde is als die van 
het verstekarrest dat het wil handhaven 
en dat bij eenparigheid van stemmen is 
gewezen; vermelding van art. 211 bis Sv. 
is onvoldoende. 

8 september 1982 45 

23. - Strafzaken Eenparigheid -
Beroepen vonnis dat de internering van 
de beklaagde beveelt - Hoi van beroep 
dat een gevangenisstraf uitspreekt -
Eenparigheid van stemmen vereist -
Vermelding van art. 211bis Sw. maar 
eenparigheid niet vastgesteld - Onwetti
ge veroordeling. 

Het hof van beroep dat de beklaagde 
tot een gevangenisstraf veroordeelt, na
dat het beroepen vonnis zijn internering 
heeft bevolen, moet met eenparigheid 
van stemmen uitspraak doen; de vermel
ding van art. 211bis volstaan niet. 

8 september 1982 46 

24. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvordering, art. 211bis - Eenstem
migheid - Vaststelling door de appel
rechter. 

Aan het voorschrift van art. 211bis 
wordt niet voldaan door de enkele ver
melding van dat artikel onder de wetsbe
palingen die door de voorzitter op de te
rechtzitting van de uitspraak zijn aange
wezen de rechter moet uitdrukkelijk 
vaststellen dat het rechtscollege met een
parige stemmen van zijn !eden uitspraak 
heeft gedaan. 

28 september 1982 150 

25. Strafzaken Correctionele 
rechtbank die in hager beroep uitspraak 
doet - Vonnis houdende vaststelling van 
de eenparigheid in een geval waarin ze 
niet is vereist - Geen nietigheid. 

De vaststelling in het in hager beroep 
gewezen vonnis van een correctionele 
rechtbank dat de beslissing is genomen 
met eenparige stemmen van de !eden 
van de rechtbank, ofschoon die eenparig
heid van stemmen in casu niet vereist 

was om de beslissing naar recht te ver
antwoorden, heeft geen nietigheid van 
het vonnis tot gevolg. 

29 september 1982 157 

26. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Wijziging door de correctionele recht
bank van een vrijsprekend vonnis van 
de politierechtbank - Eenstemmigheid 
vereist. 

Om een door de politierechtbank vrij
gesproken beklaagde in hager beroep te 
veroordelen, moet de correctionele recht
bank uitspraak doen met eenparige 
stemmen van haar !eden. (Art. 211bis 
Sv.) 

26 oktober 1982 294 

27. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Veroordeling door de politierechtbank 
tot twee geldboeten, t.w. van vijfentwin
tig en van vijftig frank - Vervanging 
door de correctionele rechtbank, in hager 
beroep, van die straffen door een enkele 
geldboete van vijfenzeventig frank -
Eenstemmigheid vereist. 

Het appelgerecht kan niet zonder een
stemmigheid de door de eerste rechter 
uitgesproken twee geldboeten van vijfen
twintig en van vijftig frank vervangen 
door een enkele geldboete van vijfenze
ventig frank. (Art. 211bis Sv.) 

27 oktober 1982 302 
28. - Strafzaken - Handhaving door 

het appelgerecht van de door de eerste 
rechter uitgesproken straf, maar intrek
king van het uitstel van de tenuitvoerleg
ging van de straf - Eenstemmigheid 
vereist. 

Het appelgerecht kan niet zonder een
stemmigheid het door de eerste rechter 
verleende uitstel der tenuitvoerlegging 
van de straf intrekken, zelfs indien het 
de door die rechter uitgesproken straf 
handhaaft. (Art. 211bis Sv.) 

24 november 1982 407 

29. - Strafzaken - Hoger beroep van 
de beklaagde aileen - Appelrechter ver
mindert de hoofdgevangenisstraf, beves
tigt de geldboete en de vervangende ge
vangenisstraf en verzwaart de straf van 
stuurverbod - Wettige beslissing. 

De straf wordt niet verzwaard en de 
uitspraak, bij afwezigheid van hager be
roep van het openbaar ministerie, is wet
tig wanneer de appelrechter de hoofdge
vangenisstraf vermindert, de geldboete 
en de vervangende gevangenisstraf be
vestigt en de door de eerste rechter uit
gesproken straf van stuurverbod ver
zwaart. 

8 februari 1983 745 
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30. - Strafzaken - Verslag - Ver
slag door een andere rechter dan degene 
die oorspronkelijk als verslaggever was 
aangewezen door de voorzitter van de 
kamer. 

Wanneer, in strafzaken, uit het proces
verbaal van de terechtzittingen tijdens 
welke de zaak werd behandeld en uit de 
bestreden beslissing, gewezen in hoger 
beroep, blijkt dat een verslag is uitge
bracht door een van de rechters die aile 
zittingen over de zaak hebben bijge
woond en dee! hebben genomen aan de 
berechting, kan de omstandigheid dat 
het verslag is uitgebracht door een ande
re van die rechters dan degene die oor
spronkelijk als verslaggever was aange
wezen door de voorzitter van de kamer 
die uitspraak heeft gedaan, geen aanlei
ding geven tot cassatie. (Artt. 209, 408 
en 413 Sv.) 

8 maart 1983 842 

31. - Strafzaken Eenparigheid -
Bewezenverklaring door de appelrechter 
van de feiten die de eerste rechter niet 
bewezen heeft verklaard - Begrip. 

Wanneer de raadkamer, op een vorde
ring tot internering, verklaard heeft de 
verdachte « vrij te spreken », moet de 
kamer van inbeschuldigingstelling, o.m. 
op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, vaststellen dat haar !eden de 
telastgelegde feiten met eenparigheid 
van stemmen bewezen hebben verklaard; 
wordt die eenparigheid bij die beslis
sing niet vermeld, dan kan zij evenwel 
worden afgeleid uit de vaststelling van 
de eenparigheid voor de beslissing, waar
bij aan de burgerlijke partij schadever
goeding wordt toegekend. 

24 mei 1983 1173 

32. - Strafzaken - Eenparigheid -
Gevallen waarin eenparigheid is vereist. 

De kamer van inbeschuldigingstel!ing 
waarbij het hoger beroep van het open
baar ministerie aanhangig is tegen een 
beschikking van de raadkamer, die de 
verdachte, op een vordering tot interne
ring, vrijspreekt, moet met eenparige 
stemmen van haar !eden uitspraak doen 
indien zij beslist dat de verdachte moet 
worden gelnterneerd. 

24 mei 1983 1173 

Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde
ring {bijzondere regels). 

33. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis 
- Hoger beroep van de burgerlijke par
tij - Devolutie - Omvang. 

Op het ontvankelijk hoger beroep van 
de burger!ijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis moet de appelrechter, i.v.m. 
de burgerlijke rechtsvordering, nagaan 
of het misdrijf waarop die rechtsvorde
ring is gegrond, bewezen is of het de bur· 
gerlijke partij nadeel heeft berokkend. 
(Art. 202 Sv.) 

7 december 1982 492 

34. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing van de eer
ste rechter dat de strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering verjaard zijn 
- Hoger beroep van de burgerlijke par
tij ontvankelijk - Omschrijving van het 
misdnjf - Bevoegdheid van de appel
rechter. 

Op het ontvankelijke hoger beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vonnis 
dat zegt dat de strafvordering en de bur
gerlijke rechtsvordering verjaard zijn, 
heeft de appelrechter het recht en de 
plicht om, met eerbiediging van het 
recht van verdediging, na te gaan, met 
betrekking tot de burgerlijke rechtsvor
dering, of het misdrijf dat aan die 
rechtsvordering ten gronde ligt, al dan 
niet verjaard is, en daartoe aan het 
strafbaar feit zijn wettelijke omschrij
ving te geven. 

22 februari 1983 797 

35. Strafzaken Burgerl~jke 
rechtsvordering - Vonnis van de politie
rechtbank dat de strafvordering tegen de 
beklaagde vervallen verklaart door verja
ring en, na te hebben vastgesteld dat de 
beklaagde geen !out heeft begaan, de 
vordering van de burgerlijke partij tegen 
de beklaagde en de voor hem civielrech
telijke aansprakelijke partij afwijst -
Ontvankelijk hager beroep van de bur
gerlijke partij aileen - Wijziging en toe
kenning van schadevergoeding - Een
stemmigheid vereist. 

Het vonnis van de correctionele recht
bank dat, op het ontvankelijk hoger be
roep van de burgerlijke partij aileen te
gen een vonnis van de politierechtbank, 
waarbij de strafvordering tegen de be
klaagde vervallen is verklaard door ver
j aring en, na vaststelling dat de beklaag
de geen fout heeft begaan, de vordering 
van de burgerlijke partij tegen de be
klaagde en de voor hem civielrechtelijk 
aansprakelijke partij is afgewezen, aan 
de burgerlijke partij schadevergoeding 
toekent, moet vaststellen dat het met 
eenstemmigheid is gewezen, in zoverre 
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het misdrijf, grondslag van de burger
lijke rechtsvordering, bewezen wordt 
verklaard. (Art. 211bis Sv.) 

17 mei 1983 1145 

36. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis 
- Hoger beroep van de burgerlijke par
tlj ontvankelijk - Bevoegdheid van de 
appelrechter. 

Op het ontvankelijk hager beroep van 
de burgerlijke partij zijn de appelrech
ters ertoe gehouden, wat de tegen de be
klaagde ingestelde civielrechtelijke vor
dering betreft, na te gaan of het ten 
laste gelegde misdrijf, dat mede aan die 
rechtsvordering ten grondslag ligt, bewe
zen is en of het aan de burgerlijke partij 
schade heeft berokkend, oak a! is de 
door de eerste rechter uitgesproken vrij
spraak van de beklaagde onherroepelijk 
geworden. 

31 mei 1983 1204 

HOOFDSTUK VI 

TUCHTZAKEN 

37. - Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Beslissing van de provinciale 
raad van de Orde - Ger. W, art. 1068 -
Wetsbepaling van toepassing. 

De bepalingen van art. 1068 Ger.W., 
luidens welke het hager beroep tegen 
een eind vonnis of tegen een vonnis alvo
rens recht te doen het geschil zelf aan
hangig maakt bij de appelrechter, zijn 
van toepassing op het hager beroep te
gen een tuchtrechtelijke beslissing van 
de provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren. 

21 januari 1983 675 

38. - Tuchtzaken -Art. 1068, tweede 
lid, Gerechtelijk Wetboek - Onderzoeks
maatregel - Begrip. 

De beslissing waarbij de eerste rech
ter, na uitspraak te hebben gedaan over 
de ontvankelijkheid van het verzet, de 
heropening van de debatten heeft beve
len, om de eiser in staat te stellen zich 
over de zaak zelf te verdedigen, is geen 
onderzoeks1naatregel in de zin van 
art. 1068, tweede lid, Ger.W.·, de raad van 
beroep van de Orde van Architecten, 
waarbij het geschil zelf aanhangig was 
ingevolge het hager beroep tegen het 
vonnis alvorens recht te doen, zelfs al 
heeft hij de beslissing van de eerste 
rechter wegens een vormgebrek vernie
tigd, kan niet naar recht beslissen de 

zaak naar de raad van de Orde te verwij
zen voor uitspraak over de zaak zelf. 

2 juni 1983 1217 

39. - Thchtzaken - Beslissing van de 
eerste rechter waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de ontvanke!ijkheid van het 
verzet en heropening van de debatten is 
bevolen om de beklaagde in staat te stel
Jen zich over de zaak zelf te verdedigen 
- Hoger beroep tegen die beslissing -
Gevolg. 

De beslissing waarbi.i de eerste rech
ter, na uitspraak te hebben gedaan over 
de ontvankelijkheid van het verzet, de 
heropening van de debatten heeft bevo
len, om de eiser in staat te stellen zich 
over de zaak zelf te verdedigen, is geen 
onderzoeksrnaatregel in de zin van 
art. 1068, tweede lid, Ger.W.; de raad van 
beroep van de Orde van Architecten, 
waarbij het geschil zelf aanhangig was 
ingevolge het hager beroep tegen het 
vonnis alvorens recht te doen, zelfs a! 
heeft hij de beslissing van de eerste 
rechter wegens een vormgebrek vernie
tigd, kan niet naar recht beslissen de 
zaak naar de raad van de Orde te verwij
zen voor uitspraak over de zaak zelf. 

2 juni 1983 1217 

HOOFDSTUK VII 

VERKIEZIN,9SZAKEN 

HUISVESTING(SCODE) 

1. - Volkswoning - Verplichtingen 
van de huurder - Effectief bewonen van 
de volkswoning. 

Uit de opzet van de Huisvestingscode 
en uit de algernene regels van art. 31 er
van blijkt dat de huur van een volkswo
ning voor de huurder de verplichting in
houdt de hem krachtens die wetgeving 
toegekende waning effectief te bewonen. 

10 februari 1983 751 

2. - Voorovereenkomst waarvan de 
geldigheidsvereisten worden geregeld bij 
de wet van 9 juli 1971 tot rege!ing van de 
woningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw z1jnde woningen -
Gevolg. 

De voorovereenkomsten waarvan de 
geldigheidsvereisten geregeld worden bij 
art. 7 wet van 9 juli 1971 tot regeling van 
de woningbouw en de verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen 
brengen aile mogelijke gevolgen voort, 
als degenen die zich op de nietigheid van 
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de voorovereenkomst kunnen beroepen 
zulks niet doen met inachtneming van 
de wettelijke voorschriften. 

2 mei 1983 1075 

HUUR VAN DIENSTEN 
1. - Huur van werk - Aansprakelijk

heid van de onderaannemer - Toezicht 
op de algemene conceptie van bet werk 
- Grenzen. 

Wanneer aan een onderaannemer 
wordt verweten dat hij, enerzijds, de 
aannemer en de architect niet heeft 
ingelicht nopens de ernstige gebreken 
die hij kende of had moeten kennen en, 
anderzijds, naliet de wegens die gebre
ken noodzakelijke maatregelen te ne
men, is de beslissing dat die tekortko
mingen niet aan de onderaannemer kun
nen worden toegerekend, naar recht 
verantwoord, als de rechter, op grand 
van feitelijke gegevens die hij preciseert, 
oordeelt dat de onderaannemer, wegens 
de bijzondere kenmerken van de con
structie en zijn beperkte opdracht, de al
gemene conceptie van het werk niet be
hoorde te controleren en de gebreken 
ervan niet behoorde te ontdekken. 
(Artt. 1789 tot 1799 B.W.) 

3 februari 1983 727 

2. - Aannemingscontract Voorlopi-
ge oplevering - Doe] en draagw1jdte. 

Inzake aannemingscontracten strekt 
de voorlopige oplevering tot vaststelling 
dat het werk is geeindigd; zodanige ople
vering houdt niet in dat het werk is aan
vaard. 

24 februari 1983 808 

3. - Aannemingscontract - Aanspra
kelijkheid van architect en aannemer -
Tienjarige verjaring - Aanvang van de 
verjaringstermijn. 

De termijn van de tienjarige verjaring, 
die geldt voor de aansprakelijkheid van 
de architect en van de aannemer, gaat in 
de regel in vanaf de definitieve aanvaar
ding en niet vanaf de voorlopige opleve
ring; de termijn vangt aan bij de voorlopi
ge oplevering wanneer de partijen over
eengekomen zijn dat die handeling ge
paard gaat met aanvaarding van het 
werk. (Artt. 1792 en 2270 B.W.; artt. 6, 9 
en 13 wet van 9 juli 1971.) 

24 februari 1983 808 

HUUR VAN GOEDEREN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Huishuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van par-

tijen. 
Afdeling 3. - Onderverhuring. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK III. - Pacht 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van par-

tijen. 
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. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur-

overdracht. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK V. - Andere huurover-
eenkomsten 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRJPPEN 

1. - Algemene begrippen - Burger
lijk Wetboek, art. 1722 - Toepassings
vereisten. 

De bepaling van art. 1722 B.W. impli
ceert dat de huurder slechts geheel of 
ten dele van zijn verplichtingen wordt 
bevrijd, wanneer de beroving van het ge
not van het goed voortvloeit uit de onmo
gelijkheid voor de verhuurder, wegens 
toeval of overmacht, het in de huurover
eenkomst beloofde genot te verschaffen. 

17 september 1982 86 

2. - Algemene begrippen - Wet van 
27 dec. 1977 tot regeling voor 1978 van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
art. 2, § 1 - Bepaling toepasselijk niette
genstaande enige daarmee strijdige over
eenkomst. 

Art. 2, § 1, wet van 27 dec. 1977 tot re
geling voor 1978 van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroercnd goed verlenen, luidens het
welk het bedrag van de huur, de cijns, 
de canon of de vergoeding betreffende 
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de verhuring of overeenkomst voor de 
periode van 1 jan. tot 31 dec. 1978 niet 
hoger mag zijn dan het bedrag zoals het 
op 30 nov. 1977 voortvloeit uit de bepalin
gen van de wet van 24 dec. 1976 betref
fende het behoud van de tewerkstelling, 
de koopkracht en het concurrentievermo
gen van de economie, verhoogd met 
5 pet., is toepasselijk niettegenstaande 
enige daarmee strijdige wettelijke, regle
mentaire of contractuele bepaling. 

30 september 1982 163 

3. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Wetten van 23 dec. 1980 en 
24 dec. 1981 tot tijdelijke regeling van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen 
- Bepalingen die de huurprijzen beper
ken en de huur- en andere overeenkom
sten van rechtswege verlengen - Bepa
Jingen van openbare orde. 

De bepalingen van de wetten van 
23 dec. 1980 en 24 dec. 1981 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen, die de huurprijzen 
beperken en de huur- en andere desbe
treffende overeenkomsten van rechtswe
ge verlengen, raken de wezenlijke belan
gen van de Staat of stellen in het 
privaatrecht de beginselen vast waarop 
de economische orde van de maatschap
pij gegrondvest is; zij zijn derhalve van 
openbare orde. 

24 maart 1983 910 

4. - Huurovereenkomst in het alge
meen - Opzegging door de verhuurder 
- Verlenging - Opdracht van de rech
ter. 

Wanneer de huurder die is opgezegd, 
betoogt dat hij recht heeft op de wette
lijke verlenging van de huurovereen
komst, zonder de bepa!ingen te vermel
den van de wet die voor het lopende jaar 
van rechtswege de overeenkomsten 
waarop zij toepasselijk is, verlengt, kan 
de rechter zich niet ertoe beperkende de 
wet toe te passen die van kracht is op de 
datum waarvoor de opzegging is gege
ven, maar moet hij ambtshalve nagaan 
of de huurder niet ook aanspraak kan 
maken op het voordeel van de wet die 
van kracht is op het ogenblik van de uit
spraak. (Wetten van 23 dec. 1980 en 
24 dec. 1981 tot tijdelijke regeling van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen.) 

24 maart 1983 910 

5. - Algemene begrippen - Art. 2, § 2. 
b, wet 27 dec. 1977 tot tijdelijke regeling 
van de huur- en andere overeenkomsten 
die het genot van een onroerend goed 
verlenen - Beslissing naar billijkheid 
door de vrederechter - Toepassingsge
bied. 

Art. 2, § 2, b, wet 27 dec. 1977 tot tijde
lijke regeling van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, dat de vrede
rechter toelaat het bedrag van de huur 
te verhogen zo de respectieve sociale toe
standen van de partijen dit vereisen, 
sluit die mogelijkheid niet uit met be
trekking tot de huurovereenkomsten die 
geen beding inhouden dat een verhoging 
van de huur regelt en die van rechtswe
ge verlengd zijn. 

8 april 1983 931 

6. - Huurovereenkomsten in het alge
meen - Wet van 27 december 1977 tot 
regeling voor 1978 van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen, art. 7 
- Voorafgaande oproeping tot verzoe
ning - Draagwijdte van de voormelde 
be paling. 

Wanneer de vordering van de verhuur
der ertoe strekt de huurder te horen ver
oordelen tot het betalen van achterstalli
ge huurgelden op grond van een index
clausule in een onder de wet van 2 de
cember 1977 vallende huurovereenkomst 
en derhalve uitsluitend op het gemeen 
recht steunt, heeft de enkele mogelijk
heid dat er in de loop van de procedure 
een geschil zou kunnen onstaan, over de 
toepassing van voormelde wet, niet tot 
gevolg dat een voorafgaande oproeping 
tot verzoening vereist is. (Art. 7 wet 
27 dec. 1977 .) 

6 mei 1983 1106 

HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van par
tijen. 

7. - Huurovereenkomst - Volkswo
ning - Huisvestingcode - Verplichtin
gen van de huurder - Effectief bewonen 
van de volkswoning. 

Uit de opzet van de Huisvestingscode 
en ult de algemene regels van art. 31 er
van blljkt dat de huur van een volkswo
ning voor de huurder de verplichtmg m-
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houdt de hem krachtens die wetgeving 
toegekende woning effectief te bewonen. 

10 februari 1983 751 

8. - Huishuur - Verhuring van een 
volkswoning - Waning geruime tijd on
bewoond gebleven door de huurder -
Grove tekortkoming aan een wezenlijke 
verbintenis uit de huurovereenkomst. 

De huurder van een volkswoning is, 
o.m. als tegenprestatie voor de voordelen 
die hij geniet, verplicht persoonlijk en 
effectief de hem toegekende waning te 
bewonen; de rechter verantwoordt der
halve niet naar recht de afwijzing van de 
vordering tot ontbinding van de huur 
van een volkswoning, wanneer hij beslist 
dat, al heeft de huurder geruime tijd de 
waning niet bewoond, zulks tach geen 
grove tekortkoming is aan zijn verplich

pacht waarvan het bestaan niet ontkend 
wordt en die reeds ten uitvoer is ge
bracht - Toepassing van het gemene 
recht - Artikel 1715 B. W 

Wanneer een pachtovereenkomst zon
der geschrift is aangegaan, mag het be
wijs van de aanvangsdatum van de 
pacht, waarvan het bestaan niet ontkend 
wordt en die reeds ten uitvoer is ge
bracht, door de verpachter geleverd wor
den met toepassing van het gemene 
recht, hetzij door een geschrift, hetzij 
door een begin van schriftelijk bewijs, 
aangevuld door getuigen of vermoedens. 
(Art. 1715 B.W.) 

11 maart 1983 858 
Afdeling 2. - Verplichtingen van par

tijen. 

Afdeling 3. - Onderverhuring. 
tingen. 

10 februari 1983 
Afdeling 3. - Onderverhuring. 

12. - Pacht - Onderpacht zonder 751 schriftelijke toestemming van de ver
pachter - Geldigheid - Gevolgen. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 

HOOFDSTUK III 

PACHT 

Art. 30 Pachtwet, luidens hetwelk de 
pachter van landeigendom het gepachte 
goed noch geheel noch ten dele in onder
pacht mag geven zonder schriftelijke toe-
stemming van de verpachter, stelt de 
rechtsbetrekkingen vast tussen verpach
ter en pachter; een dergelijke overeen-

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge- komst kan dus zonder schriftelijke toe-
ving. stemming vanwege de verpachter rechts

geldig worden gesloten, doch in dat geval 
9. - Landpacht - Begrip. kan zij aan laatstgenoemde niet worden 

. pe re~hter verantwoordt naar recht tegengeworpen. 
ZlJn beshssmg dat voor een onroerend 

3 
b 

1982 
9 

goed geen pachtovereenkomst is gesloten septem er 
in de zin van art. 1 Pachtwet, als hij I Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
vaststelt dat dit goed niet hoofdzakelijk 
voor een landbouwbedrijf wordt ge- Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.). 
bruikt. 13. - Pacht - Opzegging door de ver-

23 september 1982 126 pachter - Exploitatie van het pachtgoed 
10. - Pacht - Bewijs van de pacht

overeenkomst - Afdeling van het Bur
gerlijk Wetboek houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder 
art. 3 (wet van 4 nov. 1969, art. 1) - Be
wijs door geschrift. 

De pachtovereenkomst moet krachtens 
art. 3 Pachtwet schriftelijk worden vast-· 
gesteld, onverminderd het recht van de
gene die in het bezit is van een landei
gendom, door aile middelen rechtens het 
bewijs te leveren van het bestaan van de 
pachtovereenkomst en van de pachtvoor
waarden, en het recht van de wederpar
tij door dezelfde middelen het tegenbe
wijs te leveren. 

11 maart 1983 858 

11. - Pacht - Bewijs door de ver
pachter van de aanvangsdatum van de 

door de verpachter - Begrip. 
Onder exploitatie van het pachtgoed, 

in de zin van art. 7, 1°, Pachtwet, wordt 
verstaan een landbouwonderneming 
waarvan de produkten niet uitsluitend of 
hoofdzakelijk worden aangewend voor 
het huishouden van de verpachter, maar 
bestemd zijn voor de verkoop. 

17 maart 1983 880 

14. - Pacht - Opzegging door de ver
pachter voor persoonlijke exploitatie 
Recht op terugkeer van de pachter -
Geen exploitatie - Gewichtige reden -
Begrip. 

Art. 13.1, vervat in art. 1 Pachtwet, 
wordt geschonden door de beslissing die 
de terugkeer beveelt van de pachter die 
het goed heeft ontruimd mgevolge een 
opzegging voor persoonhjke explmtatle, 
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omdat het goed niet binnen de voorge
schreven termijnen wordt geexploiteerd 
en de redenen, die worden aangevoerd 
door de persoon die als aanstaande ex
ploitant is aangewezen om aan de wette
lijke sanctie te ontkomen, geen geval 
van overmacht vormen. 

15 april 1983 976 

Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

15. - Pacht - Verkoop uit de hand 
van het gepachte goed - Verkoop met 
miskenning van het recht van voorkoop 
van de pachter - Rechtsvordering tot 
naasting en indeplaatsstelling - Verja
ring van de rechtsvordering door verloop 
van drie maanden te rekenen van de 
kennisgeving van de verkoop - Kennis
geving - Begrip. 

Wanneer art. 51, vierde lid, vervat in 
art. I Pachtwet 4 nov. 1969, bepaalt dat, 
bij verkoop uit de hand, de rechtsvorde
ring tot naasting en indeplaatsstelling 
verjaart « door verloop van drie maan
den te rekenen van de kennisgeving van 
deze verkoop aan de pachter », verwijst 
het noodzakelijkerwijze naar de kennis
geving van de verkoop, zoals die is gere
geld in art. 48.1, vijfde lid, van dezelfde 
wet, dat wil zeggen de kennisgeving die 
na het verlijden van de akte van verkoop 
wordt gedaan door de instrumenterende 
ambtenaar, met vermelding van de prijs 
en de voorwaarden van de verkoop. 

12 november 1982 356 

HOOFDSTUK IV 
HANDELSHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

16. - Handelshuurovereenkomst -
Goederen die dee] uitmaken van het 
openbaar domein - Goederen die niet in 
huur kunnen worden gegeven. 

Goederen die tot het openbaar domein 
behoren, kunnen niet in huur worden ge
geven en komen derhalve niet voor han
delshuur in aanmerking. 

2 september 1982 

17. - Handelshuur - Hernieuwing 
van de huur overeenkomstig art. 20 van 
de wet van 30 april 1951 - Toepassing 
van de wetten van 30 maart en 24 de
cember 1976 op de basishuurprijzen en 
de periodieke aanpassingen. 

Uit het geheel van de bepalingen van 
de artt. 5, 6 en 7 van de wet van 24 dec. 
1976 betreffende het behoud van de 
tewerkstelling, de koopkracht en het con
currentievermogen van de economie, en 

van art. 38, § 1, van de wet van 30 maart 
1976 betreffende de economische herstel
maatregelen, volgt dat de handelshuur
overeenkomst die tussen partijen is her
nieuwd overeenkomstig art. 20 van de 
wet van 30 april 1951, oak a! is ze onder
worpen aan de bijzondere regeling waar
in deze wet voorziet, niet buiten de toe
passing valt van de uitzonderingsbepalin
gen van de wetten van 30 maart en 
24 december 1976 houdende tijdelijke be
perking van het door de partijen vastge
stelde bedrag van de basishuurprijs en 
van de door hen overeengekomen perio
dieke aanpassingen. 

28 oktober 1982 313 

18. - Handelshuur Handelshuur-
wet, art. 2, 1a - Draagwijdte. 

Naar luid van art. 2, 1 a, Handelshuur
. wet zijn de bepalingen van die wet niet 
van toepassing op de huur die, wegens 
de aard of de bestemming van het goed 
of volgens de gebruiken, normaal wordt 
toegestaan voor minder dan een j aar; 
ook wanneer een huur van een jaar of 
meer wordt bedongen, belet dit niet dat 
voormeld artikel 2, 1 a, toepassing vindt 
indien naar de normale gang van zaken 
in zodanige geval de huur, wegens de 
aard of de bestemming van het goed of 
volgens de gebruiken, wordt toegestaan 
voor minder dan een jaar; niet de bedon
gen huurtijd maar de door de wet be
paalde objectieve criteria zijn beslissend; 
het sluiten van achtereenvolgende huur
overeenkomsten, het doen van investe
ringen door de huurder en/of het exploi
teren van een handelszaak in het ge
huurde goed zijn evenmin beslissend. 

25 maart 1983 913 

19. - Handelshuur - Handelshuur
wet, art. 3, vierde lid - Draagwijdte. 

De bepaling van artikel 3, vierde lid, 
van de Handelshuurwet, luidens welke 
partijen te allen tijde de lopende huur 
kunnen beeindigen, op voorwaarde dat 
hun akkoord wordt vastgesteld bij een 
authentieke akte of bij een verklaring 

. voor de rechter afgelegd, sluit het be
wijs, opgeleverd door de uitvoering van 
een be8indigingsovereenkomst, tussen 
partijen gesloten buiten die voorwaarde, 
niet uit. 

27 mei 1983 1183 

20. - Handelshuur - Kampeerterrein 
- Diensten en leveringen - Bijzaak 
van de verhuring - Geen handelshuur
overeenkomst. 

De Handelshuurwet 30 april 1951 is 
niet toepasselijk op de verhuring van 
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een kampeerterrein wanneer de diensten 
en leveringen aan de kampeerders 
slechts een bijzaak zijn van de verhu
ring. 

16 juni 1983 1276 
Afdeling 2. - Verplichtingen van par

tijen. 

21. - Handelshuur - Duur - Bereke
ning. 

De regel dat de duur van de handels
huur niet korter mag zijn dan negen 
j aar wordt niet geschonden door de 
rechter die beslist dat de huurder die 
reeds aanspraak heeft gemaakt op uit
voering bij ekwivalent voor een huurpe
riode, de uitvoering in natura nog enkel 
van het resterende dee! van de negenja
rige periode kan vorderen. (Art. 3, eerste 
lid, wet 30 april 1951.) 

15 oktober 1982 246 

22. - Handelshuurovereenkomst -
Verplichtingen van de huurder - Be
grip. 

De artt. 1717 B.W. en 10 en 11 Han
delshuurwet stellen de rechtsgevolgen 
van de overdracht van de huur niet af
hankelijk van de reele uitvoering van de 
overdracht. 

27 mei 1983 1190 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur

overdracht. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, enz.) 

23. - Handelshuur - Huurhernieu
wing - Weigering de huur te hernieu
wen volgens de rechter ongegrond -
Recht van de verhuurder andere voor
waarden voor te stellen of zich te heme
pen op het aanbod van een derde - Ter
mijn - Aanvang. 

W anneer de vrederechter, uitspraak 
doende in eerste aanleg, de weigering 
van de verhuurder om toe te stemmen in 
de huurhernieuwing ongegrond verklaart 
en zegt dat de huur ten behoeve van de 
huurder wordt hernieuwd, beschikt de 
verhuurder over een termijn van een 
maand om andere voorwaarden of het 
aanbod van een derde ter kennis te 
brengen; die termijn loopt vanaf de bete
kening van het vonnis en de betekening 
ervan blijft noodzakelijk zelfs wanneer 
de verhuurder, wanneer de vrederechter . 
voortij dig heeft beslist dat de huur " on
der de bestaande voorwaarden » wordt 
hernieuwd, berust in de hernieuwing en 
zijn boger beroep beperkt tot het be
schikkende gedeelte waarin wordt ge
zegd dat de huur onder de bestaande 

voorwaarden wordt hernieuwd. (Artt. 14 
en 24 Handelshuurwet 30 april 1951.) 

14 oktober 1982 233 

24. - Handelshuur - Wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuurovereen
komsten, gewijzigd bij de wet van 29 ju
ni 1955- Uitzettingsvergoeding- Doel. 

De Handelshuurwet heeft de bescher
ming van de handelszaak tot doe!; de uit
zettingsvergoeding, zoals zij door die wet 
is geregeld, beoogt de huurder te vergoe
den voor het verlies van de handelszaak 
als gevolg van de uitzetting; in de geval
len waarin de wet ook de niet-eigenaars 
van de handelszaak toelaat een rechts
vordering tot het bekomen van een l!it
zettingsvergoeding in te stellen, is het 
nog om de eigenaar van de handelszaak 
te behoeden en hem in de mogelijkheid 
te stellen voor het verlies van zijn han
delszaak vergoed te worden. 

12 november 1982 350 

25. - Handelshuur - Wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuumvereen
komsten, gew. bij de wet van 29 juni 
1955, artt. 25. :f>, en 26 - Huurder die de 
handelszaak, waarvan hij eigenaar was, 
heeft vervreemd als gevolg van de opzeg
ging - Behoud van het recht op de uit
zettingsvergoeding bepaald bij de voor
melde artt. 25, :J>, en 26. 

Wanneer de huurder eigenaar is van 
de handelszaak en hij, met toepassing 
van de artt. 25, 3°, en 26 Handelshuur
wet, recht heeft op drie j aar huur, even
tueel vermeerderd met een bedrag, toe
reikend om de veroorzaakte schade ge
heel te vergoeden, omdat de verhuurder, 
zonder van een gewichtige reden te doen 
blijken, het voornemen op grond waar
van hij de huurder uit het goed heeft 
kunnen zetten, niet ten ui tvoer heeft ge
bracht binnen zes maanden, kan hij het 
recht op uitzettingsvergoeding hebben 
behouden hoewel hij overigens de han
delszaak heeft vervreemd, indien die ver
vreemding is veroorzaakt door de opzeg
ging. 

12 november 1982 350 

26. - Handelshuur Weigering de 
huur te hernieuwen overeenkomstig 
art.16, IV, Handelshuurwet - Rechtsvor
dering tot betaling van de uitzettingsver
goeding krachtens die bepaling - Aan 
vangspunt van de in art. 28 van de 
Handelshuurwet bepaalde term1jn voor 
het instellen van die rech tsvordering 

Zo, m het b!J art 16, IV, van de Han
delshuurwet bepaalde geval, het recht 
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van de huurder op uitzettingsvergoeding 
ontstaat bij de weigering van huurher
nieuwing en de huurder derhalve vanaf 
die weigering een geding kan voeren 
over het recht op en het bedrag van die 
vergoeding, wordt zij nochtans pas eis
baar bij het verstrijken van de huurover
eenkomst; hieruit volgt dat de termijn 
van een jaar waarbinnen, krachtens 
art. 28 van de Handelshuurwet, de 
rechtsvordering tot betaling van de uit
zettingsvergoeding moet worden inge
steld, geen aanvang neemt v66r de uit
zetting. 

17 december 1982 526 

27. - Huurovereenkomst Handels-
huur - Recht op huurhernieuwing -
Recht verleend op voorwaarde aileen dat 
de gedreven handel blijft voortbestaan. 

Art. 13 Handelshuurwet volgens het
welk de huurder in beginsel de hernieu
wing van zijn huurovereenkomst kan 
verkrijgen, beoogt de bescherming van 
de handelszaak; het recht op hernieu
wing vervalt dus wanneer de huurder, 
zonder toestemming van de verhuurder, 
een andere handel wil drijven dan de be
staande; zulks geldt oak wanneer in de 
oorspronkelijke overeenkomst de be
stemming van de verhuurde plaatsen en
kel wordt aangegeven door de vermel
ding dat zij « voor handelsdoeleinden 
bestemd zijn "· 

6 januari 1983 583 

28. - Handelshuur Huurhernieu-
wing geweigerd - Uitwinningsvergoe
ding - Aanvang van de termijn voor de 
rechtsvordering tot betaling van een uit
winningsvergoeding. 

De rechtsvordering tot betaling van de 
uitwinningsvergoeding waarvan sprake 
is in art. 25, eerste lid, 2°, Handelshuur
wet moet worden ingesteld binnen een 
j aar te rekenen van het feit waarop de 
vordering is gegrond, t.w. het einde van 
de huurovereenkomst tussen de huurder 
en de verhuurder. 

14 januari 1983 654 

29. - Handelshuur - Voornemen aan
gevoerd door de verhuurder om de huur
hernieuwing te weigeren, niet ten uit
voer gebracht binnen de wettelijke ter
mijn - Reden aangevoerd door de 
verhuurder om het niet ten uitvoer bren
gen van dat voornemen te verantwoor
den - Bestaan en gewichtigheid - Fei
telijke beoordeling door de feitenrechter 
- Grenzen. 

Hoewel de feitenrechter in feite het 
bestaan en de gewichtigheid beoordeelt 

van de reden die door de verhuurder 
wordt aangevoerd ter verantwoording 
van het niet ten uitvoer brengen van het 
voornemen waarop de weigering om de 
huur te hernieuwen, was gegrond, kan 
zijn beslissing enkel naar recht uit de 
omstandigheden van de zaak worden af
geleid indien zij, met toepassing van 
art. 25, 3°, Handelshuurwet, rekening 
houdt met het voornemen dat de ver
huurder, op het ogenblik van de weige
ring de huur te hernieuwen, in staat 
heeft gesteld de huurder uit te zetten; de 
rechter die vaststelt dat de verhuurder 
op het ogenblik van de weigering de 
huur te hernieuwen werkelijk het voor
nemen had het goed zelf weder op te 
bouwen als kantoorruimte, kan de ge
wichtige reden die de verhuurder aan
voerde om het niet ten uitvoer brengen 
van zijn voornemen te verantwoorden, 
ten deze de goedkeuring van een gewest
plan dat bepaalt dat op de plaats van het 
litigieuze pand woonhuizen zullen wor
den gebouwd, niet verwerpen op grand 
dat de weigering de huur te hernieuwen 
enkel het voornemen vermeldde het goed 
weder op te bouwen zonder te verduide
lijken dat het om een kantoorruimte 
ging, en evenmin op grand van omstan
digheden die met de weigering de huur 
te hernieuwen, niets te maken hebben, 
zoals de latere weigering het verder pre
cair gebruik van het goed door de huur
der toe te staan. 

28 april 1983 1061 

30. - Handelshuur Handelshuur-
wet, art. 3, vierde lid - Rechter die de 
overeenkomst tot beeindiging van de 
handelshuur bewezen verklaart op grand 
van een door vermelde bepaling niet toe
gelaten bewijsmiddel - Onwettige be
slissing. 

Onwettig is de beslissing die de over
eenkomst tot beeindiging van een han
delshuur bewezen verklaart op grand 
van een door artikel 3, vierde lid, van de 
Handelshuurwet niet toegelaten bewijs
middel. 

27 mei 1983 1183 

HOOFDSTUK V 

ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

HUWELIJK 
1. - Wederzijdse rechten en verplich

tingen van de echtgenoten - Vordering 
gegrond op art. 223 B. W. - Beschikking 
van de vrederechter - Hoger beroep -
Termijn. 
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Tijdig ingesteld is het hager beroep 

dat op 23 juli 1981 is ingesteld tegen een 
beschikking van de vrederechter, gewe
zen overeenkomstig art. 1253quater 
Ger.W., wanneer van de beschikking 
door de griffier aan beide echtgenoten 
kennis is gegeven op 23 juni 1981. 
(Artt. 52 tot 54 Ger.W.} 

24 december 1982 572 

2. - Wederzijdse rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Dringende 
voorlopige maatregelen Burgerlijk 
Wetboek, art. 223 - Indiening achteraf 
van een verzoekschrift tot echtscheiding 
- Bevoegdheid van de vrederechter -
Grenzen. 

De dringende voorlopige maatregelen 
die de vrederechter heeft bevolen binnen 
de grenzen van de hem bij art. 223 B.W. 
toegekende bevoegdheidheid, blijven, 
niettegenstaande indiening 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 kart geding een beslissing 
heeft gewezen, tenzij die maatregelen 
een einde nemen door het verstrijken 
van de door de vrederechter vastgestelde 
termijn. 

25 mei 1983 1181 

3. - Wederzijdse rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Burgerlijk 
Wetboek, art. 223 - Dringende voorlopi
ge maatregelen - Maatregelen door de 
vrederechter genomen Indiening 
achteraf van een verzoekschrift tot echt
scheiding - Gevolg - De door de vrede
.rechter bevolen maatregelen blijven uit
voerbaar - Grenzen. 

De dringende voorlopige maatregelen 
die de vrederechter heeft bevolen binnen 
de grenzen van de hem bij art. 223 B.W. 
toegekende bevoegdheidheid, blijven, 
niettegenstaande indiening 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 kart geding een beslissing 
heeft gewezen, tenzij die maatregelen 
een einde nemen door het verstrijken 
van de door de vrederechter vastgestelde 
termijn. 

25 mei 1983 1181 

HUWELIJKSCONTRACT 

Wettelijk stelsel - Ontbinding van het 
huwelijk - Vordering tot echtscheiding 
ingesteld v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 14 juli 1976 betreffende de 

wederzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten en de huwelijksver
mogensstelsels - Toepasselijke regels. 

Het vonnis of het arrest, waarbij de 
echtscheiding wordt toegestaan, werkt 
ten aanzien van de echtgenoten, wat hun 
goederen betreft, terug tot op de dag van 
de vordering (art. 1278 Ger.W.); wanneer 
die vordering is ingesteld v66r de inwer
kingtreding van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van de echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, geschiedt de 
vereffening en verdeling van de wette
lijke gemeenschap volgens de regels in
zake de huwelijksvermogensstelsels die 
toepasselijk waren ten tijde van de vor
dering, o.a. art. 1463 (oud} B.W. voor de 
gevallen waarin wordt beschouwd dat de 
vrouw van de gemeenschap afstand 
heeft gedaan. 

13 mei 1983 1130 

I 

INDEPLAATSSTELLING 
1. - Sluiting van ondernemingen 

Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla·· 
gen Werknemers - Betaling van voorde· 
len bepaald in art. 2 wet 30 juni 1967 -
Indeplaatsstelling van het Fonds in de 
rechten van de werknemer - Samen
loop van het voorrecht van de werkne
mer en van het voorrecht van het Fonds 
-Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers 
dat in de rechten treedt van de werkne
mer aan wie het voordelen, bepaald in 
art. 2 wet 30 juni 1967, heeft betaald, kan 
de werknemer zijn rechten, voor wat 
hem nog verschuldigd blijft, bij voorrang 
boven het Fonds uitoefenen. (Art. 8 wet 
30 juni 1967 .) 

6 december 1982 478 
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2. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van de 
voordelen bedoeld bij art. 2 wet 30 juni 
1967 - Indeplaatsstelling van het Fonds 
in de rechten van de werknemer - Ge
volgen voor de rang van het voorrecht 
van de werknemer voor het saldo van 
het hem verschuldigde bedrag, in samen
Ioop met het voorrecht van het Fonds 
voor het aan de werknemer betaalde be
drag- Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3"bis, Hypotheekwet, met 
bet voorrecht van bet Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers, dat 
in de rechten treedt van de werknemer 
aan wie het een dee! van de bedragen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 heeft 
betaald, kan de werknemer zijn rechten, 
voor wat hem nag verschuldigd blijft, bij 
voorrang hoven het Fonds uitoefenen. 
(Art. 8 wet 30 juni 1967 .) 

23 december 1982 555 

3. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van voorde
len bedoeld in art. 2 wet van 30 juni 1967 
- lndeplaatsstelling van het Fonds in de 
rechten van de werknemer - Voorrecht 
van de werknemer voor het hem ver
schuldigde saldo en voorrecht van het 
Fonds voor het aan de werknemer be
taalde bedrag - Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van bet Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat in de rechten treedt van de werkne
mer aan wie het een dee! van de bedra
gen, bedoeld in art. 2 wet van 30 juni 
1967, heeft betaald, kan de werknemer 
zijn rechten, voor wat hem nog verschul
digd blij£t, bij voorrang boven bet Fonds 
uitoefenen. (Art. 8 wet van 30 juni 1967.) 

27 januari 1983 712 

4. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Uitkering door een verzekerings
instelling - Geschil tussen de vermoede
lijke veroorzaker van de schade tot 
vergoeding waarvan de uitkering is toe
gekend, enerzijds, en de getroffene, 
rechthebbende op de uitkering, en de 
verzekeringsinstelling, anderzijds - Ver
zekeringinstelling rechtens in de plaats 

getreden van de rechthebbende - Ge
volg - Onsplitsbaar geschil. 

Het geschil tussen de vermoedelijke 
veroorzaker van de schade en de getrof
fene en diens verzekeringsinstelling, die 
hem een ziekte- en invaliditeitsuitkering 
heeft toegekend tot volledige of gedeelte
lijke vergoeding van de schade, is on
splitsbaar, aangezien de verzekeringsin
stelling rechtens in de plaats is getreden 
van de getroffene, rechthebbende op de 
uitkering, zodat de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden beslis
singen waartoe bet geschil aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk zou zijn. 
(Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde lid, 
Z.I.V.-wet 9 aug. 1963.) 

7 april 1983 924 

5. - Arbeidsongeval Overheids-
sector - Omvang van de indeplaatsstel
Jing. 

Degene die aansprakelijk is voor een 
ongeval en zijn verzekeraar kunnen te
gen de rechtspersoon of instelling die 
met toepassing van de wet van 3 juli 
1967 gesubrogeerd is in de rechten van 
de getroffene, de verweermiddelen en ex
cepties, met inbegrip van de exceptie 
van bet gewijsde, aanvoeren die zij te
gen de rechtsvordering van de getroffene 
konden opwerpen. 

30 mei 1983 1195 

INKOMSTENBELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(annaliteit, gelijkheid, realiteit, Jegali
teit, enz.) 

HOOFDSTUK II. - Personenbelasting 
Afdeling 1. Belastingplichtigen -

Rijksinwoner. 
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 

goederen. 
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 

goederen. 
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. 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 personenennoot

schappen onderworpen aan per
sonenbelasting. 
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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 be

lastbaar 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 

HOOFDSTUK VI. - Voorheffingen en 
belastingkrediet 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. 
Afdeling 2. - Roerende voorheffing. 
Afc\eling 3. - Bedrijfsvoorheffing. 
Afdeling 4. - Aanrekening en terugbeta-

ling van de voorheffingen. 
Afdeling 5. - Belastingkrediet. 

Afdeling 11. - Beslissing van de di
recteur. 

Afdeling 12. - Ontheffing. 

HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor 
het hoi van beroep 

HOOFDSTUK iX. 
sa tie 

Voorziening in cas-

HOOFDSTUK X. - Rechten en voor
rechten van de Schatkist 

HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inko
men 

HOOFDSTUK XII. - Internationale ver
dragen 

HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r 
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastin
gen 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, 
GELIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
ENZ.) 

HOOFDSTUK II 
PERSONENBELASTING 

Afdeling 1. - Belastingplichtigen 
Rijksinwoner. 

1. - Personenbelasting - Belastingc 
plichtige met woonplaats in Belgie - Be
grip. 

In de zin van art. 3 W.I.B. is de woon
plaats een feitelijke woonplaats die 
noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt 
door een bepaalde bestendigheid of con
tinu!teit en is de zetel van het fortuin c}e 
plaats van waaruit het fortuin wordt b<'
heerd en die door een bepaalde eenheid 
wordt gekenmerkt. 

30 juni 1983 1344 

HOOFDSTUK VII. - Aanslagprocedure 
Afdeling 1. Aanslagtermijnen. 
Afdeling 2. - Belastingaangifte. 
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 
Afdeling 4. - Aanslagbiljet. Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
Afdeling 5. - Wijziging door de adminis- goederen. 

tratie van een aangifte. 2. _ Personenbelasting - Vennoot-
Afdeling 6. - Fiscale commissie. schapsbelasting - Inkomsten uit onroe-
Afdeling 7. - Aanslag· van ambtswege. rende goederen - Vrijstelling - Wet-
Afdeling 8. - Bewijsvoering. boek van Inkomstenbelastingen, art. 8 -

§ 1. Geschriften. Geen winstoogmerk - Begrip. 
§ 2. Vermoedens. Het nastreven van winstoogmerk volgt 
§ 3. Tekenen of indicien van gegoed- niet noodzakelijk uit de omstandigheid 

heid. dat een belastingplichtige die, zoals i.e. 
§ 4. Vergelijking met soorgelijke be- 1 zijn onroerend goed aan onderwijsdoel-

lastingplichtigen. I einden besteedt, een voordeel geniet in 
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad- de vorm van een forfaitair bepaalde ge-

ministratieve boeten, straffen. bruiksvergoeding, zelfs wanneer die ge-
Afdeling 10. - Bezwaar bruiksvergoeding voor het jaar waarin 
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zij werd ontvangen, niet slechts een 
« kostendekkende vergoeding » is -
d.w.z. een vergoeding die meer bedraagt 
dan de kosten die tijdens datzelfde jaar 
gedaan werden, mits het bewijs wordt 
geleverd dat die gebruiksvergoeding uit
sluitend het instandhouden en uitbreiden 
van dat onderwijs tot doe! heeft en geen 
verdoken winst uitmaakt. 

3 mei 1983 1084 

3. - Personenbelasting Inkomsten 
uit onroerende goederen - Onroerend 
goed in huur gegeven aan een vennoot
schap - Bedrag van het belastbaar in
komen. 

Een handelsvennootschap die een huur 
aangaat om een personeelslid een wa
ning ter beschikking te stellen, doet 
zulks in het kader van haar be
roepswerkzaamheid, ook a! wordt in het 
gehuurde goed zelf geen beroepsactivi
teit uitgeoefend; wettig is derhalve de be
slissing dat die huur valt onder art. 7, 
§ 1, 1°, b, W.I.B., zoals het van toepassing 
was v66r de wijziging ervan bij de wet 
van 19 juli 1979. 

3 juni 1983 1230 
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 

goederen. 

Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 

4. - Personenbelasting - Belastbare 
winsten van een handelsonderneming -
Bedragen gebruikt voor de uitbreiding 
vsn de onderneming - Begrip. 

Als belastbare winsten van een han
delsonderneming worden aangemerkt de 
bedragen die een makelaar in onroeren
de goederen gebruikt tot uitbreiding van 
zijn onderneming door de aankoop van 
gronden met het oog op wederverkoop, 
evenals de bijkomende kosten waardoor 
de aankoop mogelijk was, zoals de regis
tratierechten en de notariskosten, wan
neer de genoemde goederen niet in de 
loop van het belastingjaar zijn verkocht. 
(Art. 22, 4°, W.I.B.) 

7 oktciber 1982 217 

§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 

§ 6. Meerwaarden. I 
5. - Personen- en vennootschapsbelas

ting - Bedl'ijfsbelasting - Meerwaar
den - Begrip. 

Ingevolge art. 21 W.I.B. moeten de ver
meerderingen van activa, die voor het 
uitoefenen van een beroepswerkzaam
heid worden gebruikt, met inbegrip van 
de vermeerderingen die voortvloeien uit 
gerealiseerde meerwaarden, mede als 
grondslag van de belasting worden gena
men. 

3 juni 1983 1226 

6. - Personen- en vennootschapsbelas
ting - Bedrijfsbelasting - Vastgoed
handelaar - Meerwaarde van een on
roerend goed - Afzonderlijke aanslag
voet. 

Hoewel de winsten, door vastgoedhan
delaars op onroerende goederen verwe
zenlijkt of uitgedrukt, als meerwaarden 
in de zin van art. 21 W.I.B. worden be
schouwd, zijn ze niettemin aan de globa
!isatie van de inkomsten onttrokken en 
zijn ze aan een afzonderlijke aanslag
voet, bepaald in art. 93 W.I.B., onderwor
pen; die regel geldt oak voor handels
vennootschappen. 

3 juni 1983 1226 
§ 7. Bedrijfslasten. 

§ 8. Andere aftrekbare posten. 

§ 9. Bedrijfsverliezen. 

§ 10. Inkomsten uit personenvennoot
schappen onderworpen aan per
sonenbelasting. 

Mdeling 5. - Diverse inkomsten. 

Mdeling 6. - Van het totaal belastbaar 
netto-inkomen aftrekbare lasten. 

Mdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 
echtgenoten en hun kinderen. 

Mdeling 8. - Berekening van de aan
slag. 

§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 

7. - Personenbelasting - Berekening 
van de aanslag - Aftrek wegens gezins
Jasten - Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, art. 82, § 1 - « Gezin » - Be
grip. 

Het begrip « gezin » in art. 82, § 1, 
W.I.B. moet in zijn gewone betekenis 
worden begrepen; het wijst op een feite
lijke toestand die gekenmerkt wordt 
door een huiselijk samenleven en -wo
nen, zonder tijdelijke onderbrekingen uit 
te sluiten. 

17 september 1982 78 

§ 2. Voorafbetalingen. 

§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 
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HOOFDSTUK III 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Vaststelling van het be
lastbaar netto-inkomen. 

§ 1. Winsten. 

8. - Vennootschapsbelasting - Vast
steJJing van het totaal belastbaar netto
inkomen - Winsten - Schuldvordering 
opeisbaar op termijn - Bedrag van de 
win st. 

Winsten van nijverheids-, handels- en 
landbouwbedrijven, als bedoeld in de 
artt. 20 en 21 W.I.B. en die bestaan in 
een schuldvordering, zijn in beginsel on
derworpen aan de inkomstenbelasting 
voor hun werkelijke waarde in de loop 
van het jaar tijdens hetwelk de schuld
vordering is ontstaan; in het geval van 
een zekere schuldvordering, die geen in
terest oplevert, doch die pas op termijn 
opeisbaar is, moet de belasting worden 
vastgesteld op grond van de werkelijke 
waarde van de schuldvordering, op het 
moment dat ze in het vermogen van de 
belastingplichtige komt, namelijk haar 
nominale waarde, min het disconto. 

28 oktober 1982 311 

9. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, art. 24 - Vennootschapsbelasting 
- Abnormale voordelen verleend door 
een onderneming aan een andere onder
neming die in Belgie is gevestigd, maar 
die zich in een band van wederzijdse af
hankelijkheid bevindt ten aanzien van 
een in het buitenland gevestigde onder
neming - Gevolgen. 

Wanneer abnormale of goedgunstige 
voordelen aan een Belgische onderne
ming worden verleend, al verkeert deze 
onderneming in een band van wederzijd
se afhankelijkheid met een buitenlandse 
onderneming, vallen deze voordelen niet 
onder art. 24, eerste lid, W.I.B., maar zijn 
zij eventueel belastbaar ten laste van 
de Belgische onderneming die ze geniet, 
met toepassing van art. 53 van genoemd 
wetboek. 

3 december 1982 465 

§ 2. Meerwaarden. 

§ 3. Bedrijfslasten. 

10. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het totaal netto belastbaar 
inkomen - Bedrijfslasten en -uitgaven 
- W.I.B., art. 47, § 1, tweede lid, v66r de 
wijziging bij de wet van 5 jan. 1978 -
Individuele fiches en samenvattende op-

gaven van de aan het personeel betaalde 
bezoldigingen - Term1j'n waarb1'nnen 
die stukken moeten worden ingediend. 

Art. 47, § 1, tweede lid, W.I.B., zoals 
het luidde v66r de wijziging bij de wet 
van 5 jan. 1976, bepaalde dat de lasten 
bestaande uit bezoldigingen slechts 
mochten worden afgetrokken voor zover 
daaromtrent bewijs werd verstrekt door 
overlegging van individuele fiches en sa
menvattende opgaven opgesteld overeen
komstig de bepalingen tot uitvoering van 
art. 220 van genoemd wetboek, aange
zien die tekst niet gewaagt van enige 
termijn waarbinnen die stukken moeten 
worden ingediend, volstond dat die inle
vering geschiedde binnen een termijn 
die de administratie de mogelijkheid liet 
de aanslag te verrichten in de persoon 
van de genieters van de inkomsten. 

18 februari 1983 789 
§ 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 RECHTSPERSONEN 

HOOFDSTUK V 

NIET-VERBLIJFHOUDERS 

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. 

Afdeling 2. 

Aanslagtermijnen. 

Belastingaangifte. 
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Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. heeft genoten, kan uit feitelijke vermoe

11. - Aanslag en inkohiering - Subsi
diaire aanslag - Bevoegdheid van het 
hof van beroep. 

dens worden afgeleid. 
17 september 1982 79 

§ 3. Tekenen of indicien van gegoed
heid. Uit de artt. 258, 259 en 261 W.I.B. volgt 

dat de administratie, wanneer zij een 
subsidiaire aanslag verricht, enkel het 14. - Personenbelasting - Bedrijfsin
bestaan van een fiscale schuld van de komsten - Bewijs - Tekenen en indi
belastingplichtige vaststelt, terwijl het, ciiin van gegoedheid - Vermoeden juris 
in afwijking van art. 207 W.I.B., aan het tantum - Gevolg. 
hof van beroep toekomt, indien het de Art. 247 W.I.B. stelt een vermoeden ju
oorspronkelijke aanslag vernietigt, even- ris tantum in omtrent de herkomst zo 
tueel de subsidiaire aanslag uitvoerbaar van de geldsommen die de belasting
te verklaren, na de wettigheid en de ge- plichtige tijdens het belastbaar tijdperk 
grondheid ervan te hebben onderzocht. besteedt aan uitgaven die normaal be-

3 juni 1983 1232 kostigd worden door courante inkomsten 

I 
tijdens hetzelfde tijdperk als van de 
geldsommen die hij in onroerende goede-

1 
ren investeert; behoudens tegenbewijs 

Afdeling 5. _ Wijziging door de adminis- worden die sommen geacht voort te ko-

1 
men uit belastbare inkomsten, d.w.z. be-

Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 

tratie van een aangifte. drijfsinkomsten verkregen tijdens het 

Afdeling 6. Fiscale commissie. 

Afdeling 7. Aanslag van ambtswege. 

12. - Belastingheffing - Bewijs -
Forfaitaire aanslag - Vereiste. 

Het voordeel van een koopman om 
zijn winstmarge te berekenen op basis 
van het forfaitaire taxatiesysteem wordt 
regelmatig verworpen door de rechter 
die vaststelt dat het door die koopman 
toegepaste forfaitaire taxatiesysteem we
zenlijk verschilt van het wettelijke stel
sel, dat die koopman geen boekhouding 
voert waarin de financiele bewegingen 
va.n zijn bedrijf met de vereiste nauw
keurigheid zijn opgenomen en dat, bij 
ontstentenis van precieze gegevens be
treffende het werkelijk verkoopdebiet en 
van aile duidelijke inlichtingen betreffen
de de commercialisatiekosten, de bereke
ningen van de koopman als hypothetisch 
voorkomen en niet het besluit wettigen 
dat hij het door hem verhandelde rund
en varkensvlees met verlies zou verko
pen. (Art. 248, § 1, W.I.B.) 

16 november 1982 361 

Afdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 

§ 2. Vermoedens. 

13. - Belastingheffing - Bewijs -
Vermoedens. 

Luidens art. 246 W.I.B. kan de admi
nistratie ter bepaling van het bestaan en 
van het bedrag van de belastingschuld 
aile toegelaten bewijsmiddelen aanvoe
ren, met uitzondering van de eed; het be
wijs dat de belastingschuldige inkomsten 

belastbaar tijdperk. 
21 december 1982 540 

15. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bewijs - Tekenen en indi
ciiin van gegoedheid - Beoordeling van 
de bewijswaarde door het hof van beroep 
- Onaantastbare beoordeling. 

Het hof van beroep beoordeelt op on
aantastbare wijze de bewijswaarde van 
de tekenen en indicien door de admi
nistratie aangevoerd overeenkomstig 
art. 247 W.I.B., en ook van de gegevens 
die de belastingplichtige als tegenbewijs 
aanvoert. 

21 december 1982 540 

4. Vergelij king met soortgelijke be
Jastingplichtigen. 

Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad
ministratieve boeten, straffen. 

16. - Personenbelasting - WI.B., 
artt. 334 en 89 - Verhoging van de be
lasting verschuldigd op het niet aangege
ven inkomstengedeelte - Verhoging be
treft de vermeerderde belasting verschul
digd ingeval geen of ontoereikende voor
afbetalingen zijn gedaan. 

Be!astingverhoging als bepaald bij 
art. 334 W.I.B. wordt toegepast op de 
door de belastingplichtige verschuldigde 
belasting, zijnde de belasting op het niet 
aangegeven inkomstengedeelte en, met 
name, op de vermeerderde belasting die 
bij toepassing van art. 89 W.I.B. ver
schuldigd is ingeval geen of ontoereiken
de voorafbetalingen zijn gedaan. 

18 maart 1983 885 
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Afdeling 10. - Bezwaar. 

Afdeling 11. - Beslissing van de di
recteur. 

Afdeling 12. - Ontheffing 

HOOFDSTUK VIII 

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BE
ROEP 

17. - Voorziening voor bet hoi van be
roep - Bevoegdheid van bet hoi van be
roep - Begrip. 

Het hof van beroep dat bevoegd is om 
in eerste en laatste aanleg het beroep 
van de belastingplichtige te behandelen, 
moet, wegens het kenmerk van openbare 
orde van de belasting, in feite en in 
rechte, binnen de perken van het aan
hangig gemaakte geschil, over de zaak 
zelf uitspraak doen, welke ook de nietig
heid is waardoor de aangevochten beslis
sing is aangetast. 

22 april 1983 1034 

HOOFDSTUK IX 

VOORZIENING IN CASSATIE 

18. - Cassatieberoep - Opgave in bet 
verzoekschrift van de geschonden wette
lijke bepalingen - Ontvankelijkheid van 
bet cassatieberoep - Vereisten. 

Niet ontvankelijk inzake directe belas
tingen is het cassatieberoep waarin de 
opgave niet voorkomt van de wettelijke 
bepalingen die zouden geschonden zijn. 
(Art. 289 W.I.B., gew. bij art. 48 wet van 
3 nov. 1976.) 

24 februari 1983 811 

HOOFDSTUK X 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 

SCHATKIST 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAALINKOMEN 

HOOFDSTUK XII 
INTERNATIONALE VERDRAGEN 

HOOFDSTUK XIII 
STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK V.D. 

!NKOMSTENBELASTINGEN 

INTERESTEN 

HOOFDSTUK I. - Gerechtelijke inte
resten 

HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten 

HOOFDSTUK I 
GERECHTELIJKE INTERESTEN 

HOOFDSTUK II 
MORATOIRE INTERESTEN 

1. - Moratoire interest - Burgerlijke 
zaken - Handelsvertegenwoordiger -
Vergoeding wegens uitwinning - Ver
goeding die rechtens interest opbrengt. 

De vergoeding wegens uitwinning is 
van rechtswege aan de handelsvertegen
woordiger verschuldigd vanaf de datum 
van het einde van de overeenkomst; ze 
brengt rechtens interest op. (Art. 16 Wet 
Handelsvertegenwoordigers 30 juli 1963.) 

18 oktober 1982 257 

2. - Vergoedende interesten - Be
grip. 

Vergoedende intresten kunnen niet 
worden toegekend voor perioden die het 
ontstaan van de schade voorafgaan. 
(Art. 1382 B.W.) 

13 juni 1983 1261 

3. - Moratoire interest - Eigenlijk of 
oneigenlijk misdrijf - Door de rechter 
toegekende schadevergoeding - Datum 
van ingang van de moratoire interest. 

Inzake aansprakelijkheid buiten over
eenkomst mag de rechter de moratoire 
interest op het bedrag van een aquiliaan
se schadevergoeding niet doen ingaan 
v66r de rechterlijke beslissing waarbij 
die vergoeding wordt toegekend. 

22 juni 1983 1306 

J 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
Vakantiegeld - Bedienden - Bereke

ning - In aanmerking te nemen loon -
Voordelen in natura. 

Door de bediende genoten voordelen in 
natura komen in aanmerking voor de be
rekening van zijn vakantiegeld. (Artt. 38 
en 46 K.B. 30 maart 1967 .) 

10 januari 1983 609 
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JACHT 
1. - Jachtwet, art. 2bis, § 1 - Jacht 

met het geweer - Minimumoppervlakte 
van een jachtterrein - Begrip. 

De rechter kan uit zijn feitelijke vast
stellingen dat de verbinding van 125 me
ter aan de straat tussen tiiVee jachtterrei
nen bestaat uit een huizenblok van 
34 meter, een ongebouwd perceel met 
een breedte van 27 meter, een huizen
blok van 30 meter en een ongebouwd 
perceel met een breedte van 34 meter, 
niet wettig afleiden dat die jachtterrei
nen verbonden zijn door delen waarin 
wegens hun afmetingen een cirkel met 
een straal van ten minste vijfenti/Vintig 
meter kan worden getrokken en dat der
halve die j achtterreinen als aangesloten 
moeten worden beschouwd in de zin van 
artikel 2 bis, § 1, van de J achtwet. 

21 september 1982 110 

2. - Jachtwet van 28 februari 1882 -
Misdrijf voorzien door de artt. 1 en 6 
Jachtwet - Jachtfeit - Begrip. 

Het jachtfeit in de zin van de wet van 
28 feb. 1882 is niet enkel de handeling 
waarbij het wild wordt gevangen of ge
dood, maar ook de handeling waarbij het 
met dat doe! wordt opgespoord of achter
volgd; de rechter kan uit de vaststelling, 
dat de beklaagde buiten de jachttijd met 
zijn wapen in de richting van het dier 
heeft geschoten om het te treffen, wettig 
afleiden dat hij het misdrijf, bepaald 
door de artt. 1 tot 6 Jachtwet, heeft ge
pleegd. 

23 november 1982 402 

3. - Konijnenschade Jachtwet 28 
feb. 1882, art. 7bis - Schade aan gewas
sen - Begrip. 

In art. 7 bis Jachti/Vet 28 feb. 1882 vel
gens heti/Velk de vergoeding voor schade, 
door konijnen aan vruchten en gewassen 
veroorzaakt, het dubbele van de schade 
bedraagt, moet het woord « gewassen " 
in de ruime betekenis worden opgevat, 
het is o.m. van toepassing op de planten 
en bomen in een park. 

14 januari 1983 660 

JEUGDBESCHERMING 
1. - Jeugdbeschermingswet, art. 38 -

Draagwijdte. 
Krach tens art. 38 J eugdbeschermings

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 ge
brachte en als misdrijf omschreven feit, 
en moet zij bij gevolg beslissen dat zij de 
zaak uit handen zal geven en naar het 
openbaar ministerie verwijzen met het 
oog op vervolging voor het bevoegde ge
recht als daartoe grond bestaat; van die 
regel kan niet worden afgeweken wan
neer het feiten betreft die wegens een
heid van opzet gebeurlijk een enkel mis
drijf zouden kunnen opleveren met fei
ten waarvan de behandeling door de 
rechter uit handen is gegeven. 

29 september 1982 158 

2. - Ontzetting van de ouderlijke 
macht - Beschermingsmaatregel t.a. v. 
minderjarigen - Maatregel niet vatbaar 
voor strafrechtelijk herstel in eer en 
rechten. 

De ontzetting van de ouderlijke macht 
overeenkomstig art. 32 J eugdbescher
mingswet is een beschermingsmaatregel 
t.a.v. minderjarigen die niet kan worden 
gelijkgesteld met de straffen bedoeld in 
art. 621 Sv. en waarop derhalve het straf
rechtelijk herstel in eer en rechten niet 
van toepassing is. 

25 mei 1983 1180 

K 

KOOP 
1. - Overdracht van schuldvordering 

- Overdracht mag derden niet schaden 
- Derden - Beg1ip. 

Naar luid van art. 1690 B.W. verkrijgt 
de overnemer van een schuldvordering 
het bezit ten opzichte van derden 
eerst door de betekening van de over
dracht aan de schuldenaar of doordat de 
schuldenaar in een authentieke akte de 
overdracht aanneemt; als derden in de 
zin van die wetsbepaling moeten worden 
aangemerkt al degenen wier rechten of 
rechtstoestand gewijzigd zouden worden 
door de overdracht die nochtans buiten 
hen om is gebeurd. 

14 oktober 1982 244 

2. - Overdracht van schuldvordering 
- Rechten reeds geheel uitgeoefend 
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door de overdrager - Rechten niet be
grepen in de overdracht. 

Bij overdracht van schuldvordering 
zijn de rechten die de overdrager reeds 
geheel uitgeoefend heeft, niet meer be
grepen in de overdracht. 

15 oktober 1982 246 

3. - Burgerlijk Wetboek, art. 1648 -
Koopvernietigende gebreken - Rechts
vordering dient door de koper te worden 
ingesteld binnen een korte tijd, al naar 
de aard van de koopvernietigende gebre
ken in de gebruiken van de plaats waar 
de Iwop gesloten is - Gebruik van de 
plaats waar de koop gesloten is, kan niet 
voor het eerst worden ingeroepen voor 
het Hof. 

De koper die overeenkomstig art. 1648 
B.W. de vernietiging van de verkoop vor
dert, vermag niet voor het eerst voor het 
Hof een plaatselijk gebruik in te roepen. 

17 december 1982 522 

4. - Rechtsvordering van de koper op 
grand van een koopvernietigend gebrek 
- Instellen binnen een korte termijn -
Of de termijn kart is wordt door de fei-

. tenrecher beoordeeld. 
De rechter stelt in feite en derhalve op 

onaantastbare wijze vast of de koper de 
rechtsvordering op grond van de koop
vernietigende gebreken heeft ingesteld 
binnen een korte termijn nadat die ge
breken aan het Iicht zijn gekomen. Hij 
kan met name aannemen dat de dag
vaarding pas na een deskundigenonder
zoek wordt uitgebracht. (Art. 1648 B.W.} 

19 mei 1983 1155 

KOOPHANDEL,KOOPMAN 
1. - Handelspraktijken - Wet van 

14 juli 1971, art. 22 - Te koop aanbieden 
of verkopen met verlies - Begz·ip. 

Art. 22 wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken verbiedt de hande
laars de verbruiker een produkt te koop 
te bieden of te verkopen voor een prijs 
die niet ten minste gelijk is aan de prijs 
waarvoor het produkt werd gefactureerd 
bij de bevoorrading of waarvoor het zou 
worden gefactureerd in geval van herbe
voorrading of die, rekening houdende 
met deze prijzen evenals met de algeme
ne onkosten, de verkoper slechts een uit
zonderlijk beperkte winstmarge oplevert; 
voor de toepassing van die wetsbepaling 
moet aileen de laagste van die twee prij
zen in aanmerking worden genomen. 

10 november 1982 346 

2. - Wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken, artikel 53 - Rei
zende verkopen verboden - Uitzonderin
gen - Leurhandel - Koninklijk besluit 
nr. 82 van 28 november 1939 houdende 
reglementering van de Jeurhandel, arti
kel 2, :1' - Verkoop of het te koop aan
bieden op een voor het publiek toeganke
Jijke plaats door een verkoper in het 
bezit van een toelating om Jeurhandel uit 
te oefenen - Voor het publiek toeganke
Iijke plaats - Begrip. 

Onverminderd de toepassing van de 
reglementering inzake ambulante han
del en van de wettelijke bepalingen die 
gelden voor slijterijen van gegiste dran
ken en behoudens de afwijkingen ver
leend door de Koning voor produkten of 
in de voorwaarden die Hij stelt, is elke 
reizende verkoop verboden; als ambulan
te handel wordt beschouwd de verkoop 
of het te koop aanbieden van aile waren 
of goederen en, in 't algemeen, van gelijk 
welke voorwerpen, onder meer, op de 
plaatsen toegankelijk voor het publiek 
en niet specifiek bestemd om gebruikt te 
worden voor de verkoop of voor verkoop
aanbiedingen; de toegankelijkheid voor 
het publiek is een objectief kenmerk van 
de plaats waar men verkoopt en impli
ciet dat die plaats, uit haar aard, ge
woonlijk voor een ieder toegankelijk is. 
(Art. 53 wet 14 juli 1971; art. 2, 3°, K.B. 
nr. 82 van 28 november 1939.} 

28 januari 1983 714 

KORT GEDING 
Bevoegdheid van de rechter in kart ge

ding - Rechter in kart geding mag de 
rechten van de partijen onderzoeken 
maar mag geen maatregelen bevelen 
waardoor de partijen op een definitieve 
en onherroepelijke wijze worden ge
schaad. 

Hoewel luidens art. 1039 Ger.W. de be
schikkingen in kart geding geen nadeel 
mogen toebrengen aan de zaak zelf, be
let zulks evenwel niet dat die rechter de 
rechten van de partijen mag onderzoe
ken, in zoverre de maatregelen die hij 
beveelt die partijen niet op een definitie
ve en onherroepelijke wijze schaden. 

9 september 1982 51 

KRANKZINNIGE 

Maatregel waardoor een einde komt 
aan de bevoegdheid van de bijzondere of 
algemene voorlopig bewindvoerder die, 
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krachtens de artt. 29 en 30 wet 18 juni 
1850, door de vrederechter is aangewe
zen of benoemd - Begrip. 

Ingevolge art. 33 wet van 18 juni 1850 
(art. 9 wet van 7 april 1964) op de behan
deling van de krankzinnigen, houdt de 
bevoegdheid van de bijzondere of alge
mene voorlopig bewindvoerder die, 
krachtens de artt. 29 en 30 van die wet, 
door de vrederechter is aangewezen of 
benoemd, van rechtswege op, zodra de in 
een krankzinnigengesticht geplaatste 
persoon er niet « gehouden » wordt of zo
dra verklaard wordt dat de « afzondering 
van de krankzinnige in zijn waning >> 

niet meer nodig is; de woorden « gehou
den is » en « afzondering van de krank
zinnige in zijn waning » moeten worden 
ge1nterpreteerd in de zin van gedwongen 
verblijf of van vrijheidsbeneming en 
daaronder kan dus niet worden verstaan 
het verblijf in een open afdeling, d.w.z. 
de afdeling waar men vrijwillig is opge
nomen en die men eveneens naar goed
dunken kan verlaten. 

24 december 1982 570 

L 

LASTGEVING 

1. - Bankier met opdracht voor zijn 
client een rechtshandeling te verrichten 
- Bankier lasthebber van de client -
Gevolgen. 

W anneer een bankier van een cli8nt 
opdracht krijgt een rechtshandeling te 
verrichten, wordt de handeling geacht 
door de lastgever zelf te zijn verricht en 
is deze gehouden door de handelingen 
die de lasthebber binnen de grenzen van 
zijn macht heeft verricht, zonder dat de 
aldus verrichte handelingen de lastheb
ber zelf jegens een derde kunnen verbin
den. 

23 september 1982 127 

2. - Geven van rekenschap en verant
woording - Recht om rekenschap en 
verantwoording te vragen. 

Een derde heeft geen hoedanigheid om 
van de rechthebbenden van de lastheb-

ber rekenschap en verantwoording te 
vragen nopens de uitvoering van de op
dracht van de lasthebber. (Art. 1993 
B.W.) 

23 juni 1983 1319 

LEGER 
1. - Private milities - Art. ibis wet 

van 29 juli 1934 - Optreden in het open
baar van private personen in groep die 
het voorkomen van militaire troepen 
hebben - Begrip. 

Art. 1 bis, eerste lid, wet van 29 juli 
1934 waarbij de private milities verboden 
worden en waarbij de wet van 3 jan. 
1933 op de vervaardiging van, de handel 
in en bet dragen van wapenen en op de 
handel in munitie aangevuld wordt, dat 
in de eerstvermelde wet is ingevoegd bij 
art. 1 wet van 4 mei 1936, wordt geschon
den door het arrest dat, na te hebben ge
zegd dat het begrip « optreden met het 
voorkomen van militaire troepen , eng te 
interpreteren is, in de zin van « geiinifor
meerde of op eenvormige wijze geklede 
of uitgeruste troepen, die als in militaire 
gelederen of formatie tuchtvol opstappen 
op bet bevel van hun !eiders "• beslist dat 
de elementen voor de toepassing van art. 
1bis niet aanwezig zijn, op de enkele 
grand dat de gegevens van het dossier 
niet wijzen « op de dracht van uniformen 
of van een eenvormige kledij ». 

9 november 1982 334 

2. - Art. 5, § 1, 1°, KB. van 15 jan. 
1962 tot vaststelling van het vergoedings
stelsel toepasselijk op de militairen die 
dienstreizen volbrengen in het buiten-. 
land - Vergoeding voor vaste dienst -
Begrip. 

De vergoeding voor vaste dienst, waar
van sprake is in art. 5, § 1, 1°, K.B. van 
15 jan. 1962 tot vaststelling van het ver
goedingsstelsel toepasselijk op de militai
ren die dienstreizen volbrengen in het 
buitenland, heeft tot doe! de militair te 
vergoeden voor de kosten ten gevolge 
van bet verblijf in het buitenland en die 
vergoeding wordt hem niet enkel toege
kend omdat hij een vaste dienst in bet 
buitenland heeft. 

9 november 1982 338 

3. - Art. 5, § 2, lo, KB. van 15 jan. 
1962 tot vaststelling van het vergoedings
stelsel toepasselijk op militairen die 
dienstreizen volbrengen in het buiten
land - Vaststemng van de vergoedings
bedragen voor vaste dienst - Begrip. 
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Door in de bijlagen bij het M.B. van 3 
feb. 1975, ter uitvoering van het konink
lijk besluit van 15 jan. 1962, een onder
scheid te maken tussen de militairen die 
geen kosteloze huisvesting genieten, de 
militairen die kosteloze huisvesting ge
nieten en de militairen die kosteloze 
huisvesting en voeding genieten, beperkt 
de minister van Landsverdediging zich 
tot de vaststelling van de vergoedingen 
overeenkomstig art. 5, § 2, 1°, van bedoeld 
koninklijk besluit. 

9 november 1982 338 

4. - KB. van 15 jan. 1962 tot vaststel
Iing van het vergoedingsstelsel toepasse
Jijk op de militairen die dienstreizen vol
brengen in het buitenland - Controle 
door de militaire overheid. 

De militaire administratie kan van de 
betrokkene eisen dat hij, ten bewijze dat 
hij voldoet aan de voorwaarden om aan
spraak te maken op de vergoeding voor 
vaste dienst bedoeld in art. 5, § 1, 1°, van 
het K.B. van 15 jan. 1962, een bewijs van 
de werkelijkheid van zijn verblijf in het 
buitenland overlegt. 

ding van strafbepalingen vervat in 
art. 42 van de wet van 12 apn1 1965. 

De rechtsvordering tot herstel van de 
schade, die volgt uit de overtreding van 
de strafbepalingen vervat in artikel 42 
Wet Bescherming Loon, verjaart door 
verloop van vijf jaar, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd, zon
der echter te kunnen verj aren v66r de 
strafvordering. (Artt. 26 en 28 wet 
17 april 1878.) 

25 april 1983 1048 

M 

9 november 1982 338 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

LEVENSONDERHOUD 

Uitkeringsplichtige - Recht om in de 
loop van de appelprocedure feiten aan te 
voeren die na de beslissing van de eerste 
rechter hebben plaatsgehad. 

De uitkeringsplichtige mag als ver
weer op een vordering tot het bekomen 
van een uitkering tot levensonderhoud in 
de loop van de appelprocedure feiten 
aanvoeren die na de beslissing van de 
eerste rechter hebben plaatsgehad. 

1. - Verhaalsvordering - Terugvorde-
ring van de kosten van maatschappelijke 
dienstverlening ten Iaste van de onder
houdsplichtigen van de begunstigde -
Be grip. 

16 december 1982 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat een vordering 
van een openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn, waarvan het enig 
doe! erin bestaat de kosten van maat
schappelijke dienstverlening terug te 
vorderen op grand van een eigen recht 
van dat centrum, geen vordering tot uit-

515 kering van onderhoud is die, naar 
art. 591, 7°, Ger.W., onder de bevoegdheid 

I 
valt van de vrederechter, ook al is die 

LOON (BESCHERMING GELIJK- vordering tegen een onderhoudsplichtige 
HElD) ' gericht. (Artt. 8 en 98, § 2, wet van 8 juli 

1976). 
1. - Loonregeling - Voordelen in na- 17 september 1982 89 

tura - Waarde. 
Voor de vaststelling van het door col

lectieve arbeidsovereenkomsten voorge
schreven minimumloon moet, onvermin
derd de toepassing van art. 6 Wet 
Bescherming Loon, als regel rekening 
worden gehouden met de werkelijke 
waarde van de voordelen in natura en 
niet met hun conventioneel vastgestelde 
waarde. 

22 november 1982 394 

2. - Bescherming Verjaring -
Rechtsvordering volgend uit de overtre-

2. - Terugvorderingsrecht - Terug
vordering van de kosten van maatschap
pelijke dienstverlening ten Jaste van de 
onderhoudsplichtigen van de begunstigde 
- Begrip. 

Uit de artt. 98, § 2, en 149 wet van 8 ju
li 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn heeft de 
wetgever een regeling uitgewerkt waar
bij, zonder onderbreking, de mogelijk
heid voor de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, rechtsopvolgers van 
de vroegere commissies van openbare 
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onderstand, om de kosten van maat
schappelijke dienstverlening ten laste 
van de onderhoudsplichtigen van de be
gunstigde krachtens een eigen recht te
rug te vorderen, wordt verzekerd, en 
waarbij, in afwachtig van de nieuwe uit
voeringsbesluiten, de vroegere voorwaar
den waaronder het terugvorderingsrecht 
kon worden uitgoefend, van kracht blij-
ven. 

MATEN EN GEWICHTEN 

Parkeermeter - Geen verordenende be
paling houdende vaststelling van de me
trologische en technische voorwaarden 
die kunnen worden toegepast op de ijk 
van parkeermeters - Geen ijk in de zin 
van de wet van 16 juni 1970 betreffende 
de meeteenheden, de meetstandaarden 
en de meetwerktuigen - Geen invloed 

17 september 1982 89 op de verbindende kracht van de par-

MANDELIGHEID 
1. - Verplichting tot gemeenmaking 

- Verzoek van de eigenaar van het erf 
dat paalt aan de muur - Feiten waaruit 
een dergelijk verzoek kan worden afge
Jeid. 

Overeenkomstig art. 661 B.W. kan de 
eigenaar van een muur verplicht worden 
deze tegen vergoeding geheel of gedeel
telijk gemeen te maken wanneer de ei
genaar van het erf dat paalt aan de 
muur hem erom verzoekt; dit verzoek 
kan onder meer afgeleid worden uit een 
bezitsaanmatiging met betrekking tot de 
bestaande muur of uit een feitelijkheid 
die geldt als inbezitneming, waartegen 
de oorspronkelijke eigenaar zich kan 

· verzetten. 
8 februari 1983 774 

2. - Inbezitneming Toepasse!ijke 
wetsbepaling. 

Het bestaan van bezitsaanmatiging of 
van een feitelijkheid die geldt als inbe
zitneming van een bestaande muur en 
waaruit het verzoek tot gemeenmaking 
van die muur kan worden afgeleid, dient 
te worden beoordeeld op grand van de 
wettelijke bepalingen die op dat stuk be
grippen omschrijven en regels geven; 
art. 661 B.W. doet zulks niet nu het en
kel verband houdt met de gevolgen die 
t.a.v. de gemeenmaking van de muur 
ontstaan uit de als impliciet verzoek te 
beschouwen bezitsaanmatiging of feite
lijkheid, als impliciet verzoek ontstaan 
t.o.v. de gemeenmaking van de muur. 

8 februari 1983 774 

3. - Bezitsaanmatiging Gevolgen. 
Bezitsaanmatiging van een bestaande 

muur heeft niet noodzakelijk gemeenma
king tot gevolg; de benadeelde eigenaar 
kan onder meer het staken van die aan
matiging en ze!fs schadevergoeding vor
deren. 

8 februari 1983 774 

keermeters. 
Wanneer de rechter vaststelt dat de 

parkeermeters, bij afwezigheid van ver
ordenende bepaling houdende vaststel
ling van de meetkundige en technische 
voorwaarden die kunnen worden toege
past op de ijk van parkeermeters, niet 
geijkt zijn, in de zin van de wet van 
16 juni 1970 op de· meeteenheden, de 
meetstandaarden en de meetwerktuigen, 
beslist hij wettig dat die omstandigheid 
niets afdoet aan het verbindend karakter 
van de aanduidingen van de parkeerme
ters betreffende de parkeertijd die naar 
gelang van de betaalde sam is toege
staan. (Artt. 5 en 27.3.1 Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975; art. 11.7 M.B. van 
11 okt. 1976 waarhij de minimumafme
tingen en de bijzondere plaatsingsvoor
waarden van de verkeerstekens worden 
bepaald.) 

23 maart 1983 901 

MILITAIR 
1. - Private milities - Art. ibis wet 

van 29 juli 1934 - Optreden in het open
baar van private personen in groep die 
het voorkomen van militaire troepen 
hebben - Begrip. 

Art. 1 bis, eerste lid, wet van 29 juli 
1934 waarbij de private milities verboden 
worden en waarbij de wet van 3 jan. 
1933 op de vervaardiging van, de handel 
in en het dragen van wapenen en op de 
handel in munitie aangevuld wordt, dat 
in de eerstvermelde wet is ingevoegd bij 
art. 1 wet van 4 mei 1936, wordt geschon
den door het arrest dat, na te hebben ge
zegd dat het begrip « optreden met het 
voorkomen van militaire troepen » eng te 
interpreteren is, in de zin van « gei.inifor
meerde of op eenvormige wijze geklede 
of uitgeruste troepen, die als in militaire 
gelederen of formatie tuchtvol opstappen 
op het bevel van hun !eiders », beslist dat 
de elementen voor de toepassing van arti
kel 1bis niet aanwezig zijn, op de enkele 
grand dat de gegevens van het dossier 
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niet wijzen « op de dracht van uniformen 
of van een eenvormige kledij ». 

9 november 1982 334 

2. - Art. 5, § 1, 1°, K.B. van 15 jan. 
1962 tot vaststelling van het vergoedings
stelsel toepassel~jk op de militairen die 
dienstreizen volbrengen in het buiten
Jand. - Vergoeding voor vaste dienst -
Be grip. 

De vergoeding voor vaste dienst, waar
van sprake is in art. 5, § 1, 1°, K.B. van 
15 jan. 1962 tot vaststelling van het ver
goedingsstelsel toepasselijk op de militai
ren die dienstreizen volbrengen in het 
buitenland, heeft tot doe! de militair te 
vergoeden voor de kosten ten gevolge 
van het verblijf in het buitenland en die 
vergoeding wordt hem niet enkel toege
kend omdat hij een vaste dienst in het 
buitenland heeft. 

9 november 1982 338 

3. - Art. 5, § 1, 1°, K.B. van 15 jan 
1962 tot vaststelling van het vergoedings
stelsel toepasselijk op de militairen die 
dienstreizen volbrengen in het buiten
Jand - Vaststelling van de vergoedings
bedragen voor vaste dienst - Begrip. 

Door in de bijlagen bij het M.B. van 3 
feb. 1975, ter uitvoering van het konink
lijk besluit van 15 jan. 1962, een onder
scheid te maken tussen de militairen die 
geen kosteloze huisvesting genieten, de 
militairen die kosteloze huisvesting ge
nieten en de militairen die kosteloze 
huisvesting en voeding genieten, beperkt 
de minister van Landsverdediging zich 
tot de vaststelling van de vergoedingen 
overeenkomstig art. 5, § 2, 1°, van bedoeld 
koninklijk besluit. 

9 november 1982 338 

4. - K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststel
ling van het vergoedingsstelsel toepasse
lijk op militairen die dienstreizen vol
brengen in het buitenland - Controle 
door de m1litaire overheid. 

De militaire administratie kan van de 
betrokkene eisen dat hij, ten bewijze dat 
hij voldoet aan de voorwaarden om aan
spraak te maken op de vergoeding voor 
vaste dienst bedoeld in art. 5, § 1, 1°, van 
het K.B. van 15 jan. 1962, een bewijs van 
de werkelijkheid van zijn verblijf in het 
buitenlandd overlegt. 

9 november 1982 338 

5. - Procedure voor de mllitaire ge
rechten - Taalgebruik - Wet 15 juni 
1935, art. 22 - Toepasselijke bepaling. 

Ingevolge de bepalmgen van art. 22 
Taalwet Gerechtszaken 15 jum 1935 

wordt bij het dossier een Franse verta
ling gevoegd van stukken die in het Ne
derlands zijn gesteld, indien de verdach
te, die geen Nederlands verstaat, zulks 
vordert; die bepalingen gelden voor de 
militaire gerechten. 

1 december 1982 453 

6. - Mil. Sw., art. 28 - Jnsubordinatie 
- Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de overtreding van art. 28 Mil. 
Sw. is bewezen, wanneer de rechter vast
stelt dat de beklaagde, een militair, zon
der rechtvaardigingsgrond heeft gewei
gerd te gehoorzamen aan de bevelen van 
zij n overste die hem met een dienst be
lastte. 

1 december 1982 45:1 

7. - Militair gerecht - Rechten van 
de Mens - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Onai1wnke]jjke 
en onpartijdige rechtbank - Begrip. 

De officieren die, overeenkomstig 
Grondwet en wet, als !eden van een mili
tair rechtscollege een rechtsprekende 
functie vervullen, zijn niet enkel onttrok
ken aan het. hierarchisch gezag of aan 
het voogdijgezag van politieke, adminis
tratieve en militaire autoriteiten, maar 
zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel 
t.o.v. bedoelde autoriteiten als t.o.v. de 
partijen in de procedure en t.o.v. welke 
feitelijke macht ook, op onafhankelijke 
wijze te gedragen; uit de loutere samen
stelling van het militair rechtscollege 
kan derhalve niet worden afgeleid dat 
dit college geen onafhankelijke en onpar
tijdige rechtbank zou zijn in de zin van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens. 

22 februari 1983 801 

8. - Politiek misdrijf - Bevoegdheid. 
Wanneer een politiek misdrijf ten laste 

wordt gelegd van een persoon die onder 
de bevoegdheid van het militaire gerecht 
valt, is dat rechtscollege en niet het hof 
van assisen bevoegd om daarvan kennis 
te nemen. (Artt. 98, 105 Gw.) 

22 februari 1983 801 

9. - Dienst in de Belgische strijd-
krachten in Duitsland Militair die 
deel uitmaakt van een troep te velde. 

De militair die dienst doet bij de Belgi
sche strijdkrachten in Duitsland, maakt 
dee! uit van een troep te velde. 

15 maart 1983 872 

10. - Dienst m de Belg1sche stn]d
krachten in Dwtsland - M1iltmr die 
dee] w tmaak t van een troep te vel de 
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De militair die dienst doet bij de Belgi

sche strijdkrachten in Duitsland maakt 
dee! uit van een troep te velde. 

4 mei 1983 1104 

MINDER-VALIDEN 
1. - Sociale reclassering - Rijksfonds 

voor Sociale Reclassering van de Min
der- Validen - Tegemoetkoming in de 
kosten van farmaceutische produkten -
Voorwaarde. 

Het Rijksfonds voor Sociale Reclasse
ring van de Minder-Validen verleent ai
leen een tegemoetkoming in de kosten 
van een farmaceutisch produkt dat terug
betaalbaar is in het raam van de wetge
ving op de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, overeenkomstig de voorwaarden 
vastgesteld ter uitvoering van de artike
len 24 en 24bis van de wet van 9 augus
tus 1963. (M.B. 27 se!Jt. 1977, bijlage, 
hoofdst. V., eerste lid, 2°.) 

27 september 1982 135 

2. - Aanvullende tegemoetkoming -
Bedrag - Verschil tussen het bedrag 
van de gewone tegemoetkoming of de 
bijzondere tegemoetkoming waarop een 
minder-valide recht zou hebben en het 
bedrag van het rustpensioen van de echt
genoot van die minder-valide - Begrip. 

Het bedrag van de aanvullende tege
moetkoming die de gewone tegemoetko
ming van de minder-valide vervangt op 
de dag dat zijn echtgenoot een recht kan 
doen gelden op een overlevingspensioen 
is gelij k a an het verschil tussen, ener
zijds, het bedrag van de gewone tege
moetkoming waarop die minder-valide 
recht zou hebben indien zijn echtgenoot 
dat pensioen niet ontving, en, anderzijds, 
het bedrag van dit pensioen, zonder dat 
laatstgenoemd bedrag in aanmerking 
kan worden genomen om de bestaans
middelen van die minder-validen te bere
kenen en het bedrag van de gewone toe
lage op basis van die bestaansmiddelen 
vast te stellen. (Wet 27 juni 1969, artt. 6 
en 8.) 

4 oktober 1982 172 

3. - Tegemoetkomingen - Arbeidson
geschJktheid - Vaststelling - Medische 
Handleiding. 

V oor de toepassing van de wetgeving 
op de tegemoetkomingen aan de minder
validen dient de arbeidsongeschiktheid 
te worden bepaald op grond van de Me
dlsche Handleiding, zonder rekening te 
houden met 1ndiv1dueel professionele, so
c~ale of psycholog1sche factoren of met 

een aantasting van het economisch po
tentieel van de minder-valide. (Art. 24, 
§ 2, wet 27 juni 1969.} 

22 november 1982 400 

4. - Tegemoetkomingen - Arbeidson
geschiktheid - Vaststelling van de onge
schJktheidsgraad volgens de verwikkelin
gen - Begrip. 

Wanneer de Medische Handleiding be
paalt dat de ongeschiktheidsgraad van 
een aandoening wordt vastgesteld « val
gens de verwikkelingen », dient geen on
geschiktheidsgraad te worden toegekend, 
wanneer de aandoening tot geen verwik
kelingen leidt. (Medische Handleiding, 
nr. 67, goedgekeurd bij M.B. 19 maart 
1959.} 

22 november 1982 400 

MISDRIJF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 
materieel en moreel bestanddeel 

HOOFDSTUK II. - Soorten 
Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 

voortdurend misdrijf. 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrij£. 

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 BESTANDDEEL 

1. - Private milities - Art. 1 wet van 
29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij iemand die wordt vervolgd 
wegens overtreding van de artt. 1 en 2 
wet van 29 juli 1934 waarbij de private 
milities verboden worden en waarbij de 
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wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging 
van, de handel in en het dragen van wa
penen en op de handel in munitie, wordt 
veroordeeld op grand dat hij dee! uit
maakt van een organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken, oak al was het geweld 
een middel om de politieke doelstellin
gen van de organisatie te verwezenlij
ken. 

24 november 1982 408 

HOOFDSTUK II 

SOORTEN 

Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

2. - Wet Ruimte!Jjke Ordening en Ste
debouw, art. 44 - Bouwen zonder bouw
vergunning - Aflopend misdrijf. 

De overtreding van art. 44, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stede bouw, die erin be
staat te bouwen zonder voorafgaande, 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergun
ning van de bevoegde administratieve 
overheid, is een aflopend misdrijf. 

3 november 1982 320 

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. 

3. - Rechtvaardigingsgrond - Dwa
Jing - Goede trouw - Geen rechtvaar
digingsgrond. 

Dwaling is slechts dan een rechtvaar
digingsgrond als zij onoverkomelijk is, 
wat door de goede trouw van de dader 
van het misdrijf aileen niet kan worden 
bewezen. 

8 september 1982 37 

4. - Rechtvaardigingsgrond - Morele 
dwang - Bewijs. 

Morele dwang, als rechtvaardigings
grond, onderstelt dat de wilsvrijheid van 
de dader van het misdrijf verloren is ge
gaan of nag dat de dader, geplaatst voor 
een ernstlg en dre1gend kwaad, niet an
ders de belangen heeft kunnen vnjwa-

ren die hij verplicht of gerechtigd was te 
beschermen. (Art. 71 Sw.) 

29 september 1982 156 

5. - Rechtvaardigingsgrond - Morele 
dwang - Bedreiging - Ernstig en drei
gend kwaad - Begrip. 

Een beslissing van buitenvervolging
stelling op grand van morele dwang is 
niet naar recht verantwoord wanneer de 
rechter, bij het vervolgen van een moord, 
een ernstig en dreigend kwaad enkel 
hieruit afleidt dat de dader gevaar liep te 
worden ontslagen, d.w.z. dat zijn mate
riele belangen in het gedrang waren. 

12 januari 1983 640 

6. - Misdrijf gepleegd door een mili
tair- Bevel van een meerdere -Recht
vaardigingsgrond - Vereisten. 

Gehoorzaamheid van een onderge
schikte militair aan een door een hii2rar
chisch meerdere gegeven bevel vormt 
geen rechtvaardigingsgrond, bedoeld in 
art. 260 Sw., tenzij zij voortvloeit uit 
dwang of dwaling, waardoor zij niet 
strafbaar is: uit de omstandigheid dat 
een gewonde, die een meerdere op zijn 
bevel door een ondergeschikte liet afma
ken, waarschijnlijk dodelijk gewond was, 
kan niet wettig worden afgeleid dat een 
ondergeschikte in de bepaalde omstan·· 
digheden kon geloven dat het bevel re
gelmatig was gegeven. 

12 januari 1983 640 

Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI 

VERZACHTENDE EN VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK VII 

POGING 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 

7. - Private milities - Art. 1 wet van 
29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begdp. 

Art. 1 wet van 29 juli 1934 waarblJ de 
private milities verboden worden en 
waarbij de wet van 3 jan. 1933 op de ver
vaardiging van, de handel in en het dra
gen van wapenen en op de handel m mu
m tie aangevuld wordt, wordt geschonden 
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door het arrest dat in beginsel beslist 
dat die wet, met de woorden « organisa
tie van private personen, waarvan het 
oogmerk is geweld te gebruiken , slechts N 
de bestraffing beoogt van elke organisa
tie van private personen, waarvan de 
« hoofdactiviteit of haast uitsluitende be
zigheid , gericht is op het gebruik van 
geweld en dat het « hoofddoel >> van de 
organisatie moet zijn geweld te plegen. 

9 november 1982 334 

8, - Private milities - Art. ibis wet 
van 29 juli 1934 - Optreden in het open
baar van private personen in groep die 
het voorkomen van militaire troepen 
hebben - Begrip. 

Art. 1 his, eerste lid, wet van 29 juli 
1934 waarbij de private milities verboden 
worden en waarbij de wet van 3 jan. 
1933 op de vervaardiging van, de handel 
in en het dragen van wapenen en op de 
handel in munitie aangevuld wordt, dat 
in de eerstvermelde wet is ingevoegd bij 
art. 1 wet van 4 mei 1936, wordt geschon
den door het arrest dat, na te hebben ge
zegd dat het begrip « optreden met het 
voorkomen van militaire troepen )> eng te 
interpreteren is, in de zin van « getinifor
meerde of op eenvormige wijze geklede 
of uitgeruste troepen, die als in militaire 
gelederen of formatie tuchtvol opstappen 
op het bevel van hun !eiders >>, beslist dat 
de elementen voor de toepassing van art. 
1bis niet aanwezig zijn, op de enkele 
grand dat de gegevens van het dossier 
niet wijzen « op de dracht van uniformen 
of van een eenvormige kledij >>. 

9 november 1982 334 

9. - E.E.G.-verordening nr. 1463/70 
van 20 juli 1970 van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen betreffende de 
invoering van een controleapparaat bij 
het wegvervoer, art. 18.1 - Overtreding 
- Bestanddelen. 

Het feit gebrekkig werkende automa
tische controleapparaten niet te hebben 
Iaten herstellen door een erkende instal
lateur of een erkende werkplaats, en we!. 
uiterlijk wanneer het voertuig terug is 
op de vestigingsplaats van de onderne
ming, is strafbaar, zelfs indien het ver
zuim niet « typisch >> is. (E.E.G.-verorde
ning nr. 1463/70 van 20 juli 1970 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen, 
art. 18.1; art. 2, § 1, wet van 18 feb. 1969 
en art. 16, eerste lid, K.B. 23 april 1971.) 

11 mei 1983 1126 

NIEUWE VORDERING 
1. - Burgerlijke zaken - Tegenvorde

ring - Tegenvordering voor het eerst in 
hager beroep ingesteld - Onvankelijk
heid - Voorwaarden. 

Een tegenvordering kan voor het eerst 
in hager beroep worden ingesteld indien 
zij berust op een feit of een handeling in 
de dagvaarding aangevoerd ofwel een 
verweer tegen de hoofdvordering uit
maakt. (Artt. 807 tot 810 en 1042 Ger.W.) 

10 september 1982 55 

2. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding 
of wijziging van de vordering - Gerech
telijk Wetboek, art. 807 - Uitbreiding of 
wijziging op grand van een feit of hande
Jing in de dagvaarding aangevoerd -
Begrip. 

W anneer de rechter vaststelt dat de 
oorspronkelijke vordering in de eerste 
plaats strekte tot herplaatsing van een 
bediende bij de N.M.B.S. in zijn betrek
king, en in de tweede plaats, indien hij 
niet wordt herplaatst, tot veroordeling 
van de N.M.B.S. tot schadevergoeding 
wegens onrechtmatig ontslag van ambts
wege van de bediende uit zijn ambt, en 
wanneer de eiser voor de appelrechter 
van zijn vordering tot betaling van scha
devergoeding wegens onrechtmatig ant
slag heeft afgezien, en zijn vordering 
heeft beperkt tot schadevergoeding we
gens onrechtmatig ontslag, beslist hij 
wettig dat de vordering gegrond is op 
een feit dat in de oorspronkelijke dag
vaarding is aangevoerd en dat de vorde
ring derhalve niet nieuw is. (Art. 807 
Ger.W.) 

20 september 1982 99 

3. - Uitbreiding of WlJZJgmg van de 
bij de rechter aanhangige vordering -
Gerechtelijk Wetboek, art. 807 - Voor
waarde. 

Art 807 Ger.W. vereist niet dat de nieu
we vordering, indien zij berust op een 
feit of handeling in de dagvaarding aan
gevoerd, uitsluitend daarop zou berusten. 

4 oktober 1982 176 

4. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 807 - Bepaling toepasse
lijk in hager beroep. 
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De bepalingen van art. 807 Ger.W. be

treffende de uitbreiding of wijziging van 
de eis die voor de rechter aanhangig is, 
zijn van toepassing in hager beroep (art. 
1042, Ger.W.); de uitbreiding of de wijzi
ging van een vordering werden welis
waar oak in hager beroep aangenomen, 
zulks veronderstelt evenwel dat de vor
dering, die in hager beroep wordt uitge
breid of gewij zigd, reeds bij de eerste 
rechter aanhangig was gemaakt. 

2 december 1982 454 

0 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 
1. - Passieve omkoping - Strafwet

boek, art. 246 - Handeling van het ambt 
- Begrip. 

In de zin van art. 246 Sw. is een han
deling van het ambt een handeling die 
binnen het kader van de werkzaamhe
den van de ambtenaar valt, oak al heeft 
die ambtenaar geen beslissingsbevoegd
heid of a! is die bevoegdheid een " colle
giale ». (Impliciet.) 

19 april 1983 988 

2. - Passieve omkoping Strafwet-
boek, art. 246 - Bestanddelen - Vooraf
gaande overeenkomst tussen omkoper 
en omgekochte - Vereisten. 

Het misdrijf " passieve omkoping » be
doeld in art. 246 Sw. onderstelt a.m. dat 
tussen de omkoper en de omgekochte 
een overeenkomst wordt gesloten voor
dat de desbetreffende handeling van het 
ambt wordt verricht of voordat van die 
handeling wordt afgezien. 

19 april 1983 988 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER 

1. - Burgerlijke zaken - Noodzaak of 
wenselijkheid van een onderzoeksmaat
regel - Onaantastbare beoordeling. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze, onder het voorbehoud dat het 
recht van verdediging wordt in acht ge
nomen, of, gelet op de gegevens van de 

zaak, het door een van de partij en ge
vraagde tegenverhoor al dan niet moet 
worden bevolen. 

1 oktober 1982 171 

2. - Strafzaken Noodzakeiljkheid 
of raadzaamheid van een bijkomende on
derzoeksmaatregel. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of de gepast
heid van een onderzoeksmaatregel; uit 
de enkele omstandigheid dat de rechter 
een verzoek tot verdaging van de zaak 
en tot verhoor van getuigen ter terecht
zitting afwijst omdat hij die maatregel 
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen, kan niet worden afgeleid dat het 
recht van verdediging is geschonden. 

14 december 1982 506 

3. - Burgerlijke zaken - Bewijs door 
geschrift Burgerlijk Wetboek, 
art. 1348, eerste lid- Beoordeling of een 
partij in de morele onmogelijkheid is ge
weest om zich een schnftelijk bewijs te 
verschaffen - Feiteiljke beoordeling -
Grenzen. 

De rechter oordeelt in feite en derhal
ve onaantastbaar over de morele onmo
gelijkheid voor een partij om zich een 
schriftelijk bewijs te verschaffen, mits 
hij het begrip van morele onmogelijk
heid niet miskent, met name door ze af 
te leiden uit feiten waaruit geen onmoge
lijkheid kan volgen. (Art. 1348, eerste lid, 
B.W.) 

17 december 1982 524 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

1. - Mandaat van het personeelslid -
Einde - Afgevaardigde geen lid meer 
van de werknemersorganisatie die de 
kandidatuur heeft voorgedragen - Be
grip. 

Noch art. 21, § 1, tweede lid, 4°, wet 
van 20 sept. 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, noch art. 1 bis, § 1, 
eerste lid, 4°, wet van 10 juni 1952 be
treffende de gezondheid en veiligheid 
der werknemers, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaatsen, 
bepalen dat de omstandigheid dat een af
gevaardigde geen lid meer is van de 
werknemersorganisatie die de kandida
tuur heeft voorgedragen, niet door ver
moedens kan worden bewezen en slechts 
kan voortvloeien uit het uitdrukkelijk 
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ontslag van die werknemer bij aangete
kend schrijven, gericht aan die organisa
tie. 

18 april 1983 987 

2. - Afgevaardigde van het personeel 
en niet verkozen kandidaat - Ontslag 
wegens een dringende reden - Kennis
geving door de werkgever van het ant
slag - Ontslag onder de opschortende 
voorwaarde dat de arbeidsrechter aan
neemt dat de aangevoerde reden drin
gend is - Gevolg. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
beschermde werknemer, lid van het vei
ligheidscomite of niet verkozen kandi
daat, door de werkgever wegens een 
dringende reden is ontslagen, onder de 
opschortende voorwaarde dat het drin
gend karakter van de reden door de ar
beidsrechtbank zal worden aangenomen 
en dat die werknemer, bijgevolg, niet de
finitief is ontslagen, beslist hij wettig dat 
het verzoek van de werkgever tot de ar
beidsrechtbank om de dringende reden 
aan te nemen, ontvankelijk is. (Art. 1bis, 
§ 2, wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemer, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, gew. 
bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.) 

2 mei 1983 1081 

3. - Bescherming van de personeels
algevaardigden en van de niet gekozen 
kandidaten - Weigering van de werkge
ver om een onregelmatig ontslagen 
werknemer in de onderneming te her
plaatsen - Werknemer, niet gekozen 
kandidaat - Vergoeding verschuldigd. 

De werknemer, die als kandidaat niet 
is gekozen bij de verkiezingen van de 
personeelsafgevaardigden in het veilig
heidscomit8 en die door zijn werkgever 
onregelmatig was ontslagen, heeft, inge
val de werkgever weigert hem in de on
derneming te herplaatsen, geen recht op 
de vergoeding bedoeld in art. 1bis, § 7, 
eerste lid, 1°, Gezondheids- en Veilig
heidswet 10 juni 1952, gew. bij K.B. nr. 4 

evenwel recht hebben op vergoeding van 
hun onkosten, Ievert die vergoeding niet 
de bezoldiging op van een activiteit in de 
zin van art. 21 wet 28 april 1953 betref
fende de organisatie van het hager on
derwijs in de rijksuniversiteiten, als ver
vangen door art. 5 wet 6 juli 1964. 

11 oktober 1982 226 

2. - Universitair onderwijs - Vrije 
universitaire instellingen - Personeels
statuut - Draagwijdte. 

Het statuut van het personeel van 
de vrije gesubsidieerde universitaire in
stellingen mag afwijken van de bepalin
gen van de arbeidsovereenkomstenwet
geving, in zoverre die afwijkingen nodig 
zijn om het statuut gelijkwaardig te rna
ken aan dat van het personeel van de 
universitaire instellingen van de Staat. 
(Art. 41 wet 27 juli 1971.) 

11 oktober 1982 228 

3. - Universitair onderwijs - Rechts
persoonlijkheid - Rijksuniversitair Cen
trum te Antwerpen. 

Het Rijksuniversitair Centrum te Ant
werpen heeft alleen rechtspersoonlijk
heid voor het beheer van zijn eigen ver
mogen. (Wet van 5 juli 1920.) 

24 januari 1983 689 

4. - Buitengewoon onderwijs - Reva
Jidatiekosten - Tegemoetkoming door 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Tegemoetkoming door de ziekte- en in
validiteitsverzekering in de kosten van 
revalidatie voor een kind dat geen bui
tengewoon onderwijs volgt, mag niet 
worden geweigerd op de enkele grand 
dat, met toepassing van de wetgeving op 
het buitengewoon onderwijs, in de be
handeling van de handicap waarvoor de 
tegemoetkoming wordt gevraagd, is voor
zien voor kinderen die dit onderwijs vol
g,en. (Art. 23, 8°, en 70, § 2, Ziekte- en In
validiteitswet.) 

11 april 1983 947 

van 11 okt. 1978. 
16 mei 1983 1140 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

ONDERWIJS 
1. - Universitair onderw1js - Rijks

universiteiten - Onderwijzend perso
neel - Gewoon hoogleraar en buitenge
woon hoogleraar - Ambt uitgeoefend 
door een senator. 

Nu art. 57 Gw. bepaalt dat de senato
rcn geen wedde genieten maar dat zij 

1. - Beslissing van buitenvervolging
stelling - Heropening van het onderzoek 
- Wetboek van Strafvordering, artt. 246, 
247 en 248 - Toepassingsgebied. 

De artt. 246, 247 en 248 Sv. zijn niet 
enkel van toepassing in het geval dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
beslist dat er geen grand is tot verwij
zing van de verdachte naar het hof van 
assisen, maar zijn bepalingen rnet een 
algemene draagwijdte, die gelden in aile 
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gevallen waarin de onderzoeksgerechten 
een gerechtelijk onderzoek hebben afge
sloten door een beslissing van buitenver
volgingstelling. 

7 september 1982 30 

2. Huiszoeking na negen uur 
's avonds en v66r v1jf uur 's morgens -
Toestemming van degene die het werke
lijk genot heeft van de plaats - Vorm 
van de toestemming. 

De toestemming tot huiszoeking na ne
gen uur 's avonds en v66r vijf uur 
's morgens kan stilzwijgend worden ge
geven door degene die het werkelijke ge
not heeft van de plaats. 

23 februari 1983 806 

3. - Huiszoeking na negen huur 
's avonds en v66r vijf uur 's morgens -
Toestemming van degene die het werke
lijk genot heeft van de plaats - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter. 

De rechter oordeelt in feite en derhal
ve op onaantastbare wijze of een huis
zoeking na negen uur 's avonds en v66r 
vijf uur 's morgens i.s verricht met toe
stemming van degene die het werkelijke 
genot heeft van de plaats. 

23 februari 1983 806 

4. - Misdaden en wanbednjven door 
rechters gepleegd - Voorrecht van juris
dictie - Wetboek van Strafvordering, 
artt. 479 en 480 - Procedure - Daden 
van onderzoek - Daden van vervolging 
- Bevoegdheid. 

De voorschriften van art. 480 Sv. moe
ten worden in acht genomen zodra het 
gerechtelijk onderzoek rechtstreeks een 
feit beoogt, dat de verdachte zou ge
pleegd hebben in de loop van de periode 
tijdens welke hij « voorrang van juris
dictie » genoot wegens de uitoefening 
van een ambt, bedoeld in art. 479 Sv.; de 
tot dan verrichte daden van vervolging 
of van onderzoek zijn regelmatig en blij
ven rechtsgeldig. 

19 april 1983 988 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Bescherming van de maatschap

pij - Vaststelling van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de verdachte de 
feiten heeft gepleegd, dat hij zich in een 
van de bij art. 1 bedoelde staten bevindt, 
maar dat hij geen gevaar is - Arrest 
dat er geen reden tot internering is -
Aard van die beslissing - Eindbeslissing 
op de strafvordering - Gevolg. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling vaststelt dat de verdachte de 
hem ten laste gelegde feiten heeft ge
pleegd, dat hij zich op het ogenblik van 
de hem ten laste gelegde feiten, en ook 
thans, in een van de bij art. 1 Wet Be
scherming Maatschappij bedoelde staten 
bevond en bevindt, en beslist dat er 
evenwel geen redenen zijn om zijn inter
nering te gelasten, op grond dat hij geen 
gevaar is voor zichzelf, noch voor de 
maatschappij, spreekt zij geen arrest 
van buitenvervolgingstelling uit, maar 
een eindbeslissing op de strafvordering 
van dezelfde aard als de beslissingen 
van de vonnisgerechten; zij is derhalve 
verplicht ook uitspraak te doen over de 
regelmatig bij haar aangebrachte burger
lijke rechtsvorderingen. (Art. 4 wet 
17 april 1878; art. 11 wet 1 juli 1964.) 

11 januari 1983 610 

2. - Onderzoeksgerecht dat de ver
dachte wegens verzacl1tende omstandig
heden naar het vonnisgerecht van een 
Jagere graad verwijst - DraagwJjdte van 
die beslissing. 

Aangezien de wet van 4 okt. 1867 de 
onderzoeksgerechten de verzachtende 
omstandigheden aileen maar laat beoor
delen met het oog op verwijzing van de 
verdachte naar het vonnisgerecht, volgt 
hieruit dat, wanneer zij overeenkomstig 
die wet verwijzing uitspreken, zij enkel 
beslissen dat de door hen vastgestelde 
verzachtende omstandigheden van zulke 
aard zijn dat zij de verwijzing van de 
verdachte naar een vonnisgerecht van 
een lagere graad rechtvaardigen, in zo
verre het feit van de telastlegging een 
misdaad of een wanbedrijf oplevert, 
maar geenszins beslissen dat diezelfde 
verzachtende omstandigheden de toepas
sing van een verminderde straf recht
vaardigen voor aile bijkomende telastleg
gingen die het feit zou opleveren of 
waarvan de samenloop met de eerste be
doe Ide telastlegging door het vonnisge
recht zou worden vastgesteld. 

11 januari 1983 637 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON
OPZETTELIJK DODEN 

1. - Sportwedstrijd - Schadeverwek
kende handeling van een speler - Aan
sprakelijkheid - Voorwaarden. 

Om te bepalen of een speler aanspra
kelijk is voor de verwondingen die een 
derde tijdens een sportwedstrijd heeft 
opgelopen, moeten de daden van die spe-
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ler beoordee!d worden op grand van de 
beoefende sport, rekening houdende met 
de risico's inherent aan die sport, hoewel 
elke dee!nemer aan een derge!ijke wed
strijd verplicht is zowel de algemene re
gels van voorzichtigheid als die van de 
sport die hij beoefent, in acht te nemen. 
(Art. 1382 B .W .) 

21 oktober 1982 275 

2. - Verwondingen of slagen - Be
grip. 

Een slag of verwonding, in de Z
1
in van 

de artt. 398 tot 401 en 420 Sw., is elk uit
wending of inwendig letsel, hoe Iicht 
ook, dat van buiten uit door een mecha
nisch of chemisch op de lichaamsgestel
tenis inwerkende oorzaak, aan het men
selijk lichaam wordt toegebracht. 

12 april 1983 952 

ONSPLITSBAARHEID 
1. - Vordering tot vernietiging van 

een gerechtelijk akkoord en vordering 
tot fmllietverklaring - Geen onsplits
baarheid. 

De vordering tot vernietiging van een 
gerechte!ijk akkoord en de vordering tot 
faillietverklaring zijn niet onsp!itsbaar. 

17 september 1982 93 

2. - Burgerlijke zaken - Geschil over 
het eigendomsrecht betreffende een land-
eigendom tussen de houder van een 
pachtrecht op het goed en zijn mederui
Jers - Onsplitsbaarheid. 

Onsplitsbaar, in de zin van art. 31 
Ger.W., is het geschil over het eigen
ciomsrecht betreffende een landeigen
dom, tussen de titularis van een pacht
recht op dat goed en zijn mederuilers. 

2 december 1982 463 

3. - Geschil tussen de vermoedelijke 
veroorzaker van de schade, enerz1}"ds, en 
de getroHene en diens verzekeringsin
stelling, anderzijds - Ziekte- en invalidi
teitsuitkering door de verzekeringsinstel
ling tot vergoeding van de schade -
Ve!'Zekeringsinstelling rechtens in de 
plaats getreden van de getroHene, recht
hebbende op de uitkering - Gevolg -
Onsplitsbaar geschil. 

Het geschil tussen de vermoedelijke 
veroorzaker van de schade en de getrof
fene en diens verzekeringsinstelling, die 
hem een ziekte- en invaliditeitsuitkering 
heeft toegekend tot vo!ledige of gedeelte
lijke vergoeding van de schade, is on
splitsbaar, aangezien de verzekeringsin
stelling rechtens in de plaats is getreden 

van de getroffene, rechthebbende op de 
uitkering, zodat de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden beslis
singen waartoe het geschil aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk zou zijn. 
(Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde lid, 
Z.I.V.-wet 9 aug. 1963.) 

7 april 1983 924 

4. - Gerechtelijk Wetboek, art. 1084-
Onsplitsbaar geschil - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 1084 
Ger.W. is een geschil aileen dan on
splitsbaar wanneer de gezamenlijke ten
uitvoerlegging van de onderscheiden be
slissingen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk zou zijn. (Art. 31 
Ger.W.) 

7 april 1983 924 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 

1. - Art. 4, § 4, wet van 26 juli 1962, 
gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 -
Toepassing in de tijd. 

Art. 4, § 4, wet van 26 juli 1962 betref
fende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 
7 ju!i 1978, dat luidt als volgt: « de waar
de der onteigenende goederen wordt be
rekend zonder inachtneming van de 
waardevermeerdering of -vermindering 
die het gevolg is, hetzij van het aanleg
gen van de autosnelweg, hetzij van de 
werken die de onteigende heeft uitge
voerd na het verstrijken van de termijn 
van een maand, bepaald in art. 8 wet van 
15 juli 1956 » is volgens de wil van de 
wetgever, zoals dit blijkt uit de wetsge
schiedenis van de wet van 7 ju!i 1978, toe .. 
passelijk op de ten tijde van de inwer
kingtreding van laatstgenoemde wet han
gende procedures. 

13 januari 1983 647 

2. - Wet 7 juli 1978 - Toepassing in 
de tijd - Toepassing op procedures die 
hangende zijn - Uitzondering. 

De bepalingen van art. 4, § 4, wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van autosnelwegen, gew. 
bij de wet van 7 juli 1978, Iuidens het
welk « de waarde van de onteigende on
roerende goederen wordt berekend zon
der inachtneming van de waardever
meerdering of -vermindering die het 
gevolg is, hetzij van het aanleggen van 
de autoweg, hetzij van werken die de ont
eigende heeft uitgevoerd na het verstrij-
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ken van de termijn van een maand, be
paald in art. 8 wet van 12 juli 1956 », 

zijn, volgens de wil van de wetgever uit
gedacht in de parlementaire voorberei
ding van de wet van 7 juli 1978, toepas
selijk op de procedures die hangende 
zijn bij het inwerkingtreden van de ge
noemde wet van 7 juli 1978, tenzij de 
vergoeding op dat ogenblik reeds defini
tief is vastgesteld. 

20 januari 1983 672 

3. - Billijke vergoeding Waarde 
van het onroerend goed - Waarde op de 
dag van het vonnis dat de door de ontei
genaar verschuldigde voorlopige vergoe
ding vaststelt. 

De billijke vergoeding die moet wor
den toegekend aan de eigenaar van een 
onteigend onroerend goed moet overeen
stemmen met de waarde van dat goed op 
de dag van het vonnis dat de door de ont
eigenaar verschuldigde voorlopige ver
goeding vaststelt. (Impliciete oplossing.) 
(Art. 11 Gw., en art. 8 wet 26 juli 1962.) 

3 maart 1983 825 

4. - Vergoeding - Waardeverminde
ring waarmee rekening dient gehouden 
biJ de berekening van de waarde van het 
onteigende goed. 

Art. 31 wet 29 maart 1962, volgens het
welk bij het bepalen van de waarde van 
het onteigend onroerend goed geen reke
ning wordt gehouden met de waardever
meerdering of -vermindering die voort
vloeit uit de voorschriften van het 
streek-, gewest- of gemeentelijk plan van 
aanleg, heeft enkel betrekking op de ont
eigeningen om het plan van aanleg zelf 
te verwezenlij ken; het is niet toepasse
lijk op de onteigeningen die met een an
der oogmerk dan de verwezenlijking van 
dat plan zijn uitgevoerd. 

3 maart 1983 825 

5. - Ontwerpen-gewestplan die door 
de minister voorlopig zijn vastgesteld -
Verbindende kracht en verordenende 
waarde - Geldigheid - Vervaldatum. 

De ontwerpen-gewestplan die door de 
minister voorlopig zijn vastgesteld, heb
ben dezelfde verbindende kracht en ver
ordenende waarde als de behoorlijk 
goedgekeurde gewestplannen; zij verlie
zen die verbindende kracht enkel wan
neer zij niet bij K.B. zijn goedgekeurd 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van l).et desbetreffende ministerieel be
sluit. (Artt. 2, § 2, 45, § 5, eerste en twee
de lid, en 46 wet 29 maart 1962.) 

3 maart 1983 825 

OPENBAAR DOME!!\ 
1. - Goederen die deel wtmaken van 

het openbaar domein - Goederen die 
niet in huur kunnen worden gegeven. 

Goederen die tot het openbaar domein 
behoren, kunnen niet in huur worden ge
geven en komen derhalve niet voor han
delshuur in aanmerking. 

2 september 1982 

2. - Concessie - Brand Aanspra-
kelijkheid van de concessiehouder. 

De concessiehouder van een goed dat 
dee! uitmaakt van het openbaar domein 
is aansprakelijk voor de brandschade, 
tenzij hij bewijst dat de brand ontstaan 
is bij toeval, ten gevolge van overmacht 
of door de fout van een derde. 

27 mei 1983 1185 

OPENBARE INSTELLING 

Regie der Gebouwen - Aanvullend 
personeel - Bijzondere uitkeringen -
Bevoegdheid van de Regie. 

De Regie der Gebouwen is vanaf 
29 december 1973 niet meer bevoegd om 
bijzondere uitkeringen aan het aanvul
lend personeel toe te kennen, oak niet 
voor de periode welke aan die datum 
voorafgaat. (Art. 17, § 3, wet 1 april 1971, 
gew. wet 28 dec. 1973.) 

27 september 1982 137 

OPENBARE ORDE 
1. - Arbeidsongeval - Arbeidsonge

vallenwet 10 april1971 - Bepalingen in
zake de verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van de vergoeding - Bepa
Jingen van openbare orde. 

De bepalingen inzake de verjaring van 
de rechtsvordering tot betaling van de 
vergoeding wegens een arbeidsongeval 
raken de openbare orde. (Artt. 69, 70 en 
71 Arbeidsongevallenwet.) 

6 september 1982 12 

2. - Gerechtelijk Wetboek, art. 812, 
tweede lid - Bepaling die noch van 
openbare orde noch dwingend is. 

De bepaling van art. 812, tweede lid, 
Ger.W., luidens welke tussenkomst tot 
het verkrijgen van een veroordeling niet 
voor de eerste maal in hager beroep kan 
plaatsvinden, is noch van openbare orde 
noch dwingend. 

2 december 1982 454 

3. - Wetten van 24 dec. 1988 en 6 nov. 
1970 tot voorlopige uitbreiding van de 
bevoegdheid van het Gemeenschappelijk 
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Motorwaarborgfonds - Bepalingen die 
de openbare orde raken. 

De wetten van 24 dec. 1968 en 6 nov. 
1970 tot voorlopige uitbreiding van de 
bevoegdheid van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds raken de openbare 
orde en het fonds kan niet afzien van de 
invordering van de bedragen die het zelf 
aan de Schatkist na inning ervan moet 
storten. 

16 juni 1983 1281 

4. - Arbeidsongeval - Bepalingen be
treffende de verjaring. 

De bepalingen betreffende de verj a
ring van de rechtsvordering tot betaling 
van arbeidsongevallenvergoeding raken 
de openbare orde; afzien van een verkre
gen verjaring kan geen uitwerking heb
ben. 

27 juni 1983 1330 

OPLICHTING 
1. - Listige kunstgrepen - Begrip. 
N aar recht verantwoord is de beslis

sing waarbij als listige kunstgreep, in de 
zin van art. 496 Sw., wordt aangemerkt 
het feit dat voor het vervoer van leerlin
gen facturen zijn opgemaakt waarin 
meer kilometers worden aangerekend 
dan de werkelijk afgelegde afstand, 
zulks met de bedoeling geld te verkrij
gen waarop de beklaagde geen recht 
had. 

5 oktober 1982 185 

2. - Bestanddelen - Begrip. 
Het wanbedrijf « oplichting » is vol

trokken zodra de dader ervan, die gehan
deld heeft met het oogmerk om zich een 
zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, erin geslaagd is om ze zich 
onder de bij art. 496 Sw. bepaalde voor
waarden te doen afgeven of leveren. 

27 oktober 1982 304 

3. - Listige kunstgreep - Begrip. 
Een veroordeling wegens oplichting is 

naar recht verantwoord, wanneer de be
slissing onder meer vaststelt dat het af
geven van de gelden volgde op een listi
ge kunstgreep. 

wending of inwendig 1etsel, hoe Iicht 
ook, dat van buiten uit door een mecha
nisch of chemisch op de lichaamsgestel
tenis inwerkende oorzaak, aan het men
selijk lichaam wordt toegebracht. 

12 april 1983 952 

OUDERLIJKE MACHT 

Bevoegdheid van de rechter in kart ge
ding in spoedeisende gevallen, niettegen
staande al't. 373 B. W: 

Ingevolge art. 584 Ger.W. doet de voor
zitter van de rechtbank van eerste aan
leg, in aile gevallen die hij spoedeisend 
acht, bij voorraad uitspraak in aile za
ken, behalve die welke de wet aan de 
Rechterlijke Macht onttrekt; art. 373 B.W. 
vormt geen uitzondering op die regel. 

9 september 1982 51 

OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten 
Afdeling 1. Begrip. 
Afdeling 2. Toestemming. 
Afdeling 3. Oorzaak. 
Afdeling 4. Voorwerp. 
Afdeling 5. Vorm. 

HOOFDSTUK II. - Rechten en verplich-
tingen van partijen 

Afdeling 1. - Tussen partij en. 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

HOOFDSTUK III. - Uitlegging 

HOOFDSTUK IV. Verbindende 
kracht, niet-uitvoering 

HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK VI. 
recht 

Internationaal 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

7 december 1982 487 Afdeling 1. - Begrip. 

OPZETIELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN OPZET
TELIJK DODEN 

Verwondingen of slagen - Begrip. 
Een slag of verwonding, in de zin van 

de artt. 398 tot 401 en 420 Sw., is elk uit-

Afdeling 2. - Toestemming. 

1. - Bedrog - Incidenteel bedrog 
Vaststelling van de feitenrechter - Toe
zicht van het Hoi 

Hoewel de rechter in feite vaststelt of 
het oogmerk om te misleiden en de be
drag opleverende kunstgrepen a! dan 
niet bestaan, alsmede wat de invloed van 
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die kunstgrepen is geweest op de bepa
ling van de voorwaarden tot aanneming 
waarvan de wederpartij bij het sluiten 
van het contract is bewogen, gaat het 
Hof niettemin na of de rechter uit de fei
ten die hij vaststelt, wettig heeft kunnen 
afleiden dat er bedrog is gepleegd dat 
een van de partij en ertoe he eft bewogen 
onder vee! bezwarender voorwaarden te 
contracteren. 

wen of in aanbouw zijnde woningen -
Gevolg. 

De voorovereenkomsten waarvan de 
geldigheidsvereisten geregeld worden bij 
art. 7 wet van 9 juli 1971 tot regeling van 
de woningbouw en de verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen 
brengen aile mogelijke gevolgen voort, 
als degenen die zich op de nietigheid van 
de voorovereenkomst kunnen beroepen 

10 februari 1983 755 zulks niet doen met inachtneming van 
de wettelijke voorschriften. 

Afdeling 3. - Oorzaak. 2 mei 1983 1075 
2. - Burgerlijk Wetboek, art. 1132 - Afdeling 2. _ T.a.v. derden. 

Oorzaak - Geldigheidsvereiste van de 
overeenkomst - Oorzaak niet uitge
drukt - Geldige overeenkomst. 

De oorzaak van een overeenkomst is 
in de regel een vereiste voor haar geldig
heid, niettemin is de overeenkomst gel
dig, hoewel de oorzaak ervan niet is uitge
drukt; de feitenrechter moet, wanneer de 
oorzaak in de overeenkomst niet is uitge
drukt, nagaan of er niettemin een oor
zaak is en die bepalen. (Art. 1131 en 
1132 B.W.} 

25 november 1982 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Voorwerp. 

Vorm. 

HOOFDSTUK II 

425 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR
T!JEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 

3. - Wederkerige overeenkomst 
Verhuring van een volkswoning - Wa
ning geruime tifd onbewoond gebleven 
door de huurder - Grove tekortkoming 
aan een wezenlijke verbintenis uit de 
huurovereenkomst. 

De huurder van een volkswoning is, 
a.m. als tegenprestatie voor de voordelen 
die hij geniet, verplicht persoonlijk en 
effectief de hem toegekende waning te 
bewonen; de rechter verantwoordt der
halve niet naar recht de afwijzing van de 
vordering tot ontbinding van de huur 
van een volkswoning, wanneer hij beslist 
dat, al heeft de huurder geruime tijd de 
waning niet bewoond, zulks toch geen 
grove tekortkoming is aan zijn verplich
tingen. 

10 februari 1983 751 

4. - Voorovereenkomst waarvan de 
geldigheidsvereisten worden geregeld bij 
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou-

HOOFDSTUK III 

UITLEGGING 

5. - Uitlegging - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1162 - Twijfel - Geen tvdjfel -
Gevolg. 

Van toepassing van art. 1162 B.W. kan 
er geen sprake zijn als de rechter oor
deelt dat de uitlegging van een overeen
komst niet voor twijfel vatbaar is. 

17 september 1982 86 

6. - Uitlegging door de feitenrechter 
- Uitlegging waarbij de bewijskracht 
van de akten niet wordt miskend - On
aantastbare uitlegging. 

De rechter is niet gebonden door de 
kwalificatie die partijen aan een over
eenkomst geven en mag derhalve de ju
ridische aard van die overeenkomst be
palen op grand van de hem regelmatig 
voorgelegde gegevens binnen en buiten 
die overeenkomst, mits hij de bewijs
kracht van de akte niet miskent en geen 
bewijs aanneemt buiten en boven de in
houd van de akte in de gevallen waarin 
de wet zulks niet toelaat. 

22 oktober 1982 283 

7. - Uitlegging - Twijfel Burger-
lijk Wetboek, art. 1162 - Begrip. 

In geval van twijfel over de zin of over 
de draagwijdte van een overeenkomst, 
d.w.z. als de zin of de draagwijdte ervan 
niet kan worden vastgesteld op grand 
van elementen uit of wettekst buiten de 
akte, moet de rechter, overeenkomstig 
art. 1162 B.W., de overeenkomst uitleg
gen ten nadele van hem die bedongen 
heeft en ten voordele van hem die zich 
verbonden heeft. 

23 juni 1983 1311 

8. - Uitlegging - Twijfel - Burger
lijk Wetboek, art. 1162 - Schuldenaar 
van de verbintenis - Verbintenis - Be
grip. 
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In de zin van art. 1162 B.W. moet de 

partij door wie een beding wordt aange
voerd dat ertoe strekt haar verbintenis 
te doen beperken, worden geacht de par
tij te zijn die heeft bedongen. 

23 juni 1983 1311 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, NIET-UITVOE-

RING 

9. - Wederkerig contract - Handels
huur Partij voert haar verbintenis 
niet uit - Andere partij verkiest de uit
voering bij ekwivalent - Uitvoering in 
natura voor dezelfde periode door die 
keuze uitgesloten. 

De schuldeiser die de uitvoering bij 
ekwivalent, benevens een loutere verho
gingsvergoeding, voor een bepaalde 
huurperiode heeft nagestreefd, kan niet 
tegelijk de uitvoering in natura aangaan
de diezelfde periode bekomen. 

15 oktober 1982 246 

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
Jijk tussen partijen heeft. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend wanneer hij daaraan het gevolg 
toekent dat zij, volgens de uitlegging die 
hij eraan geeft, wettelijk tussen partijen 
heeft. (Art. 1134 B.W.) 

16 juni 1983 1276 

HOOFDSTUK V 

EINDE 

11. - Ontbinding - Beeindiging -
Billijkheid 

Redenen van billijkheid leveren op 
zichzelf geen wettelijke grond op tot out
binding of beeindiging van een overeen
komst. (Art. 1143 B.W.) 

19 november 1982 388 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONAAL RECHT 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 
KEN, LEVERINGEN, 
STEN) 

(WER
DIEN-

1. - Opdracht van werken - Contrac
tuele uitsluiting van herziening van de 

prijzen van materialen - Ministerieel 
besluit van 14 okt. 1964, artt. 13, B, en 
16, B, 1° - Draagwijdte. 

Wanneer bij overheidsopdracht van 
werken het contract de bij art. 13, B, 
M.B. van 14 okt. 1964 bedoelde herzie
ning van de prijzen van de materialen 
uitsluit, kan de aannemer zich niettemin 
beroepen op art. 16, B, 1°, van het minis
terieel besluit, dat, onder bepaalde voor
waarden, het mogelijk maakt de herzie
ning van de overeenkomst en onder meer 
van de contractuele verbintenissen be
treffende de prijzen te verkrijgen; uit het 
enkele feit dat de bij art. 13, B, bedoelde 
herziening van de prijzen van de mate
rialen contractueel is uitgesloten, kan de 
rechter niet wettig afleiden dat de aanne
mer het risico van de in artikel 16, B, 1°, 
bepaalde omstandigheden heeft opgeno-
men. 

8 oktober 1982 219 

2. - Wijziging van de voorwaarden 
van de contractuele bepalingen - Her
ziening of ontbinding van de opdracht -
ME. van 14 okt. 1964 aangaande de ad
ministratieve en technische contractuele 
bepalingen die het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, art. 16, C - Draagwijd
te. 

Art. 16, C, van het M.B. van 14 okt. 
1964 aangaande de administratieve en 
technische contractuele bepalingen die 
het algemeen lastenkohier van de over
eenkomsten van de Staat uitmaken dat 
bepaalt dat niet ontvankelijk zijr: de 
klachten en verzoeken die steunen op 
feiten en omstandigheden die door de 
aannemer niet te gepasten tijde - en in 
elk geval niet binnen dertig kalenderda
gen nadat ze zich voorgedaan hebben -
aan het bestuur kenbaar gemaakt zijn, 
betekent niet dat het verzuim van de 
aanne1ner om een buitengewone en niet 
te voorziene prijsstijging die op een be
paald tijdstip waarneembaar is gewor
den, ter kennis van het bestuur te bren
gen, uitsluit dat dezelfde aannemer in 
verband met hetzelfde werk zich beroept 
op een later tot stand gekomen buitenge
wone en eveneens niet te voorziene 
prijsstijging, die hij we! binnen de ge
stelde termijn aangeeft. 

5 november 1982 332 

3. - Rechtsvordering tot terugbetaling 
van boeten wegens vertraging - Ter
mijn - Aanvang. 

In zake overheidsopdrachten moet ie
dere rechtsvordering, die steunt op fei-
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ten of omstandigheden voorgevallen tij
dens de waarborgperiode of die betrek
king heeft op boeten wegens vertraging, 
op straffe van verval worden ingesteld 
ten laatste een j aar na het verstrijken 
van de waarborgperiode bepaald bi.i 
art. 16, !itt. D, 2°, M.B. 14 okt. 1964 aan
gaande de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het algemeen 
" lastenkohier » van de Staat uitmaken; 
de waarborgtermijn is een jaar, als ter 
zake geen termijn bepaald is in het " las
tenkohier, en hij loopt met ingang van de 
datum waarop de voorlopige goedkeuring 
wordt verleend; de omstandigheid dat de 
definitieve keuring v66r die datum is ge
schied, kan, bij ontstentenis van een wet
telijke bepaling in die zin, geen beper
king vormen van het recht de zaak bij de 
rechtbanken aanhangig te maken, zoals 
dat is vastgelegd in de artt. 16, !itt. D, 2°, 
18B, 39, eerste en tweede lid, en 43C van 
voornoemd M.B. 

25 november 1982 431 

OVERS PEL 

Bewijs - Bewijsmiddelen - Vermoe
dens. 

Het bewijs van het wanbedrijf " over
spel » kan worden geleverd door alle be
wijsmiddelen, o.m. door vermoedens. 

28 september 1982 142 

p 

PARITAIR COMITE 

Paritair comite voor de stoffe1ing en de 
houtbewerking - Onderneming van de 
sector handel in en plaatsen, onderhoud 
of herstelling van niet-metalen meubelen 
- Voorwaarden om onder dat paritair 
comite te ressorteren. 

Een onderneming van de sector handel 
in en plaatsen, onderhoud of herstelling 
van niet-metalen meubelen ressorteert 
onder het paritair comite voor de stoffe
ring en de houtbewerking, dat bij K.B. 
van 18 mei 1973 is opgericht voor de 
werknemers die hoofdzakelijk handar
beid verrichten, als de in dat besluit om
schreven werkzaamheid normaal door de 

onderneming zelf met haar werklieden 
wordt verricht; derhalve niet naar recht 
verantwoord is de beslissing van de 
rechter dat een onderneming onder dat 
comit8 ressorteert, wanneer zij gegrond 
is op de vaststelling dat die onderneming 
niet-metalen meubels verkoopt en, op 
verzoek van klanten, zorgt voor het 
plaatsen, onderhoud of herstellen, maar 
door tussenkomst van derden die zij 
daarvoor betaalt. 

14 februari 1983 762 

PARLEMENTAIRE 
BAARHEID 

ONSCHEND-

Daad van vervolging - Begrip. 
Parlementaire onschendbaarheid 

vormt geen hinderpaal voor de werk
zaamheden en handelingen van de des
kundige; deze zijn immers geen daden 
van vervolging. 

5 oktober 1982 185 

POLITIEK MISDRIJF 

Militair - Bevoegdheid. 
Wanneer een politiek misdrijf ten laste 

wordt gelegd van een persoon die onder 
de bevoegdheid van het militaire gerecht 
valt, is dat rechtscollege en niet het hof 
van assisen bevoegd om daarvan kennis 
te nemen. (Artt. 98, 105 Gw.) 

22 februari 1983 801 

POSTERIJEN 

Postambtenaar - Postambtenaar, re
kenplichtige in de zin van art. 116 Gw. 
- Begrip. 

Uit de bepalingen van de artt. 7 tot 18 
wet van 6 juli 1971 houdende oprichting 
van de Regie der Posterijen blijkt niet 
dat de wetgever, met toepassing van 
art. 116 Gw., aan ondergeschikte beamb
ten, zoals de ambtenaren van de Regie 
der Posterijen die lagere functies uitoefe
nen dan die van ontvanger of bijzondere 
rekenplichtige, de verplichting heeft wil
len opleggen hun comptabiliteitsverrich
tingen te verantwoorden tegenover de 
Belgische Staat zelf, vertegenwoordigd 
door de ministers van Verkeerswezen, 
ook al nemen zij dee! aan het behande
len van 's Rijks gelden. 

30 juni 1983 1353 
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RECHTBANKEN 

R 

RAAD VAN S'fATE 
1. - Afdeling wetgeving - « Hoog

dringendheid >> waardoor de ministers 
ontslagen worden van de verplichting om 
bepaalde voorontwerpen te onderwerpen 
aan de afdeling wetgeving van de Raad 
van State - Beoordeling door de minis
ters - Grenzen. 

Al staat het aan de ministers, onder 
voorbehoud van hun politieke verant
woordelijkheid, te oordelen over de 
« hoogdringendheid » die hen ontslaat 
van de verplichting om de tekst van 
voorontwerpen van wet of van reglemen
taire en organieke uitvoeringsbesluiten 
te onderwerpen aan het beredeneerd ad
vies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State, toch hebben de hoven 
en rechthanken het recht te onderzoeken 
of een minister door het advies van de 
Raad van State niet te vragen, zijn 
macht niet heeft overschreden of afge
wend, met miskenning van het wettelijk 
begrip « hoogdringendheid "· {Art. 107 
Gw.; art. 3 Wet Raad v. State, gecoiird. 12 
jan. 1973.) 

24 november 1982 417 

2. - Afdeling wetgeving Hoog-
dringendheid >> waardoor de ministers er
van ontslagen worden bepaalde vooront
werpen aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State voor te leggen - Be
oordeling door de ministers - Grenzen. 

AI staat het aan de ministers, onder 
voorbehoud van hun politieke verant
woordelijkheid, te oordelen over de 
« hoogdringendheid » die hen ervan ont
slaat het heredeneerd advies van de af
deling wetgeving van de Raad van State 
in te winnen over de voorontvverpen van 
wetten of van organieke en reglementai
re uitvoeringsbesluiten, toch hebben de 
hoven en rechtbanken het recht te on
derzoeken of een minister, door het ad
vies van de Raad van State niet te vra
gen, zijn macht niet heeft overschreden 
of afgewend, met miskenning van het 
wettelijk begrip « hoogdringendheid "· 
(Art. 107 Gw.; art. 3 Wet Raad van State, 
gecoiir 12 jan. 1973.). 

7 juni 1983 1237 

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 - Bevoegd
heid van de rechter om de door de par
tijen voorgedragen redenen ambtshalve 
aan te vullen - Grenzen. 

De feitenrechter kan de door partijen 
voorgedragen redenen amhtshalve aan
vullen mits hij geen betwisting opwerpt 
die partijen in hun conclusies hebhen 
uitgesloten, hij enkel steunt op regelma
tig aan zijn beoordeling voorgelegde fei
ten en stukken en hij, noch het voor
werp, noch de oorzaak van de vordering 
wijzigen. 

24 september 1982 131 

2. - Burgerlijke zaken Toepassing 
door de rechter van een vreemde rechts
bepa/iiJg - Recht van verdediging. 

De rechter die oordeelt een bepaling 
van buitenlands recht, die de partijen in 
conclusie niet hebben opgeworpen, op 
een geschil te moeten toepassen, vermag 
alleen dan toepassing te maken van die 
rechtsregel wanneer de partijen de gele
genheid hebben gehad desaangaande te 
concluderen. 

22 oktober 1982 281 
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3. - Burgerlijke zaken - Rechts
macht - Omvang - Betwisting uitgeslo
ten door de conclusie van de partijen -
Rechtsmacht - Grenzen. 

In burgerlijke zaken kan de rechter 
geen aan de openbare orde vreemde be
twisting opwerpen waarvan de conclu
sies van de parti.ien het bestaan uitslui
ten. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

21 januari 1983 678 

4. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid van de rechter om ambtshalve de 
door de partijen voorgedragen redenen 
aan te vullen - Grenzen van deze 
bevoegdheid. 

De rechter kan ambtshalve de door de 
partijen voorgedra.gen redenen aanvul
len, wanneer hij enkel steunt op regel
matig aan zijn beoordeling voorgelegde 
feiten en het voorwerp noch de oorzaak 
van de eis wijzigt. 

21 maart 1983 891 

Afdeling 2. - Sociale zaken. 

HOOFDSTUK IV 

D!ENSTPL!CHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

5. Strafzaken Correctionele 
rechtbank of politierechtbank - Ver
plichting van de rechter aan bet bij hem 
aanhangig strafbaar feit zijn wettelijke 
kwalificatie te geven. 

De politierechtbank of correctionele 
rechtbank wa.arbij een strafbaa.r feit aan
hangig is, is zowel in eerste aanleg als in 
hager beroep verplicht hieraan zijn wet
telij ke kwalificatie te geven, met inacht
neming van het recht van verdediging. 

5 oktober 1982 181 

6. - Strafzaken - Bevoegdheden van 
het vonnisgerecht - Wijziging van de 
kwalificatie - Vaststelling dat het ten 
Jaste gelegde feit hetzelfde is als het feit 
dat de grondslag van de vervolging is -
Onaantastbare vaststelling - Grenzen. 

Hoewel de strafrechter, bij wijziging 
van de kwalificatie, in Ieite en derhalve 
op onaantastbare wijze vaststelt dat het 
misdrijf dat hij bewezen verklaart, be
trekking heeft op het feit dat de grand
slag van de vervolging vormt, behoudt 
het Hof echter een toetsingsrecht, onder 
meer met betrekking tot het beantwoor
den van een conclusie, tot een mogelijke 
schending van de bewijskracht van de· 

akten of tot hetgeen het vonnisgerecht 
in rechte afleidt uit zijn feitelijke vast
stellingen. 

5 oktober 1982 181 

7. - Strafzaken - Wijziging van de 
kwalificatie - Diefstal en heling - On
aan tastbare beoordeling van de feiten
rechter - Grenzen. 

De feitenrechter is bevoegd om in Ieite 
te oordelen of de kwalificatie heling in 
de plaats moet komen van de kwalifica
tie diefstal, en met name of beide mis
drijven door dezelfde daad worden opge
leverd; het toezicht van het Hof wordt 
met name uitgeoefend op de juridische 
gevolgen die de rechter uit zijn feitelijke 
vaststellingen af!eidt. 

5 oktober 1982 181 

8. - Strafzaken Strafvordering -
Onderzoek gevorderd - Procedure niet 
door het onderzoeksgerecht geregeld -
Rechtstreekse dagvaarding - Niet ont
vankelijk. 

Wanneer een onderzoek is ingesteld en 
het onderzoeksgerecht de procedure niet 
heeft geregeld, is een rechtstreekse dag
vaarding, op verzoek van het openbaar 
ministerie, van een beklaagde voor het 
vonnisgerecht wegens een feit waarvoor 
het onderzoek is ingesteld, niet ontvan
kelijk. 

5 oktober 1982 201 

9. - Strafzaken - Kwalificatie van 
misdrijven - Kwalificatie van feiten in 
een rechtstreekse dagvaarding - Voorlo
pige kwalilicatie - Verplichting van het 
vonnisgerecht aan de feiten hun juiste 
kwalificatie te geven. 

De rechtstreekse dagvaarding van de 
beklaagde geeft aan de feiten die zij 
voor het vonnisgerecht brengt slechts 
een voorlopige kwalificatie; indien de lei
ten, gelet op die kwalificatie, tot de 
bevoegdheid behoren van het gerecht 
waarbij zij zijn aangebracht, moet dit ge
recht de bestanddelen van die feiten on
derzoeken en, eventueel, met inachtne
ming van het recht van verdediging, de 
voorlopige kwalificatie door de juiste de
finitieve kwalificatie vervangen. Dat de 
strafvordering zou zij n verzuimd, ingeval 
de rechter aan de feiten de in de dag
vaarding vermelde kwalificatie had gege
ven, belet niet dat de rechter aan die lei
ten hun juiste en definitieve kwalificatie 
moet geven, oak a! is de strafvordering 
met de nieuwe kwalificatie niet verjaard. 
(Artt. 159, 191 en 212 Sv.) 

9 november 1982 338 



- 126-

10. Strafzaken Correctionele 
rechtbank of po]jUerechtbank - Taak 
van de rechter: verplkhUng aan het Mj 
hem aanhangig strafbaar feit zjjn wette
]jjke omschdjv1ng te geven. 

De politierechtbank of de correctionele 
rechtbank waarbij een strafbaar feit aan
hangig is, is zowel in eerste aanleg als in 
hager beroep verp!icht hieraan zijn wet
telijke omschrijving te geven, met in
achtneming van het recht van verdedi
ging; daartoe mag zij de oorspronkelijke 
omschrijving verbeteren, aanvullen of 
vervangen. 

24 november 1982 420 

11. Strafzaken Correctionele 
rechtbank of politierechtbank 
Bevoegdheid van de rechter om een mi~
drijf te voegen bij het misdrijf omschre
ven in de akte die de zaak b1j hem aan
hangig maakt - Grenzen. 

Wanneer de rechter uitspraak moet 
doen over een feit waaraan bij het aan
hangig maken van de zaak slechts een 
omschrijving is gegeven, vermag hij niet, 
zonder aanvullende dagvaarding of vrij
willige verschijning, de beklaagde te ver
oordelen uit hoofde van verschillende 
misdrijven, ook als die misdrijven, te za
men met het in de oorspronkelijke te
lastlegging bedoelde misdrijf, slechts een 
enkel strafbaar feit vormen, waarvoor 
slechts e<'m enkele straf wordt uitgespro
ken. 

24 november 1982 420 

12. Strafzaken Correctionele 
rechtbank of po]jtierechtbank - Ver
plichting van de rechter aan het bij hem 
aanbangige strafbaar feit zijn wettelijke 
omschr~iving te geven. 

De politierechtbank of de correctionele 
rechtbank waarbij een strafbaar feit aan
hangig is, is zowel in eerste aanleg als in 
hager beroep verplicht hieraan zijn wet
telijke omschrijving te geven, met in
achtneming van het recht van verdedi
ging; die verplichting blijft voor de 
genoemde gerechten gelden, oak wan
neer enkel de burger!ijke rechtsvorde
ring bij hem aanhangig is, met dien ver
stande evenwel dat zij in dat geval uit de 
aldus gegeven omschrijving geen enkel 
gevolg mogen afleiden in verband met 
de strafvordering die bij hen niet of 
meer aanhangig is. 

22 februari 1983 797 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

13. Strafzaken Burger]Jjke 
rechtsvordering - Beslissing van de eer-

ste rechter dat de strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering verjaard zijn 
- Hoger beroep van de burgerlijke par
tij ontvanke]jjk - Omschrijving van het 
misdrijf - Bevoegdheid van de appel
rechter. 

Op het ontvankelijke hager beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vonnis 
dat zegt dat de strafvordering en de bur
gerlijke rechtsvordering verjaard zijn, 
heeft de appelrechter het recht en de 
plicht om, met eerbiediging van het 
recht van verdediging, na te gaan, met 
betrekking tot de burgerlijke rechtsvor
dering, of het misdrijf dat aan die 
rechtsvordering ten grande ligt, al dan 
niet verjaard is, en daartoe aan het 
strafbaar feit zijn wettelijke omschrij
ving te geven. 

22 februari 1983 797 

14. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Rechter die nalaat 
uitspraak te doen over de vordering in 
tussenkomst tot bindendverklaring van 
de te wijzen beslissinR- Ontwettigheid. 

Krachtens art. 1138, 3°, Ger.W. zijn de 
rechters verplicht uitspraak te doen over 
aile punten van de vordering die aan 
hun oordeel zijn onderworpen. Wanneer 
de burgerlijke partij een derde voor de 
strafrechter heeft gedagvaard, primair 
als voor de beklaagde bnrgerrechtelijk 
aansprakelijke partij en snbsidiair in ge
dwongen tussenkomst tot bindendverkla
ring van de op de civielrechtelijke verde
ring tegen de beklaagde te wijzen beslis
sing, is de rechter die de primaire 
vordering afwijst, ertoe gehouden over 
de subsidiaire vordering uitspraak te 
doen. 

31 mei 1983 1204 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

15. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op de behan
de]jng van zijn zaak door een rechter
lijke instantie - Sluit niet in dat de 
zaak moet worden behandeld door een 
justitieel gerecht. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens vereist niet dat de geschillen in 
tuchtzaken, zelfs wanneer het gaat om 
schorsing of ontneming van het recht 
een beroep uit te oefenen, worden beslist 
door rechtbanken in de zin van art. 92 
Gw., t.w justitiele gerechten. 

14 januari 1983 657 
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HOOFDSTUK VII 

VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 

ALLER LEI 

RECHTEN VAN DE MENS 
1. - Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamen
te!e Vrijheden, art. B, lid 1 - Draagwijd
te. 

In zoverre art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens de strafvordering 
betreft, beoogt het enkel bescherming 
van degene tegen wie een strafvervol
ging wordt ingesteld en niet van degene 
die beweert door een misdrijf benadeeld 
te zijn; die verdragsbepaling houdt der
halve niet in dat de actiemogelijkheden 
enerzijds van het openbaar ministerie, 
dat de strafvordering uitoefent, en ander
zijds van de benadeelde die, in bepaalde 
gevallen, de strafvordering op gang 
brengt, dezelfde moeten zijn. 

7 september 1982 30 

2. - Wetboek van Strafvordering, artie 
246, 247 en 248 - Bepalingen niet strij
dig met de art. B, lid 1, Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamente!e Vnjheden. 

3. - Eumpees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 8 - Recht op eerbie
diging van het prive-leven - Genees-
kunst Medisch schoo!toezicht 
Konink!ijk besluit van 12 okt. 1964 -
Bepa!ingen betreffende de pmef op tu
berculinegevoe!igheid en de radiogra
fische onderzoeken. 

De bepalingen van het K.B. van 
12 okt. 1964 waarbij wordt geregeld hoe 
dikwijls en op welke wijze de genees
kundige onderzoeken worden verricht en 
onder welke voorwaarden het medisch 
schooltoezicht wordt uitgeoefend, die de 
proef op tuberculinegevoeligheid en de 
radiografische onderzoeken verplicht 
stellen, zijn niet in strijd met het recht 
op eerbiediging van het prive-leven, dat 
is neergelegd in art. 8 van het Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

8 september 1982 47 

4. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art B.3.c. - Recht op bijstand 
van een raadsman naar keuze - Be
k!aagde door zijn eigen toedoen niet bJj
gestaan door een raadsman - Geen 
schending van het Verdrag. 

Art. 6.3.c Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, krachtens hetwelk een ie
der, die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd, het recht heeft zichzelf te ver
dedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman naar zijn keuze, wordt niet ge
schonden door de feitenrechter die het 
door de beklaagde gevraagde uitstel, ten 
einde een andere raadsman te kiezen, 
weigert, wanneer de beklaagde, wiens 
recht van verdediging overigens ten valle 
was geerbiedigd, door zijn eigen toedoen 
niet werd bijgestaan door een raadsman 
toen hij voor het strafgerecht is versche
nen, omdat hij niet had geantwoord op 
de brief van zijn advocaat die hem vroeg 
gevolg te geven aan een vroegere brief 
waarin hij hem verzocht een voorschot 
te storten en de honoraria van een vroe
gere raadsman te betalen, meedeelde dat 
hij zich anders niet Ianger met de zaak 
bezig zou houden. 

22 september 1982 119 

5. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Cassatieberoep -
Rechtspleging - Verbod een memorie 
van wedel'antwoord in te dienen wan
neer geen midde! van niet-ontvankelijk
heid tegen het cassatieberoep werd opge
worpen - Niet onverenigbaar met het 
vereiste van een eerlijk proces. 

De bepalingen van de artt. 246, 247 en 
248 Sv. volgens welke na een beslissing 
van buitenvervolgingstelling door de on
derzoeksgerechten, de heropening van 
het gerechtelijk strafonderzoek wegens 
nieuwe bezwaren enkel kan worden ge
vorderd door het openbaar ministerie en 
niet door een burgerlijke partij, zijn niet 
strijdig met art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, nu een beslissing 
van buitenvervolgingstelling wegens on
voldoende bezwaren geen gezag van ge
wijsde heeft voor de burgerlijke rechter 
en degene die beweert door een misdrijf 
te zijn benadeeld steeds de mogelijkheid 
heeft zijn burgerlijke vordering, die uit 
het misdrijf voortvloeit in te stellen voor 
de burgerlijke rechter, en aldus, overeen
komstig art. 13 van het Verdrag, aan
spraak kan maken op daadwerkelijke 
rechtshulp voor een nationale instantie 
waar hem een eerlijke en openbare be
handeling van zijn zaak, binnen een re
delijke termijn, door een onafhankelijke 
onpartijdige rechterlijke instantie wordt 
gewaarborgd, zoals vereist door de overi
ge bepalingen van art. 6.1 van het Ver Het door de wet aan de eiser opgeleg

de verbod om, behalve in het geval dat 
30 de verweerder een grand van niet-ont-

drag. 
7 september 1982 
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vankelijkheid tegen het cassatieberoep 
opwerpt, te repliceren op de memorie 
van antwoord van de verweerder is niet 
onverenigbaar met het vereiste van een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, als 
bedoeld in art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, en met name oak 
niet met het beginsel van het recht van 
verdediging dat het inhoudt, nu de par
tijen, in de memories die zij mogen in
dienen, al hun middelen kunnen doen 
gelden betreffende het voorwerp van het 
geschil. (Artt. 1079, 1087, 1092, 1094 en 
1107 Ger.W.) 

14 oktober 1982 237 

6. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5.3 - Redelijke ter
mijn - Begrip. 

lngevolge art. 5.3 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens heeft een ieder die 
gearresteerd is of gevangen wordt ge
houden overeenkomstig lid 1, c, van vo
renvermeld artikel het recht binnen een 
redelijke termijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te wor
den gesteld; de strekking van die bepa
ling is om de verdachte in vrijheid te 
stellen zodra de handhaving van de 
hechtenis niet Ianger redelijk is, en de 
redelijkheid ervan mag niet worden be
zien in abstracto, maar wei in het Iicht 
van de gegevens van elk geval afzonder
lijk. 

24 november 1982 416 

7. - Strafwetboek, art. 372bis - Bepa
ling niet stnjdig met de artt. 8 en 14 Eu
ropees Verdrag Rechten van de Mens. 

Art. 372 bis Sw., dat de aanranding 
van de eerbaarheid bestraft die zonder 
geweld of bedreiging is gepleegd door 
een per soon die de valle lee£tij d van 
achttien jaar heeft bereikt, op de per
soon of met de hulp van de persoon van 
een minderjarige van hetzelfde geslacht 
beneden de valle leeftijd van achttien 
jaar, is weliswaar een inmenging van 
het openbaar gezag met betrekking tot 
de uitoefening van het recht vastgelegd 
in art. 8.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, maar een inmenging die 
naar het oordeel van de nationale over
heid noodzakelijk is in het belang van de 
openbare orde en van de morele gezond
heid en de goede zeden. Die maatregel is 
aldus niet strijdig met de bepaling van 
art. 8 van het Verdrag en is bovendien 
niet gegrond op een willekeurig onder
scheid dat strijdig zou zijn met art. 14 
van hetzelfde Verdrag. 

7 december 1982 483 

8. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Bepaling die in de re
gel geen betrekking heeft op de uitoefe
ning van het recht van verdediging voor 
het onderzoeksgerecht. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft in de regel geen betrek
king op de uitoefening van het recht van 
verdediging voor de onderzoeksgerech
ten. 

22 december 1982 547 

9. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een eer
lijke behandeling van zijn zaak - Be
grip. 

Uit de en.kele omstandigheid dat het 
onderzoeksgerecht, bij de beslissing over 
de handhaving van de voorlopige hechte
nis van de verdachte, heeft geoordeeld 
dat er aanwijzingen van schuld waren 
m.b.t. feiten waarvoor hij werd vervolgd, 
kan niet worden afgeleid dat het vonnis
gerecht dat de verdachte later wegens 
die feiten heeft veroordeeld, dtens recht 
op een eerlijk proces heeft miskend. 
(Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens.) 

22 december 1982 547 

10. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een eer
Jijke behandeling van zijn zaak - Be
grip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
in het buitenland aangehouden persoon, 
die de beklaagde heeft beschuldigd en 
die volgens de beweringen van de be
klaagde de werkelijke dader zou zijn van 
de hem verweten feiten, niet tegelijker
tijd en voor dezelfde rechters is ver
volgd, kan niet worden afgeleid dat het 
hof van beroep, door de beklaagde te 
veroordelen, diens recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak heeft miskend 
of diens recht van verdediging heeft ge
schonden, zeker niet wanneer die andere 
persoon door een vreemde overheid niet 
was uitgeleverd en in Belgie niet kon 
worden vervolgd. (Art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens.) 

22 december 1982 547 

11. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Draagwijdte. 

De feitenrechter oordeelt vrij, mits 
met inachtneming van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging en van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, of een bijkomen
de daad van onderzoek noodzakelijk is 
dan wei of hij nog een getuige a charge 
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of a decharge moet horen om 
overtuiging te komen. 

22 december 1982 

tot zij n I De raad van beroep van de Orde van 
Architecten is " een onafhankelijke en 

547 onpartijdige rechterlijke instantie welke 
bij de wet. is ingesteld " in de zin van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens. 

12. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op de behan
deling van z1j'n zaak door een rechter
lijke instantie - Sluit niet in dat de 
zaak moet worden behandeld door een 
justitieel gerecht. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens vereist niet dat de geschillen in 
tuchtzaken, zelfs wanneer het gaat om 
schorsing of ontneming van het recht 
een beroep uit te oefenen, worden beslist 
door rechtbanken in de zin van art. 92 
Gw., t.w. justitiele gerechten. 

14 januari 1983 657 

13. - Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Eerhj'ke 
behandeling van de zaak - Begrip. 

Het recht van een beklaagde op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak wordt 
niet miskend wanneer alleen de rechter 
in eerste aanleg dat recht heeft miskend; 
het recht van hoger beroep is ingesteld 
om de onwettigheden die door de rechter 
in eerste aanleg mochten zijn begaan, te 
verhelpen en zij worden hersteld door 
het in acht nemen van de wet door de 
rechter in hager beroep. 

21 januari 1983 675 

14. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Militair gerecht -
Onafhankelijke en onpartijdige recht
bank - Begrip. 

De officieren die, overeenkomstig 
Grondwet en wet, als !eden van een mili
tair rechtscollege een rechtsprekende 
functie vervullen, zijn niet enkel onttrok
ken aan het hierarchisch gezag of aan 
het voogdijgezag van politieke, adminis
tratieve en militaire autoriteiten, maar 
zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel 
t.o.v. bedoelde autoriteiten als t.o.v. de 
partijen in de procedure en t.o.v. welke 
feitelijke macht ook, op onafhankelijke 
wijze te gedragen; uit de loutere samen
stelling van het militair rechtscollege 
kan derhalve niet worden afgeleid dat 
dit college geen onafhankelijke en onpar
tijdige rechtbank zou zijn in de zin van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens. 

22 februari 1983 801 

15. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Orde van Archi
tecten - Raad van beroep - Onafhan
keiljke en onpartJjdige rechterlijke m
stantJe. 

4 maart 1983 833 

16. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtprocedu
re - Kan in bepaalde gevallen betrek
king_ hebben op of aanleiding geven tot 
bet vaststellen van burgerlijke rechten 
en verplichtingen in de zin van art. 6.1. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens is enkel van toepassing op het 
onderzoek hetzij bij " het vaststellen Vfin 
burgerlijke rechten en verplichtingen », 

hetzij bij het bepalen van " de gegrond
heid van een ingestelde strafvervol
ging »; behoudens uitzonderingen heeft 
een tuchtprocedure, in de regel, geen be
trekking op of geeft zij geen aanleidipg 
tot het vaststellen van burgerlijke rech
ten en verplichtingen, in de zin van die 
bepaling. 

14 april 1933 968 

li. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtprocedu
re waardoor aan de betrokkene een bur· 
gerhjk recht wordt of kan worden ontno· 
men - Procedure met als voorwerp 
" het vaststellen van burgerlijke rechten 
en verplichtingen », in de zin van art. 
6.1. 

Voor de toepassing van art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens moet 
een tuchtprocedure die tot gevolg heeft 
of volgens de nationale wet tot gevolg 
kan hebben dat aan de betrokkene tijde
li.ik of definitief een burgerlijk recht 
wordt ontnomen, met name het recht om 
nag !anger een beroep uit te oefenen dat 
geen openbaar ambt is, worden be
schouwd als een procedure met als voor
werp " het vaststellen van burgerlijke 
rechten en verplichtingen )>, in de zin 
van die bepaling, en als een procedure 
waarvan de afloop rechtstreeks bepalend 
is voor zodanig recht. 

14 april 1983 968 

18. - Europees Verdrag ReclJten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Geval waarm 
die bepaling toepasselijk is op een tucht· 
procedure - Vereisten waaraan de rech
terlijke instantie moet voldoen. 

W anneer een tuchtprocedure onder 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens valt, heeft de betrokkene recht 
op de diverse waarborgen van dat arb. 
kel, mdien die procedure, naar het recht. 
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van de verdragsluitende Staat, moet wor
den gevolgd door een tuchtrechtscollege 
dat onderworpen is aan de controle van 
enige hogere rechterlijke, al dan niet 
tuchtrechtelijke instantie, dan behoeft 
dat rechtscollege niet noodzakelijk zelf 
aan de vereisten van dat artikel te vol
doen, maar de rechterlijke instantie met 
valle rechtsmacht, die bevoegd is om de 
beslissingen van het tuchtrechtscollege 
in feite en in rechte te toetsen, moet wei 
aan die vereisten voldoen. 

14 april 1983 968 

19. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Openbare be
handeling van de zaak en uitspraak in 
het openbaar voorgeschreven bij art. 6.1 
- Begrip. 

Wanneer een procedure valt onder 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens is de daarin bedoelde rechter
lijke instantie, in de regel, verplicht de 
zaak in het openbaar te behandelen en 
haar beslissing in het openbaar uit te 
spreken. 

14 april 1983 968 

20. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1, tweede zin -
Uitzondering op de regel volgens welke 
de zaak in het openbaar dient te worden 
behandeld en de beslissing in het open
baar dient te worden uitgesproken. 

Wanneer een tuchtprocedure valt on
der art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens kan de in die bepaling be
doelde rechterlijke instantie de zaak met 
ges1oten deuren behandelen, als zij van 
oordeel is dat, om een van de redenen 
van art. 6.1, tweede zin, discretie gebo
den is, t.w. in het belang van de goede 
zeden, van de openbare orde of 's lands 
veiligheid in een democratische samenle
ving, wanneer de belangen van minder
jarigen of de bescherming van het prive
leven van partijen bij het proces dit 
eisen of in die mate als door de rechter 
onder bepaalde omstandigheden strikt 
noodzakelijk wordt geoordeeld wanneer 
openbaarmaking de belangen van de 
rechtspraak zou schaden. 

14 april 1983 968 

21. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Afzien van de 
bij die bepaling voorgeschreven " open
baarheid » - Begrip. 

Van de regel van de openbaarheid van 
de behandeling en van de uitspraak, zo
als die in art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens is neergelegd, kan 
worden afgeweken, als zulks de wil is 

van de betrokkene en wanneer deze vrij
willig en ondubbelzinnig van die open
baarheid afziet, en zodanige afstand ver
enigbaar is met het nationale recht. 

14 april 1983 968 

22. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtrechte
hjke instantie in hager beroep - Behan
deling van de zaak en uitspraak met ge
sloten deuren - Onwettigheid - Vereis
ten. 

Wanneer hij die tuchtrechtelijk wordt 
vervolgd, krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, in begin
sel recht had op een openbare behande
ling van zijn zaak en een openbare 
uitspraak van de beslissing door de 
tuchtrechtelijke instantie in hager be
roep, schendt dat rechtscollege die bepa
ling van het Verdrag, als noch uit die be
slissing noch uit de processen-verbaal 
van de terechtzitting blijkt dat de zaak 
in het openbaar is behandeld en dat de 
beslissing in het openbaar is uitgespro
ken en als uit die beslissing en uit de 
processen-verbaal evenmin volgt dat de 
behandeling met gesloten deuren was 
verantwoord door een van de in art. 6.1, 
tweede zin, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens vermelde redenen of dat de 
vervolgde vrijwillig en ondubbelzinnig 
van de bij dat artikel voorgeschreven 
openbaarheid had afgezien. 

14 april 1983 968 

23. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtprocedure 
waarbij tegen de betrokkene een beris
ping wordt uitgesproken en hem een 
burgerlijk recht kan worden ontnomen 
- Procedure met als voorwerp " het 
vaststellen van burgerlijke rechten en 
verplichtingen », in de zin van art. 6.1. 

Voor de toepassing van art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens moet 
een tuchtprocedure waarbij tegen de be
trokkene met berisping wordt uitgespro
ken maar die volgens de nationale wet 
tot gevolg kan hebben dat aan de betrok
kene tijdelijk of definitief een burgerlijk 
recht wordt ontnomen, met name het 
recht om nag Ianger een beroep uit te 
oefenen dat geen openbaar ambt is, 
worden beschouwd als een procedure met 
als voorwerp « het vaststellen van bur
gerlijke rechten en verplichtingen », in 
de zin van vorenvermeld artikel en als 
een procedure waarvan de afloop recht
streeks bepalend is voor zodanig recht. 

14 april 1983 972 
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24. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Geen toepassing op 
de rechten en verplichtingen die hun 
oorsprong vinden in het belastingrecht. 

De bepaling van art. 6.1 Verdrag 
Rechten van de Mens is niet van toepas
sing op de rechten en verplichtingen die 
hun oorsprong vinden in het belasting
recht. 

15 april 1983 982 

25. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.3 - Bepaling niet 
toepasselijk op de procedure inzake 
voorlopige hechtenis. 

Art. 6.3 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens is niet toepasselijk op de proce
dure inzake voorlopige hechtenis. 

4 mei 1983 1100 

26. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6, lid 1 en 2 - Hof van as
sisen - Voorzitter - Verklaring waarin 
het motief voor de aan de beschuldigde 
verweten daad wordt aangegeven en 
waaruit de overtuiging van diens schuld 
blijkt - Schending van art. 6, lid 1 en 2, 
van het Europees Verdrag Rechten van 
de Mens. 

De verklaring van een voorzitter van 
het hof van assisen, bij het verhoor 
van een getuige a charge, waarin hij 
zich uitlaat over het motief voor de aan 
de beschuldigde verweten daad en waar
uit zijn overtuiging van diens schuld 
blijkt, is niet verenigbaar met het ver
moeden van onschuld dat elke beschul
digde, overeenkomstig art. 6, lid 2, Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
geniet totdat zijn schuld wettig bewezen 
is. 

11 mei 1983 1127 

27. - Verdrag tot Besche1ming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 7, lid 1, laatste zin -
Draagwijdte. 

Wanneer twee opeenvolgende gelijk
aardige misdrijven een enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot een 
enkele straf aanleiding geven, maar in 
de tijd tussen het plegen van de twee 
misdrijven de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe 
wet gestelde straf worden toegepast, oak 
al was de ten tij de van het eerste mis
drijf geldende straf minder zwaar dan 
die gesteld ten tijde van het tweede 
(art. 2 Sw. en de regel neergelegd in 
art. 65 Sw.); daardoor wordt noch art. 9 
Gw. noch art. 7, lid 1, laatste zin, Ver
drag Rechten van de Mens geschonden. 

17 mei 1983 1143 

28. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Arrest van het Europees Hof 
Rechten van de Mens - Gezag van ge
wijsde van dat arrest - Draagw1jdte. 

Het arrest van het Europees Hof 
Rechten van de Mens, waarin wordt be
slist dat de zaak van een partij, die in 
Belgie is veroordeeld door een in kracht 
van gewij sde gegane beslissing, niet 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie is behandeld, verplicht de Belgische 
Staat het gezag van het rechterlijk ge
wijsde van die uitspraak te erkennen en, 
zo het nationale recht het mogelijk 
maakt, de gepaste uitvoeringsmaatrege
len te nemen om de gevolgen van de 
vastgestelde schending volledig onge
daan te maken. 

18 mei 1983 1148 

29. - Arrest van het Europees Hof 
Rechten van de Mens - Maatregelen 
om de gevolgen van de vastgestelde 
schending volledig ongedaan te maken. 

Het arrest van het Europees Hof 
Rechten van de Mens, waarin wordt be
slist dat de zaak van een partij, die in 
Belgie is veroordeeld door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing, niet 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie is behandeld, verplicht de Belgische 
Staat het gezag van het rechterlijk ge
wijsde van die uitspraak te erkennen en, 
zo het nationale recht het mogelijk 
maakt, de gepaste uitvoeringsmaatrege
len te nemen om de gevolgen van de 
vastgestelde schending volledig onge
daan te maken. 

18 mei 1983 1148 

30. - Europees Verdrag Rechten van 
de A1ens, art. 8, lid 1 - Recht van een 
ieder op eerbiediging van ZJj'n prive-le
ven en zijn briefwisseling - Begrip. 

Telefoongesprekken vallen onder de 
begrippen « prive-leven en briefwisse
ling », waarvan de eerbiediging is ge
waarborgd bij art. 8, lid 1, Europees Ver
drag Rechten van de Mens. 

24 mei 1983 1167 

31. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 8, lid 2 - Inmenging van 
enig openbaar gezag met betrekking tot 
de uitoefening van een ieders recht op 
eerbiediging van zijn briefwisseling -
Wettigheid - Vereisten. 

Naar recht verantwoord is de ver
oordeling die door de Belgische rechter 
is uitgesproken op basis van bewij s
krachtige gegevens die in Nederland zijn 
verkregen door het afluisteren van tele
foongesprekken overeenkomstig de Ne-
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derlandse wetgeving, als in zodanige in
menging van het openbaar gezag met 
betrekking tot de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van de briefwisse
ling bij de wet is voorzien en die nodig 
was a.m. voor het handhaven van de or
de en het voorkomen van strafbare fei
ten. (Art. 8, lid 2, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens.) 

24 mei 1983 1167 

32. - Europees Verdrag Rechten van 
de Alens, art. 6, lid 1 - Bewijs in Neder
land verkregen door bet afluisteren van 
telefoongesprekken overeenkomstig de 
Nederlandse wetgeving - Geen strijdig
heid met een ieders recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak. 

Het feit dat bewijskrachtige gegevens 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken in Nederland, over
eenkomstig de Nederlandse wetgeving, is 
niet strijdig met de eerbiediging van het 
recht van verdediging of met het recht 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak als voorgeschreven bij art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens. 

24 mei 1983 1167 

33. - Europees Verdrag Rechten van 
de ]\!fens - Artikel 6.1 - Tuchtrechtscol
lege van beroep - Behandeling van de 
zaak en uitspraak met gesloten deuren 
- Onwettigheid - Voorwaarden. 

Wanneer, krachtens art. 6.1. Europees 
Verdrag Rechten van de Mens een tucht
rechtelijk vervolgde, in beginsel, recht 
had op een openbare behandeling van 
zijn zaak en op een openbare uitspraak 
door het tuchtrechtscollege van beroep 
wordt die bepaling geschonden door dat 
rechtscollege als noch uit de beslissing, 
noch uit de processen-verbaal van de te
rechtzitting blijkt dat de behandeling 
van de zaak en de uitspraak in het open
baar hadden plaatsgehad en uit zijn be
slissing en uit die processen-verbaal niet 
blijkt dat de behandeling van de zaak 
met gesloten deuren zou verantwoord ge
weest zij n door een van de redenen van 
art. 6.1, tweede volzin, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens of dat de ver
volgde vrijwillig en ondubbelzinnig had 
afgezien van de bij dat artikel voorge
schreven openbaarheid. 

2 juni 1983 1212 

34. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1. - Afzien van de 
bij die bepaling voorgeschreven open
baarheid - Begrip. 

Van de openbaarheid van de behande
ling en van de uitspraak, voorgeschre-

ven in art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, kan worden afge
weken als zulks de wil is van de betrok
kene, wanneer deze vrijwillig van die 
openbaarheid afziet en zulks verenigbaar 
is met het nationale recht, doch op voor
waarde dat de afstand vaststaat, d.w.z. 
dat de afstand ondubbelzinnig is. 

2 juni 1983 1212 

35. - Europees Verdrag Rechten van 
de Alens - Artikel 6.1 - Afzien van de 
bij die bepaling voorgeschreven open
baaJ·heid - Be![rip. 

Hoewel krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens een tucht
rechtelijk vervolgde, in beginsel, recht 
heelt op een openbare behandeling van 
zij n zaak en op een openbare uitspraak 
door het tuchtrechtscollege van beroep, 
handel! dat rechtscollege niet in strijd met 
die be paling door zij n beslissing in het 
openbaar te wijzen, als de vervolgde, tij
dens de terechtzitting waarop zijn zaak 
werd behandeld, gevraagd heeft dat zijn 
zaak met gesloten deuren zou worden 
behandeld, het rechtscollege op dat ver
zoek is ingegaan, en na de debatten, de 
beslissing op een latere datum in het 
openbaar heeft uitgesproken, terwijl uit 
geen enkel gedingstuk met zekerheid kan 
worden afgeleid dat het verzoek om een 
behandeling met gesloten deuren ook 
gold voor de zitting waarop de beslissing 
zou worden uitgesproken. 

2 juni 1983 1212 

36. - Eumpees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Gevallen waar
in die bepaling van toepassing is op een 
tuchtprocedure - Rechterlijke instantie 
verplich t te voldoen a an de vereisten van 
die bepaling. 

Wanneer de tuchtprocedure onder de 
toepassing valt van art. 6 Europees Ver
drag Rechten van de Mens heeft de be
trokkene recht op de diverse waarborgen 
van dat artikel, met name op de waar
borgen van openbaarheid van de behan
deling van zijn zaak en van de uitspraak; 
indien die procedure, naar het recht van 
de verdragsluitende Staat, moet worden 
gevolgd, door een tuchtrechtscollege dat 
onderworpen is aan de centrale van eni
ge hogere rechterlijke, al dan niet tucht
rechtelijke instanties, moet dat rechtscol
lege niet noodzakelijk zelf aan de vereis
ten van dat artikel voldoen; die rechter
lijke instantie met valle rechtsmacht, die 
bevoegd is om de beslissingen van het 
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tuchtrechtscollege in feite en in rechte te 
toetsen, moet echter aan die vereisten 
voldoen. 

2 juni 1983 1214 

37. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtrechts
college van beroep - Behandeling van 
de zaak en uitspraak in het openbaar -
Wettelijke vereisten. 

Hoewel krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens een tucht
rechtelijk vervolgde, in beginsel, recht 
heeft op een openbare behandeling van 
zijn zaak en op een openbare uitspraak 
door bet tuchtrechtscollege van beroep, 
handelt dat rechtscollege niet in strijd 
met die bepaling, door na openbare de
batten zijn beslissing in het openbaar te 
wijzen, als uit de gedingstukken niet 
blijkt dat de behandeling van de zaak 
met gesloten deuren zou verantwoord ge
weest zijn door een van de redenen van 
art. 6.1, tweede volzin, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, of dat de ver
volgde vrijwillig en ondubbelzinnig had 
afgezien van de bij dat artikel voorge
schreven openbaarheid. 

2 juni 1983 1217 

38. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.1.c - Redelijke termen 
om te vermoeden dat de gearresteerde of 
gevangen gehouden persoon een straf
baar feit heeft begaan - Geen onder
scheid tussen misdrijfvermoeden en 
schuldvermoeden. 

Artikel 5.1.c Europees Verdrag Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden laat de vrijheidsberoving, 
langs wettelijke weg, toe indien de be
trokkene « op rechtmatige wijze is gear
resteerd of gevangen gehouden ten einde 
voor de bevoegde rechterlijke instantie 
te worden geleid, wanneer redelijke ter
men aanwezig zijn om te vermoeden dat 
hij een strafbaar feit heeft begaan of in
dien er redelijke gronden zijn om aan te 
nemen dat het noodzakelijk is hem te 
beletten een strafbaar feit te begaan of 
te ontvluchten nadat hij dit heeft be
gaan »; dit voorschrift van artikel 5.1.c 
van het Verdrag, inzonderheid waar het 
luidt : « wanneer redelijke termen aan
wezig zijn om te vermoeden dat hij een 
strafbaar feit heeft begaan », houdt geen 
onderscheid in tussen een misdrijfver
moeden en een schuldvermoeden en eist 
voor geen enkel bestanddeel van het 
misdrijf een zekerheid of absolute zeker

heid. 
17 juni 1983 1287 

39. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Tuchtrechtscol
Jege van beroep - Behandeling van de 
zaak en uitspraak met gesloten deuren 
- Onwettigheid - Voorwaarden. 

Wanneer krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens een tucht
rechtelijk vervolgde, in beginsel, recht 
had op een openbare behandeling van 
zijn zaak en op een openbare uitspraak 
door het tuchtrechtscollege van beroep 
wordt die bepaling geschonden door dat 
rechtscollege als noch uit de beslissing, 
noch uit de processen-verbaal van de te
rechtzitting blijkt dat de behandeling 
van de zaak en de uitspraak in het open
baar hebben plaatsgehad en uit zijn be
slissing en uit die processen-verbaal niet 
blijkt dat de behandeling van de zaak 
met gesloten deuren zou verantwoord ge
weest zij n door een van de redenen van 
art. 6.1, tweede volzin, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens of dat de ver
volgde vrijwillig en ondubbelzinnig had 
afgez:en van de bij dat artikel voorge
schreven openbaarheid . (Eerste en twee
de zaak.} 

24 juni 1984 1324 

40. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.1 - Rechtsbetrek
kingen uit publiek recht. 

De bepalingen van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens hebben 
geen betrekking op de rechten en ver
plichtingen die voortvloeien uit publiek
rechtelijke rechtsbetrekkingen. 

30 juni 1983 1353 

RECHT VAN VERDEDIGING 
1. - Strafzaken - Appelrechter be

vestigt zonder enige beperking de beslis
sing van de eerste rechter maar maakt 
in het inleidende gedeelte van zijn be
slissing geen gewag van het door de eer
ste rechter verleende uitstel - Geen 
miskenning van het recht van verdedi
ging. 

Wanneer de appelrechter oordeelt dat 
« de eerste rechter ten opzichte van de 
eiser een gepaste bestraffing deed », en 
in bet beschikkend gedeelte van zijn be
slissing de beslissing van de eerster ech
ter bevestigt, kan uit het feit aileen dat 
de appelrechter, in bet inleidende gedeel
te van zijn beslissing, ten gevolge van 
een verschrijving, geen gewag heeft ge
maakt van het door de eerste rechter 
verleende uitstel, niet worden afgeleid 
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dat het recht van verdediging is mis
kend. 

14 september 1982 68 

2. - Burgerlijke zaken Uitspraak 
door de rechtbank van koophandel, inza
ke gerechtelijk akkoord, na een enkel 
verslag van de rechter-commissaris over 
de ontvankehjkheid van het verzoek en 
over de toestand van de schuldenaar -
Geen miskenning van het Techt van ver
dedigl'ng voor het hof van beroep. 

Wanneer de rechtbank van koophan
del, inzake gerechtelijk akkoord, na een 
enkel verslag van de rechter-commissa
ris, bij een en hetzelfde vonnis uitspraak 
heeft gedaan over de ontvankelijkheid 
van het verzoek en over de toestand van 
de schuldenaar, betekent zulks niet dat 
het recht van verdediging is miskend in 
de procedure voor het hof van beroep, 
als de schuldenaar voor dat gerecht over 
de zaak ten grande heeft geconcludeerd 
en zijn opmerkingen nopens het verslag 
van de rechter-commissaris voor dat hof 
heeft kunnen voordragen. 

17 september 1982 93 

3. - Strafzaken - Verzoek om een 
bijkomende onderzoeksmaatregel 
Weigering door de rechter. 

Uit het enkel feit dat de rechter wei
gt:!rt in te gaan op een verzoek om een 
b.ijkomende onderzoeksmaatregel te be
v•elen, op grand dat hij zich reeds vol
doende ingelicht acht, volgt niet dat de 
mchten van de verdediging zijn geschon
den. 

21 september 1982 116 

4. - Burgeriljke zaken Verwerping 
van een verzoek om tegenverhoor -
Geen miskenning van het recht van ver
dediging. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging volgt niet uit de enkele omstandig
heid dat de appelrechter een verzoek om 
tcgenverhoor verwerpt op grand dat de 
partij die deze onderzoeksmaatregel 
vraagt voor de eerste rechter, wegens 
haar foutieve passiviteit, geen gebruik 
had gemaakt van de haar door de eerste 
rechter geboden gelegenheid om dat te
genverhoor te houden. 

1 oktober 1982 171 

5. - Vordering in rechte - Toepas
sing dooJ' de rechter van een vreemde 
rech tsbepaling. 

De rechter die oordeelt een bepaling 
van bui tenlands recht, die de partij en in 
conclusie niet hebben opgeworpen, op 
een geschil te moeten toepassen, vermag 

alleen dan toepassing te maken van die 
rechtsregel wanneer de partijen de gele
genheid hebben gehad desaangaande te 
concluderen. 

22 oktober 1982 281 

6. - Strafzaken Strafvordering -
Ten Jaste gelegd feit da t op het tijdstip 
dat het werd gepleegd een misdrijf ud
maakte - Nieuwe wet ten tijde van de 
uitspraak van het vonnis - Misdrijfom
schrijving van het f'eit en stralfen gewij
zigd door de nieuwe wet - Eerbiediging 
van het recht van verdediging- Begrip. 

Wanneer de misdrijfomschrijving en 
de straffen ten tijde van het plegen van 
het ten laste gelegde feit door een nieu
we wet gewijzigd zijn ten tijde van de 
uitspraak, miskent de rechter het recht 
van verdediging van de beklaagde wan
neer hij een veroordeling uitspreekt, zon
der de beldaagde kennis te hebben gege
ven van de gewijzigde misdrijfomschrij
ving en straffen en zonder de beklaagde 
te hebben uitgenodigd zich daaromtrent 
te verdedigen. 

26 oktober 1982 297 

7. - Strafzaken - Beslissing waarin 
wordt verwezen naar de schriftelijke 
conclusie van een partij - Geen conclu
sie in het dossier - Toezicht door het 
Hof op de wettigheid van de beslissing 
onmogelijk. 

Wanneer een beslissing verwijst naa.r 
de schriftelijke conclusie van een partij 
en noch in de processen-verbaal van de 
terechtzittingen, noch in de inventaris 
van de gedingstukken gewag wordt ge
maakt van die conclusie en deze zich 
evenmin onder de stukken bevindt, ver
keert het Hof in de onmogelijkheid na te 
gaan of over aile gedingstukken tegen
spraak is gevoerd. 

17 november 1982 366 

8. - Strafzaken - Verzoek om een 
b1jkomende onderzoeksmaatregel - Ver
zoek door de rechter afgewezen omdat 
hij die maatregel niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen Geen 
schending van de rechten van de verde
diging. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of de gepast
heid van een onderzoeksmaatregel; uit 
de enkele omstandigheid dat de rechter 
een verzoek tot verdaging van de zaak 
en tot verhoor van getuigen ter terecht
zitting ~fwijst omdat hij die maatregel 
met nod1g acht om tot zijn overtuiging te 
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komen, kan niet worden afgeleid dat het 
recht van verdediging is geschonden. 

14 december 1982 506 

9. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Bepaling die in de re
gel geen betrekking heeft op de uitoefe
ning van het recht van verdediging voor 
het onderzoeksgerecht. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft in de regel geen betrek
king op de uitoefening van het recht van 
verdediging voor de onderzoeksgerech
ten. 

22 december 1982 547 

10. - Strafzaken c- Beschuldiging van 
de beklaagde door iemand die zelf de da
der zou zijn en die niet terzelfder tijd en 
vo01· dezelfde rechter is vervolgd - Niet 
noodzakelijk schending van het recht 
van verdediging. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
in het buitenland aangehouden persoon, 
die de beklaagde heeft beschuldigd en 
die volgens de beweringen van de be
klaagde de werkelijke dader zou zijn van 
de hem verweten feiten, niet tegelijker
tijd en voor dezelfde rechters is ver
volgd, kan niet worden afgeleid dat het 
hof van beroep, door de beklaagde te 
veroordelen, diens recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak heeft miskend 
of diens recht van verdediging heeft ge
schonden, zeker niet wanneer die andere 
persoon door een vreemde overheid niet 
was uitgeleverd en in Belgie niet kon 
worden vervolgd. (Art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens.) 

22 december 1982 547 

11. - Strafzaken - Noodzaak of wen
sel~jkheid van een bijkomende daad van 
onderzoek - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrech ter. 

De feitenrechter oordeelt vrij, mits 
met inachtneming van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging en van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, of een bijkomen
de daad van onderzoek noodzakelijk is 
dan wel of hij nog een getuige a charge 
of a decharge moet horen om tot zijn 
overtuiging te komen. 

22 december 1982 547 

12. - Strafzaken - Weigering van de 
rechter bij de stukken een dossier te 
voegen in verband met een andere pro
cedure - Op zichzelf geen omstandig
heid waardoor het recht van verdediging 
wordt miskend. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet worden afgeleid uit de en-

kele omstandigheid dat de rechter, op 
grond van een feitelijke beoordeling en 
om de redenen die hij vermeldt, beslist 
dat bij het dossier over de procedure ten 
laste van de beklaagde, geen stukken be
hoeven te worden gevoegd die, naar zijn 
oordeel, verband hielden met een andere 
procedure. 

26 januari 1983 698 

13. - Strafzaken Voorlopige hechte-
nis - Hoger beroep tegen een beschik
king tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Verschijning voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling - Door de 
griffier aan een van de raadslieden van 
de verdachte te geven bericht - Geen 
bericht of onregelmatig bericht - Ver
zuim of onregelmatigheid niet aange
voerd door verdachte - Geen misken
ning van het mch t van verdediging. 

Niettegenstaande het ontbreken of de 
onregelmatigheid van het door de grif
fier aan een van de twee raadslieden van 
de verdachte te geven bericht van plaats, 
dag en uur van de verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep wordt het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging niet miskend door de kamer die, 
buiten de aanwezigheid van een van de 
twee raadslieden van de verdachte, uit
spraak doet op het boger beroep tegen 
een beschikking van de raadkamer tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
wanneer .het arrest erop wijst dat noch 
de verdachte, noch zijn andere raadsman 
op de terechtzitting waarop de zaak is 
verdaagd, de onregelmatigheid van de 
rechtspleging hebben aangevoerd en dat 
die andere raadsman het verweer van de 
verdachte in elke stand van het geding 
regelmatig heeft voorgedragen. 

2 maart 1983 823 

14. - Burgeriljke zaken Algemeen 
bekend gebruik aangenomen door de 
eerste rechter en impliciet aangevoerd 
voor de appelrechter maakt dee] uit van 
het debat voor de appelrechter - Beslis
sing van de appelrechter gegrond op dat 
gebruik - Geen miskenning van het 
recht van verdediging. 

Schendt het recht van verdediging van 
een der eisers niet de appelrechter die 
zijn beslissing laat steunen op een alge
meen bekend gebruik dat reeds door het 
beroepen vonnis was aangenomen en im
pliciet door verweerster, al was het im
pliciet, werd aangevoerd. 

11 maart 1983 858 
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15. - Voorzitter van het hof van assi

sen - Verklaring waarin het motief voor 
de aan de beschuldigde verweten daad 
wordt aangegeven en waaruU de overtui
ging van diens schuld blijkt - Schen
ding van het recht van verdediging. 

De verklaring van een voorzitter van 
het hof van assisen, bij het ver hoor 
van een getuigen a charge, waarin hij 
zich uitlaat over het motief voor de aan 
de beschuldigde verweten daad en waar
uit zijn overtuiging van diens schuld 
blijkt, is niet verenigbaar met het ver
moeden van onschuld dat elke beschul
digde, overeenkomstig art. 6, lid 2, Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
geniet totdat zijn schuld wettig bewezen 
is. 

11 mei 1983 1127 

16. - Strafzaken - Bewijs in Neder
land verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken overeenkomstig de 
Nederlandse wetgeving - Geen misken
ning van het recht van verdediging. 

Het feit dat bewijskrachtige gegevens 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken in Nederland, over
eenkomstig de Nederlandse wetgeving, is 
niet strijdig met de eerbiediging van het 
recht van verdediging of met het recht 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak als voorgeschreven bij art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens. 

24 mei 1983 1167 

17. - Strafzaken Bloedproef -
LaattJjdige kennisgeving van de uitslag 
van de bloedanalyse - Gevolgen. 

De artt. 9 en 10 K.B. van 10 juni 1959, 
gew. bij K.B. van 10 nov. 1966, betreffen
de de bloedproef met het oog op het be
palen van het alcoholgehalte, verlenen 
aan de persoon van wie het bloed is af
genomen het recht om, met inachtne
ming van de in die artikelen bepaalde 
voorwaarden en termijnen, een tweede 
analyse te Iaten verrichten. Alleen de 
persoon zelf van wie het bloed is afgeno
men heeft het recht te oordelen of hij 
het, met het oog op zijn verdediging, op
portuun acht van dit recht gebruik te 
maken. Wanneer de verdachte geen ge
bruik heeft kunnen maken van het recht 
om, binnen de bij voormeld K.B. bepaal
de termijnen, een tweede analyse te 
doen verrichten omdat de kennisgeving 
van de uitslag van de eerste analyse 
hem niet of laattijdig ter kennis werd ge
bracht, heeft die omstandigheid alleen 
dan nietigheid tot gevolg wanneer daar-

door het recht van verdediging wordt 
miskend. 

31 mei 1983 1199 

18. - Tuchtzaken Raad van de Or-
de van Advocaten - Raad die, met mis
kenning van het recht van verdediging, 
over f'eiten die ten Jaste van een advo
caat kunnen worden gelegd, beraad
slaagt voordat, door toedoen van de staf
houder bij de raad, tuchtvervolgingen 
aanhangig zijn gemaakt - Onwettige 
handelwijze. 

Wanneer de raad van de Orde, voordat 
daarbij door toedoen van de stafhouder 
tuchtvervolgingen aanhangig zijn ge
maakt tegen een advocaat, onder uitoefe
ning van bevoegdheden die de wet hem 
niet toekent en met miskenning van het 
recht van verdediging, heeft beraad
slaagd over feiten, die ten Iaste van die 
advocaat kunnen worden gelegd, en die 
raad, nadat daarbij door toedoen van de 
stafhouder zodanige vervolgingen aan
hangig zijn gemaakt, over de schuld van 
de betrokkene en over de hem opgelegde 
straf beraadslaagd en uitspraak gedaan 
heeft, worden de artt. 457 en 465 Ger.W. 
alsmede het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging ge
schonden door de beslissing van de tucht
raad van beroep van de balies, waarbij 
wordt verklaard dat de tuchtvordering 
ontvankelijk is op grand dat de raad van 
de Orde mag beslissen over de wense
lijkheid van de tuchtvervolgingen en, in 
bepaalde gevallen, in tuchtzaken mag be
raadslagen, zelfs voordat de stafhouder 
vervolgingen bij de raad aanhangig heeft 
gemaakt. 

2 juni 1983 1220 

19. - Bijzondere regeling van de wet 
in een welbepaalde materie - Draag
wijdte. 

De wetgever is bevoegd om het recht 
van verdediging op een bijzondere wijze 
te regelen in een welbepaalde materie 
zoals die inzake het doen van rekening 
en verantwoording van een rekenplichti
ge Jegens de Staatskas; daaruit volgt dat 
een rekenplichtige, wat betreft het doen 
va.n rek~ning en verantw"oording, geen 
mtskenmng van het algemeen recht van 
verdediging kan aanvoeren, op grand dat 
er geen openbaarheid, geen contradictoir 
debat en geen mondelinge uiteenzetting 
of pleidooien zijn geweest tijdens een 
procedure voor het Rekenhof of betref
fende een door dat hof gewezen arrest 
daar die vormvereisten door de wetgeve~ 
niet zijn voorgeschreven. 

30 juni 1983 1350 
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RECHTERLIJK GEWIJSDE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - WA.J\11.-verzekering - Gevolgen 
van de beslissing van de appelrechter 
t.a.v. het gezag van gewijsde van de be
slissing van de eerste rech ter - Vereis
ten. 

Wanneer aileen de W.A.M.-verzekeraar 
hoger beroep heeft ingesteld, tegen het 
vonnis van de eerste rechter, heeft de be
slissing van de appelrechter waarbij de 
verzekeraar buiten de zaak wordt gesteld 
tot gevolg dat het vonnis van de eerste 
rechter geen gezag van gewij sde meer 
heeft tegenover die verzekeraar en dit 
zowel in zijn verhouding t.a.v. de burger
lijke partijen als t.a.v. de verzekerde, 
voor zover dat hoger beroep geen beper
king inhield en de verzekerde opgeroe
pen is ter terechtzitting of vrijwillig is 
verschenen, zodat hij zijn verweer tijdens 
het de bat voor de appelrechter heeft kun
nen voorbrengen. 

17 februari 1983 772 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
gewijsde - Omvang. 

De motieven van een beslissing waar
bij een rechtbank zich onbevoegd ver
klaart ratione loci hebben geen gezag 
van gewijsde voor de rechter die later 
uitspraak doet over het bodemgeschil. 
(Artt. 23 en 660 Ger.W.) 

29 april 1983 1070 

3. - Burgerlijke zaken - Gezag van 
het gew1jsde - Dezelfde partJjen - Jn
deplaatsgestelden. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
in burgerlijke zaken geldt niet aileen 
voor de partijen bij de rechterlijke be
slissing, maar ook voor degenen die in 
hun rechten zijn getreden. (Art. 23 
Ger.W.) 

30 mei 1983 1195 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPL!CHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

4. - Strafzaken - Gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde op burgerlijk ge
bied - Signaleren van een voertuig -
Vnjspraak gegrond op twijfel - Later 
burgerlijk geding - Verwerping van de 
vordering op grand aileen dat niet is be
wezen dat het voertuig was verlicht -
J\lliskenning van het gezag van gewijsde. 

Wanneer de strafrechter de bestuurder 
van een voertuig heeft vrijgesproken van 
de telastlegging dat hij dat voertuig op 
de openbare weg niet heeft verlicht door 
middel van reglementaire lichten, zulks 
op grond dat twijfel bestond omtrent de 
verlichting van dat voertuig, kan de bur
gerlijke rechter niet zonder miskenning 
van het gewijsde op de strafvordering de 
vordering welke die bestuurder instelt 
tegen een derde aan wie hij de aanspra
kelijkheid voor het ongeval toeschrijft, 
verwerpen op grond aileen dat de eiser 
niet bewijst dat zijn voertuig ten tijde 
van het ongeval verlicht was. 

16 september 1982 76 

5. - Strafzaken - Correctionele of po
litiezaken - Rechterlijk gew1jsde be
perkt tot de feiten van de vervolging -
EindbesiTssingover die feiten - Feiten, 
zelfs van dezelfde aard, gepleegd na de 
efndbeslissing over de vroegere feiten -
Geen rechterlijk gewijsde wat de nieuwe 
leiten betreft. 

Het rechterlijk gewijsde van een be
slissing in correctionele of politiezaken 
is beperkt tot de feiten welke het voor
werp zij n van de vervolging; het strekt 
zich niet uit tot nieuwe feiten, zelfs van 
dezelfde aard, die zijn gepleegd na de 
eindbeslissing over de vroegere feiten. 

21 september 1982 116 

6. - Strafzaken - Gezag van gewijs
de op de strafvordering - Omvang. 
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Het gezag erga omnes van het gewijs

de op de strafvordering geldt voor wat 
zeker en noodzakelijk door de strafrech
ter is gewezen. 

27 september 1982 133 

7. - Strafzaken - Djefstal - Vdj
spraak wegens gebrek aan bewjjs -
Draagwjjdte. 

De vrijspraak van de telastlegging van 
huisdiefstal op grand dat het feit van de 
telastlegging niet bewezen was, houdt 
niet noodzakelijk in dat de winkelbedien
de die werd vervolgd, niet in het bezit 
werd gevonden van winkelwaar die hij 
niet had betaald. 

27 september 1982 133 

8. - Strafzaken - Vervofgjng wegens 
strafbare feiten van v66r een eindbeslis
sjng - Vaststelhng van de rechter dat 
dje fejten ud dezelfde opzet voorivloejen 
als dje welke tot de beshdng hebben ge
JeM - Strafvorderjng betrefi'ende de aan 
de rechter voorgelegde strafbare f'ejten 
vervallen ten gevolge van het rechterhjk 
gewjjsde - Gevolg: 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
strafbaar feit waarover een definitieve 
veroordeling is uitgesproken en andere 
feiten van v66r die beslissing waarvan 
hij kennis neemt, voor zover deze laatste 
feiten bewezen mochten zijn, wegens 
eenheid van opzet een enkel strafbaar 
feit vormen, dan heeft die beslissing, we
gens haar gezag van gewijsde, dat het 
verval van de strafvordering meebrengt, 
tot gevolg dat de rechter geen rechts
macht meer heeft, niet aileen om uit 
dien hoofde nag een straf uit te spreken, 
maar oak om nag te beslissen of de da
der zich aan die feiten a! dan niet 
schuldig heeft gemaakt. 

28 september 1982 150 

9. - Strafzaken - Gezag van het ge
wjjsde op de strafvorderjng - Omvang. 

Het gezag erga omnes van het gewijs
de op de strafvordering geldt enkel voor 
wat zeker en noodzakelijk door de straf
rechter is gewezen, met inachtneming 
zowel van het beschikkende gedeelte als 
van de redenen waarop dit noodzakelijk 
is gegrond. (Algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken.) 

1 oktober 1982 167 

10. - Strafzaken - Gezag van het ge
wjjsde op de strafvorderjng - Begrjp. 

Wanneer de politierechtbank drie aan
gestelden van een onderneming heeft 
vrijgesproken die werden vervolgd, om
dat zij bij gebrek aan voorzorg of voor-

zichtigheid schade hadden veroorzaakt 
aan een kabel van de Regie van Tele
graaf en Telefoon, en de onderneming, 
die als burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij was gedagvaard, buiten de zaak 
heeft gesteld, wordt het gezag van het 
gewijsde op de strafvordering niet mis
kend door de beslissing die, bij de uit
spraak op de burgerrechtelijke vordering 
tegen de onderneming als dusdanig, zegt 
dat laatsfgenoemde zelf een fout had 
begaan, zij het door het materiele toe
doen van haar aangestelde. 

1 oktober 1982 167 

11. - Strafzaken - Gezag van het ge
wjjsde op de strafvorderjng - Begdp. 

Het gezag erga omnes van het gewijs
de op de strafvordering dekt al hetgeen 
de strafrechter zeker en noodzakelijk 
heeft beslist, met inachtneming van de 
redenen waarop hij de beslissing in 
strafzaken heeft Iaten steunen, ten aan
zien van het bestaan van de ten laste 
van de beklaagde gelegde feiten, onge
acht de juridische omschrijving ervan. 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

19 november 1982 391 

12. - Strafzaken - Gezag van het ge
wjjsde op de strafvorderjng Vrjj
spraak - Voordeel van de twjjf'el - Be
grjp, 

De strafrechter die oordeelt dat de 
twijfel ten gunste van de beklaagde moet 
komen, beslist niet dat er twijfel is aan
gaande het op de schuldvraag te geven 
antwoord, maar wel dat de feiten niet 
bewezen zijn, gelet op de wettelijke re
gels omtrent de bewijslast en de bewijs-
voenng. 

19 november 1982 391 

13. Strafzaken BurgerJjjke 
rechtsvordering - Vrjjsprekend vonnjs 
- Hoger beroep van de burgerlijke par
Uj - VeJ'oordeling door de appelrechter 
op de burger]jjke rechtsvorderjng -
Geen mjskennjng van het rechter}jjk ge
wjjsde. 

Het gezag van gewijsde, verbonden 
aan de beslissing op de strafvordering, 
wordt niet miskend door de appelrechter 
die, op het ontvankelijk hager beroep 
van de burgerlijke partij tegen een vrij
sprekend vonnis, het misdrijf bewezen 
verklaart dat aan de burgerlijke rechts
vordering ten grondslag ligt en de be
klaagde tot schadevergoeding jegens de 
burgerlijke partij veroordeelt. 

7 december 1982 492 
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14. - Gezag van gew1j'sde - Strafza
ken - Verkeersongeval - Onderschei
den straiten opgelegd eensdeels wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment, anderdeels wegens het besturen 
':'an een voertuig op een openbare plaats, 
m staat van dronkenschap en alcoholin
toxicatie - Rechter die zich heeft uitge
sproken over de schade aan een derde 
zonder te bepalen welk van de misdrij
ven, die hij bewezen verklaart, de oor
zaak is - Beslissing die niet uitsluit dat 
de staat van alcoholintoxicatie en dron
kenschap noch de oorzaaknoch een van, 
de oorzaken van het ongeval is geweest 

Gevolg. 
De rechter, die naar aanleiding van 

een verkeersongeval afzonderlijke straf
fen uitspreekt, eensdeels wegens bet stu
ren in staat van dronkenschap of van al
coholintoxicatie en, anderdeels wegens 
overtreding van bet Wegverkeersregle
ment, beslist met zekerheid dat het om 
van elkaar los staande feiten gaat; wan
neer de strafrechter tevens kennis 
neemt van de burgerlijke vordering die 
steunt op art. 1382 van bet Burgerlijk 
Wetboek en daarover uitspraak doet zon-. 
der te bepalen welk van de door hem be
wezen verklaarde misdrijven de oorzaak 
is van bet ongeval en van de eruit ont
stane schade, heeft hij niet noodzakelijk 
elk causaal verband tussen ongeval en 
schade eensdeels en dronkenschap en al
coholintoxicatie anderdeels uitgesloten. 
De burgerlijke rechter, die nadien ken
nis neemt van de verhaalsvordering van 
de verzekeraar die het slachtoffer van 
bet ongeval schadeloos heeft gesteld, 
kan dus, zonder het gezag van de beslis
sing van de strafrechter te miskennen, 
beslissen dat bet sturen in staat van 
dronkenschap oorzaak van het ongeval is 
geweest. (Artt. 59 en 60 Sw.; algemeen be
ginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken, gehuldigd in art. 4 wet 17 
april 1878.) 

7 januari 1983 589 

15. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Arrest van het Europees Hoi 
Rechten van de Mens - Gezag van ge
wijsde van dat arrest - Draagwijdte. 

Het arrest van het Europees Hof 
Rechten van de Mens, waarin wordt be
slist dat de zaak van een partij, die in 
Belgie is veroordeeld door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing, niet 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie is behandeld, verplicht de Belgische 
Staat het gezag van het rechterlijk ge
wijsde van die uitspraak te erkennen en, 
zo het nationale recht het mogelijk 

maakt, de gepaste uitvoeringsmaatrege
len te nemen om de gevolgen van de 
vastgestelde schending volledig onge
daan te maken. 

18 mei 1983 1148 

16. - Strafzaken - Gezag van rech
terlijk gew~jsde van een vorige beslissing 
betreffende feiten die door beklaagde 
zvn gepleegd tijdens dezelfde periode als 
d1e waarvoor hij thans verschijnt - Een
heid van opzet - Begrip. 

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
reeds een definitieve strafrechtelijke ver
oo_rdeling is uitgesproken voor bepaalde 
mlsdn]ven en dat andere als misdrijf 
omschreven feiten, waarover hij uit
s.r:raak moet doen, v66r die beslissing 
Z!Jn gepleegd, moet hij, alvorens te beslis
sen of de feiten al dan niet een enkel 
strafbaar feit opleveren, nagaan of de 
dader al dan niet met elm en hetzelfde 
opzet heeft gehandeld; enkel wanneer de 
feitenrechter vaststelt dat het geheel van 
de feiten wegens de eenheid van opzet 
van de dader een enkel strafbaar feit 
oplevert, is hij ten gevolge van het gezag 
van gewijsde van de vroegere beslissing 
waardoor de strafvordering vervallen is 
niet bevoegd is om te beslissen of de da: 
der van de thans aan hem voorgelegde 
feiten zich daaraan al dan niet schuldig 
heeft gemaakt. 

8 juni 1983 1248 

HOOFDSTUK VI 

TUCHTZAKEN 

17. - Tuchtzaken - Feiten aanhangig 
gemaakt b1; de tuchtoverheid terwijl het 
gerechtelijk onderzoek dienaangaande 
lopend is - Geen uitspraak over die lei
ten door de tuchioverheid - Geen mis
kenning van het gezag van gew~jsde. 

Het gezag van gewijsde, van welke be
slissing ook, kan niet worden miskend 
door een rechter die in tuchtzaken geen 
mtspraak doet over feiten die het voor
werp uitmaken van een nog niet defini
tief afgesloten strafvervolging. 

21 januari 1983 675 

HOOFDSTUK VII 

VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 
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RECHTERLIJKE MACHT 
1. - Grondwet, art. 107 - Besluiten 

en verordeningen waarop de vordering is 
gegrond - Wettigheid - Toetsing door 
de Rechterlijke Macht - Wenselijkheid 
- Geen toezicht van de Rechterlijke 
Macht. 

5. - Gepastheid van een handeling 
van de bestuursoverheid - Geen toe
zicht van de Rechterlijke Macht. 

De Rechterlijke Macht vermag de 
wenselijkheid van een handeling van de 
bestuursoverheid niet te beoordelen. 

21 oktober 1982 277 

6. - Onrechtmatige schending van 
een burgerlijk recht door de bestuurs
overheid - Voorkomen of herstellen van 
die schending - Bevoegdheid van de 
rechterlijke macht. 

De Rechterlijke Macht is bevoegd om 
een onrechtmatige schending van een 
burgerlijk recht zowel te voorkomen als 
te herstellen, ongeacht wie de schending 

Hoewel het niet aan de Rechterlijke 
Macht staat de wenselijkheid van de 
door de Uitvoerende Macht ter uitvoering 
van de wet vastgestelde verordeningen 
te beoordelen, kunnen en moeten de ge
schilrechters echter, naar luid van 
art. 107 Gw., nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, 
een verweer of een exceptie is gegrond 
met de « wet » overeenstemmen. heeft begaan; zulks geldt voor elke fou-

47 tieve aantasting van .een subjectief recht 
door de administratieve overheid. 

8 september 1982 

2. - Vordering tot schadevergoeding 
wegens schending van een recht door de 
bestuursoverheid - Bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

De vordering tot betaling van een ver
goeding wegens schending van een bur
gerlijk recht door de bestuursoverheid 
valt onder de bevoegdheid van de hoven 
en rechtbanken. (Artt. 92 en 93 Gw.) 

20 september 1982 99 

3. - Toetsing van de wettigheid of 
onwettigheid van een beslissing van bet 
bestuur waaruit schade voortvloeit -
Schending van een recht ten gevolge r:an 
machtsoverschrijding door de bestuurs
overheid - Bevoegdheid van de hoven 
en rechtbanken. 

Toetsing van de wettigheid of onwet
tigheid van een beslissing van het be
stuur waaruit schade voortvloeit, valt on
der de bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken, oak al beschikt de be
stuursoverheid over een zogenaamde dis
cretionaire bevoegdheid. (Artt. 92 en 93 
Gw.) 

21 oktober 1982 277 

7. - « Hoogdringendheid " waardoor de 
ministers ontslagen worden van de ver
plicliting- om bepaalde voorontwerpen te 
onderwerpen aan de afdeling wetgeving 
van de Raad van State - Bevoegdheid 
van de hoven en rechtbanken om na te 
gaan of het wettelijk begrip « hoogdrin
gendheid " niet is miskend. 

AI staat het aan de ministers, onder 
voorbehoud van hun politieke verant
woordelijkheid, te oordelen over de 
« hoogdringendheid >> die hen ontslaat 
van de verplichting om de tekst van 
voorontwerpen van wet of van reglemen
taire en organieke uitvoeringsbesluiten 
te onderwerpen aan het beredeneerd ad
vies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State, tach hebben de hoven 
en rechtbanken het recht te onderzoeken 
of een minister door het advies van de 
Raad van State niet te vragen, zijn 
macht niet heeft overschreden of afge
wend, met miskenning van het wettelijk 
begrip « hoogdringendheid ». (Art. 107 

20 september 1982 99 Gw.; art. 3 Wet Raad v. State, gecoiird. 12 

4. - Toetsing van de wettigheid of 
onwettigheid van een beslissing van het 
bestuur waaruit schade voortvloeit -
Omvang van de toetsingsbevoegdheid. 

Van toetsing van de wenselijkheid van 
een beslissing van het bestuur is geen 
sprake wanneer de rechter de wettigheid 
van die beslissing onderzoekt en zegt dat 
degene die de beslissing heeft genomen, 
niet gedaan heeft wat een normaal voor
zichtig « aangestelde » van de overheid 
zou gedaan hebben en dat hij schade 
heeft berokkend. (Artt. 92 en 93 Gw.) 

20 september 1982 99 

jan. 1973.) 
24 november 1982 417 

8. - Hoogdringendheid " waardoor de 
ministers ervan ontslagen worden be
paalde voorontwerpen aan de afdeling 
wetgeving van de Raad van State voor te 
Jeggen - Bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken om na te gaan of het wette
lijk begrip « hoogdringendheid " niet is 
miskend. 

Al staat het aan de ministers, onder 
voorbehoud van hun politieke verant
woordelijkheid, te oordelen over de 
« hoogdringendheid » die hen ervan ont
slaat het beredeneerd advies van de af-
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deling wetgeving van de Raad van State 
in te winnen over de voorontwerpen van 
wetten of van organieke en reglementai
re uitvoeringsbesluiten, toch hebben de 
hoven en rechtbanken het recht te on
derzoeken of een minister, door het ad
vies van de Raad van State niet te vra
gen, zijn macht niet heeft overschreden 
of afgewend, met miskenning van het 
wettelijk begrip « hoogdringendheid "· 
(Art. 107 Gw.; art. 3 Wet Raad van State, 
gecoiird. 12 jan. 1973.) 

7 juni 1983 1237 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei, 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK IV 

DIENSTPL!CHTZAKEN 

1. - Militair gerecht - Rechten van 
de Mens - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke 
en onpartijdige rechtbank - Begrip. 

De officieren die, overeenkomstig 
Grondwet en wet, als !eden van een mili
tair rechtscollege een rechtsprekende 
functie vervullen, zijn niet enkel onttrok
ken aan het hierarchisch gezag of aan 
het voogdijgezag van politieke, adminis
tratieve en militaire autoriteiten, maar 
zijn tevens ertoe gehouden zich, zowel 
t.o.v. bedoelde autoriteiten als t.o.v. de 
partijen in de procedure en t.o.v. welke 
feitelijke macht ook, op onafhankelijke 

wijze te gedragen; uit de loutere samen
stelling van het militair rechtscollege 
kan derhalve niet worden afgeleid dat 
dit college geen onafhankelijke en onpar
tijdige rechtbank zou zijn in de zin van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens. 

22 februari 1983 801 

2. - Militair - Politiek misdriJf -
Bevoegdheid. 

Wanneer een politiek misdrijf ten laste 
wordt gelegd van een persoon die onder 
de bevoegdheid van het militaire gerecht 
valt, is dat rechtscollege en niet het hof 
van assisen bevoegd om daarvan kennis 
te nemen. (Artt. 98, 105 Gw.} 

22 februari 1983 801 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

3. - Samenstelling van het gerecht -
Openbaar ministerie - Arrest en proces
verbaal van de terechtzitting waarin 
wordt vermeld dat een lid van het open
baar ministerie is gehoord in zijn ver
slag en vorderingen - Proces-verbaal 
van de terechtzitting waarin de aanwe
zigheid, op dezelfde terechtzitting, van 
een ander lid van het openbaar ministe
rie wordt vermeld - Die vermelding im
pliceert niet dat die tweede magistraat in 
de zaak verslag heeft uitgebracht. 

Wordt in een arrest en in een proces
verbaal van de terechtzitting van een hof 
van beroep vermeld dat een lid van het 
openbaar ministerie is gehoord in zijn 
verslag en vordering, terwijl in datzelfde 
proces-verbaal van de terechtzitting 
wordt gezegd dat een andere magistraat 
van het openbaar ministerie aanwezig 
was op dezelfde terechtzitting, impliceert 
zulks niet dat in de zaak verslag is uitge
bracht door die tweede magistraat. 

7 september 1982 33 

4. - Strafzaken - Hof van beroep -
Auest niet gewezen door drie raadshe
ren, met inbegrip van de voorzitter -
M'etige beslissing. 

Nietig is het arrest van een hof van 
beroep da t niet met drie raadsheren, de 
voorzitter daaronder begrepen, uitspraak 
doet over het hager beroep tegen een 
vonnis van de correctionele rechtbank. 
(Artt. 101, derde lid, en 779 Ger.W.) 

15 oktober 1982 252 

5. - Militaire gerechten - Taalge
bruik - Wet 15 juni 1935, art. 22 - Toe
passelijke bepaling. 
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Ingevolge de bepalingen van art. 22 
Taa!wet Gerecbtszaken 15 juni 1935 
wordt bij bet dossier een Franse verta
ling gevoegd van stukken die in bet Ne
derlands zijn gesteld, indien de verdacb
te, die geen Nederlands verstaat, zulks 
vordert; die bepalingen gelden voor de 
militaire gerecbten. 

1 december 1982 453 

6. - Strafzaken Samenstelling van 
het rechtscollege - Vonnis a.m. uitge
sproken door een rechter die overeen
komstig art. 779, tweede lid, Ger. W is 
aangewezen ter vervanging, b1j de uit
spTaak Van het vonnis, van een wettig 
verhinderde rechter - Geen vaststelling 
dat de verhinderde rechter aan de be
raadslaging heeft deelgenomen - Nietig 
vonnis. 

Nietig is bet vonnis dat is uitgespro
ken door een recbter die overeenkomstig 
art. 779, tweede lid, Ger.W. is aangewe
zen ter vervanging, bij de uitspraak van 
het vonnis, van een wettig verhinderde 
rechter, wanneer niet is vastgesteld dat 
deze verbinderde rechter aan de beraad
slaging heeft deelgenomen. 

5 j anuari 1983 580 

7. - Samenstelling van het rechtscol
lege - Strafzaken - Wijziging in de 
samenstelling van het rechtscollege -
Hervatting van de debatten in hun ge
heel - Wettelijkheid. 

Wanneer het hof van beroep bij een 
eerste arrest de hogere beroepen ontvan
kelijk heeft verklaard maar alvorens er
over te beslissen het openbaar ministerie 
om bijkomende onderzoeksmaatregelen 
heeft verzocht, en na uitvoering daarvan 
de debatten voor een anders samenge
steld rechtscollege in hun geheel werden 
hervat, wordt het arrest dat door dit laat
ste rechtscollege gewezen wordt, uitge
sproken door rechters die aile zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond. 
(Art. 779, lid 1, Ger.W.) 

22 maart 1983 898 

8. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Strafzaken. 

Wanneer bet Hof, wegens tegenstrijdi
ge vermeldingen in het proces-verbaal 
van de terechtzitting en in de uitgifte 
van het arrest, niet vermag na te gaan of 
bet arrest werd gewezen door de rechter 
die aile zittingen in de zaak hebben bij
gewoond, is dit arrest nietig. (Art. 779, 
lid 1, Ger.W.) 

26 april 1983 1052 

9. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Strafzaken - Politierechtbank -
Rechter die niet alle zittingen heeft bij
gewoond waarop de zaak is behandeld -
Nietigheid van het vonnis. 

Nietig is bet vonnis van de politie
rechtbank dat is gewezen door een rech
ter die niet aile zittingen heeft bij ge
woond waarop de zaak is behandeld. 

15 juni 1983 1272 

HOOFDSTUK VI 

TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 

VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) 

1. - Strafzaken - Tweede veroorde
Jing wegens hetzelfde fed - Schending 
van het algemeen recht>beginsel " non 

bis in idem J>. 

Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens betwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen wegens 
een feit waarvoor deze reeds vroeger is 
veroordeeld. 

5 oktober 1982 192 

2. - Rechtsmisbruik - Begrip. 
Rechtsmisbruik kan ontstaan door de 

uitoefening van een recbt op een wijze 
die kennelijk de grenzen te buiten gaat 
van de normale uitoefening van dat 
recht door een voorzicbtig en bedacht
zaam mens. 

16 december 1982 518 

3. - Rechtsmisbruik - Sanctie op het 
misbruik - Begrip. 

De sanctie op een recbtsmisbruik is 
niet bet vo!ledig verbeuren van dat 
recht, maar bet opleggen van de normale 
uitoefening ervan of het berstel van de 
schade die door bet misbruik is teweeg
gebracht. 

16 december 1982 518 

4. - Recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie - On
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
tuchtcollege geheel of ten dele is samen-
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gesteld uit !eden die hetzelfde of een 
gelijkaardig beroep uitoefenen of een
zelfde professionele hoedanigheid heb
ben als de personen die voor hen ver
schijnen, kan niet worden afgeleid dat 
dit college niet onafhankelij k en onpar
tijdig is. 

17 december 1982 528 

5.- Begrip. 
Er bestaat geen algemeen rechtsbegin

sel van de dubbele aanleg. 
21 januari 1983 675 

6. - Misbruik van recht - Misbruik 
van het recht om de nabuur te verplich
ten bij te dragen tot het bouwen van een 
afsluiting - Begrip. 

Hoewel degene die zijn nabuur wil 
verplichten om bij te dragen tot het bou
wen van een afsluiting het recht heeft 
om, met inachtneming van de in art. 663 
B.W. bedoelde wettelijke en reglementai
re voorschriften, de scheidingsmuur te 
bouwen op de door hem gekozen wijze, 
mag hij dit recht niet uitoefenen op een 
wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaat van de normale uitoefening van dat 
recht door een bedachtzaam en zorgvul
dig persoon. (Artt. 663, 1382 en 1383 B.W.) 

10 maart 1983 847 

RECHTSPERSOONLIJKHEID 

Rijksuniversitair Centrum te Antwer
pen. 

Het Rijksuniversitair Centrum te Ant
werpen heeft aileen rechtspersoonlijk
heid voor het beheer van zijn eigen ver
mogen. (Wet van 5 juli 1920.) 

24 januari 1983 689 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrip
pen : reden, rechtsgrond ... 

HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van 
conclusie 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 

Algemeen. 
Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
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. 
Verkiezingszaken. 
Aller lei. 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN: RED EN, RECHTS
GROND ... 

1. - Strafzaken - Tegenstrijdige re
denen - Begrip. 

Tegenstrijdig is het arrest dat ener
zijds vaststelt dat een billijke toepassing 
van de strafwet is gemaakt, anderzijds, 
de uitgesproken straf verzwaart. (An. 
97 Gw.) 

7 september 1982 24 

2. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Tegenstrijdige redenen -
Be grip. 

Tegenstrijdig is het arrest waarin 
enerzijds wordt beslist dat, wat de beta
ling van een voortijdig pensioen aan de 
getroffene van een verkeersongeval be
treft, zijn werkgever, de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen, 
krachtens haar personeelsstatuut, gesu
brogeerd is in de rechten van haar be
diende, en, anderzijds, wordt geoordeeld 
dat die betaling voor de bedoelde werk
gever een schade oplevert waarvan de 
oorzaak uitsluitend in het ongeval te vin
den is. 

7 september 1982 29 

3. - Strafzaken - Feitenrechter die 
tot staving van zijn beslissing vaste 
rechtspraak en rechtsleer aanvoert met 
opgave van de redenen waarom hij zich 
daarbij aansluit - Geen algemene en 
als regel geldende beslissing. 

W anneer de feitenrechter tot staving 
van zijn beslissing vaste rechtspraak en 
rechtsleer aanvoert, verleent hij aldus 
aan die rechtspraak niet het karakter 
van algemene en als regel geldende be
schikkingen, en omkleedt hij zijn beslis
sing regelmatig met redenen, door de re
denen op te geven waarom hij zJCh b!J 
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die rechtspraak en rechtsleer aansluit. 
(Art. 97 Gw.; art. 6 Ger.W.) 

7 september 1982 30 

4. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Redengeving. 

De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwetten vormen niet de re
dengeving maar het beschikkende ge
deelte van de beslissing van de herkeu
ringsraad. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

11 oktober 1982 230 

5. - Strafzaken - Tegenstrijdige mo
tieven - Begrip. 

Het is niet tegenstrijdig te zeggen, 
enerzijds, dat een bestuurder bij het ver
laten van een parkeerplaats is gestopt 
toen hij de wagen van een bestuurder 
bemerkte op de weg die hij opreed en, 
anderzijds, dat uit de wijze waarop het 
ongeval zich heeft voorgedaan, blijkt dat 
de eerste bestuurder niet de tijd heeft 
gehad om zijn maneuver te onderbreken 
of de rijbaan vrij te maken, nu de onmo
gelijkheid het maneuver te onderbreken 
en het stilstaan van het voertuig kunnen 
gebeurd zijn toen de bestuurder de rij
baan reeds was opgereden. 

15 oktober 1982 249 

6. - Strafzaken - Veroordeling we
gen onopzettelijk doden en onopzettelijk 
toebrengen van verwondingen - Buiten 
de straffen op dat misdrijf in het Straf
wetboek gesteld, oak nog veroordeling 
tot verval van het recht een motorvoer
tuig te besturen - Opgave van de 
artt. 418, 419 en 420 Sw. - Wettelijk met 
redenen omklede beslissing, hoewel geen 
vermelding van de wetsbepaling waarbij 
vervallenverklaring van het recht tot stu
ren wordt ingesteld. 

Naar recht met redenen omkleed is 
het arrest tot veroordeling wegens onop
zettelijk doden en onopzette!ijk toebren: 
gen van verwondingen dat aangeeft dat 
de artt. 418, 419 en 420 Sw. zijn toege
past, zelfs a! spreekt het daarbij verval
lenverklaring van het recht tot sturen 
uit, zonder vermelding van de desbetref
fende wetsbepaling. 

17 november 1982 363 

7. - Strafzaken - Tegenstrijdige re
denen - Begrip. 

Het is tegenstrijdig, enerzijds, te zeg
gen dat een ondergeschikte de bevelen 
van zijn meerdere zonder nadenken 
heeft uitgevoerd en, anderzijds, te beslis
sen dat die ondergeschikte op de dag 
van de feiten de nodige wilsvrijheid be
zat om te oordelen of een moord het eni-

ge middel was om een ernstig en drei
gend kwaad af te weren. 

12 januari 1983 640 

8. - Strafzaken Veroordeling op de 
strafvordering - Geen vermelding van 
een wettelijke bepaling die een straf 
stelt - Niet met redenen omkleden be
slissing. 

Niet met redenen omkleed is de ver
oordelende beslissing op de strafvorde
ring vmarin geen melding wordt ge
maakt van een wettelijke bepaling die op 
het bewezen verklaarde misdrijf een 
straf stelt. (Art. 97 Gw.) 

16 februari 1983 771 

9. - Strafzaken - Tegenstrijdige, 
dubbelzinnige of vage motieven - Be
grip. 

Uit de overwegingen dat een bediende 
op een bepaalde datum bij zijn werkge
ver zijn ontslag heeft ingediend, dat die 
werkgever hem heeft Iaten weten dat dit 
ontslag een weigering betekende zijn be
diening uit te oefenen, dat hij voorbe
houd wenste te maken betreffende a! 
zijn rechten en dat er geen sprake kon 
zijn van enige opzeggingsvergoeding, dat 
vanaf die datum aan de bediende geen 
enkel werk meer is toevertrouwd en dat 
de werkgever, zo hij a! gedurende de 
eerste maanden na de beeindiging niet
temin aan zijn bediende een bedrag ge
lijk aan diens loon heeft betaald, a.ldus 
de besprekingen wilde vergemakkelijken 
om tot een nieuwe indienstneming te ko
men of het bedrag van een gratificatie 
vaststel!en, kan het hof van beroep zon
der tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid 
of vaagheid, en zonder de geschriften 
van de partijen uit te leggen op een wij
ze die met de bewoordingen ervan onver
enigbaar is, afleiden dat na de datum van 
het versturen van de ontslagbrief geen 
loon meer verschuldigd was. 

13 april 1983 961 

10. - Vermelding van een ten over
vloede gegeven wettelijke bepaling -
Gevolg - Begrip. 

De vermelding in een rechterlijke be
slissing van een wettelijke bepaling die 
de rechter niet toepast, heeft geen in
vloed op de regelmatigheid van de moti
vering van die rechterlijke beslissing; de 
enkele vermelding van art. 247 Sw. in 
het beschikkende gedeelte van een ar
rest waarbij de beklaagde wegens over
treding van art. 246 Sw. wordt veroor
deeld en waarin melding wordt gemaakt 
van laatsivermeld artikel heeft geen in-
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vloed op de regelmatigheid van de moti
vering van dat arrest. 

19 april 1983 988 

n.- Strafzaken- Veroordeling op de 
strafvorden;7g - Opgave van de toege
paste wettelijke bepalingen - Plaats in 
de beslissing: 

De veroordelende vonnissen en arres
ten moeten de wettelijke bepalingen aan
wijzen waarin de tegen de beklaagden 
bewezen verklaarde feiten strafbaar wor
den gesteld en waarin een straf wordt 
gesteld. De plaats waar die aanwijzingen 
in de beslissing voorkomen is zonder be
lang; zij mogen zelfs voorkomen in de 
omschrijving van het misdrijf. 

20 april 1983 1004 

12. - Strafzaken - Tegenstrijdige 
motieven - Begrip. 

De beslissing dat een prijs hoger is 
dan de markt.prijs is niet tegenstrijdig 
met de overweging dat hij die deze prijs 
aanrekent elke vergelijking onmogelijk 
heeft gemaakt, in zoverre de onmogelijk
heid verschillende verkoopsystemen met 
elkaar te vergelijken geenszins prijsver
gelijking uitsluit. 

20 april 1983 1004 

13. - Strafzaken 'J.''egenstrijdige 
motieven - Begdp. 

Er bestaat geen tegenstrijdigheid tus
sen een theoretische goedkeuring van 
een marketingsysteem waarop de verko
pers hebben gesteund, en een veroorde
ling van de wijze waarop dat systeem in 
de werkelijkheid is toegepast. 

20 april 1983 1004 

14. - Dubbelzinnige redenen - Be
grip. 

Een beslissing is gegrond op dubbel
nige redenen, wanneer die redenen op 
versclleidene wijzen kunnen worden uit
gelegd; een dergelijk beslissing is niet 
regelmatig gemotiveerd als zij volgens 
een van die uitleggingen naar recht ver
antwoord is en volgens de andere niet. 

22 april 1983 1022 

15. - Strafzaken - Recht van verde
diging - Beslissing dat het recht van 
verdediging niet werd miskend, op grand 
van een loutere verondel'stelling - Niet 
naar recht verantwoorde beslissing. 

De rechters kunnen, op grond van fei
telijke omstandigheden waarvan zij het 
bestaan constateren, oordelen dat het 
recht van verdediging niet is miskend 
door het laattijdig of het niet ter kennis 
brengen aan de verdachte van de uitslag 

van de bloedanalyse; dat het recht van 
verdediging niet werd miskend kunnen 
zij echter niet wettig beslissen op grond 
van een loutere veronderstelling. 

31 mei. 1983 1199 

16. - Strafzaken - Uitlegging - Re
denen die in onderling verband moeten 
worden uitgelegd. 

De gronden van een beslissing moeten 
in onderling verband worden uitgelegd, 
zodat er geen sprake is van tegenstrij
digheid wanneer daaruit de gedachten
gang van de rechter ondubbelzinnig 
blijkt. 

8 juni 1983 1248 

17. - Burgerlijke zaken Tegenstrij-
dige en dubbelzinnige redenen - Begrip. 

Niet tegenstrijdig of dubbelzinnig is 
het arrest waarin wordt beslist, ener
zijds, dat de begunstigde van een legaat 
de residua uit loutere vriendschap be
schikt heeft over de goederen van dat le
gaat, en, anderzijds, dat het dagelijks be
zoek van de begiftigden aan de schenk
ster aantoont dat er tussen de schenk
ster en de begiftigden hechte vriend
schap bestond « wat ten dele de drijfveer 
van de schenkingen aan de legatarissen 
verklaart » daar tach de tweede overwe
ging geenszins de eerste ontzenuwt, nu 
het arrest het ten bewijze gestelde feit 
verwerpt, omdat het geen steun biedt 
voor de stelling van de eisers dat er ge
handeld was uit haat voor het legaat de 
residua of met misbruik van recht. 

23 juni 1983 1319 

18. - Strafzaken - Vaststelling dat 
verkeersmisdrijven het rechtstreeks ge
volg zijn van de staat van dronkenschap 
van de beklaagde - Niettemin afzonder
Jijke straffen - Tegenstrijdigheid tussen 
redengeving en beschikkende gedeelte. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het vonnis waarin wordt vastgesteld 
dat verkeersmisdrijven het gevolg zijn 
van de staat van dronkenschap van de 
beklaagde en waarbij laatstgenoemde 
niettemin tot afzonderlijke straffen 
wordt veroordeeld wegens die verkeers
misdrijven en wegens het sturen in stan( 
van dronkenschap. 

29 juni 1983 1341 

HOOFDSTUK II 

BIJ AFWEZIGHE!D VAN CONCLUSIE 

Mdeling 1. 

Afdeling 2. 

Algemeen. 

Belastingzaken. 
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Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

19. - Bij afwezigheid van conclusie -
Burgerlijke zaken - Waarderaming -
Motivering. 

Behoudens wanneer dit noodzakelijk 
is om op een conclusie te antwoorden, is 
de rechter niet verplicht de redenen aan 
te geven waarom hij een bepaalde waar
de>raming aanhoudt. 

8 april 1983 934 

Afdeling 4. 
Afdeling 5. 

Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Beslissing waarin 
de feiten bewezen verklaard worden en 
de bestanddelen van het misdrijf worden 
aangegeven - Geen conclusie - Regel
matJg met redenen oml<iede beslissing. 

Bij gebreke van conclusie desaan
gaande omkleedt de rechter de schuldig
verklaring van de beklaagde naar eis van 
recht met redenen, wanneer hij vaststelt 
dat de feiten bewezen zijn en hij de be
standdelen van het misdrijf aangeeft; hij 
behoeft de gegevens niet nader te bepa
len waaruit hij afleidt dat de beklaagde 
schuldig is. 

7 september 1982 23 

21. - Strafzaken - Veroordeling op 
de strafvordering - Geen vermelding 
van een wetteiljke bepaling die een straf 
stelt - Niet met redenen omklede beslis
sing. 

Niet in rechte gemotiveerd is de ver
oordelende beslissing op de strafvorde
ring waarin geen melding wordt ge
maakt van een wettelijke bepaling die 
een straf stelt op een feit dat een mis
drij£ oplevert. (Art. 97 .) 

3 november 1982 319 

22. - Strafzaken Rechtstreekse 
dagvaarding - Dagvaarding met opgave 
van een middel tot staving van de vorde
ring - Middel niet opnieuw aangevoerd 
voor de appelrechter - Appelrechter 
niet verplicht het in de dagvaarding op
gegeven middel te beantwoorden. 

Wanneer in de rechtstreekse dagvaar
ding vanwege de benadeelde partij een 
middel is opgegeven tot staving van de 
vordering, behoeft de appelrechter niet 
te antwoorden op dat middel, indien die 
partij het middel niet opnieuw voor hem 
heeft aangevoerd, a! was het door verwij
zing naar de dagvaarding. (Art. 97 Gw.) 

5 januari 1983 578 

23. - Strafzaken - In pleidooi ont
wikkelde middelen - Geen verplichting 
voor de feitenrechter erop te antwoor
den. 

De feitenrechter behoeft niet te ant
woorden op de middelen die voor hem in 
pleidooi door de beklaagde of zijn raads
man zijn voorgedragen. (Art. 97 Gw.) 

5 januari 1983 578 

24. - Voorlopige hechtenis - Onder
zoeksgerechten - Bevestiging van een 
bevel tot aanhouding - Motivering van 
de beslissing. 

Ret staat aan de onderzoeksgerechten, 
die oordelen het bevel tot aanhouding te 
moeten bevestigen, dit aan te vullen of, 
bij een wijziging van de oorspronkelijke 
kwalificatie van de feiten, andere motie
ven aan te voeren om de wettigheid er
van te verzekeren; die gerechten kun
nen, wanneer het bevel wettig is, vol
staan met de bevestiging ervan zonder 
verdere motivering behalve in het geval 
dat door het openbaar ministerie, de 
aangehoudene of zijn raadsman een con
clusie is neergelegd. 

29 maart 1983 920 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Schuldigverklaring - Beslissing waarin 
de feiten bewezen verklaard worden en 
de bestanddelen van het misdrijf worden 
aangegeven - Geen conclusie - Regel
matig met redenen omklede beslissing. 

Bij gebreke van conclusie desaan
gaande omkleedt de rechter de schuldig
verklaring van de beklaagde naar eis 
van recht met redenen wanneer hij vast
stelt dat de feiten bewezen zijn en hij de 
bestanddelen van het misdrijf aangeeft; 
hij behoeft de gegevens niet nader te be
palen waaruit hij afleidt dat de beklaag
de schuldig is. 

20 april 1983 1004 

26. - Strafzaken - Nota per brief aan 
de rechter toegestuurd - Geen verplich
ting voor de rechter erop te antwoorden. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een verweernota die hem per brief is 
toegestuurd. 

18 augustus 1983 1366 
Mdeling 6. Tuchtzaken. 

Mdeling 7. 

Mdeling 9. 

Verkiezingszaken. 

Aller lei. 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Mdeling 1. - Algemeen, begrip, conclu
sie. 
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Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

27. - Burgerlijke zaken - Impliciet 
antwoord - Met redenen omklede be
slissing. 

De conclusie waarbij de aansprake
lijke dader van een ongeval om termij
nen van respijt verzoekt, wordt beant
woord door de rechter die beslist dat de 
toepassing van art. 1244 B.W. niet geldt 
voor de dader van de schade, aangezien 
die reden impliceert dat de aangevoerde 
feiten geen voldoende reden uitmaken 
om de gevraagde termijnen van respijt 
toe te staan. 

7 september 1982 25 

28. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Aanvoering die geen verband houdt 
met hetgeen wordt gevorderd. 

De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een aanvoering in een conclusie 
die geen verband houdt met hetgeen in 
die conclusie gevorderd wordt. 

27 september 1982 137 

29. - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Middel dat ter zake niet meer die
nend is wegens de vaststellingen van de 
rechter - Geen verplichting voor de 
rechter op dat middel te antwoorden. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een miC:del uit de conclusie wanneer 
dat middel zonder belang is geworden 
wegens een vaststelling uit zijn beslis
sing. (Art. 97 Gw.) 

14 oktober 1982 237 

30. - Burgerlijke zaken Vordering 
tot heropening van de debatten - Ver
werping niet met redenen omkleed -
Schending van art. 97 Grondwet. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest dat, zonder opgave van de 
redenen van zijn beslissing, een aan

vraag tot heropening van de debatten 
verwerpt die een partij na de sluiting er
van heeft gedaan. 

9 december 1982 493 

31. - Burgerlijke zaken Beslissing 
waarbij een vordering wordt afgewezen 
- Regelmatig voorgedragen middel -

32. - Burgerlijke zaken - B1j' conclu
sie voorgedragen beschouwingen waaruit 
geen enkel rechtsgevolg kan worden af
geleid - Geen verplichting van de rech
ter erop te antwoorden. 

De rechter· behoeft niet te antwoorden 
op beschouwingen in een conclusie waar
uit de conclusienemer geen enkel rechts
gevolg afleidt en die noch een vordering, 
weer of exceptie vormen. 

11 maart 1983 855 

33. - Burgerlijke zaken Beslissing 
waarbij een vordering wordt aangeno
men - Regelmatig voorgedragen ver
weer - Geen antwoord - Niet regelma
tig met redenen omklede beslissing. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een vordering 
wordt aangenomen zonder dat wordt ge
antwoord op een bij conclusie regelmatig 
voorgedragen verweer van de tegenpartij. 
(Art. 97 Gw.) 

23 juni 1983 1315 

34. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Beslissing die, door te steunen op be
paalde feitelijke gegevens, de daarmee 
stnj'dige of andere bij conclusie aange
voerde gegevens verwerpt - RegelmaUg 
gemotiveerde beslissing. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die, door te steunen op bepaal
de gegevens, de daarmee strijdige of an
dere bij conclusie aangevoerde gegevens 
verwerpt. 

23 juni 1983 1319 

Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. Strafzaken. 

35. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vordering van de bur
gerlijke partij niet aangenomen - Geen 
antwoord op haar conclusie - Niet re
gelmatig gemotiveerde beslissing. 

Niet met redenen omklede beslissing 
is de beslissing waarbij aan de burger
lijke partij haar vordering wordt ont
zegd, zonder dat wordt geantwoord op 
een regelmatig door haar voorgedragen 
middel. (Art. 97 Gw.) 

7 september 1982 33 

Gee:' antwoord.. 36. - Strafzaken Strafvordering -
. N1et regelmahg met redenen omkl7ed Schuldigverklaring Feiten omschre-
lS het arrest waarblJ een vordermg ven in de bewoordingen van de wet. 
wordt afgewezen, zonder . dat. wordt g~- Bij ontstentenis van conclusie dien
antwoord op een regelmatig b!J conclus1e 

1 

aangaande motiveert de feitenrechter re-
voorgedragen verweer. gelmatig de schuldigverklaring van de 

6 januari 1983 585 beklaagde door vast te stellen dat de in 
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de bewoordingen van de wet omschreven 

feiten bewezen zijn. (Art. 97 Gw.) 
5 oktober 1982 181 

37. - Strafzaken - Vordering, wee1· 
of exceptie in een doo1· de beklaagde re
gelmatig ter zitting neergelegde brief -
Beslissing niet regelmatig met redenen 
omkleed. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslis3ing waarin niet wordt geant
woord op een door de beklaagde regel
matig ter zitting neergelegde brief hou
dende een vordering, weer of exceptie. 
(Art. 97 Gw.) 

22 december 1982 552 

38. - Strafzaken Tegenstrijdige re-
denen - Beschikkend gedeelte gegrond 
op die redenen -- Beslissing niet regel
matig gemotiveerd. 

Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is de bes!is
sing die de veroordeling van de beklaag
de wegens onopzette!ijke slagen of ver
wondingen doet steunen op de vaststel
ling, enerzijds, dat de rijbaan waarop 
beklaagde reed een r1jbaan met dubbele 
rijrichting is en, anderzijds, dat die 
openbare weg uit twee rijbanen bestaat, 
en ook op de overweging, enerzijds, dat 
beklaagde art. 19.3.2°, a, Wegverkeersre
glement heeft geschonden, wat inhoudt 
dat hij een rijbaan met tweerichtingsver
keer bereed, en anderzijds, dat hjj 
art. 19.3.2°, b, heeft overtreden, wat in
houdt dat hij zich op een rijbaan met. 
eenrichtingsverkeer bevond. 

11 januari 1983 628 

39. - Strafzaken - Veroordele11de be
slissing op de strafvordering - Vermel
ding van de wettelijke bepalingen - Be
grip. 

De veroordelende beslissing op de 
strafvordering moet, om in rechte met 
redenen omkleed te zijn, hetzij in haar 
eigen motieven, hetzij door verwijzing 
naar de beroepen beslissing, de wette
lijke bepalingen vermelden die de be
standdelen van de ten laste van de be
klaagde gelegde overtreding inhouden en 
de bepalingen waarbij een straf wordt 
gesteld; de veroordelende beslissing die, 
met betrekking tot de geldboete, enkel 
art. 38 Sw. vermeldt, voldoet niet aan die 
verplichting. (Art. 97 Gw.) 

11 j anuari 1983 632 

40. Strafzaken Aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond uit morele dwang 
door het openbaar ministerie en de bur
gerlijke partij be twist om de redenen die. 

zij opgeven - Onderzoeksgerecllt dat 
dat middel van betwisting ve1werpt zon
der te antwoorden op de redenen waarop 
het is gegmnd - Niet regelmatig gemo
tiveerde beslissing. 

Wanneer de rechter op een middel val
gens hetwelk een rechtvaardigingsgrond 
uit morele dwang niet wettig kan wor
den aangevoerd door de clader van een 
moord die, ter vrijwaring van zijn be
dreigde belangen, beschikte over andere 
middelen waarvan sprake is in de con
dusie, enerzijds, enkel antwoordt dat de 
dader voor het ernstig en dreigend 
kwaad de belangen die hij voor aile an
dere te vrijwaren had, niet heeft kunnen 
beveiligen en, anderzijds, de verldarin
gen van een getuige overneemt zonder te 
zeggen dat hij zich daarbij aansluit, be
antwoordt hij dat middel niet. 

12 januari 1983 640 

41. Strafzaken Burgedijke 
rechtsvordering - Beslissing waarbij 
het verweer tegen een vordering wordt 
afgewezen - Geen antwoord op het mid
del waarop dat verweeJ" is gegrond -
Niet gemotiveerde beslissing. 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing waarbij het verweer tegen een vor
dering wordt afgewezen, zonder dat 
wordt geantwoord op het middel waarop 
dat verweermiddel is gegrond. (Art. 97 
Gw.) 

26 januari 1983 702 

42. - Stz·afzaken -· Verwijzing door 
de beklaagde voor de appelrechtez· naar 
een weer vervat in een niet onderteken
de en voor de eerste rechter neergclegde 
nota - Vezplicflting voor de appelrecfl
ter op die weer te antwoorden. 

Wanneer de beklaagde in zijn conclu
sie voor de appelrechter verwijst naar 
een weer vervat in een niet onderteken
de en door hem voor de eerste rechter 
neerge!egde nota en hij aan de recht
bank vraagt daarop recht te doen en de 
vrijspraak waarvan hoger beroep te be
vestigen, is de appelrechter verplicht die 
weer te beantwoorden, zelfs indien de 
eerste rechter, die enkel kennis heeft ge
nomen van een niet ondertekencle nota 
die" "iliet afs -een regelmatige conclusi~ 
kon worden beschouwd, daarop niet be

hoefde te antwoorden. (Art. 97 Gw.) 

23 maart 1983 901 

43. - Strafzaken - Conclusie - Mid
del zonder belang geworden wegens 
vaststellingen van de rechter - Geen 
verplicilting voor de rechter op die corl
dusie te antwool"den. 
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De rechter is niet verplicht te antwoor
den op de conclusie van de beklaagde 
die zonder belang is geworden wegens 
zijn vaststellingen. 

13 april 1983 967 

44. - Strafzaken - Pleitnota van de 
burgerlijke partij waarin voor bet onder
zoeksgerecht feitelijke gegevens worden 
aangevoerd waaruit zij afleidt dat er vol
doende bezwaren zijn om de verdacbte 
naar bet vonnisgerecbt te verwijzen -
In de beslissing van bet onderzoeksge
J·ecbt geen weerleggingen van die gege
vens - Beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleed. 

Wanneer de burgerlijke partij in een 
ondertekende pleitnota . die ter zitting 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling is neergelegd, verschillende feite
lijke gegevens aanvoert waaruit zij af
leidt dat de door het hof van beroep 
bevolen aanvullende onderzoeksverrich
tingen voldoende bezwaren hadden kun
nen opleveren om de verweerder naar 
het vonnisgerecht te verwijzen, wordt 
die pleitnota niet beantwoord door het 
arrest dat, ter bevestiging van de be
schikking van buitenvervolgingstelling 
waartegen verzet is gedaan, enkel zegt 
dat het de motieven van de vordering 
van de procureur-generaal overneemt 
waarbij enkel wordt aangegeven dat het 
aanvullend getuigenverhoor dat werd ge
houden, geen nieuw licht op de zaak had 
geworpen en dat er tegen de verdachte 
geen voldoende bezwaren bestonden; 
zulk een arrest is derhalve niet regelma
tig met redenen omkleed. 

27 april 1983 1055 

45. - Strafzaken - Conclusie - Be
slissing met opgave van de redenen 
waamm die conclusie wordt verworpen 
- Regelmatig met 1·edenen omklede be
slissing. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing waarin de bij conclusie aange
voerde argumenten worden tegengespro
ken en de redenen worden opgegeven 
waarom die conclusie wordt verworpen. 
(Art. 97 Gw.) 

11 mei 1983 1123 

46. - Strafzaken - Conclusie voor de 
appelrecbter - Verwijzing van de appel
recbter naar de redenen van de eerste 
rechter - Antwoord op conclusie - Be
grip. 

Door te verwijzen naar de redenen 
van de eerste rechter beantwoordt de ap
pelrechter de v66r hem genomen conclu
sie wanneer die redenen een antwoord 

bevatten op de in hager beroep aange
voerde vordering, weer of exceptie. 
(Art. 97 Gw.) 

1 juni 1983 1210 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

47. - Tuchtzaken - Orde van Apothe
kers - Raad van beroep - Beslissing -

. Redenen - Begrip. 
Niet regelmatig met redenen omkleed 

is de beslissing van een raad van beroep 
van de Orde van Apothekers waarin, als 
antwoord op een conclusie tot betwisting 
van de wettigheid van een vergadering 
van apothekers, tijdens welke dezen een 
overeenkomst hadden aangenomen, en
kel wordt vastgesteld dat de stemming 
over die overeenkomst regelmatig is ge
schied. (Art. 97 Gw.) 

5 mei 1983 1105 
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, wanbedrijf. 
§ 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. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGR!PPEN 

HOOFDSTUK II 

BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
van twee of meer rechters over dezelfde 
vordering of over samenhangende vorde
ringen - Begrip. 

Regeling van rechtsgebied in burger
lijke zaken heeft enkel plaats als het 
gaat om beslissingen van verschillende 
rechtscolleges en niet van kamers van 
een zelfde rechtscollege. (Art. 645 
Ger.W.) 

11 maart 1983 861 

2. - Burgerlijke zaken - Twee iden
tieke verzoekschriften ingediend door ei
ser, het ene in het Nederlands, het ande
re in het Frans - Beslissing door het 
Hoi, op een van die verzoekschriften, dat 
er geen grand bestaat tot regeling van 
rechtsgebied - Tweede verzoekschrift 
doelloos. 

Wanneer een partij twee identieke ver
zoekschriften heeft ingediend, het ene in 
het Frans en het andere in het Neder
lands, en het Hof van Cassatie, uitspraak 
doende over een van die verzoekschrif
ten, beslist dat er geen grand bestaat tot 
regeling van rechtsgebied, heeft het 
tweede verzoekschrift geen bestaansre
den meer. 

11 maart 1983 861 

3. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
van twee of' meer rechters over dezelf'de 
vordering of over samenhangende vorde
ringen. 

Er bestaat slechts grand tot regeling 
van rechtsgebied in burgerlijke zaken 
als- 'het gaat om bes!issingen die door 
verschillende rechtscolleges en niet door 
kamers van een zelfde rechtscollege zijn 
gewezen. (Art. 645 Ger.W.) 

2 mei 1983 1082 

4. - Burgerlijke zaken Beslissing 
gewezen door een rechter en nog te wij
zen beslissingen over samenhangende 
vorderingen die voor andere rechters 
zijn ingeleid. 

Wanneer een partij gewaagt van strij
digheid tussen de beslissing van een 
rechter en de beslissingen die nag door 
andere rechters moeten worden gewezen 
over daarmee samenhangende vorderin
gen, bestaat er geen grand tot regeling 
van rechtsgebied, indien de beslissing 

over het geschil zelf uitspraak heeft ge
daan. (Art. 645 Ger.W.) 

2 mei 1983 1082 

5. - Burgerlijke zaken In het Ne-
derlands gesteld verzoek tot regeling van 
rechtsgebied bij het Hoi aanhangig ge
maakt - Vroegere beslissing van het 
Hoi over een in het Frans gesteld ver
zoek tot regeling van I'echfsgebied van 
dezelfde eiser - Gevolg. 

Nadat het Hof van Cassatie beslist 
heeft over een in het Frans gesteld ver
zoek tot regeling van rechtsgebied in 
burgerlijke zaken hee£t hetzelfde ver
zoek van dezelfde eiser, maar dan in het 
Nederlands gesteld, geen reden van be
staan meer. 

9 mei 1983 1119 

HOOFDSTUK III 

STRAFZAKEN 
Afdeling 1. - Algemene regels. 

Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 

Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli-
tierechtbank. 

1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf. 

2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

6. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij de verdachte zon
der aanne1ning van verzachtende om
standigheden naar de politierechtbank 
wordf verwezen fer zake van onopzette
lijke slagen of verwondingen en van 
overfredingen van de Wegvel'keel'swef -
Bovendien vrijwillige verschijning fer za
ke van overfredingen van hef Wegver
keersreglemenf - Correctionele rechf
bank, uitspraak doende in hager beroep, 
verklaarf zich onbevoegd - Toezichf van 
het Hoi - Beslissing van onbevoegdheid 
gegrond Jijkend - Vemiefiging van de 
beschikking - Verwijzing naar dezelfde 
raadkamer, anders samengesfeld. 

Wanneer de raadkamer, zonder ver
zachtende omstandigheden aan te ne
men, een verdachte naar de politierecht
bank verwij st ter zake van onopzette
lijke slagen of verwondingen en van 
overtredingen van de Wegverkeerswet, 
wanneer de beklaagde voor de politie
rechtbank heeft verklaard vrijwillig te 
verschij nen ter zake van overtredingen 
van het Wegverkeersreglement en wan
neer de correctionele rechtbank zich in 
hager beroep onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van het geheel van de 
telastleggingen omdat het wanbedrijf op-
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zettelijke slagen of verwondingen niet is 
gecontraventionaliseerd en omdat aile 
misdrijven een zelfde feit uitmaken, gaat 
bet Hof, bet rechtsgebied regelende, na 
of de beslissingen van de raadkamer en 
van de correctionele rechtbank in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en of de beslis
sing van onbevoegdheid verantwoord 
lij kt; zo j a, dan vernietigt het Hof de be
schikking en verwijst de zaak naar de
zelfde raadkamer, anders samengesteld. 

14 september 1982 62 

tot politiestraffen, en verwijst bet de 
zaak naar de bevoegde correctionele 
rechtbank, zitting houdende in eerste 
aanleg. 

6 oktober 1982 211 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

§ 4. Militair. 

§ 5. Minderjarige. 

8. - Strafzaken - Besch1kking van 
de onderzoeksrechter waarbij een min
derjarige wordt verwezen naar de jeugd-

7. - Beschikking van de raadkamer I rechtbank van hetzelfde rechtscollege -
tot verwijzing van een beklaagde naar Jeugdrechtbank die zich niet bevoegd 
de politierechtbank wegens onopzettelijk verklaart - In kracht van gewijsde ge
toebrengen van verwondingen, welk mis- gane beslissingen - Gegrond schijnende 
drijf gecontraventionaliseerd werd met onbevoegdverklaring - VernieUging van 
aanneming van verzachtende omstandig- de beschikking van de onderzoeksrech
heden - Politierechtbank die bovendien ter - Verwijzing naar de procureur des 
krachtens een zelfde vordering van het Konings. 
openbaar ministerie kennis neemt van Wanneer een onderzoeksrechter bij 
een dagvaarding van de beklaagde we- een rechtbank van eerste aanleg een be
gens overtredingen van het Wegver- schikking wijst waarbij een minderjarige 
keersreglement en wegens vluchtmisdnjf naar de jeugdrechtbank van hetzelfde 
- Vonnis waarbij de rechtbank zich on- rechtscollege wordt verwezen wegens 
bevoegd verklaart, hierop gegJ>ond dat de verschillende misdrijven en die recht
misdrijven samenhangend z1}n - Beslis- bank zich niet bevoegd verklaart op 
singen in kJ>acht van gewijsde gegaan - grand dat de vader en de moeder van de 
Regeling van rechtsgebied - Beslissing minderjarige, die als burgerrechtelijk 
waarb1j de rechtbank zich onbevoegd aansprakelijke partijen voor hun min
verklaart, verantwoord lijkend - Vernie- derjarig kind zijn gedagvaard, v66r de 
tiging van de beschikking - Grenzen - voormelde beschikking van de onder
Verwijzing naar de correctionele recht- zoeksrechter ononderbroken hebben ver
bank in eerste aanleg rechtdoende. bleven in een gemeente van een ander 

Wanneer, nadat de raadkamer, bij aan- gerechtelijk arrondissement, gaat bet 
neming van verzachtende omstandighe- Hof dat bet rechtsgebied regelt na of de 
den, een beklaagde naar de politierecht- twee beslissingen in kracht van gewijsde 
bank heeft verwezen wegens onopzette- zijn gegaan en of de onbevoegdverkla
lijk toebrengen van verwondingen en bet ring gegrond schijnt; in bevestigend ge
openbaar ministerie die beklaagde we- val vernietigt bet de beschikking van de 
gens overtredingen van bet Wegver- onderzoeksrechter en verwijst bet de 
keersreglement en wegens vluchtmisdrijf zaak naar de procureur des Konings. 
heeft doen dagvaarden, de politierecht- 8 juni 1983 1246 

§ 6. Omstandigheden na 
zing. 

§ 9. Allerlei. 

de verwij-
bank zich onbevoegd heeft verklaard op 
grond dat het vluchtmisdrijf naar aanlei
ding van een ongeval, dat voor een an
der slagen of verwondingen ten gevolge 
heeft gehad, niet onder de bevoegdheid 
van deze rechtbank valt ingevolge arti- Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor-
kel 138, 6o, Sv. en de verscheidene mis- rectionele rechtbank. 
drijven samenhangend zijn, onderzoekt § 1. Aard van bet misdrijf, misdaad. 
het Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, of de beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en of 

2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

bet vonnis, waarbij de rechtbank zich 9. - Strafzaken - Beschikking van 
onbevoegd verklaart, blijkt verantwoord de raadkamer waarbij de beklaagde naar 
te zijn; zo ja, dan vernietigt bet de be- de correctionele rechtbank wordt verwe
schikking van de raadkamer, behalve in zen wegens gecorrectionaliseerde misda
zoverre . die beslist dat het misdrijf « on- den en wanbednj'ven - Beschikking 
opzetteh]k toebrengen va.n. slagen of ver- waarbij de redenen van de vordering van 
wondmgen » enkel aanle1dmg kan geven I de procureur des Konings worden over-
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genomen - Verschrijving in het be
schikkende gedeelte van die vordering -
Verschrijving die door de ieitenrechter 
kan worden verbeterd - Hoi van beroep 
dat de eerste rechter voor de hele zaak 
onbevoegd verklaart -- Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan - Beslis
sing van onbevoegdverldaring niet naar 
recht verantwoord - Nietigverklaring 
van l1et arrest van het hoi van beroep -
Verwijzing naar hetzelfde hoi van be
l'Oep, anders samengesteld. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarbij de eerste rechter onbevoegd. 
wordt verklaard om kennis te nemen 
van de zaak in haar geheel, op grond dat 
de beschikking van de raadkamer, tot 
verwijzing van de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank wegens gecorrec
tionaliseerde misdaden en wanbedrijven, 
verwijst naar de vordering van de procu
reur des Konings waarvan het beschik
kende gedeelte, ten gevolge van de ver
wisseling van twee kenletters in de 
opsomming van de telastleggingen, voor 
een misdaad geen verzachtende omstan
digheden aanneemt, terwijl die beschik
king, « met inbegrip van de daarin ver
melde verzachtende omstandigheden » 
de redenen overneemt van die vordering, 
waarin wordt gezegd dat zodanige om
standigheden bestaan voor aile met cri
minele straffen strafbare feiten, en de 
letterverwisseling in het beschikkende 
gedeelte te wijten was aan een verschrij
ving, die het hof van beroep kon verbete
ren; over dat negatieve rechtsconflict re
gelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt 
het arrest van het hof van beroep en ver
wijst de zaak naar hetzelfde hof van be
roep, anders samengesteld. 

18 mei 1983 1152 

10. - Strafzaken - Verdachte bij af
zonderlijke beschikkingen wegens ver
sch.illende feiten verwezen naar de cor
rectionele rechtbanken die niet ressorte
ren onder het rechtsgebied van hetzelfde 
hof van beroep - Verzoek tot regeling 
van rechtsgebied gegrond op samenhang 
- Verzoekschrift van de verdachte -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer een verdachte, die bij afzon
derlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten is verwezen naar correctio
nele rechtbanken die niet ressorteren 
onder het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep, tot staving van een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, aanvoert 
dat er een positief conflict van rechts
macht is ontstaan wegens samenhang 
tussen de misdrijven waarvoor hij werd 
verwezen, gaat het Hof, nadat het heeft 

vastgesteld dat de beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, na of uit de 
processtukken blijkt dat er tussen de 
misdrijven een verband van zodanige 
aard lijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezarnenlijke berech
ting ervan door een zelfde rechter ·ver
eist. 

8 juni 1983 1254 

11. - Strafzaken Verdachte bij af-
zonderlijke beschikkingen wegens ver
schillende feiten verwezen naar correc
tionele rechtbanken die niet ressorteren 
onder het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep - Beoordeling door het Hof. 

Wanneer een verdachte, die bij afzon
derlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten is verwezen naar correctio
nele rechtbanken die niet ressorteren 
onder het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep, tot staving van een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, aanvoert 
dat er een positief conflict van rechts
macht is ontstaan wegens samenhang 
tussen de misdrijven waarvoor hij werd 
verwezen, gaat het Hof, nadat het heeft 
vastgesteld dat de beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, na of uit de 
processtukken blijkt dat er tussen de 
misdrijven een verband van zodanige 
aard lijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezamenlijke berech
ting ervan door een zelfde rechter ver
eist. 

8 juni 1983 1254 
§ 3. Verzachtende ornstandigheden. 

§ 4. Militair. 

12. - Strafzaken - Beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank - Vonnis waarbij de l'echtba.nk 
zich onbevoegd verklaart omdat de be
klaagde door het militair gerecht moest 
worden berecht - Vernietiging van de 

beschikking - Verwijzing naar de krijgs
auditeur. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer een beklaagde naar de politie
rechtbank heeft verwezen en die recht
bank zich onbevoegd heeft verklaard 
orndat de beklaagde door het militair ge
recht moest worden berecht, beide be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en uit hun onderlinge tegenstrij
digheid een geschil van rechtsmacht is 
ontstaan waardoor de gang van het ge
recht wordt belemmerd, regelt het Hof 
het rechtsgebied, vernietigt het de be
schikking van de raadkamer en verwijst 
het de zaak naar de krijgsauditeur. 

4 mei 1983 1104 
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§ 5. Minderjarige. 

13. - Strafzaken Onderzoeksge-
recht dat een minderjarige naar de cor
rectionele rechtbank verwijst - Sc.hen
ding van art. 38 Jeugdbeschermingswet 
8 apn1 1985 - Onbevoegdverklaring door 
bet vonnisgemcht Regeling van 
rechtsgebied. 

Wanneer de jeugdkamer van het hof 
van beroep bij een eerste arrest, met toe
passing van art. 38 Jeugdbeschermings
wet, de behandeling uit handen geeft 
van als misdrijf omschreven feiten die 
ten laste zijn gelegd van een minderjari
ge van meer dan zestien en minder dan 
valle achttien jaar oud, vervolgens de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het
zelfde hof bij een tweede arrest de min
derjarige wegens verscheidene misdrij
ven naar de correctionele rechtbank 
verwijst, op grand dat kon worden ver
moed dat deze misdrijven samen met de 
feiten van het eerste arrest een enkel 
collectie£ misdrijf opleveren, en hetzelfde 
hof, met bevestiging van het vonnis van 
de correctionele rechtbank, in een derde 
arrest zich onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de naar die rechtbank 
verwezen feiten, omdat de jeugdrecht
bank eventueel de behandeling van die 
feiten uit handen diende te geven, vernie
tigt het Hof, op het verzoek tot regeling 
van rechtsgebied, nadat het heeft onder
zocht of die arresten kracht van gewijsde 
hebben verkregen en heeft vastgesteld 
dat nit de strijdigheid van het tweede en 
het derde arrest een geschil over rechts-' 
macht is ontstaan waardoor de rechts
gang wordt belemmerd, het tweede arrest 
en verwijst de zaak naar de procureur 
des Konings. 

29 september 1982 158 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

14. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer die een verdachte naar de 
correctionele rechtbank verwijst - Mis
drijf dat geen overtreding is van de wet
ten en verordeningen inzake wegverkeer 
- Vonnisgerecht dat zich onbevoegd ver
klaart omdat de verdachte op bet ogen
blik van de hem ten laste gelegde feiten 
minder dan voile achttien jaar oud was 
- Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan - Vernietiging van de beschik
king - Verwijzing naar de pl"Ocureur 
des Konings. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer een verdachte naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen en dit 
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft ver-

klaard omdat de verdachte, die wegens 
een ander misdrijf dan een overtreding 
van de wetten en verordeningen inzake 
wegverkeer vervolgd wordt, op het ogen
blik van de hem ten laste gelegde feiten 
minder dan volle achttien jaar oud was, 
regelt het Hof het rechtsgebied en gaat 
na of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of de vaststel
ling van de feitenrechter juist is; zo ja, 
vernietigt het de beschikking van de 
raadkamer en verwijst de zaak naar de 
bevoegde procureur des Konings. (Artt. 
525 e.v. Sv.; art. 36, 4°, wet 8 april1965.) 

15 maart 1983 876 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 

Art. 19, eerste lid, 1° en :;f van bet 
Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en 
Griffierechten - Prijsbewimpeling -
Grondslag. 

Wanneer in een krachtens art. 19, eer
ste lid, 1° en 2°, van het Wetboek van 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierech
ten aan de formaliteit van de registratie 
onderworpen notariele akte waarbij de 
eigendom van een in Belgie gelegen on
roerend goed wordt overgedragen, be
drieglijk en met de bedoeling registratie
rechten te ontduiken of dit mogelijk te 
maken, een lagere dan de overeengeko
men prijs wordt vermeld, vindt het mis
drijf van prijsbewimpeling zijn oorzaak 
niet in de registratieverplichting maar in 
het verdicht karakter van de overeen
komst zelf; de aanbieding ter registratie 
is de uitvoering niet van de overeen
komst maar wei van een fiscale verplich
ting. 

14 december 1982 506 

REKENHOF 
1. - Rekening en verantwoording 

door een rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Procedure bij de wet gere
geld - Gevolg wat betreft bet recht van 
verdediging. 

De wetgever is bevoegd om het recht . 
van verdediging op een bijzondere wijze 
te regelen in een welbepaalde materie, 
zoals die inzake het · doen van rekening 
en verantwoording van een rekenplichti
ge jegens de Staatskas; daaruit volgt dat 
een rekenplichtige, wat betreft het doen 
van rekening en verantwoording, geen 
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miskenning van het algemeen recht van 
verdediging kan aanvoeren, op grond dat 
er geen openbaarheid, geen contradictoir 
debat en geen mondelinge uiteenzetting 
of pleidooien zijn geweest tijdens een 
procedure voor het Rekenhof of betref
fende een door dat hof gewezen arrest, 
daar die vormvereisten door de wetgever 
niet zijn voorgeschreven. 

30 juni 1983 1350 

2. - Bevoegdheid - Grenzen. 
Wanneer het Rekenhof, uitspraak 

doende met toepassing van de artt. 5 en 
10 van de wet van 29 okt. 1846 de reke
ningen van een rekenplichtige jegens de 
Staatskas naziet en verevent en vaststelt 
of zijn rekeningen effen zijn, een tegoed 
vertonen of met een tekort sluiten, doet 
het geen uitspraak over en betwisting. 

30 juni 1983 1350 

3. Rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Verplichtingen van die re
kenplichtige - Rechtskarakter. 

Wanneer het Rekenhof uitspraak doet 
over het verevenen van de rekeningen 
van een rekenplichtige, beslist het niet 
over de burgerlijke rechten en verplich
tingen; ook a! zijn bepaalde regels, afge
leid uit algemene beginselen van het 
Burgerlijk Wetboek, toepasselijk op de 
vaststelling van hetgeen de rekenplichti
ge aan de Staatskas verschuldigd is, toch 
vloeien de desbetreffende rechten en ver
plichtingen van die rekenpichtige voort 
uit het feit dat hij tot het openbaar ambt 
behoort, en uit zijn statuut, zodat zij 
voornamelijk op grand van publiekrech
telijke regels moet worden bepaald. 

30 juni 1983 1350 

4. - Bevoegdheid - Grenzen. 
Het Rekenhof is belast met de afslui

ting en de aanzuivering van de rekenin
gen van de rekenplichtigen jegens de 
Staatskas, en wanneer zij met een tekort 
sluiten, veroordeelt het de rekenplichtige 
om het verschuldigde bedrag aan de 
Staatskas te betalen; het is niet bevoegd 
om uitspraak te doen over schade, in de 
zin van de artt. 1382 e.v. B.W., en om een 
rekenplichtige tot schadevergoeding te 
veroordelen; het kan enkel vaststellen 
dat de rekeningen van de rekenplichtige 
effen zijn, een tegoed vertonen of met 
een tekort sluiten en, in het laatste ge
val, de rekenplichtige veroordelen om 
dat tekort te betalen. 

30 juni 1983 1350 

5. - Bevoegdheid - Grenzen. 
Wanneer het Rekenhof, uitspraak 

doende met toepassing van de artt. 5 en 

10 wet van 19 okt. 1846, de rekeningen 
van een rekenplichtige tegenover de 
Staatskas naziet en verevent en vaststelt 
of zijn rekeningen effen zijn, een tegoed 
vertonen of met een tekort sluiten, doet 
het geen uitspraak over en betwisting. 

30 juni 1983 1353 

6. Rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Verplichtingen van die re
kenplichtige - Rechtskarakter. 

Wanneer het Rekenhof uitspraak doet 
over het verevenen van de rekeningen 
van een rekenplichtige beslist het niet 
over de burgerlijke rechten en verplich
tingen; ook a! zijn bepaalde regels, afge
leid uit algemene beginselen van het 
Burgerlijk Wetboek, toepasselijk op de 
vaststelling van hetgeen de rekenplichti
ge aan de Staatskas zou zijn verschul
digd, vloeien de desbetreffende rechten 
en verplichtingen van die rekenplichtige 
voort uit het feit dat hij tot het openbaar 
ambt behoort en uit zijn statuut, zodat 
zij voornamelijk op grond van publiek
rechtelijke regels moeten worden be
paald. 

30 juni 1983 1353 

7. - Justitiabel - Regels toepasselijk 
bij de vaststelling van de justitiabel voor 
het Rekenhof. 

De hoedanigheid van justitiabel voor 
het Rekenhof moet worden bepaald op 
grond van art. 116 Gw.; het is niet vol
doende dat een ambtenaar of een aange
stelde van een openbaar bestuur of een 
instelling van openbaar nut in de wet, of 
een bepaling ter uitvoering ervan, als re
kenplichtige wordt omschreven. 

30 juni 1983 1353 

8. - Postambtenaar, justitiabel voor 
het Rekenhof - Postambtenaar, reken
plichtige in de zin van art. 116 Gw. -
Be grip. 

Uit de bepalingen van de artt. 7 tot 18 
wet van 6 juli 1971 houdende oprichting 
van de Regie der Posterijen blijkt niet 
dat de wetgever, met toepassing van 
art. 116 Gw., aan ondergeschikte beamb
ten, zeals de ambtenaren van de Regie 
der Posterijen die !agere functies uitoefe
nen dan die van ontvanger of bijzondere 
rekenplichtige, de verplichting heeft wil
len opleggen hun comptabiliteitsverrich
tingen te verantwoorden tegenover de 
Belgische Staat zelf, vertegenwoordigd 
door de minister van Verkeerswezen, 
ook a! nemen zij dee! aan het behande
len van 's Rijks gelden. 

30 juni 1983 1353 
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RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN 

HOOFDSTUK III 
VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. 
den 

Vrijwillig verzeker-

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUK I 

WERKNEMERS 

1. - Werknemers - K.B. 21 december 
1967, art. 32ter, derde lid - DraagwJjdte. 

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 
verzekeringsj aar 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 kalenderj aren waarover het ver
zekeringsjaar gespreid is; deze bepaling 
vindt geen toepassing wanneer kan wor
den vastgesteld voor welk kalenderjaar 
de pensioenstortingen werden verricht. 

30 mei 1983 1197 

HOOFDSTUK II 

ZELFSTANDIGEN 

2. - Zelfstandigen - Beroepsloop
baan - Gelijkstelling - Periode van 
ziekte of invaliditeit - Uitoefening van 
een mandaat in een handelsvennoot
schap - Vermoeden van beroepsbezig
heid. 

Voor de toepassing van artikel 28, § 3, 
eerste lid, K.B. 22 dec. 1967, krachtens 
hetwelk voor de berekening van een pen
sioen van zelfstandige een periode van 
ziekte of invaliditeit niet kan worden ge
lijkgesteld met een periode van be
roepsbezigheid, indien de zelfstandige in 
de loop van die periode een beroepsbe-· 
zigheid heeft ui tgeoefend, geldt ook het 
door art. 2 K.B. 19 dec. 1967 gevestigde 
vermoeden dat de uitoefening van een 
mandaat in een handelsvennootschap 
een beroepsbezigheid is, tenzij de koste
loosheid van het mandaat wordt bewe
zen overeenkomstig het bepaalde in dit 
artikel. 

21 maart 1983 889 

HOOFDSTUK IV 

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BE
JAARDEN 

s 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
1. - Feiten die slechts een misdrijf 

opleveren wegens de eenheid van opzet 
van de dader - Nieuwe feiten gepleegd 
na de eindbeslissing van de feitenrechter 
over vroegere feiten - Strafbaarheid. 

Hoewel verscheidene feiten, die elk af
zonderlijk strafbaar zijn, samen slechts 
e<'m misdrijf kunnen opleveren wegens 
de eenheid van opzet van de dader, kun
nen de feiten welke reeds het voorwerp 
zijn van een eindbeslissing van de fei
tenrechter' niet een misdrijf opleveren 
met nieuwe feiten, zelfs van dezelfde 
aard, welke zijn gepleegd na die eindbe
slissing. 

21 september 1982 116 

2. - Vervallenverklaring van het recht 
tot sturen - Misdrijf strafbaar met ver
vallenverklaring - Zwaarste straf opge
Jegd wegens een misdnjf dat niet met 
vervallenverklaring wordt gestraft -
Verval niettemin van toepassing. 

In geval van samenloop van misdrij
ven waarvan een met vervallenverkla
ring van het recht tot sturen, mag of 
moet worden gestraft, mag of moet deze 
straf worden uitgesproken onder de 
voorwaarden van de wet, zelfs wanneer 
de enige door de rechter toegepaste 
straf, de zwaarste, de straf is die betrek
king heeft op het misdrijf dat niet met 
verva!lenverklaring wordt gestraft. (Im
pliciet.) (Wegverkeerswet, artt. 38, 39; 
artt. 65, 100 Sw.) 

20 december 1982 531 

3. - Collectief misdrijf Collectief 
misdrijf waaraan eenheid van opzet ten 
grondslag Jigt - Begrip. 

Wanneer de rechter oordeelt dat aan 
een collectief misdrijf eenheid van opzet 
ten grondslag ligt, is niet vereist dat de 
opzet tot het plegen van aile misdrijven 
die het collectief misdrijf vormen reeds 
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bij het eerste misdrijf bestond, aange
zien ook een voortgezette of opeenvol
gende opzet die misdrijven tot een enkel 
strafbaar feit kan maken. 

19 april 1983 988 

4. - Eenheid van opzet Begrip. 
Verschillende aan een beklaagde ten 

laste gelegde misdrijven komen uit een 
zelfde opzet voort, wanneer zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van doe! en 
verwezenlijking, en in die zin door een 
feit, t.w. een complexe gedraging, zijn 
opgeleverd. 

19 april 1983 988 

5. - Een opzet - Een enkele straf -
Be grip. 

De regel volgens welke de rechter, o.a. 
wanneer verschillende feiten wegens 
eenheid van opzet een enkel strafbaar 
feit opleveren, slechts een enkele straf 
mag uitspreken, is neergelegd in art. 65 
Sw .. 

19 april 1983 988 

6. - E{m enkel misdadig opzet - Vez·· 
oordeling tot een enkele straf - Afzon
derlijke geldboete opgelegd wegens het 
misdrijf bepaald bij art. 73, § 1, van het 
Wetboel< van de Belas-ting over de Toege
voegde Waarde (wet van 3 juli 1969 zoaM 
die van kracht was v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 10 feb. 1981 betref
fende de strafrechtelijke beteugeling van 
de belastingontduiking) - Onwettigheid. 

Wanneer verscheidene feiten de uiting 
zijn van hetzelfde misdadig opzet wordt, 
met toepassing van de regel neergelegd 
in art. 65 Sw., aileen de zwaarste straf 
uitgesproken; onwettig is de beslissing 
die, na te hebben vastgesteld dat de be
klaagde aile hem ten laste gelegde mis
drijven, waaronder een overtreding van 
de bepal.ingen van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Wa'arde, 
met hetzelfde opzet heeft gepleegd, hem 
dienvolgens uit hoofde van die ver
mengde feiten veroordeelt tot een enkele 
straf voor aile te zijnen laste bewezen 
verklaarde misdrijven en hem bovendien 
de ge!dboete oplegt als bepaald in 
art. 73, § 1, van het Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde. 

21 juni 1983 1302 

Het legaat van een zaak waarop de er
flater slechts een onverdeeld recht heeft, 
is niet noodzakelijk een legaat van eens 
anders zaak, dat ingevolge art. 102.1 B.W. 
nietig is, aangezien die zaak, bij het uit 
onverdeeldheid treden, volledig in de ka
vel van de erflater of van de nalaten
schap kan vallen; de genoemde wetsbe
paling wordt derhalve geschonden door 
het arrest dat een legaat nietig verklaart 
omdat het eens anders zaak betreft, en
kel op grand van de overweging dat de 
onverdeeldheid tussen de erflater en zijn 
medeeigenaars op de dag van het overlij
den nag bestond. 

26 november 1982 434 

2. - Legaat van een onvercleelde zaak 
- Wettigheid - Vereisten. 

Het legaat van een zaak waarop de erf
later slechts een onverdeeld recht heeft, 
is niet noodzakelijk een !egaat van eens 
anders zaak, dat ingevolge art. 1021 B.W. 
nietig is, aangezien die zaak, bij het uit 
onverdeeldheid treden, volledig in de ka
vel van de erflater of van de nalaten
schap kan vallen; de genoemde wetsbepa
!ing wordt derhalve geschonden door het 
arrest dat een legaat nietig verklaart om
dat het eens anders zaak betreft, enkel 
op grand van de overweging dat de on
verdeeldheid tussen de erflater en zijn 
medeeigenaars op de dag van het overlij
den nag bestond. 

26 november 1982 434 

3. -- Legaat de residua Misbl'uik 
van of ber1adeling door de begunstigcle 
van het overschot van de vermaakte goe
deren - Begzip. 

Uit de gegevens van de zaak en in
zonderheid uit de bedingen van het hu
welijkscontract, volgens welke de met 
het legaat de residua begiftigde het recht 
had om onder bezwarende titel of om 
niet over de gelegateerde goederen te 
beschikken zonder verplichting tot be
houd ervan, leidt de rechter wettig af dat 
de begunstigde over de gelegateerde goe
deren heeft beschikt zonder dat zij heeft 
gehandeld uit afkeer voor de rechtsfi
guur en evenmin misbruik heeft ge
maakt van haar recht. 

23 juni 1983 1319 

SCHENKINGEN 
TEN 

EN TESTAMEN- SCHIP, SCHEEPVAART 

1. - Legaat van eens anders zaak -
Nietigheid Burgerlijk Wetboek, 
art. 1021 - Begrip. 

1. - Binnenvaart - Waterschade aan 
de koopwaar tijde:as het vervoer per 
schip - Vordering tot vergoecling tegen 

. de schipper - Schipper beroept zicll op 
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art. 32 van de wet van 5 mei 1936 op de 
rivierbevrachting. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die de vordering inwill.igt tegen de schip
per ingesteld tot vergoeding van de 
schade teweeggebracht aan de koopwaar 
door het indringen van water tijdens het 
vervoer per schip en het verweer ver
werpt van de schipper die zich beriep op 
ontheffing van aansprakelijkheid omdat 
de schade te wijten was aan een ver
keerde bediening van het schip, op grand 
dat de schade is ontstaan door het in
dringen van water in het ruim, als ge
volg van de nalatigheid vast te stellen of 
de kraan van de watertoevoer voor de 
ba!lastruimte al dan niet behoorlijk was 
gesloten en dat die nalatigheid geen ver
keerde bediening van het schip uitmaakt 
maar in verband te brengen is met de 
zorgen die aan de koopwaar dienen be
steed te worden. (Artt. 32 en 33 wet 
5 mei 1936.) 

25 februari 1983 811 

2. - Zeevervoer - SchuldvOJ·dering 
voortspruitende uit overeenkomsten of 
handelingen door de kapitein gesloten of 
verricht - Voorrecht op het schip, op de 
vracht en op het toebeh01·en-- Wetboek 
van Koophandel, hoek II, titel I, arti
kel 23, § I, rf'. 

Overeenkomstig art. 23, § 1, 5°, Zee
wet, zijn aileen bevoorrecht op het schip, 
op de vracht verdiend gedurende de reis 
tijdens welke de bevoorrechte schuldvor
dering is ontstaan, en op het toebehoren 
van het schip en van de vracht, sedert de 
aanvang van de reis ontstaan, de schuld
vorderingen voortspruitende uit overeen
komsten of handelingen, door de kapi
tein krachtens zijn wettelijke bevoegdhe
den buiten de thuishaven gesloten of 
verricht en noodzakelijk tot het behoud 
van het schip of tot de voortzetting van 
de reis; bij het beoordelen of de kapitein , 
binnen zijn wettelijke bevoegdheid heeft 
gehandeld, dient rekening gehouden te 
worden met het voorschrift dat, wanneer 
de eigenaars of hun gevolmachtigden 
zich ter plaatse bevinden, de kapitein, 
zonder hun bijzondere toestemming, het 
schip niet Iaten herstellen, geen zei!en, 
touwen en andere voorwerpen voor het 
schip mag aankopen of het schip bevrach
ten. (Art. 68 Zeewet.) 

vracht en op het toebehoren - Wetboek 
van Koophandel, boek II, titel I, arti
kel 23, § I, 1°. 

Art. 23, § I, 1°, Zeewet, voorziet niet in 
een voorrecht voor de sleepkosten; de 
sleepbootonkosten kunnen niet met ha
vengelden gelijkgesteld worden. 

20 mei 1983 1159 

SCHULDVERGELIJKING 
Vennootschap die een akkoord heeft 

Vei*regen en die tegenover een verzeke
raar tegelijk een schuld en een sciiuld
vordering heeft - Nauwe samenhang 
tussen schuld en schuldvordering -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrech ter. 

Wanneer een vennootschap die een ak
koord door boedelafstand heeft verkre
gen, tegenover dezelfde verzekeraar ener
zijds een schuld heeft wegens voor de 
akkoordaanvraag vervallen premies, en 
anderzijds een schuldvordering wegens 
bepaalde tijdens de vereffening te vee! 
betaalde premies, en de rechter oordeelt 
dat die schuld en schuldvordering niet 
voortvloeien uit de specifiek wederkerige 
verhouding van de verzekeringsovereen
komst omdat, zo de schuld al een gevolg 
is van de verzekeringsovereenkomst, de 
schuldvordering daarenboven steunt op 
het recht het onverschuldigd betaalde te
rug te vorderen, beslist hij wettig, op 
grand van een feitelijk.e en derhalve 
onaantastbare beoordeling van die gege
vens van de zaak, dat er tussen de 
schuld en de schuldvordering van de 
vennootschap die een akkoord heeft be
komen, geen nauwe samenhang bestaat 
die een schuldvergelijking tussen beide 
kan verantwoorden. (Art. 1298 B.W.; art. 
444 Faillissementenwet.) 

2 september 1982 

SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

HOOFDSTUK III. - Schepelingen 

3 

20 mei 1983 1159 HOOFDSTUK IV. - Sociaal statu11t van 
de zelfstandigen 

3. - Zeevervoer Sleepkosten - HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale 
Geen voorrecht op het schip, op de zekerheid 
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HOOFDSTUK I 

WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Bemepsvoetbal
Jers - Wet van 3 maart 1977 - Wer
kingssfeer. 

De wet van 3 maart 1977 betreffende 
de toepassing van de sociale zekerheids
wetgeving op de beroepsvoetballers is 
toepasselijk op de voetbalclubs en aile 
voetballers zonder onderscheid die zij 
krachtens een arbeidsovereenkomst 
tewerkstellen. 

11 oktober 1982 223 

2. - Beroep tegen de administratieve 
beslissing t.a. v. een sociaal verzekerde -
Op straffe van verval voorgeschreven 
termijn - Verval gedekt door een von
nis of arrest op tegenspraak, behalve 
datgene dat een maatregel van inwen
dige aard inhoudt, indien het niet door 
de partij is voorgedragen of door de 
rechter ambtshalve is uitgesproken. 

Het verval van de termijn van beroep 
tegen de administratieve beslissing t.a.v. 
een sociaal verzekerde, zoals de beslis
sing van de directeur van het gewestelijk 
bureau inzake werkloosheid, wordt ge
dekt door een vonnis of arrest op tegen
spraak, behalve datgene dat een maatre
gel van inwendige aard inhoudt, indien 
het verval niet door de partij is voorge
dragen of door de rechter ambtshalve is 
uitgesproken. (Art. 7, § 10, Sociale 
Zekerheidswet Werknemers 1944; 
artt. 860, tweede lid, 864 en 865 Ger.W.) 

31 januari 1983 719 

HOOFDSTUK II 

MIJNWERKERS 

HOOFDSTUK III 

SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUK IV 

SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI
GEN 

3. - Zelfstandigen - Bijdrageplicht 
- Activiteit in Nederland en Belgie. 

Artikel 3, lid 4, Verdrag van 29 aug. 
1947 tussen Belgie en Nederland betref
fende de toepassing der wederzijdse wet
geving op het punt der sociale verzeke
ring, goedgekeurd bij de wet van 2 juni 
1949, bepaalt welke sociale zekerheids
wetgeving toepasselijk is op personen 
die als zelfstandigen werkzaam zijn in 
beide verdragsluitende Ianden, maar 

vindt geen toepassing op personen die in 
het ene land als zelfstandige en in het 
andere land als werknemer werkzaam 
zijn. 

22 november 1982 396 

4. - Zelfstandigen Toepassingsge-
bied - Beheerder van een naamloze 
vennootschap - Kosteloosheid van het 
mandaat - Bewijs. 

Wanneer de statuten van een naam
loze vennootschap bepalen dat het man
daat van de beheerders kosteloos is, be
houdens andersluidende beslissing van 
de algemene vergadering der aandeel
houders, wordt, voor de toepassing van 
het sociaal statuut der zelfstandigen, het 
bewijs van de kosteloosheid aileen gele
verd door een beslissing van de alge
mene vergadering dat het mandaat kos
teloos is en niet door de enkele vaststel
ling dat de algemene vergadering niet 
heeft beslist enige vergoeding toe te ken
nen. (Art. 2 K.B. 19 dec. 1967 .) 

11 april 1983 950 

5. - Zelfstandigen - Toepassingsge
bied - Beroepsbezigheid - Begrip. 

Het begrip beroepsbezigheid in de zin 
van art. 3, § 1, eerste lid, K.B. nr. 38 van 
27 juli 1967 wordt niet bepaald door de 
hoogte van het inkomen dat de activiteit 
oplevert. 

9 mei 1983 1118 

HOOFDSTUK V 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Kansspel - Exploitatie - Begrip. 
Onder kansspel, waarvan de exploita

tie bij art. 1 wet 24 okt. 1902 is verboden, 
wordt verstaan het spel, waarbij hetzij 
uit de aard van het spel, hetzij wegens 
de omstandigheden waarin het wordt ge
speeld, het geluk een grotere rol speelt 
dan de behendigheid en de combinaties 
van de geest. 

15 maart 1983 866 

SPORTWEDSTRIJDEN 

Onopzettelijke slagen en verwondingen 
- Schadeverwekkende handeling van 
een speler - Aansprakelijkheid - Voor
waarden. 

Om te bepalen of een speler aanspra
kelijk is voor de verwondingen die een 
derde tijdens een sportwedstrijd heeft 
opgelopen, moeten de daden van die spe-
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ler beoordeeld worden op grand van de 
beoefende sport, rekening houdende met 
de risico's inherent aan die sport, hoewel 
elke deelnemer aan een dergelijke wed
strijd verplicht is zowel de algemene re
gels van voorzichtigheid als die van de 
sport die hij beoefent, in acht te nemen. 
(Art. 1382 B.W.) 

21 oktober 1982 275 

S'fEDEBOUW 

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 
VERKAVELING 

HOOFDSTUK II 

BOUWVERGUNNING 

1. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw, art. 44 - Bouwen - Begrip. 

3. - Wet van 1 feb. 1844 - Opgeheven 
bij de Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw 29 maart 1962 - Tijdelijke hand
having 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, genomen op grand van 
de eerstgenoemde wet, krachtens art. 73, 
c, in stand blijven tot het van kracht wor
den van een bijzonder plan van aanleg. 

29 april 1983 1067 
4. - Wet van 1 feb. 1844, art. 15, en 

Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
29 maart 1962, artt. 44 en 60- Bevoegd
heid van de gemeente om bouwvergun
ningen uit te vaardigen - Begrip. 

De bevoegdheid van de gemeenten 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 vaardig~n, 
als bedoeld in de artt. 44 en 60 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
29 maart 1962, met de beperkingen ge
steld in art. 44, § 2, van dezelfde wet, 
gew. bij art. 5 wet van 22 dec. 1970, inge
volge welke bepaling de Koning de lijst 
kan vaststellen van de werken en hande
lingen waarvoor geen vergunning is ver
eist. 

29 april 1983 1067 

HOOFDSTUK III 
ONTEIGENING 

De overtreding van art. 44 Wet Ruimte- OOFDSTUK IV 
lijke Ordening en Stedebouw, die erin H 
bestaat te bouwen zonder voorafgaande, BELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCE-
schriftelijke en uitdrukkelijke vergun- LEN 
ning van de bevoegde administratieve 
overheid, is een aflopend misdrijf. 5. - Al·t. 760bis, wet 29 maart 1962 -

3 november 1982 320 Gemeentebelasting op niet bebouwde 
percelen begrepen in een niet vervallen 

2. - Bouwvergunning - Vergunning verkaveling - Belastingvrijstelling -
vervallen - Toepassing. Omvang. 

De wetsbepaling luidens welke de Art. 70 bis, § 3, eerste lid, ingevoegd bij 
bouwvergunning is vervallen, indien de de wet van 22 december 1970 in de Wet 
vergunninghouder binnen een jaar na de Ruimtelijke Ordening, voorziet slechts in 
aflevering van de vergunning niet met· vrijstelling van de jaarlijkse belasting op 
de werken is begonnen, geldt ook voor de niet bebouwde percelen, die krach
de publiekrechtelijke rechtspersonen aan tens de Pachtwet « thans », d.i. bij de in
wie een bouwvergunning is afgegeven werkingtreding van de genoemde wet 
door de minister die stedebouw en ruim- van 22 dec. 1970, niet voor de bouw kun
telijke ordening onder zijn bevoegdheid nen worden bestemd; een gemeente kan, 
heeft of zijn gemachtigde. (Artt. 48, 52, ingevolge de vrijheid waarover zij wette
eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en lijk beschikt om haar belastingverorde-
Stedebouw.) ningen vast te stellen, beslissen dat de 

15 april 1983 978 belastingvrijstel!ing a.m. ook geldt voor 
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de percelen « die niet voor de bouw kun
nen worden bestemd » op een andere da
tum, bijv. tijdens het litigieuze belasting
jaar, en de genoemc\e gemeente kan 
eveneens, door de belastingverordening 
te wijzigen die de vrijstelling had uitge
breid beslissen dat zij, voor de eige
naar; die reeds vroeger de vrijstelling 
genoten, enkel blijft gelden wanneer, 
voor hun percelen die « thans », d.w.z. tij
dens het litigieuze belastingjaar, niet voor 
de bouw kunnen worden bestemd, inge
volge de bepalingen van de Pachtwet, een 
dergelijke pacht van kracht was bij de in
werkingtreding van art. 70bis, § 3, eerste 
lid, van kracht was bij de inwerkingtre
ding van art. 70bis, § 3, eerste lid, van de 
voornoemde wet van 29 maart 1962. 

dat dit herstel in de vorige staat nodig is 
om de sporen van het misdrijf te doen 
verdwijnen; het doet er dienaangaande 
niet toe dat het herstel van de plaats in 
de vorige staat niet meer volledig moge
lijk is. (Art. 65, § 1, a, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw.) 

8 september 1982 

STRAF 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

37 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Straf en maatregel 

16 december 1982 520 HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen 

HOOFDSTUK V 

STRAF 

6. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw, art. 64 - Uitvoeren of in stand 
houden van werken - Misdrijf - Mo
ree] bestanddeel - Begrip. 

Het bij art. 64 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw strafbaar gestelde 
feit, namelijk door het uitvoeren van 
werken of het in stand houden ervan in
brenk te hebben gemaakt op de bepalin
gen van de titels II en III, is enkel straf
baar als het met opzet is gepleegd, dit 
wil zeggen als degene die het heeft ge
pleegd niet !outer onvoorzichtig is ge
weest doch heeft gehandeld met de wil 
op resultaat; wanneer die wil is bewezen, 
sluit de op dwaling gegronde goede 
trouw aileen dan het misdrijf uit als de 
dwaling onoverkomelijk is. 

8 september 1982 37 

HOOFDSTUK VI 
HERSTEL; BETALING MEERWAARDE 

7. - Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw, art. 65, § 1, a - Herstel van de 
plaats in de vorige staat - Veroordeling 
tot dit herstel in de vorige staat - Wettig
heid - Vereisten. 

Wanneer werken uitgevoerd of in 
stand gehouden zijn in strijd met de be
palingen van de titels II en III Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw is 
de beslissing waarbij, ben evens de straf 
van art. 64 van die wet, het herstel van 
de plaats in de vorige staat wordt bevo
len op vordering van het college van bur
gemeester en schepenen, naar recht ver
antwoord door de rechter die vaststelt 

HOOFDSTUK III. - Geldboete en opde
ciemen 

HOOFDSTUK IV. 
vangenisstraf 

Vervangende ge-

HOOFDSTUK V. Andere straiten 
(verbeurdverklaring, verval sturen, 
enz.) 

HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf 

HOOFDSTUK VII. - Samenloop 
Afdeling 1. Eendaadse. 
Afdeling 2. - Meerc\aadse. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII. - Verzachtende om-
standigheden 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF EN 
MAATREGEL 

1. - Een enkele straf met verschil
Jende bestanddelen Uitgesproken 
straf onwettig t.a. v. een van die hestand
del en - Gevolg. 

De onwettigheid van een bestanddeel 
van de enige toegepaste straf strekt zich 
uit tot de gehele straf. 

29 maart 1983 914 

2. - Overt1·eding van art. 5 van de wet 
van 6 juli 1976 tot beteugeling van ilet 
sluikwerk met ilandels- of ambachtska
ral<ter - Geldboete van 1.000 frank -
Onwettige sti·af. 

Onwettig is de geldboete van meer dan 
500 frank, opgelegd wegens overtreding 
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van art. 5 van de wet van 6 juli 1976 tot 
beteugeling van het sluikwerk met han
dels- of ambachtskarakter. 

12 april 1983 956 

HOOFDSTUK II 

VRIJHEIDSSTRAFFEN 

3. - Wegverkeerswet, artt. 34, 35 en 36 
- Minimumstraf. 

In geval van veroordeling wegens het 
besturen van een voertuig in staat van 
dronkenschap en wegens het besturen 
van een voertuig in staat van alcoholin
toxicatie, met de omstandigheid dat die 
misdrijven zijn gepleegd binnen drie 
jaar na een veroordeling, met toepassing 
van de artt. 34, 35 Wegverkeerswet, die 
in kracht van gewijsde is gegaan, be
draagt de minimumhoofdgevangenisstraf 
een maand; die straf kan niet worden 
verminderd op grand van verzachtende 
omstandigheden. 

22 februari 1983 796 

HOOFDSTUK HI 

GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

4. - Geldboete - Opdeciemen - Fei
ten van v66r 8 juli 1981 - Geldboete ver
meerderd met 590 deciemen - Onwet
tige straf. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat, voor een misdrijf gepleegd v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 2 ju
li 1981, bckendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 8 juli 1981, de geldboete, 
waartoe de beklaagde is veroordeeld, 
met 590 deciemen verhoogt. 

3 november 1982 320 

HOOFDSTUKIV 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

HOOFDSTUK V 

ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA
RING, VERVAL STUREN, ENZ.) 

5. - Verbeurdverklaring - Geen vast
stalling van de wettelijke vereisten -
Niet naar recht verantwoorde beslissing. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die in strafzaken verbeurdverkla
ring uitspreekt zonder vast te stellen dat 
aan de wettelijke vereisten is voldaan. 
(Art. 42 Sw.) 

8 februari 1983 749 

6. - Vervallenverklaring van het recht 
tot sturen als straf - Onderdeel van de 
straf. 

Daar het als straf uitgesproken verval 
van het recht tot het besturen van een 
•vocrtuig een onderdeel is van de straf 
strekt de onwettigheid van dit verval 
zich uit tot de gehele veroordeling we
gens het misdrijf waarvoor het rijverbod 
werd opgelegd; de vernietiging van die 
veroordeling geschiedt met verwijzing. 

20 juli 1983 1358 

HOOFDSTUK VI 

ZW AARSTE STRAF 

7. - Wijziging van de strafmaat nadat 
het misdrijf is gepleegd - Toepasselijke 
straf. 

Indien de ten tijde van het vonnis gel
dende straf verschilt van die welke ten 
tijde van het misdrijf was bepaald, wordt 
luidens art. 2, tweede lid, Sw. de minst 
zware straf toegepast. 

29 maart 1983 914 

8. ·- Strafwetboek, art. 65 - Verplich
ting om slechts een enkele straf op te 
Jeggen wanneer verkeersmisdrijven het 
gevolg zijn van de staat van dronken-
schap van de beklaagde. . 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het vonnis waarin wordt vastgesteld 
dat verkeersmisdrijven het gevolg zijn 
van de staat van dronkenschap van de 
beklaagde en waarbij laatstgenoemde 
niettemin tot afzonderlijke straffen 
wordt veroordeeld wegens die verkeers
misdrijven en wegens het sturen in staat 
van dronkenschap. 

29 juni 1983 1341 

HOOFDSTUK VII 

SAMENLOOP 

Afdeling 1. - Eendaadse. 

9. - Eendaadse samenloop van mis
drijven - Zwaarste straf - Gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf « onopzette
lijk toebrengen van verwondingen » -
Overtreding van het Wegverkeersregle
ment - Aileen de straf op dit Jaatste 
misdrijf moet worden uitgesproken. 

Wanneer een gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf < onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen » en een overtreding 
van het Wegverkeersreglement een en
kel strafbaar feit opleveren, moet aileen 
de zwaarste straf worden uitgesproken, 
d.i. de straf op de overtreding van het 
Wegverkeersreglement. (Art. 65 Sw.) 

11 januari 1983 637 
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10. - Samenloop van misdrijven -
Eendaadse samenloop - Twee opeenvol
gende gelijkaardige misdrijven - Een 
enkele strafbare gedraging - Nieuwe 
wet, die een zwaardere straf bepaalt, in 
werking na het eerste misdrijf en v66r 
het tweede - Straf bepaald bij de 
nieuwe wet toepasselijk. 

Wanneer twee opeenvolgende gelijk
aardige misdrijven een enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot een 
enkele straf aanleiding geven, maar in 
de tijd tussen het plegen van de twee 
misdrijven de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe 
wet gestelde straf worden toegepast, ook 
a! was de ten tijde van het eerste mis
drijf geldende straf minder zwaar dan 
die gesteld ten tijde van het tweede 
(art. 2 Sw. en de regel neergelegd in 
art. 65 Sw.); daardoor wordt noch art. 9 
Gw. noch art. 7, lid 1, laatste zin, Ver
drag Rechten van de Mens geschonden. 

17 mei 1983 · 1143 

Afdeling 2. Meerdaadse. 

Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 

11. - Wanbedrijf - Politiestraf -
Ve1·eisten voor wettigheid. 

De rechter bij wie een wanbedrijf aan
hangig is gemaakt, mag slechts dan een 
politiestraf uitspreken wanneer voor dat 
wanbedrijf wettig verzachtende omstan
digheden kunnen worden aangenomen 
en hij bovendien verzachtende omstan
digheden in zijn vonnis aangeeft. (Act. 1 
wet 4 okt. 1867.) 

11 januari 1983 637 . 

12. - Wegverkeer Overtreding op 
het Wegverkeersreglement, door de Ko.
ning speciaal aangewezen als zwa1·e 
overtreding - Politiegeldboete uitgespro
ken zonder vermelding van de verzach
tende omstandigheden - Onwettigheid. 

Onwettig is de beslissing die, zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den, een beklaagde veroordeelt tot een 
politiegeldboete wegens een door de Ko
ning speciaal als zware overtreding aan
gewezen overtrading van het Wegver
keersreglement. (Art. 29, eerste en. 
derde lid, Wegverkeerswet, gew. bij de 
wet van 9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het Wegverkeersreglement; art. 1 
wet 4 okt. 1867 .) 

11 januari 1983 637 

13. - Verzachtende omstandigheden 
- Wegverkeerswet, artt. 34, 35 en 36 -
Geen verzachtende omstandigheden. 

In geval van veroordeling wegens het 
besturen van een voertuig in staat van 
dronkenschap en wegens het besturen 
van een voertuig in staat van alcoholin
toxicatie, met de omstandigheid dat die 
misdrijven zijn gep!eegd binnen drie 
jaar na een veroorde!ing, met toepassing 
van de artt. 34, 35 Wegverkeerswet, die 
in kracht van gewijsde is gegaan, be
draagt de minimumhoofdgevangenisstraf 
een maand; die straf kan niet worden 
verminderd op grond van verzachtende 
omstandigheden. 

22 februari 1983 796 

14. - Valsheid en gebruik van valse 
stukken - Verzachtende omstandighe
den - Correctionalisering - Toepasse
Jijke straf. 

Wanneer een misdaad « valsheid in ge
schrifte », waarop de artt. 193, 196 en 197 
Sw. opsluiting als straf stellen, wegens 
aanneming van verzachtende omstandig
heden gecorrectionaliseerd is, kan de 
rechter de beklaagde veroordelen tot ge
vangenisstraf van ten minste een maand 
en ten hoogste vijf jaar en tot een geld
boete van zesentwintig tot tweeduizend 
frank; bovendien kan hij hem veroorde
len tot ontzetting uit het geheel of een 
dee! van de vermelde rechten, dit gedu
rende vijf jaar ten minste en ten hoogste 
tien jaar, en daarbij de bijzondere ver
beurdverklaring bevelen. (Artt. 25, 42, 43, 
79, 80, 84 en 214 Sw.) 

19 april 1983 988 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 

STRAFVORDERING 
1. - Parlementaire onschendbaaz·heid 

- Daad van vervolging - Begrip. 
Parlementaire onschendbaarheid 

vormt geen hinderpaal voor de werk
zaamheden en handelingen van de des
kundige; deze zijn immers geen daden 
van vervolging. 

5 oktober 1982 185 

2. - Onopzettelijk toebrengen van sla
gen of vel'wondingen - Rechtstreekse 
dagvaal'ding - Gevolg - lnstellen van 
de stl'afvordering - Omvang. 

De rechtstreekse dagvaarding, die aan 
de beklaagde is betekend door een 
slachtoffer van slagen of verwondingen 
die het gevolg zijn van een gebrek aan 
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voorzichtigheid of voorzorg, brengt de 
strafvordering op gang voor alle gevallen 
van doodslag en slagen of verwondingen 
welke door dat gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg zijn veroorzaakt, wie 
de slachtoffers ook mogen zijn. 

6 oktober 1982 203 

3. - Dading inzake doua.ne en accij.n
zen - Geen invloed op de strafvordering. 

De transactie, bedoeld in art. 263 van 
de algemene wet inzake douane en ac
cijnzen, heeft enkel betrekking op de 
geldboeten, de verbeurdverklaring en het 
sluiten der fabrieken en werkplaatsen; 
de regeling tussen het bestuur en de be
lastingplichtige inzake het bedrag van de 
verschuldigde belasting doet de strafvor
dering niet vervallen. 

19 oktober 1982 261 

T 

TAALGEBRUIK 

HOOFDSTUK I. - Gerecbtszaken (wet 
15 juni 1935) 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hager 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 tenuiivoer
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. - Gerecbtszaken (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. - Burgerlijke zaken - Gerecbt van 
eerste aanleg waarvan de zetel in bet ar
rondissement Brussel gevestigd is - Ge
recbt bedoeld in art. 4 Taalwet Gerecbts
zaken van 15 juni 1935 - Aanvraag van 
de verweerder dat de recbtspleging 
wordt voortgezet in een andere taal dan 
die van de akte tot inleiding - Beoorde
ling door de recbter van verweerders 
kennis van de voor bet opmaken van de 
akte tot inleiding gebruikte taal - Be
grip. 

Wanneer voor een gerecht van eerste 
aanleg, waarvan de zetel in het arrondis
sement Brussel is gevestigd, als bedoeld 
in art. 4 van de wet van 15 juni 1935, de 
verweerder vraagt dat de rechtspleging 
wordt voortgezet in een andere taal dan 
voor het opmaken van de akte tot inlei
ding werd gebruikt, kan de rechter uit 
de enkele omstandigheid dat een ander 
rechtsgeding waarin die verweerder als 
eiser optrad, in laatstbedoelde taal werd 
gevoerd, niet wettig af!eiden da t de ver
weerder een voldoende kennis van de 
taal van de rechtspleging bezit, als de 
verweerder in dat andere geding niet het 
recht had de wijziging van de taal der 
rechtspleging te vragen. (Art. 4, § 2, twee
de lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

29 oktober 1982 316 
§ 2. Strafzaken. 

2. - Strafzaken - Toevoegil>g bij het 
dossier van een Franse vertaling van in 
l1et Nederlands gestelde stukken - Toe
voeging enkel vereist wanneer de ver
dacbte die geen Nederlands verstaat, 
zulks vordert. 

Van in het Nederlans gestelde stukken 
moet bij het dossier aileen dan een 
Franse vertaling worden gevoegd wan
neer de verdachte, die geen Nederlands 
verstaat, zulks vordert. (Wet 15 juni 1935, 
art. 22.) 

1 december 1982 453 

3. - Strafzaken - Toevoeging bij bet 
dossier van een Franse vertaling van in 
bet Nederlands gestelde stukken - Wet 



- 164-
15 juni 1935, art. 35 - Bepaling toepas
selijk op de militaire gerechten. 

Ingevolge de bepalingen van art. 22 
Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935 
wordt bij het dossier een Franse verta
ling gevoegd van stukken die in het Ne
derlands zijn gesteld, indien de ver
dachte, die geen Nederlands verstaat, 
zulks vordert; die bepalingen gelden voor 
de militaire gerechten. 

1 december 1982 453 

4. - Strafzaken - Uitspraak in eerste 
aanleg van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel - Taal van de rechtspleging 
- Wet 15 juni 1935, art. 18, § 1 - Be
klaagde zonder woonplaats in Belgie -
Noodwendigheden van de zaak - Beoor
deling - Begrip. 

De feitenrechter beoordeelt de nood
wendigheden van de zaak, volgens 
welke, ingevolge art. 16, § 1, wet 15 juni 
1935, het Frans of het Nederlands wordt 
gebruikt als taal van de rechtspleging 
voor de Correctionele Rechtbank te 
Brussel die in eerste aanleg uitspraak . 
doet, in aile gevallen die in de genoemde 
paragraaf niet uitdrukkelijk zijn gere
geld, met name het geval van de be
klaagde zonder woonplaats in Belgie; de 
keuze van de Franse of Nederlandse 
rechtspleging, die de verdachte of de be
klaagde heeft gemaakt zonder inachtne
ming van de vormvereisten van § 2 van 
hetzelfde artikel, en die derhalve in 
rechte niet geldig is, kan door de rechter 
niettemin, in feite, in aanmerking wor
den genomen ter beoordeling van de 
noodwendigheden van de zaak. 

9 maart 1983 844 
§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 2. - In hoger beroep. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 3. - In cassatie. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 4. - Betekening en tenuitvoer- . 
legging. 

§ 1. Burger!ijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Mdeling 5. - Vonnissen en arresten -
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. StrG>izaken. 

5. - Strafzaken - Nietigheid ten ge
volge van schending van de Taalwet 
15 juni 1935 - Latere, niet JouteJ• voor
bereidende beslissing op tegenspraak -
Nietigheid gedekt. 

Nietigheid ten gevolge van schending 
van een bepaling van de Taalwet 15 juni 
1935 wordt gedekt door de latere, niet 
!outer voorbereidende en op tegenspraak 
gewezen beslissing die zelf niet lijdt aan 
enige uit schending van die wet voort
vloeiende nietigheid. (Art. 40, tweede lid 
Taalwet 15 juni 1935.) ' 

29 september 1982 157 

6. - Strafzaken - Nietigheid ten ge
volge van schending van de 1'aalwet Ge
rechtszaken 15 juni 1935 - Latere, niet 
louter voorbereidende beslissing op 
tegenspraak - Latere beslissing niet 
zelf nietig ten gevolge van schending 
van d_ezelfde wet - Nietigheid gedekt, 
zelfs md1en de geschonden bepaling niet 
voorkomt onder de bepalingen die aan 
art. 40 van die wet voorafgaan. 

De nietigheid ten gevolge van schen
ding van een bepaling van de Taalwet 
Gerechtszaken 15 juni 1935 wordt gedekt 
door een latere, niet !outer voorberei
dende beslissing op tegenspraak, die zelf 
niet lijdt aan enige nietigheid wegens 
schending van enige bepaling van die 
w:et, zelfs als de geschonden bepaling 
met voorkomt onder de bepalingen die 
aan art. 40 van vorenvermelde wet voor
afgaan. (Art. 40, tweede lid, Taalwet Ge
rechtszaken 15 juni 1935.) 

22 december 1982 547 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 

GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 
1935) 

7. - Art. 3bis Gw. - Taalgebieden in 
Belgie - Draagwijdte. 

Noch art. 3 bis van de Grondwet noch 
enige andere bepaling of enig beginsel 
poneert de eentaligheid van de natuur
lijke personen. 

12 november 1982 353 

8. - Gerechtszaken - Burgerlijke za
ken - Nederlandstalige rechtspleging -
Beslissing over een geschilpunt op grand 
van een in het Frans gestelde overwe
ging van de rechters - Gevolg. 
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Nietig is het vonnis dat, gewezen in 

een zaak waarvan de procestaal het Ne
derlands is, beslist over een geschilpunt 
op grond van een in het Frans gestelde 
overweging van de rechters, zij het in de 
vorm van een citaat van een arrest van 
het Hof, wanneer het niet gaat om een 
andere toelichting van een gedachte 
waarvan de zakelijke inhoud in de pro
cestaal is weergegeven. (Artt. 2, 24, 37 
eerste lid, en 40, eerste lid, 'l'aalwet 
15 juni 1935.) 

25 maart 1983 912 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

TELEGRAAF EN TELEFOON 
Bevvijs in Nederland verkregen door 

het afluisteren van telefoongesprekken 
overeenkomstig de Nederlandse wetge
ving. 

Het feit dat bewijskrachtige gegevens 
zijn verkregen door het ai1uisteren van 
telefoongesprekken in Nederland, over
eenkomstig de Nederlandse wetgeving, 
is niet strijdig met de eerbiediging van 
het recht van verdediging of met het 
recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak als voorgeschreven bij art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

24 mei 1983 1167 

TERUGVORDERING 

Aandelen op naam van een naamloze 
vennootschap - Vordering om t.a.v. de 
vennootscllap de eigendom van de liti
gieuze aandelen op naam vast te stellen 
- Geen vordering tot teruggave van de 
genoemde aandelen. 

Wanneer de oorspronkelijke eiser twee 
naamloze vennootschappen heeft gedag
vaard, de eerste om te horen zeggen dat 
hij eigenaar is van aandelen op naam 
van die vennootschap en dat hij bijge
volg recht heeft op een gedeelte van de 
opbrengst van de vereffening van het 
maatschappelijk kapitaal en op de sedert 
verschillende jaren uitgekeerde dividen
·den, ten belope van zijn aandeel in het 
maatschappelijk kapitaal, de tweede om 
te horen verklaren dat het te wijzen von
nis aan haar kan worden tegengewor
pen, is het arrest wettig dat beslist dat 
de vordering van die eiser niet een vor-

dering is tot teruggave van een zaak 
waarvan een derde houder is, ten deze 
effecten die in het bezit zijn van de 
tweede vennootschap, doch een vorde· 
ring tot regularisatie of verbetering van 
het vennotenregister van de eerste ven
nootschap om t.a.v. laatstgenoemde de 
eigendom van de litigieuze aandelen op 
naam vast te stellen en om van haar de 
aan de hoedanigheid van aandeelhouder 
verbonden voordelen te verkrijgen, en 
dat uit die beslissing afleidt dat die eiser 
zijn vordering op geldige wijze tegen de 
eerste vennootschap heeft gericht. (Artt. 
42 en 43 Handelsvennootschappenwet.) 

21 april 1983 1015 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

Verzekeraar betaalt een precair voor
schot aan de benadeelde - Achteraf 
blijkt dat verzekerde niet aansprakelijk 
is - Geen definitieve regeling van de 
rechten van part1jen beoogd - Terugvor
dering van het onverschuldigd betaalde. 

De verzekeraar die het slachtoffer van 
een ongeval vergoedt omdat hij oordeelt 
dat zijn verzekerde aansprakelijk is, 
kan, wanneer de strafrechter achtera£ 
vaststelt dat de verzekerde niet aanspra· 
kelijk is, het betaalde bedrag terugvorde· 
ren, indien niet blijkt dat de partijen 
door die betaling hun rechten definitie£ 
hebben willen regelen. (Art. 1235 B.W.) 

3 maart 1983 829 

TUSSENKOMST 
1. - Gereclltelijk Wetboek, art. 812, 

tweede lid - Bepaling die noch van 
openbare orde noch dwingend is. 

De bepaling van art. 812, tweede lid, 
Ger.W., luidens welke tussenkomst tot 
het verkrijgen van een veroordeling niet 
voor de eerste maal in boger beroep kan 
plaatsvinden, is noch van openbare orde 
noch dwingend. 

2 december 1982 454 

2. - Burgerlijke zaken Cassatiege-
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest, door eiser ingesteld -
Verwerping van de voorziening - Vorde
ring zonder belang. 

Verwerping van de voorziening ont
neemt alle belang aan eisers vordering 
tot bindendverklaring van het arrest. 

17 december 1982 522 
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3. - Burgerlijke zaken - Cassatiebe
roep - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest door de verweerder in 
cassatie tegen een derde ingesteld -
Verwerping van de voorziening - Vorde
ring zonder belang. 

De verwerping van de voorziening ont
neemt elk belang aan de vordering tot 
bindendverklaring die door de verweer
der in cassatie is ingesteld tegen een 
derde. 

25 februari 1983 811 

4. - Burgerlijke zaken Cassatiege-
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest, door de eiser ingesteld -
Verwerping van de voorziening - Vorde
ring zonder belang. 

De verwerping van de voorziening ont
neemt aile belang aan eisers vordering 
tot bindendverklaring van het arrest. 

6 mei 1983 1106 

5. - Bwogerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest door de eiser in cassatie 
ingesteld - Ontvankelijkheidsvereiste. 

De door eiser in cassatie ingeste!de 
vordering tot bindendverklaring van het 
arrest is niet ontvankelijk wanneer die 
eiser niet doet blijken van enig belang 
om het arrest bindend te doen verklaren 
voor de tot tnssenkomst opgeroepen par
tij. 

6 juni 1983 1234 

u 

UITLEVERING 
1. - Betekening van het afschrift van 

de tekst van de buitenlandse wet niet 
vereist. 

Noch de Uitleveringswet 15 maart 
1874, noch het op 26 juni en 9 juli 1901 
ondertekende uitleveringsverdrag tussen 
Belgie en Griekenland schrijven de bete
kening voor van het afschrift van de 
tekst van de op het ten laste gelegde feit 
toepasselijke buitenlandse wet dat ge
voegd is bij het door de verzoekende re
gering tot staving van haar verzoek om . 

uitlevering overgelegde bevel tot aanhou
ding. 

29 september 1982 161 

2. - Vreemdeling in hechtenis op 
grond van een buitenlands bevel tot aan
houding, uitvoerbaar verklaard en aan 
de betrokkene betekend - Belgische 
rechtscolleges niet bevoegd om de in
vrijheidstelling te bevelen. 

De Belgische rechtscolleges zijn niet 
bevoegd om de invrijheidstelling te beve
len van een vreemdeling die in hechtenis 
wordt gehouden krachtens een buiten
lands bevel tot aanhouding dat naar be
horen uitvoerbaar is verklaard en aan de 
betrokkene is betekend. (Art. 3 wet 
15 maart 1874.) 

29 september 1982 161 

3. - Advies van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Voorziening niet 
ontvankelijk. 

Het advies, door de kamer van inbe
schuldigingstelling aan de regering gege
ven inzake uitlevering, is geen beslissing 
waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 
3 wet van 15 maart 1874; art. 609 Ger.W.) 

8 maart 1983 843 

v 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 

1. - Samenloop van die misdaden met 
de misdrijven omschreven in al't. 261 
KB. 20 dec. 1963. 

Door de in art. 261 K.B. van 20 dec. 
1963 betreffende de arbeidsvoorziening 
en werkloosheid omschreven handelin
gen met betrekking tot de rege!ing in
zake werkloosheid als misdrijf te ken
merken, sluit de wetgever de toepassing 
niet uit van de bepa!ingen van het Straf
wetboek betreffende de valsheid in ge
schrifte en het gebruik van valse stnk
ken, wanneer de bestanddelen van die 
misdaden aanwezig zijn. 

28 september 1982 142 

2. - Valsheid in geschrifte Ge-
schrift - Begrip. 
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Een prive-geschrift is een geschrift in 

de zin van art. 196 Sw., ook zonder dat 
het daarvoor wettelijke of procedurele 
bewijswaarde behoeft te bezitten; het is 
voldoende dat het geschrift van die aard 
is dat het in het gewone maatschappe
lijke verkeer, in een zekere mate, als ~e
wijs kan dienen van een rechtshandehng 
of rechtsfeit. 

5 oktober 1982 185 

3_ - Valsheid in geschrifte Factu-
ren. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarin facturen worden aange
merkt als geschriften, in de zin van 
art. 196 Sw .. 

5 oktober 1982 185 

4. - Gebruik - Einde van het ge
bruik. 

Het gebruik van valse stukken duurt 
voort, zelfs zonder nieuw feit van de da
der van de valsheid en zonder herhaalde 
tussenkomst van zijnentwege, zolang het 
door hem beoogde doe! niet volkomen is 
bereikt en zolang de hem verweten be
ginhandeling verder in zijn voordeel het 
nuttig gevolg heeft dat hij ervan ver
wachtte en zulks zonder dat hij zich 
daartegen verzet. (Artt. 196 en 197 Sw.) 

5 oktober 1982 185 

5. - W:I.B., art. 340 - Valsheid en ge
bruik van valse stukken om de belasting 
te ontduiken - Straf van correctionele 
aard. 

Luidens art. 340 W.I.B. zijn de correc
tionele straffen voor valsheid en gebruik 
van valse stukken met de bedoeling be
lasting te ontduiken minder zwaar dan 
de criminele straffen die op dezelfde fei
ten waren gesteld v66r de inwerkingtre
ding van genoemd art. 340, als gewijzigd 
bij de wet van 10 feb. 1981. 

29 maart 1983 914 

6. - Bestanddelen - Werkelijk of mo
gelijk nadeel - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter over het werkelijk of 
mogelijk bestaan van schade, hestand
dee! van valsheid in geschrifte en ge
bruik van valse stukken, wanneer hij 
vaststelt dat de gepleegde valsheid een 
belang van openbare orde, nl. de regel
matige uitoefening van een openbaar 
ambt, in het gedrang kon brengen en in 
het gedrang heeft gebracht. · 

19 april 1983 988 

Wanneer een misdaad « valsheid in ge
schrifte », waarop de artt. 193, 196 en 197 
Sw. opsluiting als straf stellen, wegens 
aanneming van verzachtende omstandig
heden gecorrectionaliseerd is, kan de 
rechter de beklaagde veroordelen tot ge
vangenisstraf van ten minste een maand 
en ten hoogste vijf jaar en tot een geld
boete van zesentwintig tot tweeduizend 
frank; bovendien kan hij hem veroorde
len tot ontzetting uit het geheel of een 
dee! van de vermelde rechten, dit gedu
rende vijf jaar ten minste en ten hoogste 
tien jaar, en daarbij de bijzondere ver
beurdverklaring bevelen. (Artt. 25, 42, 43, 
79, 80, 84 en 214 Sw.) 

19 april 1983 988 

8. - Valsheid in geschrifte - Bedrie
glijk opzet - Begrip. 

Bedrieglijk opzet, het moreel hestand
dee! van het misdrijf « valsheid in ge
schrifte », onderstelt niet noodzake!ijk 
dat de vervalser uit eigen winstbejag 
heeft gehandeld; de rechter verantwoordt 
naar recht zijn beslissing waarin het be
drieglijk opzet wordt vastgesteld, wan
neer hij zegt dat het de bedoeling was 
van beklaagde om aan de vennootschap, 
waarin hij een dynamische en actieve rol 
speelde, een steviger basis te verschaf
fen en ze aldus « geloofwaardiger » te 
maken voor haar schuldeisers. (Art. 193 
Sw.) 

25 mei 1983 1177 

9. - Valsheid in geschrifte - Moree] 
bestanddeel van het misdrijf - Bedrieg
Iijk opzet of oogmerk om te schaden. 

Valsheid in geschrifte en gebruik van 
valse stukken » vereist niet dat de dader 
tegelijkertijd met bedrieglijk opzet en 
met het oogmerk om te schaden heeft 
gehandeld. (Artt. 193, 196, 197 en 213 
Sw.) (Impliciet.) 

25 mei 1983 1177 

VENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke 
regels 

HOOFDSTUK II. - Onder firma 

HOOFDSTUK III. - Naamloze 

HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aan-
sprakelijkheid 

7.- Verzachtende omstandigheden - HOOFDSTUK V. - Commanditaire 
Correctionalisering Toepasselijke 
straf. HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve 
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HOOFDSTUK VII. - Landbouwvennoot

schap 

HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen 
naar buitenlands recht 

HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zon
der rechtspersoonlijkheid 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GEMEENSCHAPPEL!JKE REGELS 

1. - Ver.bintenissen aangegaan door 
een vennootschap - Handelsver.bintenis. 

Uit de aard van een handelsvennoot
sche.p vloeit voort dat de door haar aan
gegane verbintenissen moeten worden 
geacht te zijn aangegaan in het kader 
van haar beroepswerkzaamheid, zoals zij 
die uitoefent ter verwezenlijking van 
haar doe!. 

3 juni 1983 1230 

HOOFDSTUK II 
ONDER FIRMA 

HOOFDSTUK III 
NAAMLOZE 

2. - Naamloze vennootschap - Kapi
taalverhoging waarvoor niet op geldige 
wijze is ingeschreven - Aansprakelijk
heid van de bestuurders - Feiten in 
verband met de taak van de bestuurders 
- Bij bedrog verboz'g'en gehouden - Be
grip. 

Noch de artt. 35 en 194 Vennootschap
penwet, noch enige andere wettelijke be
paling sluiten uit dat de tekortkoming 
van de bestuurder aan zijn verplichting 
om derwijze te handelen dat op geheel 
het nieuwe kapitaal op geldige wijze 
wordt ingeschreven, bij bedrog verbor
gen kan worden gehouden op de alge
mene vergaderi.ng van een vennootschap, 
die met het oog op de kapitaalverhoging 
wordt gehouden. 

9 december 1982 501 

3. - Naamloze vennootschap - Recll
ten van de aandeelhouders. 

Do aandeelhouder van een naamloze 
vennootschap heeft recht op een aandeel 
in de winst en op een aandeel bij de ver
deling van het maatschappelijk kapitaal, 
hetzij t.ijdens het bestaan van de ven
nootschap, hetzij bij de ontbinding er-
van. 

21 april 1983 1015 

4. - Naamloze vennootschap - Aan
delen op naam - Eigendomsbewijs. 

De eigendom van aandelen op naam 
van een naamloze vennootschap wordt 
vastgesteld door een inschrijving in het 
bij de wet voorgeschreven register. 
(Artt. 42 en 43 Handelsvennootschappen
wet.) 

21 april 1983 1015 

5. - Naamloze vennootschap - Aan
delen op naam - Eigendomsbewijs -
Vordering om t.a.v. de vennootschap de 
eigendom van de Jitigieuze aandelen op 
naam vast te stellen - Geen vordering 
tot teruggave van de genoemde aande
Jen. 

Wanneer de oorspronkelijke eiser twee 
naamloze vennootschappen heeft gedag
vaard, de eerste om te horen zeggen dat 
hij eigenaar is van aandelen op naam 
van die vennootschap en dat hij bijge
volg recht heeft op een gedeelte van de 
opbrengst van de vereffening van het 
maatschappelijk kapitaal en op de sedert 
verschillende jaren uitgekeerde dividen

. den, ten belope van zijn aandeel in het 
maatschappelijk kapitaal, de tweede om 
te !wren verklaren dat het te wijzen von
nis aan haar kan worden tegengewor
pen, is het arrest wettig dat beslist dat 
de vordering van die eiser niet een vor
dering is tot teruggave van een zaak 
waarvan een derde houder is, ten deze 
effecten die in het bezit zijn van de 
tweede vennootschap, doch een vorde
ring tot regularisatie of verbetering van 
het vennotenregister van de eerste ven
nootschap om t.a.v. laatstgenoemde de 
eigendom van de litigieuze aandelen op 
naam vast te stellen en om van haar de 
aan de hoedanigheid van aandeelhouder 
verbonden voordelen te verkrijgen, en 
dat uit die beslissing afleidt dat die eiser 
zijn vordering op geldige wijze tegen de 
eerste vennootschap heeft gericht. (Artt. 
42 en 43 Handelsvennootschappenwet.) 
· 21 april 1983 1015 

6. - Naamloze vennootschap - Naam. 
Noch art. 28 Vennootschappenwet, 

noch art. 20 wet van 14 juli 1971 betref
fende de handelspraktijken worden ge
schonden door het arrest waarin wordt 
beslist dat, ondanks het gebruik van een 
zelfde geslachtsnaam, de naam van een 
naamloze vennootschap niet dezelfde is 
als die van een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, dat die 
namen voldoende verschillen, dat het ge
bruik ervan geen aanleiding _kan _!!even 
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tot dwaling of verwarring en niet strij dig 
is met eerlijk handelsgebruik. 

13 mei 1983 1132 

HOOFDSTUK IV 

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK V 

COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 

COOPERATIEVE 

7. - Cooperatieve vennootschap 
Aantrekken van prive-spa&rgelden - Pu
blieke aard van de verrichting - Begrip. 

De publieke aard van de verrichting 
van het aantrekken van spaargelden, be
doeld in art. 108, hoek 1, titel V, Kh., in 
art. 26 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op de 
bankcontrole en het uitgifteregime voor 
titels en effecten, en in de artt. 1, 15 en 
22 wet 10 juni 1964 op het openbaar aan
trekken van spaargelden, staat vast, vel
gens art. 1, K.B. 12 nov. 1969, zodra, met 
name, voor eigen rekening of voor reke
ning van een derde meer dan vijftig per
sonen werden aangesproken; er behoeft 
geen onderscheid te worden gemaakt 
naargelang de aangesproken personen a! 
dan niet vennoten zijn van de onderne
ming die de spaargelden aantrekt, aan
gezien dat onderscheid in genoemd K.B. 
niet wordt gemaakt. 

29 maart 1983 916 

HOOFDSTUK VII 

LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK VIII 
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 
RECH1' 

HOOFDSTUK IX 
VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPER
SOONL!JKHEID 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

8. - Contract van vennootschap 
Bestanddelen. 

Uit de enkele overweging dat de over
dracht van het actief en het passief van 
een vennootschap aan een andere ven
nootschap niet is bewezen, valt niet wet
tig af te leiden dat niet is aangetoond 
dat tussen beide vennootschappen een 

beweerd contract van vennootschap be
staat, nu die overweging niet uitsluit dat 
het vermogen van de'vennoten geheel of 
ten dele in gemeenschap kan zijn ge
bracht. 

6 januari 1983 582 

VERBINTENIS 
1. - Schuld die in een geldsom be

staat - Tenietgaan van de schuld - Be
taling per cheque. 

Indien de schuldenaar zijn schuld per 
cheque wenst te betalen, gaat de schuld 
niet teniet door het overhandigen van de 
cheque aan de bankier van de schuldei
ser, maar door. het ter beschikking stel
len van de schuldeiser van het bedrag 
van zijn schuldvordering. 

23 september 1982 127 

2. - Voorwaardelijke verbintenis -
Opschol"tende voorwaarde - Betaling 
v661· de vervulling van de voorwaarde -
Voorwaarde niet vervuld - Onverschul
digde betaling. 

De uitvoering van een onder opschor
tende voorwaarde aangegane verbinte
nis, als de betaling is gedaan voordat de 
voorwaarde is vervuld en als deze niet is 
vervuld, is een onverschuldigde betaling 
waaruit krachtens de artt. 1235, 1376 en 
1377 B.W. een wettelijke verplichting tot 
teruggave voortvloeit. 

7 oktober 1982 215 

3. - Onverschuldigde betaling - Wet
telijke verplichting tot teruggave. 

De uitvoering van een onder opschor
tende voorwaarde aangegane verbinte
nis, als de betaling is gedaan voordat de 
voorwaarde is vervuld en als deze niet is 
vervuld, is een onverschuldigde betaling 
waaruit krachtens de artt. 1235, 1376 en 
1377 B.W. een wettelijke verplichting tot 
teruggave voortvloeit. 

7 oktober 1982 215 

VERDENKING (GEWE'ITIGDE) 
Verwijzing van een rechtbank naar een 

andere - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Ve1ozoek van het openbaar 
ministerie gegrond op artikels uit de 
drukpers - Gegevens waarmee reke
ning kan wol"den gehouden. 

Wanneer uit de aan het Hof van Cas
satie overgelegde beoordelingsgegeven, 
o.a. artikels in verschil!ende kranten, 
blijkt dat het voor de magistraten van 
_een hof van beroep onmogelijk is in een 
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zaak uitspraak te doen zonder bij de pu
blieke opinie een gewettigde verdenking 
te wekken omtrent de geschiktheid van 
de rechters om objectief en onpartijdig 
tot een beslissing te komen, aanvaardt 
het Hof het verzoek tot verwijzing we
gens gewettigde verdenking. 

23 maart 1983 900 

VERHAAL OP DE RECHTER 
Ambtelijke medewerking van een advo

caat bij bet Hof van Cassatie vereist. 
Daar het verhaal op de rechter een 

burgerlijk geding is, kan het enkel wor
den ingesteld bij een door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie ondertekend 
verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 1140 tot 
1147 Ger.W.) 

21 januari 1983 683 

VERJARING 

HOOFDSTUK L - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDS'l.'UK III. - Burgerlijke zaken 
A.fdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
A.fdeling 2. - Schorsing. 
A.fdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
A.fdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
A.fdeling 2. - Schorsing. 
A.fdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDS'I'UK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDS'I'UK II 

BELASTINGZAKEN 

HOOFDS'I'UK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

A.fdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

1. - Burgel"iijke zaken - Landverze
keringen - Driejarige verjaring bepaald 

bij art. 32 wet van 11 juni 1874 - Re
gresvordering van de verzekerde tegen 
zijn verzekeraar - SchoJ•sing - Beslis
sing dat de regresvordering niet is ver
jaard wegens schorsing van de verjaring 
tot een datum na het verstrijken van de 
oorspronkelijke verjaringstermijn 
Geen vaststelling dat de schorsing een 
aanvang heeft genomen v661· l1et ver
strijken van de oorspronkelijke verja
l'ingstermijn - Niet wettelijk verant
woorde beslissi11g. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing die de regresvordering van de ver
zekerde tegen zijn verzekeraar niet ver
jaard verklaart op grand dat de verja
ring werd geschorst tot een datum na 
het verstrijken van de oorspronkelijke 
verjaringstermijn, doch niet vaststelt dat 
die schorsing een aanvang heeft gena
men v66r het verstrijken van de oor
spronkelijke verjaringstermijn. 

10 september 1982 56 

2. - Burgerlijke zaken - Arbeidsover
eenkomst - Rechtsvordering volgend 
uit de overtreding van strafbepalingen 
vervat in art. 42 Wet Beschel'Ining Loon. 

De rechtsvordering tot herstel van de 
schade, die volgt uit de overtreding van 
de strafbepalingen vervat in artikel 42 
Wet Bescherming Loon, verjaart door 
verloop van vijf jaar, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd, zon
der echter te kunnen verjaren v66r de 
strafvo,·dering. (Artt. 26 en 28 wet 
17 april 1878.) 

25 april 1983 1048 

3. - Arbeidsovereenkomst - Toepas
sing art. 2274 B. W. - Begrip. 

Art. 227-1 B.W. is niet toepasselijk op 
de verjaring bepaald in art. 34 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden. 

27 juni 1983 1333 

A.fdeling 2. -- Schorsing. 

4. - Burgel'lijke zaken - Schorsing 
- Kan slechts plaatsvinden wanneer de 
verjazing nog niet is bereikt. 

Een bereikte verjaring kan niet meer 
worden geschorst. 

10 september 1982 56 

-0ldeling 3. - Stuiting. 

5. - BurgerJijke zaken - Erfdienst
baarheid - Niet vool"tdurende erfdienst
baarheid - Erfdienstbaarheid van over
gang - Bevrijdende verjaring - Stui
ting begrip. 

De bevrijdende verjaring van een niet 
voortdurende erfdienstbaarheid, zoals 
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een erfdienstbaarheid van overgang, 
wordt gestuit door iedere uitoefening er
van, onverschillig of die erfdienstbe,ar
heid door de eigenaar van het heersend 
erf, zijn huurder, zijn aangestelde of 
eenvoudig door een derde wordt uitge
oefend; wanneer de bevrijdende verja
ring van een erfdienstbaarheid van over
gang wordt gestuit, wordt daarom nog 
niet de verjaring van een andere erf
dienstbaarheid van overgang ten bate 
van een ander heerstend erf gestuit, ook 
wanneer de zate van beide erfdienst
baarheden geheel overeenstemt en in de
zelfde aide is gevestigd, zij het zelfs bij 
dezelfde clausule van die akte. (Art. 706 
B.W.) 

19 november 1982 385 

6. - Burgerlijke zaken Verjaring-
stuitende handeling - Oorzaak van de 
vordering een misdl'ijf - Art. 26 wet 17 
april 1878, gewijzigd bij art, 1 wet 30 mei 
1961. 

Art. 2248 B.W. luidens hetwelk de door 
de schuldenaar gedane erkenning van 
het recht van hem tegen wie de verja
ring loopt, de verjaring stuit, is niet toe
passelijk wanneer de oorzaak van de 
vordering een misdrijf is. (Art. 2248 RW. 
en art. 26 wet 17 april 1878, gewijzigd bij 
art. 1 wet 30 mei 1961). 

18 februari 1982 782 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde), 

7. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van bet Strafwetboek. 

De strafvordering voortvloeiend uit 
een overtreding van het Strafwetboek is, 
bij gebreke van schorsing van de verja
ring, noodzakelijk verjaard door verloop 
van een jaar te rekenen van de dag 
waarop de feiten zijn gepleegd, (Artt. 21 
en 22 wet van 17 april 1878,) 

5 oktober 1982 196 

8. - Strafzaken - Kwalificatie van 
misdrijven - Kwalificatie van feiten in 
een recbtstreekse dagvaarding - Feiten 
verjaard volgens die kwalificatie - Voor
Jopige kwalificatie - Verplichting voor 
het vonnisgerecht aan de feiten hun 
juiste kwabficatie te geven. 

De rechtstreekse dagvaarding van de 
beklaagde geeft aan de feiten die zij 
voor het vonnisgerecht brengt slechts 
een voorlopige kwalificatie; indien de fei
ten, gelet op die kwalificatie, tot de be
voegdheid behoren van het gerecht waar
bij zij zijn aangebracht, moet dit gerecht 
de bestanddelen van die feiten onderzoe
ken en, eventueel, met inachtneming van 
het recht van verdediging, de voorlopige 
kwalificatie door de juiste definitieve 
kwalificatie vervangen. Dat de strafvor
dering zou zijn verzuimd, ingeval de 
rechter aan de feiten de in de dagvaar
ding vermelde kwalificatie had gegeven, 
belet niet dat de rechter aan die feiten 
hun juiste en definitieve kwalificatie 
moet geven, ook a! is de strafvord.ering 
met de nieuwe kwa!ificatie niet verjaard. 
(Artt. 159, 191 en 212 Sv.) 

9 november 1982 338 

9. - Strafzaken - Strafvordering -
Verscheidene misdrijven - Feiten die de 
uitvoering van een zelfde strafbaar opzet 
zijn - Aanvangspunt van de verjarings
termijn - Laatst gepleegd feit. 

Wanneer de rechter vaststelt dat ver
scheidene misdrijven, die aan dezelfde 
verjaringstermijn zijn onderworpen, de 
uitvoering van een zel.fde misdadig opzet 
zijn, neemt de verjaring van de strafvor
dering pas een aanvang vanaf het laatst 
gepleegd feit, onder voorwaarde noch
tans dat elk van de vroegere feiten van 
het daaropvolgend feit niet gescheiden 
is, behoudens stuiting of schorsing van 
de verjaTing, door een langere termijn 
dan de verjaringstermijn. 

23 november 1982 405 

111. - Strafzaken - Verscheidene mis
drijven die de uitvoering zij12 van een 
enkel strafbaar opzet -- Verschillende 
straffeii door de wet voorzien - Verja
ringstermijnen van de strafvordering 
zijn verschillend - Aanvangspunt van 
de verjaling - Toe te passen termijnen. 

Wanneer verscheid.ene misdrijven de 
uitvoering zijn van een zelfde strafbaar 
opzet en aldus slechts een misdrijf ople
veren, moet de rechter, alvorens dit vast 
te stellen en het aanvangspunt van de 
verjaringstermijn te bepalen, nagaan 
welke de duur is van deze termijn voor 
elk der door de wet als misdrijf aange
merkte feiten, die alle onderworpen blij
ven aan hun eigen verjaringstermijn. 

15 februari 1983 764 

11. - Strafzaken - Verscheidene mis
drijven die de uitvoering van een enkele 
opzet zijn - Aanvang van de verjaiing 
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vanaf het laatste strafbaar feit - Vereis
ten. 

De regel volgens welke, wanneer ver
scbeidene misdrijven de uitvoering van 
een enkele opzet zijn en aldus slecbts 
een enkel misdrijf uitmaken, de verja
ring van de strafvordering voor bet ge
beel van de feiten pas een aanvang 
neemt vanaf bet laatste gepleegde feit, is 
maar van toepassing als bet laatste van 
die feiten, dat niet verjaard is, bewezen 
is verklaard. 

het Wegverkeersreglement verjaart, bij 
ontstentenis van enige grand tot schor
sing van de verjaring, door verloop van 
een jaar te rekenen van de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging, ver
richt binnen de termijn van een jaar, te 
rekenen van de dag waarop het wanbe
drijf en de overtreding zijn gepleegd. 
(Art. 21, tweede lid, wet 17 april 1878; 
art. 66 Wegverkeerswet.) 

22 juni 1983 1308 

15 maart 1983 864 
Afdeling 2. - Scborsing. 

12. - Strafzaken Overtreding be-
paald in Sw. - Geen schorsing van de 
verjaring - Verjaring noodzakelijk inge
treden wanneer na de datum van de fei
ten een jaar is verlopen. 

Bij ontstentenis van enige reden van 
schorsing van de verjaring verjaart de 
strafvordering uit een overtreding be
paald in Sw. noodzakelijk door verloop 
van een jaar te rekenen van de datum 
van het feit. (Artt. 21, 22 wet 17 april 
1878.) 

15 maart 1983 871 

13. - Strafzaken Verool'deling -
- Onmogelijkheid voor het Hof na te gaan 

of de stra.fvordering al dan niet vel'jaard 
was - Vernietiging met venvijzing. 

Wanneer het Hof noch uit de vaststel
lingen van de bestreden beslissing noch 
uit de gedingstukken, waarop het Hof 
vermag acht te slaan, kan opmaken of 
de strafvordering a! dan niet verjaard 
was, vernietigt het Hof de veroordelende 
beslissing, met verwijzing. 

15 juni 1983 1273 

14. - Strafzaken - Strafvordering -
Definitieve veroordeling v66r het ver
strijken van de verjaringstermijn - Ver
oordeling enkel onherl'Oepelijk nadat de 
termijn is vel'streken - Geen verjaring. 

De strafvordering is niet verj aard wan
neer de definitieve veroordeling, uitge
sproken voor het verstrijkim van de ver
jaringstermijn, enkel onherroepelijk 
wordt nadat die termijn is verstreken. 
(Impliciet.) (Art. 21 wet 17 april 1878, 
gew. op 30 mei 1961.) 

15 juni 1983 1275 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Gecontraventionaliseerd wanhedl'ijf en 
overtreding van de Wegverkeerswet of 
-reglement - Verjaring door verloop van 
een jaar. 

De strafvordering wegens een gecon
traventionaliseerd wanbedrijf en een 
overtreding van de Wegverkeerswet of 

16. - Strafzaken - Stra.fvordering -
Schorsing van de verjaring van de straf
vordering betreffende misdrijven die ver
jaren door vel'ioop van een termijn van 
minder dan zes maanden - Cassatiebe
roep. 

De bepaling van art. 25, tweede lid, 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, die voorziet in de moge
!ijkbeid, wanneer het misdrijf verj a art 
door verloop van een termijn van minder 
dan zes maanden, de verjaring te stuiten 
door daden van onderzoek of van vervol
ging, verricht niet aileen gedurende de 
eerste termijn, maar ook gedurende elke 
nieuwe termijn voortvloeiende uit een 
stuiting, maar zonder dat de termijn van 
de verjaring aldus kan worden verlengd 
tot meer dan een jaar, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd, doet 
geen afbreuk aan de regel dat de verja
ring van de strafvordering wordt ge
schorst telkens wanneer een wettelijk 
beletsel het berechten van die vordering 
verhindert o.a. door het cassatieberoep. 

23 november 1982 402 

17. - Strafzaken - Strafvordering -
Definitieve beslissing op tegenspraak 
over de stra.fvordering - Verjaring van 
de strafvordering - Cassatieberoep -
Gevolg van de voorziening op de verja
ring. 

Een definitieve beslissing op tegen
spraak over de strafvordering maakt een 
.einde aan die rechtsvordering, zodat de 
verjaring van de strafvordering niet 
meer loopt vanaf de uitspraak van de ge
noemde beslissing; in geval van cassatie
beroep herleeft de strafvordering door de 
vernietiging met verwijzing; in dat geval 
is de verjaring van die rechtsvordering 
geschorst van de datum van de uitspraak 
van de bestreden beslissing tot de datum 
van het cassatiearrest. 

25 januari 1983 694 
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Afdeling 3. - Stuiting. 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Bevoegdheid van het Hot. 

Het Hof is bevoegd om na te gaan of, 
onder de regelmatig overgelegde proce
durestukken, er zijn waaruit blijkt dat 
de verjaring van de strafvordering is ge
stuit. 

23 november 1982 405 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Daad van onderzoek die de verjaring 
stuit - Proces-verbaal van de gerechte
lijke politie. 

Een daad van onderzoek die de verja
ring van de strafvordering stuit, is het 
proces-verbaal opgemaakt door de ge
rechtelijke politie ingevolge de schrifte
lijke opdracht van de procureur des Ko
nings waarbij aan het openbaar ministe
rie een fotokopie van de in beslag 
genomen bescheiden wordt toegestuurd, 
gemeld wordt dat de vermoedelijk valse 
originelen ter griffie werden neergelegd 
en verslag wordt uitgebracht nopens de 
stand van het ten laste van de beklaag
den verrichte opsporingsonderzoek. 

23 november 1982 405 

20. - SITafzaken - Straivordering -
Verscheidene verdachten - Daden van 
onderzoek ten opzichte van een van de 
verdachten - Stuiting van de verjaring 
ten opzichte van de anderen - Voor
waarden. 

De daden van onderzoek of van vervol
ging ten aanzien van een van de ver
dachten stuiten de verjaring van de 
strafvordering ten opzichte van de ande
ren, wanneer het gaat om hetzelfde feit 
of om feiten die onderling verbonden 
zijn door intrensieke samenhang; verja
ringstuitende daden hebben immers ten 
aanzien van de feiten waarop ze betrek
king hebben hun uitwerking ten opzichte 
van ieder die betrokken is in de uit het 
misdrijf ontstane strafvordering, welke 
ook de door die stuitingsdaden bedoelde 
personen zijn. 

23 november 1982 405 

21. - Straizaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Beschikking 
van mededeling - Daad van onderzoek 
waardoor de verjaring wordt gestuit. 

De beschikking van de onderzoeks
rechter die, nadat het onderzoek is vol
tooid, met toepassing van de artike
len 61, eerste lid, en 127, tweede lid, Sv., 
het dossier mededeelt aan de procureur 
des Konings met het oog op de regeling 

van de rechtspleging is een daad van on
derzoek waardoor de verjaring wordt ge
stuit. (Art. 22 wet 17 april 1878.) 

4 januari 1983 576 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Bevoegdheid van het Hot. 

Het Hof is bevoegd om na te gaan of 
er, onder de regelmatig overgelegde pro
cedurestukken, stukken zijn waaruit 
blijkt dat de verjaring van de strafvorde
ring regelmatig gestuit werd. 

15 februari 1983 764 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Daad van onderzoek - Aan
vraag door de procureur des Konings 
van een verklaring uit het Sta.mboek. 

Een daad van onderzoek die de verja
ring van de strafvordering stuit, is de 
apostil waarbij de procureur des Ko
nings aan de Centrale Dienst van het 

. Stamboek opdracht geeft hem een ver
klaring uit het Stamboek betreffende de 
beklaagde te doen toekomen. 

15 februari 1983 764 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Verscheidene verdachten - Daden van 
onderzoek of van vervolging ten aanzien 
van een van hen - Stuiting van de ver
jaring ten aanzien van de andere ver
dachten - Voorwaarden. 

Daden van onderzoek of van vervol
ging ten aanzien van een van de ver
dachten stuiten de verjaring van de 
strafvordering ten aanzien van de ande
ren, wanneer het gaat om hetzelfde feit 
of om feiten die onderling nauw verbon
den zijn door intrinsieke samenhang. 

18 mei 1983 1151 

25. - Strafzaken - Straivo.f'dering -
Stuiting van de verjaring -- Verschei
dene verdachten - Een en lletzelfde 
misdrijf - Veroordeling van een van de 
verdachten - Stuiting van de verjaring 
ten aanzien van de andere verdachten. 

W anneer een en hetzelfde misdrijf ten 
laste wordt gelegd van verscheidene ver
dachten vormt de veroordeling deswege 
van een der verdachten een daad waar
door de verjaring van de strafvordering 
ten aanzien van de andere verdachten 
wordt gestuit. 

1 8 mei 1983 1151 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERK!EZ!NGSZAKEN 



- 174-

VERKIEZINGEN 
Gemeenteraadsverkiezing:en - Niet ge

-iveftig:de ·onthouding van de ldezer - Ver
oordeling met uitstel van de tenuitvoer-
1eggiilg van de straf - Onwettige verooi
deling. 

Onwettig is de veroorde!ing met uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de straf, 
uitgesproken tegen de kiezer, die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen zonder wet
tige reden niet heeft gestemd. (Art. 210 
Kieswetboek; art. 62 Gemeentekieswet.) 

10 mei 1983 1119 

VERLATING VAN FAMILIE 
Strafwetboek, art. 391bis - Bestandde

Jen van het misdrijf - Veroordeling 
door een rechterlijke beslissing waarte
gen geen verzet of boger beroep meer 
mogelijk is - Beg1ip. 

Het bestanddeel van het misdrijf « ver
lating van familie » omschreven in 
art. 391 Sw., nl. de veroordeling van de 
uitkeringsplichtige door een rechterlijke 
beslissing waartegen geen verzet of ho
ger beroep meer mogelijk is, is o.m. be
wezen wanneer de rechterlijke beslissing 
is gewezen overeenkomstig art. 233 B.W., 
ook a! valt het tijdvak van twee maan
den gedurende hetwelk de onderhouds
plichtige vrijwillig in gebreke is geble
ven, · na de indiening van een verzoek
schrift tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed; de beslissingen op · 
grond van art. 223 B.W. ;blijven immers 
uitvoerbaar, niettegenstaande de .indie
ning van zodanig verzoekschrift, totdat 
de beslissing van de rechtbank of van de 

HOOFDSTUK I 
GEWOON UITSTEL 

Uitstel van tenuitvoerlegging - Veroor
deling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden - Veroordeling in kracht van 
gewijsde gegaan op bet ogenblik dat de 
veroordeelde een nieuw misdrijf pleegt 
- Veroordeling wegens dat misdrijf, met 
uitstel - Onwettige veroordeling. 

Wanneer een beklaagde, die reeds is 
veroordeeld tot een criminele straf of tot 
een hoofdgevangenisstraf van meer dan 
zes maanden, een misdrijf pleegt nadat 
die veroordeling in kracht van gewijsde 
is gegaan, kan de rechter, bij wie de 
nieuwe vervolging aanhangig is, niet be
velen dat de tenuitvoerlegging van zijn 
/vonnis of van een dee! van de hoofd- of 
aanvullende straffen die hij aan die be
klaagde oplegt, zal worden uitgesteld, 
zelfs indien uitstel was verleend voor de 
vroegere veroordeling. (Art. 8 wet van 
2"9 juni 1964.) 

5 oktober 1982 194 

HOOFDSTUK II 

PROBATIE-UITSTEL 

HOOFDSTUK III 

GEWONE OPSCHORTING 

HOOFDSTUK IV 

PROBATIEOPSCHORTING 

VERWIJZING NA CASSATIE 

voorzitter van de rechtbank in kort ge- · .HOOFDSTUK I. _ Algemene begrippen 
ding een bes!issing heeft gewezen. 

25 mei 1983 1181 ·HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

VEROORDELING MET UITSTEL HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
EN OPSCHORTING VAN DE HOOFDSTUK VI. _ Tuchtzaken 
VEROORDELING 

HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel 

HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel 

HOOFDSTUK III. - Gewone opschor- , 
ting 

HOOFDSTUK IV. - Probatieopschorting ; 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 
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HOOFDSTUK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Gebruik der 
talen in gerechtszaken - Gerecht van 
eerste aanleg waarvan de zetel in het ar
rondissement Brussel is gevestigd -
Wet van 15 juni 1935, art. 4 - Vernieti
ging van een vonnis waarbij de rechter 
weigert in te gaan op een vraag tot wijzi
ging van de taal der rechtspleging -
Verw1jzing naar lletzelfde, anders sa
mengestelde gerecht. 

Wanneer het Hof een vonnis vernie
tigt, waarbij een ander gerecht van 
eerste aanleg dan de vrederechter, waar
van de zetel in het arrondissement Brus
sel is gelegen, weigert in te gaan op een 
vraag tot wijziging van de taal der rechts
pleging, wordt de zaak naar hetzelfde, an
ders samengestelde gerecht verwezen. 
(Art. 1110, Ger.W.) 

29 oktober 1982 316 

HOOFDSTUK IV 

D!ENSTPL!CHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

2. - Strafzaken - Cassatie omdat de 
appelrechter, op bet hager beroep van 
bet openbaar ministe.rie tegen bet vonnis 
op verzet aileen, de door bet verstekvon
nis uitgesp.roken vervangende gevange
nisstraf heeft ve.rzwaard - Beperkte 
verwijzing. 

Wanneer een vonnis vernietigd wordt 
omdat de correctionele rechtbank, op het 
hager beroep van het openbaar ministe
rie, aileen ingesteld tegen het vonnis op 
verzet van de politierechtbank, de door 
deze rechtbank uitgesproken vervan
gende gevangenisstraf heeft verzwaard, 
wordt de zaak enkel venvezen voor uit
spraak over de vervangende gevange
nisstraf. 

7 september 1982. 27 

3. - St1·afzaken - Arrest vernietigd in 
zoverre het de beklaagde onwettig ver
oordeelt in kosten van de strafvordering 
- Kosten die ten Jaste van de Staat moe
ten blijven - Vernietiging zonder verwij
zing. 

Wanneer een arrest enkel wordt ver
nietigd in zoverre het de beklaagde on
wettig in kosten van de strafvordering 
heeft veroordeeld, hoewel die kosten ten 
laste van de Staat dienden te blijven, 

wordt de vernietiging uitgesproken zon
der verwijzing. 

25 mei 1983 1178 

4. - Herstel in eer en rechten - On
wettigheid - Maatregel niet vatbaar 
voor strafrechtelijk herstel in eer en 
rechten - Cassatie - Cassatie zonder 
verwijzing. 

W anneer een arrest enkel wordt ver
nietigd in zoverre het een onwettig her
stel in eer en rechten heeft uitgesproken 
voor een maatregel die niet kan worden 
gelijkgesteld met de straffen bedoeld in 
art. 621 Sv. en waarop derhalve het straf
rechtelijk herstel in eer en rechten niet 
van toepassing is, wordt cassatie zonder 
verwijzing uitgesproken. 

25 mei 1983 1180 

5. - Strafzaken - Vernietiging van 
de op de strafvordering gewezen beslis
sing wegens verval van die rechtsvorde
ring - Kosten van die rechtsvordering 
die ten Jaste van de Staat moeten blijven 
- Cassatie zonder verwijzing. 

W anneer de op de strafvordering ge
wezen beslissing wordt vernietigd omdat 
die rechtsvordering vervallen is, en de 
eraan verbonden kosten ten laste van de 
Staat moeten blijven, geschiedt de cassa
tie zonder verwijzing. 

22 juni 1983 1308 

HOOFDSTUK VI 

TUCHTZAKEN 

6. - Tuclltzaken - Orde van Advoca
ten - Cassatie van de beslissing van 
een tuchtmad van beroep - Verwijzing 
voor dezelfde tuchtraad, anders samen
gesteld. 

W anneer het Hof de beslissing van een 
tuchtraad van beroep van de balies ver
nietigt, verwijst het de zaak naar de
zelfde tuchtraad, anders samengesteld. 
(Art. 477, vijfde lid, Ger.W.) 
- 2 juni 1983 1220 

HOOFDSTUK VII 

VERKIEZINGSZAKEN 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANI\: NAAR EEN ANDERE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
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HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGR!PPEN 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 

BURGERL!JKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Wettige ver
denking - Verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan de rechter inge
diend door een partij ·- Vaststelling 
door het Hoi van Cassatie dat de aange
voerde omstandigheden een voldoende 
grand opleveren tot wettige verdenking 
van de betmkken rechtbank - Verwij
zing naar een andere rechtbank. 

Wanneer het Hof van Cassatie vast
stelt dat de omstandigheden aangevoerd 
in het door een partij ingediende ver
zoekschrift tot onttrekking van de zaak 
aan een rechtbank van eerste aanleg, na
melijk de overspelige betrekkingen van 
de andere partij, echtgenote van verzoe
ker, met een magistraat van een recht
bank in hetzelfde arrondissement en de 
handelwijze van die magistraat bij het 
echtscheidingsgeding tussen de partijen, 
bij verzoeker en bij derden een wettige 
verdenking kunnen doen ontstaan over 
de strikte onpartijdigheid van de te wij
zen beslissingen, staat het terstond de 
vordering tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter toe en beveelt het de ver
wijzing van de zaak naar een andere 
rechtbank van eerste aanleg die ressor
teert onder hetzelfde hof van beroep. 
(Artt. 648, 650, 653, 655, 657 en 658 
Ger.W.) 

23 september 1982 

HOOFDSTUKIV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

130 

2. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoekschrift van de beklaagde 

- Vaststelling door het Hoi van CassaHe 
dat de aangevoerde feiten van die aard 
zijn dat zij gewettigde verdenking Jwn
nen doen ontstaan ten aanzien van het 
gerecht waarbij de zaak aanbangig is -
Verwijzing naar een ander hoi van be
roep. 

Wanneer het Hof van Cassatie vast
stelt dat de omstandigheden aangevoerd 
in verzoekschrift van de beklaagde, 
strekkende tot gewettigde verdenking, 
ter zake dat de uitslag van de tegen ver
zoeker ingestelde vervolging, wegens 
oplichting voor mi!joenenbedragen, de 
belangen van de echtgenote van de 
eerste voorzitter van het hof van beroep 
waarbij de zaak aanhangig is en van 
haar fami!ie kan be"invloeden, van die 
aard zijn dat zij bij eiser en derden ge
wettigde verdenking kunnen doen ont
staan ten aanzien van het hof van be
roep waarbij de zaak thans aanhangig is, 
verwijst het Hof de zaak naar een ander 
hof van beroep. (Artt. 542 en 545 Sv.) 

19 oktober 1982 270 

3. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Vordering van de ve1volgde min- ' 
derjarige gericht tegen een magistraat 
van de rechtbank waarbij de zaak aan
hangig is gemaakt. 

Niet ontvankelijk is het verzoek van 
de minderjarige tot verwijzing op grand 
van gewettigde verdenking, dat gericht 
is tegen de jeugdrechtbank waarbij de 
publieke vordering tegen hem aanhangig 
is gemaakt, en dat berust op feiten waar
bij geenszins die rechtbank, maar enkel 
een magistraat in die rechtbank betrol<
ken is. (Artt. 542 e.v. Sv.) 

3 november 1982 318 

4. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoekschrift van de beklaagde 
- Vorm. 

De verwijzing van een rechtbank naar 
een andere wegens gewettigde verden
king moet door de beklaagde worden ge
vorderd bij een met redenen omkleed en 
ondertekend verzoekschrift, dat ter grif
fie van het Hof moet worden neergelegd. 
(Art. 542 Sv.) 

24 november 1982 408 

5. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Vordei'ing tot verwijzing inge
steld door de procureur-generaal bij het 
hoi van beroep - Vaststelling door het· 
Hoi van Cassatie dat de aangevoerde lei
ten van die Pard zijn dat zij gewettigde 
verdenking kunnen doen ontstaan t.a. v. 
het gerecht waarbij de zaak aanhangig 
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is - Verwijzing naar een ander hof van 
beroep. 

Wanneer het Hof van Cassatie vast
stelt dat de omstandigheden aangevoerd 
in de vordering van de procureur-gene
raal bij het hof van beroep strekkende 
tot gewettigde verdenking, ter zake dat 
een van de partijen in het geding raads
heer in dat hof van beroep is, van die 
aard zijn dat zij bij partijen en derden 
gewettigde verdenking kunnen doen ont
staan t.a.v. het hof van beroep waarbij 
de zaak aanhangig is, verwijst het Hof 
de zaak naar een ander hof van beroep. 
(Artt. 542 en 545 Sv.) 

15 maart 1983 873 

5. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek van het openbaar minis
terie gegrond op artikels uit de drukpers 
- Gegevens waarmee rekening kan wor
den gehouden. 

Wanneer uit de aan het Hof van Cas
satie overgelegde beoordelingsgegeven, 
o.a. artikels in verschillende kranten, 
blijkt dat het voor de magistraten van 
een hof van beroep onmogelijk is in een 
zaak uitspraak te doen zonder bij de pu
blieke opinie een gewettigde verdenking 
te wekken omtrent de geschiktheid van 
de rechters om objectief en onpartijdig 
tot een beslissing te komen, aanvaardt 
het Hof het verzoek tot verwijzing we
gens gewett.igde verdenking. 

23 maart 1983 900 

7. - Strafzaken - Gewettigde veJ•den
king - Niet ontvankelijk verzoek tot 
verwijzing - Begl'ip. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een correctionele recht
bank naar een andere wegens gewet
tigde verdenking, wanneer die vordering 
gegrond is op grieven die niet zijn aan
gevoerd tegen het rechtscollege waarbij 
de vervolgingen aanhangig zijn, maar 
wei tegen personen die met dat rechts
college niets te maken hebben. 
(Art. 542 Sv.) 

4 mei 1983 1095 

8. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Aangevoerde redenen - Beslis
sing van het Hof. 

Wijziging door de appelrechter van 
een vroeger vonnis van een rechtbank is 
op zichzelf geen reden tot gewettigde 
verdenking t.a.v. die rechtbank; wanneer 
bovendien de door de eiser aangevoerde 
omstandigheden niet van die aard zijn 
dat ze bij de openbare opinie de mening 
zouden wekken dat de rechtbank waar
bij de zaak aanhangig is, zich bii haar 

uitspraak zou laten leiden door andere 
overwegingen dan van rechtvaardigheid, 
verwerpt het Hof het verzoek. (Art. 542 
Sv.) 

4 mei 1983 1095 

9. - Verwijzing wegens gewettigde 
verdenking - Verzet tegen het arrest 
van het Hot van Cassatie, waarbij ver
wijzing wordt bevolen - Vorm. 

Met toepassing van de artt. 548 en 549 
Sv. is het verzet tegen het arrest, waar
bij het Hof uitspraak doet over een vor
dering tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere, wegens gewettigde ver
denking, siechts ontvankelijk voor zover 
het verzet is gedaan in de vorm die art. 
417 Sv. voorschrijft voor de cassatiebe
roepen; derhalve moet het verzet, met 
toepassing van laatstvermeld artikel, 
worden gedaan door een verklaring op 
de griffie van het Hof. 

19 mei 1983 1154 

10. - Gewettigde verdenking - Straf
zaken - Verzoek gericht tegen de cor
rectionele rechtbank - Verdenking niet 
gericht tegen de rechtbank, maar enkel 
tegen de ]eden van een kamer van die 
rechtbank - Niet ontvankelijk verzoek. 

Niet ontvankelijk is het verzoek van 
de beklaagde of van de burgerlijke partij 
tot verwijzing op grand van gewettigde 
verdenking wanneer het is gericht tegen 
de correctionele rechtbank waarbij ver
volgingen aanhangig zijn en gegrond is 
op feiten waarbij niet de rechtbank is 
betrokken, maar enkel de magistraten 
van een kamer van die rechtbank. 

14 juni 1983 1265 

11. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek gegrond op feiten 
die aan sommige !eden van een recht
bank en aan het openbaar ministerie ten 
Jaste worden gelegd - Niet ontvankelljk 
verzoek. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
-verwijzing wegens gewettigde verden
king dat is gegrond op feiten die aan 
drie !eden van een rechtbank, en niet 
aan de rechtbank in haar geheel, alsook 
aan het openbaar ministerie ten laste 
worden gelegd. (Art-t. 542 tot 552 Sv.) 

18 augustus 1983 1361 

12. - Strafzaken - Verzoek gegrond 
op feiten die aan sommige ]eden van een 
rechtbank en aan het openbaar ministe
rie ten laste worden gelegd - Niet ont
vankehjk verzoek. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing wegens gewettigde verden-
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king dat is gegrond op feiten die aan 
drie !eden van een rechtbank, en niet 
aan de rechtbank in haar geheel, alsook 
aan het openbaar ministerie ten laste 
worden gelegd. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

18 augustus 1983 1361 

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 

1. - Algemene regels - Nietige verze
keringsovereenkomst wegens onvolledJge 
of onjuiste verklaring van de verzek~rde 
- Verzwijgen van een omstand1ghe1d -
Be grip. 

Hoewel de verzekeringnemer ver
plicht is aan de verzekeraar nauwkeurig 
kennis te geven van de elementen van 
het risico dat hij wil Iaten verzekeren en 
het verzwijgen van een omstandigheid, 
die de verzekeraar wettig onbekend was 
en die de beoordeling van het risico kon 
verzwaren, neerkomt op verzwijging, 
waardoor de verzekering nietig is, zelfs 
als de verzekeraar te goeder trouw, maar 
zulks ten onrechte, heeft gemeend dat hij 
die omstandigheid niet behoefde aan te 
geven of als de verzekeringneme':'. va~ 
die omstandigheid niets wtst, terwtJI h!J 
op de hoogte moest zijn, is naar recht 
verantwoord het arrest waarin niet ai
leen wordt beslist dat de verzekeringne
mer te goeder trouw was maar ook dat 
hij, nu hij van een bepaalde reden met 
kon beseffen dat ze op de risicobeoorde
ling van de verzekeraar een invloed kan 
hebben, niet nalatig is geweest. 

24 december 1982 558 

2. - Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde - Verzekeraar be
taalt een precair voorschot aan de bena
deelde - Achteraf blijkt dat verzekerde 
niet aansprakelijk is - Geen definiti'!_ve 
regeling van de rechten van partiJen 
beoogd. 

De verzekeraar die het slachtoffer van 
een ongeval vergoedt omdat hij o?.rde~lt 
dat zijn verzekerde aansprakehJk 1s, 
kan wanneer de strafrechter achteraf 
vaststelt dat de verzekerde niet aanspra
kelijk is, het betaalde bedrag terugvo;~e
ren indien niet blijkt dat de partlJen 
doo~ die betaling hun rechten definitief 
hebben willen regelen. (Art. 1235 B.W.) 

3 maart 1983 829 

3. - Verzekel'ing in het algemeen -
Verzekering nietig wegens verzwijging 
of valse verklal'ing van de verzekerde -
Verzwijging - Begrip. 

De verzekerde dient bij de verzekeraar 
een juiste aangifte te doen van de be
standdelen van de gevaren die hij wil 
doen dekken, zonder dat de verzekeraar 
de juistheid daarvan behoeft n:" te. gaa~; 
niet-aangifte van een omstand1ghe1d d1e 
de verzekeraar normaal niet kon kennen 
en die de beoordeling van het gevaar 
kon verzwaren, is een verzwijging die de 
verzekering nietig maakt, zelfs indien de 
verzekerde te goeder trouw doch ten on
rechte gemeend heeft dat hij die omstan
digheid niet behoefde aan t.:: ge':'en ~n 
zelfs indien hij die omstand1ghe1d met 
kende hoewel hij ze had moeten kennen. 
(Art. 9 Verzekeringswet 11 juli 1874.) 

20 juni 1983 1298 

4. - Verzekering in het algemeen -
Verzwijging - Geen aangifte van er;n 
o.mstandigheid die de verzekerde met 
kende of had moeten kennen - Begl'ip. 

Uit de vaststellingen, enerzijds, dat 
een verzekerde bij zijn verzekeraar niet 
heeft aangegeven, dat hij bij het !open 
een pijngevoel ondervond waarvan .later 
gebleken is dat het ging om een typ1sche 
ziekte van de slagaders en, anderzijds, 
dat die pijn te wijten was aan het bero~p 
van de verzekerde zonder dat er aanwtJ
zingen waren van enige .~andoenin~ . en 
dat de betrokkene in ZIJn overtmgmg 
werd gestaafd door de diagnose van zijn 
geneesheer, volgens welke de moeilijkhe
den bij het !open te wijten war~n. aan 
het zittend beroep en er geen khmsche 
aanwijzingen waren die op een arteri
tische evolutie wezen, kan de rechter 
wettig alleiden dat aan de verzekerde 
geen verzwijging kan worden ten laste 
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gelegd die de overeenkomst nietig maakt. verzekeraar tegen de verzekerde tot te

rugbetaling van de bedragen betaald aan 
het slachtoffer van een ongeval - Beta
ling v66r de beslissing waarbij de verze
kerde aansprakelijk wordt verklaard -
Aanvang van de verjaring. 

(Art. 9 Verzekeringswet 11 juni 1874.) 
20 juni 1983 1298 

HOOFDSTUK II 

LANDVERZEKERING 

5. - Landverzekeringen - Driejarige 
verjaring bepaald bij art. 32 wet van 
11 juni 1874 - Regresvordering van de 
verzekerde tegen zijn verzekeraar -
Schorsing - Beslissing dat de regres
vordering niet is verjaard wegens schor
sing van de verjaring tot een datum na 
het verstrijken van de oorspronkelijke 
verjaringstermijn - Geen vaststelili1g 
dat de schorsing een aanvang heeft ge
nomen v66r het verstrijken van de oor
spronkelijke verjaringstermijn - Niet 
wettelijk verantwoorde beslissing. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing die de regresvordering van de ver
zekerde tegen zij n verzekeraar niet ver

W anneer de verzekeraar de vergoedin
gen aan het slachtoffer van een ongeval 
heeft betaald v66r de beslissing waarbij 
de verzekerde werd veroordeeld en aan
sprakelijk verklaard, gaat de driejarige 
verj aringstermijn van art. 32 wet 11 juni 
1874, m.b.t. de rechtsvordering tot terug
vordering van de aldus betaalde bedra
gen, die de verzekeraar tegen de verze
kerde stelt met een beroep op een van 
de oorzaken van verval uit de algemene 
voorwaarden van de W.A.M.-verzeke
ringspolis, eerst in op het ogenblik dat 
de genoemde beslissing in kracht van ge
wijsde is gegaan. 

30 september 1982 166 

jaard verklaart op grond dat de verja- . s .. - Landverzekering _ Wet "an 11 ring werd geschorst tot een datum na •· 
het verstrijken van de oorspronkelijke ;um 1874• art 32 - Vordering in rechte 
verjaringstermijn, doch niet vaststelt dat tot vergoeding van de schade, ingesteld 
die schorsing een aanvang heeft geno- tegen de verzekerde door diegene die 
men v66r het verstrijken van de oor- met de verzekerde medeaansprakeli;k is 

k l"k voor het oorspronkelijk schadeverwek-
spron e IJ e verjaringstermijn. kf!nd feit _ Veroordeling in solidum van 

10 september 1982 56 d1e medeaansprakelijke tot betaling van 
6. - Familiale verzekering voor bur- schadevergoedmg gevraagd in een vroe

gerechtelijke aansprakelijkheid _ Be- gere vordering - Vertrekpunt van de 
slissing die dekking uitsluit voor de Vf!rjaringstermijn van de regresvorde
schade veroorzaakt tijdens een twist rmg van de verzekerde tegen de verzeke
waarvan het kind van de ondertekenaar raar. 
de aanstichter is - Geen miskenning Luidens art. 32, tweede lid, van de Ver
van de bew1jskracht van de verzeke- zek.en?gswet ~~n 11 juni 1874 loopt de 
ringspolis - Begrip. verJanngstermlJn van drie jaar, waarvan 

De bedingen van een polis familiale sprake IS m . het eerste lid, in geval van 
':o:rzekering tot dekking van de gelde- regresvordermg van de verzekerde tegen 
hJke gevolgen van de burgerrechtelijke de verzekeraar, eerst vanaf het instellen 
aansprakelijkheid die zowel de verzeke- van de vordering in rechte door de ge
ringnemer als zijn gewoonlijk bij hem troffene, onverschillig of het gaat om een 
inwonende gezinsleden kunnen te dra- oorspronkelijke vordering tot schade
gen hebben, en tot uitsluiting van dek- loosstelling dan wei om een latere vorde
king ingeval de schade is veroorzaakt ring naar aanleiding van een verzwaring 
door twisten, vechtpartijen of aanslagen, van de schade of het ontstaan van een 
tenzij de verzekerde bewijst dat hij die ?ieuwe schade. Wanneer een vordering 
daden niet heeft uitgelokt, worden niet m rechte tot gehele of gedeeltelijke ver
op een met hun betekenis en draag- goeding van de schade tegen de verze
wijdte onverenigbare wijze uitgelegd kerde wordt ingesteld, niet door het 
door de rechter die beslist dat dekking is slachtoffer van het oorspronkelijk scha
uitgesloten voor de schade, ten gevolge deverwekkend feit, maar door diegene 
van een twist waarvan het kind van de ~ie ;net de . verzekerde medeaansprake
ondertekenaar van de verzekering de hJk IS en Wiens veroordeling in solidum 
aanstichter is. tot betaling van schadevergoeding door 

16 september 1982 74 het voornoe_md slachtoffer of zijn recht-
hebbenden m een vroegere vordering is 

7. - Landverzekering Driejarige gevraagd, begint de verjaring van de re-
verjaring vastgesteld bij art. 32 wet gresvordering van de verzekerde tegen 
11 juni 1874 - Rechtsvordering van de de verzekeraar paste !open vanaf de vor-
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dering in rechte van de medeaansprake
lijke. 

2 december 1982 454 

9. - LandveJ-zekering Driejarige 
verjaring VflStgesteld bij art. 32 wet 11 
juni 1874 - Rechtsvordering van de ver
zekeraar tegen de vez-zekerde tot terug
betaling van de bedragen betaald aan 
het slachtoffer van een ongeval - Beta
lingen gespreid in de tijd - Aanvang 
.van de verjaring. 

De uitkering, die de verzekeraar heeft 
gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wet
telijk verplicht is tot schadeloosstelling 
van de benadeelde persoon, is de gebeur
tenis die hem het recht geeft de rechts
vordering in te stellen, ·gegrond op een 
van de oorzaken van verval uit de verze
keringspolis en strekkende tot terugbeta
ling van de aan de s!achtoffers van een 
ongeval uitgekeerde bedragen; vanaf die 
gebeurtenis !oopt oak de driejarige verja
ringstermij n van art. 32 wet van 11 j uni 
1874. Als de verzekeraar verscheidene 
bedragen achtereenvolgens heeft uitge
keerd, loopt de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering tot terugbetaling van elk 
van die bedragen vanaf de dag van uit
kering van dat bedrag. 

13 j anuari 1983 649 

10. - Brandverzekering - Vergoeding 
van de bedrijfsschade ten gevolge van 
brand - Begrip. 

Wanneer een contract inzake brand
verzekering voorziet in de vergoeding 
van de bedrijfsschade kan de rechter 
beslissen dat het verlies van clienteel ten 
gevolge van de onderbreking van de 
werkzaamheden van de verzekerde we
gens brand daarin begrepen is. 

16 juni 1983 1279 

HOOFDSTUK III 

ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 

W.A.M.-VERZEKERING 

11. - Verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen 
W:A.M.-wet 1 juli 1956, art. 16 - Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
plichting tegenover de benadeelde - K.B. 
van 5 jan. 1957. 

Wanneer de civielrechtelijke aanspra
kelijkheid met betrekking tot een motor
rijtuig niet gedekt is overeenkomstig de 
bepalingen van de W.A.M.-wet 1 juli 1956 
kunnen de door het gebruik van dat rij-

tuig benadeelde personen tegenover 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, krachtens art. 16 van die wet, voor 
de vergoeding van hun Iichame!ijke 
schade, een recht op schadeloosstel!ing 
doen gelden, waarvan de Koning de toe
kenningsvoorwaarden en de omvang be
paalt; de toekenningsvoorwaarden en de 
omvang van de rechten van de benadeel
den tegenover het fonds worden bepaald 
bij het K.B. van 5 jan. 1957; krachtens 
art. 1 van dat besluit wordt het fonds in 
de plaats van de verplichtingen van de 
aansprakelijke dader gesteld. 

21 september 1982 105 

12. - Verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen - Ge
meenschappeliJk Motorwaarborgfonds -
Verplichting tegenover de benadeelde -
Recht van dat fonds. 

Uit de W.A.M.-wet 1 juli 1956 en uit 
het K.B. van 5 jan. 1957 blijkt dat in de 
huidige stand van de wetgeving het Ge
meenschappelijk Moto1waarborgfonds, 
buiten de aan het fonds eigen verweren 
·waarover het krachtens die wet en dat 
besluit beschikt, tegen de vordering van 
de getroffene geen ander verweer kan 
voeren dan het verweer dat de aanspra
kelijke dader tegen de getroffene kan op-
werpen. 

21 september 1982 105 

13. - Verpliehte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen - Be
nadeelden aan wie het Gemeenschappe
Jijk Motorwaarborgfonds geen vergoe
ding is verschuldigd - Begrip. 

Art. 4 K.B. van 5 jan. 1957 bepaalt op 
beperkende wijze de personen tegenover 
wie het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet tot vergoeding gehouden 
is; de uitsluiting van de vergoeding is be
perkt tot de personen die aan de verze
keringsverplichting niet hebben voldaan, 
tot de personen waarvan sprake is in 
art. 18, § 1, tweede lid, W.A.M.-wet, als
mede tot de in het 3°, van art. 4 be
doelde echtgenoot en verwanten, maar 
geldt niet voor degenen die willens en 
wetens als passagier in een niet verze
kerd voertuig plaatsnemen. 

21 september 1982 105 

14. - Verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen - Ge
meenschappelijk Motorwaarborg in soli
dum met de beklaagde veroordeeld op de 
burgerlijke rechtsvorderingen - Hoger 
beroep aileen van het Gemeenschappe
Jijk Motorwaarborgfonds - Gevolgen. 
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Het Gemeenschappelijk Motorwaar

borgfonds dat vrijwillig is tussengeko
men voor het strafgerecht dat kennis 
heeft genomen van de rechtsvorderingen 
tot vergoeding van de schade, op de 
openbare weg veroorzaakt door het niet 
verzekerd motorrijtuig van de beklaagde, 
en dat in solidum met de beklaagde is 
veroordeeld tot betaling van schadever
goeding aan de burgerlijke partijen, .is 
ontvankelijk om alleen hoger beroep m 
te stellen tegen die beslissing, om de 
beslissing op de strafvordering te betwis
ten in zoverre zij grand opleverde voor 
zijn eigen veroordeling alsmede alle mid
delen aan te voeren die de beklaagde 
had kunnen voordragen om te doen ver
klaren, zowel dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe zijn voertuig 
aanleiding kon geven, overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen desaangaande 
door een verzekering was gedekt als dat 
hij voor het ongeval niet aansprakelijk 
was. (K.B. 5 jan. 195.1; artt. 9, 15 en 16 wet 
1 juli 1956; art. 202 Sv.) 

21 september 1982 112 
15. - W.A.M.-verzekering - Clausule 

van de verzekeringspolis betreffende de 
overdracht van het voertuig - Uitleg
ging verenigbaar met de zin en de strek
king van die clausule - Geen rnisken
ning van haar bewijskracht. 

Het arrest dat oordeelt dat een clau
sule van een verzekeringspolis niet be
perkt is tot het daa.rin vermelde en 
meest voorkomende geva.l van over
dracht, doch moet worden uitgebreid tot 
soortgelijke gevallen, zoals het geval 
waarin het omschreven voertuig onbe
twistbaar en ondubbelzinnig buiten ge
bruik is gesteld, waardoor het niet moge
lijk is dat twee voertuigen in het verkeer 
worden gebracht onder dekking van de
zelfde polis, geeft aan die clausule een 
uitlegging die niet onverenigbaar is met 
de zin en de strekking ervan en miskent 
bijgevolg niet de bewijskracht van die 
clausule. 

29 september 1982 152 

16. - Verplichte aansprakelijkheids
verzekering motorrijtuigen - Uitsluiting 
van de burgerrechtehjke aansprakelijk
heid - Diefstal - Begrip. 

' De rechter die, op grond van een 
onaantastbare beoordeling van de feiten 
van de zaak, oordeelt dat niet is aange
toond dat de bestuurder van een voer
tuig door zich ervan meester te maken, 
heeft gehandeld met het bedrieglijk op
zet dat een wezenlijk bestanddeel is van 
het misdrijf, omschreven in art. 461, 

tweede lid, Sw., beslist wettig dat geen 
toepassing vindt de uitsluiting van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
hem die zich in de zin van art. 3. W.A.M.
wet door diefstal de macht over het voer
tuig heeft verschaft. 

19 oktober 1982 257 

17.- W.A.M.-verzekering- Hoger be
roep van de verzekeraar tegen de beslis
sing van de eerste rechter waarbij de 
verzekerde zowel op de burgerlijke 
1·echtsvordering als op de strafvordering 
wordt veroordeeld - Geen Hoger beroep 
van de verzekerde - Gevolgen van de 
beslissing van de appelrechter t.a.v. de 
verzekerde - Vereisten. 

Wanneer alleen de W.A.M.-verzekeraar 
hager beroep heeft ingesteld, tegen het 
vonnis van de eerste rechter, heeft de 
beslissing van de appelrechter waarbij 
die verzekeraar buiten de zaak wordt ge
steld tot gevolg dat het vonnis van de 
eerste rechter geen gezag van gewij sde 
meer heeft tegenover die verzekeraar en 
dit zowel in zijn verhouding t.a.v. de bur
gerlijke partijen als t.a.v. de verzekerde, 
voor zover dat hager beroep geen beper
king inhield en de verzekerde opgeroe
pen is ter terechtzitting of vrijwillig is 
verschenen, zodat hij zijn verweer tij
dens het debat voor de appelrechter 
heeft kunnen voorbrengen. 

17 februari 1983 772 

18. - W.A.M.-verzekering Faillisse-
ment van de verzekeraar - Gevolg wat 
betreft het voorrecht op de sommen en 
waarden bedoeld in art. 15, § 1, W.A.M.
wet 1 juli 1958. 

Het voorrecht waarin art. 15, § 1, 
W.A.M.-wet voorziet, wordt uitgeoefend 
op de sommen en waarden bedoeld in 
deze wettelijke bepaling en hangt niet af 
van de datum van het faillissement van 
de verzekeringsmaatschappij en even
min van de datum van inning van die 
bedragen door de curator. 

16 juni 1983 1281 

19. - W.A.M-verzekering Failisse-
ment van de verzekeraar - Toewijzing 
aan het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds van de bedragen die de schul
denaars van de verzekeraar verschuldigd 
ziin. 

Ingevolge de wetten van 24 dec. 1968 
en 6 nov. 1970 tot voorlopige uitbreiding 
van de bevoegdheid van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds moeten 
de bedragen die sedert het vonnis van 
faillietverklaring van een verzekerings
maatschappij betaald zijn of nog ver-
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schuldigd zijn door de schuldenaars van 
de verzekeraar wegens verplichtingen 
die rechtstreeks verband houden met de 
uitvoering van verzekeringsovereen
komsten tot dekking van de burgerrech
telijke aansprakelijke inzake rnotorrijtui
gen, uitsluitend aan het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds worden toege
wezen, na aftrek van een aandeel van 
ten hoogste 20 pet. van de premies die 
van deze bedragen dee! uitmaken en in 
zoverre die bedragen niet bezwaard zijn 
met het voorrecht dat is ingesteld bij 
art. 15, § 1, W.A.M.-wet 1 juli 1956. 

16 juni 1983 1281 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI 

20. - WA.M.-verzekering - WA.M:
wet 1 juli 1956, art. 3, eerste lid - Hau
der van het vaertuig - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 3, eerste 
lid, W.A.M.-wet 1 juli 1956 is het niet vol
doende dat de vennootschap eigenaar is 
van het voertuig, dat het rijtuig door 
haar op haar naam was ingeschreven en 
dat zij de wagen doorgaans gebruikte en 
onderhield, om uit te sluiten dat een of 
meer anderen « houder » waren van het

Wanneer het openbaar ministerie te
gen een veroordelend verstekvonnis 
geen hager beroep heeft ingesteld, mag 
de appelrechter, die uitspraak doet op 
het hager beroep van het openbaar mi
nisterie en van de beklaagde tegen het 
vonnis gewezen op verzet van de be
klaagde, de straf uitgesproken door het 
verstekvonnis niet verzwaren. (Artt. 187, 
188, 262 en 263 Sv.) 

19 oktober 1982 272 

3. - St1•afzaken - Vannis van onbe
vaegdverklazing bij verstek gewezen -
Vel'Zet van de beklaagde - Niet antvan
kelijk verzet. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het verzet van de beklaagde te
gen een beslissing bij verstek, die vast
stelt dat de recher onbevoegd is om 
kennis te nemen van de strafvordering. 
(Artt. 151, 187 Sv.) 

15 maart 1983 876 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
zelfde rijtuig. 

17 september 1982 82 
HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Algemeen. 

VERZET 
1. Strafzaken Verstekvannis 

waartegen het apenbaar ministerie geen 
hager beroep heeft ingesteld - Beslis
sing ap het hager beroep van het open
baar ministerie tegen het vannis op het 
verzet - Verzwaring van de bij verstek 
uitgespraken vervangende gevangenis
straf - Onwettige beslissing. 

Wanneer het openbaar ministerie geen 
hager beroep heeft ingesteld tegen een 
verstekvonnis kan de appelrechter, uit
spraak doende op het hager beroep van 
het openbaar minsterie tegen het vonnis 
gewezen op het verzet van de beklaagde, 
de door het verstekvonnis uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf niet ver
zwaren. (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) 

7 september 1982 27 

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 

1. - Strafzaken - Beschikkend ge
deelte - Begrip. 

Elke beslissing van een rechter betref-
2. - Strafzaken - Bij verstek gewe- fende een betwisting is een beschikkend 

zen vonnis waartegen het apenbaar mi- gedeelte, ongeacht de plaats van die be
nisterie niet in hoger beroep is gekamen s!issing in het vonnis of het arrest en de 
- Beslissing op het hager beroep van 1 vorm ervan. 
het apenbaar ministerie. en van de be- 16 februari 1983 
klaagde tegen het vanms ap verzet -
Verzwaring van de bij verstek uitgespra- 2. - Strafzaken 
ken straf - Onwettigheid. Gaedkeuring - Varm. 

768 

Doarhaling -
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Met de verme!dingen « 1 nietige regel 

- 4 nietige woorden », hoven de handte
kening van de !eden van het rechtscol
lege en van de griffier, zegt het hof van 
beroep welke doorhalingen het goed
keurt, als op de eerste bladzijde van het 
arrest vier woorden, waarvan het eerste 
met cijfer « 1 » en het laatste met cijfer 
« 4 » genummerd zijn, en een regel zijn 
doorgehaald. 

19 mei 1983 1155 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemeen. 

3. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 774, tweede lid - Verplich
ting voor de rechter de heropening van 
de debatten te bevelen alvorens de vor
dering af te wijzen op grond van een ex
ceptie die de partijen voor hem niet heb
ben aangevoerd. 

De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer hij 
een vordering geheel of ten dele afwijst 
op grand van een exceptie welke de par
tijen voor hem niet hebben opgeworpen, 
met name van een exceptie van onbe
voegdheid, nietigheid, verjaring, verval 
of niet-ontvankelijkheid. (Art. 774, 
tweede lid, Ger.W.) 

24 september 1982 133 

4. - Burgerlijke zaken - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 751 - Vonnis of arrest 
geacht op tegenspraak te zijn gewezen 
- Vereisten. 

Op art. 751 Ger.W., volgens hetwelk de 
meest gerede partij een vonnis mag vor
deren dat geacht wordt op tegenspraak 
te zijn gewezen ten aanzien van de par
tij die niet verschenen is of geen conclu
sie heeft genomen, kan slechts een be
roep worden gedaan door de partij die, 
nadat zij de vormvereisten van die bepa
ling heeft vervuld, de toepassing ervan 
heeft gevraagd op de terechtzetting 
waarop de zaak te dien einde is vastge
steld. 

9 december 1982 493 

5. - Burgerlijke zaken - Vordering 
inzake faillissement - Advies van het 
openbaar ministerie - Advies terstond 
op de zitting uitgebracht - Beslissing 
stelt vast dat het openbaar ministerie ad
vies heeft uitgebracht - Enkele vaststel
Jing voldoende. 

Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat inzake faillissement de 
inhoud van het advies, dat het openbaar 
ministerie terstond op de zitting monde
ling uitbrengt, in de beslissing moet wor
den vermeld of toegelicht. 

9 december 1982 496 

6. - Burgerlijke zaken - Gerechtelljk 
Wetboek, art. 1068, tweede lid - Onder
zoeksmaatregel - Begrip. 

De beslissing waarbij de eerste rechter 
beveelt dat het debat wordt heropend, is 
geen onderzoeksmaatregel, in de zin van 
art. 1068, twee lid, Ger.W .. 

24 december 1982 558 

7. - Burgerlijke zaken - Ger. W., art. 
774, tweede lid - Verplichting voor de 
rechte1· de heropening van de debatten 
te bevelen alvorens een vordering af te 
wijzen op grand van een exceptie die de 
partijen voor hem niet bebben aange
voerd. 

De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer hij 
een vordering geheel of ten dele afwijst 
op grand van een exceptie die de par
tijen voor hem niet hebben aangevoerd, 
met name van een exceptie van onbe
voegdheid, nietigheid, verjaring, verval 
of niet-ontvankelijkheid. (Art. 774, 
tweede lid, Ger.W.) 

21 januari 1983 681 

8. - Burgerlijke zaken - Deskundige 
aangesteld door de rechter - Eed niet 
afgelegd - Ger. W., art. 862, § 1, If' -
Nietigheid van het deskundigenverslag 
- Ger. W, art. 864, eerste lid - Gedekte 
nietigheid. 

De nietigheid van een deskundigen
verslag, wegens het gebrek aan eedafleg
ging door de deskundige aangesteld door 
de rechter, is gedekt wanneer een vonnis 
of arrest op tegenspraak, behalve dat
gene dat een maatregel van inwendige 
aard inhoudt, is gewezen zonder dat de 
nietigheid door de partij is voorgedragen 
of door de rechter ambtshalve is uitge
sproken. (Artt. 862, § 1, 6°, en 864, eerste 
lid, Ger.W.) 

25 februari 1983 814 

9. - Burgerlijke zaken Eindbeslis-
sing op tussengeschil - Begrip. 

In burgerlijke zaken is een eindbeslis
sing op tussengeschil waartegen onmid
dellijk cassatieberoep kan worden inge
steld de beslissing waarbij een hof van 
beroep, uitspraak doende over een ontei
gening om een militair kamp tot stand te 
brengen, na de tegenstrijdige stellingen 
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van de partijen te hebben onderzocht no
pens het feit of bij de beoordeling van 
het voorlopig in bezit genomen goed re
kening moet worden gehouden met een 
gewestplan, zegt dat geen rekening kan 
worden gehouden met de bestemming 
van het voorlopig in bezit genomen goed 
volgens het plan van aanleg en de des
kundige opdracht geeft bij de bepaling 
van de hoedanigheid en de waarde van 
de litigieuze grand geen rekening te hou
den met dat plan. 

3 maart 1983 825 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV 

DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

Afdeling 1. -- Strafvordering. 

10. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van de terecbtzitting - Niet goedge
keurde doorhaling. 

Een niet goedgekeurde doorhaling in 
een proces-verbaal van de terechtzitting 
van een strafgerecht wordt als niet be
staande beschouwd. (Art. 78 Sv.) 

Nietig is het vonnis van de correc
tionele rechtbank, indien het proces-ver
baal van de terechtzitting tijdens welke 
de zaak werd behandeld, niet is voorzien 
van de handtekening van de voorzitter of 
van de griffier, en in het vonnis niet aile 
vereiste vaststellingen voorkomen om de 
regelmatigheid van de procedure te be
wijzen. (Artt. 155, 189 en 190 Sv.; art. 10 
wet van 1 mei 1849.) 

27 oktober 1982 301 

14. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
nietig - Nietigheid overgenomen in de 
beslissing van de appelrechter - Bes.lis
sing in lwger beroep eveneens nietig. 

Nietig is de beslissing van de appel
rechter waarin de nietigheid van het be
roepen vonnis is overgenomen. 

27 oktober 1982 301 

15. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Niet goedge
keurde doorhaling - Doorhaling als niet 
bestaande beschouwd. 

Ingevolge art. 78 Sv., dat op aile 
authentieke akten van de strafrechtsple
ging van toepassing is, wordt een door
haling, die niet is goedgekeurd in een 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
een strafgerecht, als niet bestaande be-
schouwd. 

71 27 oktober 1982 15 september 1982 304 
11. - Strafzaken - Proces-verbaal 16. _ Sti·afzaken _ Hoi van beroep -

van de tei·ec.htzitting - Niet goedge- Proces-verbaal van een terechtzitting tij
keurde doorllalingen - Doorhalingen als dens welke de zaak is behandeld, niet 
niet bestaande besclwuwd. voorzien van de handtekening van de 

Niet goedgekeurde doorhalingen in voorzitter - Arrest waarin niet aile ver
een proces-verbaal van de terechtzitting eiste vaststellingen voorkomen om de re
van een strafgerecht worden als niet be- gelmatigheid van de procedure te bewij-
staande beschouwd. (Art. 78 Sv.) zen _ M"etig arrest. 

15 oktober 1982 252 Nietig is het arrest van een hof van 
12. _ Strafzaken _ Wetboek van beroep, indien het proces-verbaal van de 

StrafvOJ·dering, ad. 78 _ Niet goedge- terechtzitting tijdens welke de zaak is 
keurde doorhalingen _ Toepassingsge- behandeld, niet is voorzien van de hand
hied. tekening van de voorzitter en in het ar-

Ret bepaalde in art. 78 Sv., luidens rest niet aile vereiste vaststellingen voor
hetwelk de niet goedgekeurde doorhalin- komen om de regelmatigheid van de pro
gen als niet bestaande worden be- cedure te bewijzen. (Artt. 155, 189, 190 en 
schouwd, is toepasselijk op aile authentie- 211 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.) 
ke akten van de strafrechtspleging. 17 november 1982 367 

15 oktober 1982 252 17. - Strafzaken Plaatsopneming 
13. Strafzaken Correctionele door de ee1·ste rechter - Inachtneming 

rechtbank - Proces-verbaal van een te- van de regels inzake openbaarheid van 
rechtzitting tijdens welke de zaak is be- de terechtzittingen niet vastgesteld -
handeld, niet voorzien van de handteke- Beslissing van de rechter in hager be
ning van de voorzitter of van de griffier roep gegrond op de vaststellingen bij de 
- Vonn.fs waarin niet aile vereiste vast- plaatsopneming - Nietigheid. 
steilingen voorkomen om de regelmatig- Wanneer, in strafzaken, de eerste 
.heid van de procedure te bewijzen - rechter zich ter plaatse heeft begeven, 
Nietig vonnis. maar het proces-verbaal van die onder-
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zoeksmaatregel noch het vonnis vaststel
len dat de regels inzake openbaarheid 
van de terechtzittingen in acht zijn gena
men, is het vonnis in hager beroep nietig 
als het beschikkende gedeelte daarvan 
gegrond is op de vaststellingen gedaan 
tijdens de plaatsopneming. (Art. 96 Gw.) 

15 december 1982 512 

18. - Strafzake11 - Von11is van de 
correctionele rechtbank door nietigheid 
aa11getast - Arrest van het hoi van be
roep dat die nietigheid ove.rneemt -
Nietig arrest. 

Wanneer het vonnis van de correc
tionele rechtbank door nietigheid is aan
getast, omdat een rechter die overeen
komstig art. '179, tweede lid, Ger.W. is 
aangewezen ter vervanging, bij de uit
spraak van het vonnis, van een wettig 
verhinderde rechter en niet is vastge· 
steid dat deze rechter aan de beraadsla
ging heeft deelgenomen, is het arrest 
van het hof van beroep, dat die nietig
heid overneemt, eveneens nietig. 

5 januari 1983 580 

19. - Strafzaken Proces-verbaal 
van de terechtzitting of vonnis gewijzigd 
door ee11 niet goedgekeurde overschrij
ving - Overschrijving als niet bestaande 
beschouwd. 

Een wijziging bij overschrijving aange
bracht, onder meer door het plakken van 
een blaadje, in een vermelding van een 
proces-verbaal van de terechtzitting of 
van een vonnis, wordt als niet bestaande 
beschouwd als zij niet regelmatig is 
goedgekeurd. 

2 februari 1983 724 

wordt als niet bestaande beschouwd in
dien zij niet regelmatig is goedgekeurd. 

16 maart 1983 878 

22:. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Niet goedge-
keurde overschrijving - Overschrijving 
als niet bestaande beschouwd. 

Een wijziging door overschrijving, o.a. 
door een volledig blad te plakken op een 
proces-verbaal van de terechtzitting, 
wordt als niet bestaande beschouwd in
dien zij niet regelmatig is goedgekeurd. 
(Art. 78 Sv.) 

20 april 1983 1013 

23. - Stra.fzaken Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Niet goedge
keurde overschl'ijving - Overschrijving 
als 11iet bestaa11de beschouwd. 

Een wijziging door overschrijving, o.a. 
door een volledig blad te plakken op een 
proces-verbaal van de terechtzitting, 
wordt als niet bestaande beschouwd in
dien zij niet regelmatig is goedgekeurd. 
(Art. 78 Sv.) 

4 mei 1983 1091 

24. - Strafzaken Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Over de 
schuld en de stl'af mag niet bif afzonder
Jijke beslissingen uitspraak worde11 ge
daan. 

In correctionele en politiezaken mag 
niet bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak worden gedaan over de schuld, 
enerzijds, en over de straf, anderzijds 
(1). 

14 juni 1983 1267 

25. - Strafzaken Strafvordeiillg -
Bescherming van de maatschappij -
Vordering tot internering - Kamer van 

20. - Strafzaken Wetboek van inbeschuldigingstelling mag 11iet, bij af-
Strafvordering, art. 78 - Niet goedge- zonderhjke beslissingen, enerz1jds het 
keurde doorhaling, verwijzi11g en over- feit bewezen verklaren en zich uitspre
schrijl;ing - Toepassingsgebied. ken over de geestestoestand van de ver-

Att. 78 Sv. krachtens hetwelk niet dachte ten tijde van dat feit, en ander
goedgekeurde doorhalingen, verwijzin- zijds uitspraak doen over ee11 geestestoe
gen en overschrijvingen als niet be·. stand va11 de vel'dachten ten tijde van de 
staande worden beschouwd, is van toepas- in{el'nering. 
sing op alle authentieke akten van de De kamer van inbeschuldigingstelling 
strafrechtspleging. die te beslissen heeft over een vordering 

16 maart 1983 878 tot internering mag niet bij afzonderlijke 
beslissingen uitspraak doen over het be
wezen zijn van het feit en de geestes
toestand van de verdachte op het ogen
blik van het feit, enerzijds, en over de 
geestestoestand van de verdachte ten 
tijde van de internering, anderzijds. 

21. - Strafzake11 Proces-verbaal 
van de terechtzitti11g Wijziging door 
een niet goedgekew·de overschrijving -
Overschrijving als niet bestaande be
schouwd. 

Een wijziging door overschrijving, o.a. 
door een volledig blad te plakken op een 
proces-verbaal van de terechtzitting, 

14 juni 1983 1267 

26. - Strafzaken - Wetboek van 
Strafvol'dering, al't. 78 - Niet goedge-
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keurde doorhalingen - Toepassings-~ VOORLOPIGE HECHTENIS 
gebied. 

Het bepaalde in art. 78 Sv., luidens HOOFDSTUK I. - Aanhouding 
hetwelk niet goedgekeurde doorhalingen . . 
als niet bestaande worden beschouwd, is HOOFDSTUK II. - Bevestigmg 
toepasselijk op aile authentieke akten HOOFDSTUK III. _ Handhaving 
van de strafprocedure. 

15 juni 1983 1271 HOOFDSTUK IV. - Uitlevering 
27. - Strafzaken - Proces-verbaal 

van de terechtzitting - Niet goedge
keurde doorhalingen - Doorhalingen als 
niet bestaande beschouwd. 

Nietig is het arrest wanneer in het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
het hof van beroep, waarop de zaak 
werd behandeld en voor uitspraak tot 
een latere datum werd verdaagd, de sa
menstelling van het hof van beroep is 
vermeld op een blad dat boven op het 
stuk werd gekleefd zonder dat die toe
voeging werd goedgekeurd. 

15 juni 1933 1271 

28. - Strafzaken - Vonnis van de po
Jitierechtbank nietig - Vonnis in hoger 
beroep van d& correctionele rechtbank, 
dat die nietigheid overneemt, eveneens 
nietig. 

Wanneer het vonnis van de politie
rechtbank nietig is, omdat de rechter die 
het heeft uitgesproken niet aile zittingen 
heeft bijgewoond waarop de zaak is be
handeld, is het het vonnis in boger be
roep van de correctionele rechtbank, dat 
die nietigheid overneemt, eveneens nie
tig. 

15 juni 1983 1272 

29. - Strafzaken - Processen-verbaal 
van de terechtzitting die melding maken 
van de kosten voor het verhoor van een 
getuige doch niet van diens eedaflegging 
- Nietigheid van de rechtspleging. 

Wanneer de processen-verbaal van een 
terechtzitting in correctionele zaken mel
ding maken van de voor het verhoor van 
een getuige gemaakte kosten, doch uit 
geen enkel gedingstuk blijkt dat een ge
tuige is verschenen en de eed heeft afge
legd, is de rechtspleging nietig. 

29 juni 1983 1343 
Afde!ing 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI 

TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 

VERK!EZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK V. - Borgstelling 

HOOFDSTUK VI. - Douane en accijn
zen 

HOOFDSTUK VII. - Onwettige hechte
nis 

HOOFDSTUK I 

AANHOUDING 

1. - Bevel tot aanhouding - Bevesti
ging - Inzage van het dossier door de 
verdachte of zijn advocaat verboden. 

Inzage van het dossier door de ver
dachte of zijn advocaat in de tijd tussen 
het aanhoudingsbevel en de bevestiging 
daarvan is bij de wet verboden. (Artt. 4 
en 5 Wet Voorlopige Hechtenis 20 april 
1874.) 

4 mei 1983 1100 

2. - Bevel tot aanhouding - Bevesti
ging - Redengeving. 

Overeenkomstig de artt. 2 en 4 Wet 
Voorlopige Hechtenis 20 april 1874 is re
gelmatig met redenen omkleed het ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat het bestaan van ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden, die de 
openbare veiligheid raken en eigen zijn 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, afleidt uit de bekentenissen 
van de verdachte in verband met de on
regelmatige verrichtingen, de uiterst be
langrijke geldsommen die ermee ge
moeid zijn, de noodwendigheden van het 
onderzoek en het gevaar dat de ver
dachte zich aan het gerecht zou onttrek
ken. 

4 mei 1983 1102 

3. - Bevel tot aanhouding - Vereiste 
vermeldingen. 

Het bevel tot aanhouding moet de op
gave bevatten van de feiten waarvoor 
het bevel wordt verleend, met de vermel
ding van de wetten die bepalen dat die 
feiten misdaden of wanbedrijven zijn. 
(Art. 96 Sv.) 

15 juni 1983 1269 
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4. - Betekening van het bevel tot aan

houding Vormvoorschriften van 
art. 97 Sv. - Niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven. 

De vormvoorschriften van art. 97 Sv. 
voor de betekening van het bevel tot 
aanhouding zijn noch substantieel noch 
voorgeschreven op straffe van nietigheid; 
het verzuim daarvan en met name het 
niet-vermelden van de dagtekening op 
het aan de verdachte afgegeven afschrift 
van het aanhoudingsbevel brengt slechts 
nietigheid van de betekening en onwet
tigheid van de door de rechter bevolen 
aanhouding mee als daardoor het recht 
van verdediging is miskend of de aan
houd willekeurig is geworden. 

18 augustus 1983 1364 

5. - Bevel tot aanhouding - Redenge
ving. 

Naar recht met redenen omkleed is 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat een bevel tot aanhouding 
bevestigt op grond dat de verdachte op
zettelijk de goede gang van het onder
zoek belemmert door geen gevolg te ge
ven aan de oproepingen, en dat er 
ernstige redenen bestaan om te vrezen 
dat de verdachte, zo hij in voorlopige 
vrijheid zou worden gesteld, zich aan het 
gerecht zal onttrekken en het onderzoek 
opnieuw zal belemmeren, meer bepaald 
door afspraken te maken met mededa
ders of medeplichtigen die nog moeten 
worden ondervraagd. Ret arrest stelt al
dus gegevens vast die eigen zijn aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte en die ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden opleveren welke de 
openbare veiligheid raken. 

18 augustus 1983 1364 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

6. - Aanhoudingsbevel - Cassatiebe
roep - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Een aanhoudingsbevel, dat onderwor
pen is aan het toezicht dat de onder
zoeksgerechten uitoefenen wanneer zij 
uitspraak doen over de bevestiging ervan 
met toepassing van art. 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis, kan niet worden beschouwd 
als een in laatste aanleg gewezen rech
terlijke beslissing in de zin van art. 407 
Sv.; een cassatieberoep tegen een derge
lijk aanhoudingsbevel is dus niet ontvan
kelijk. 

9 maart 1983 844 

7. - Onderzoeksgerechten - Toezicllt 
van die gerecllten bij de bevestiging van 
een bevel tot aanhouding. 

Bij de bevestiging van een bevel tot 
aanhouding, overeenkomstig art. 4 wet 
20 april 1874, zijn de onderzoeksgerech
ten verplicht de wettigheid van dit bevel 
na te gaan; bij die gelegenheid moeten 
zij onder meer onderzoeken of de ver
dachte, vooraleer hij voorlopig werd aan
gehouden, door de onderzoeksrechter 
werd ondervraagd, of er voldoende schuld
aanwijzingen waren, of het bevel tot 
aanhouding tot stand is gekomen en 
werd afgeleverd bij de aanhouding of 
uiterlijk binnen vierentwintig uren 
conform art. 7 Gw., of voldaan is aan de 
eisen door art. 1, eventueel door art. 2, 
van de wet gesteld voor het verlenen van 
een bevel tot aanhouding en of, op het 
ogenblik van de bevestiging, aan die ver
eisten nog steeds is voldaan; bij de 
controle van dit laatste punt moeten zij 
ook rekening houden met het resultaat 
van de onderzoeksverrichtingen die se
dert de aanhouding zijn geschied en met 
hun weerslag onder meer op de schuld
aanwijzingen met betrekking tot het aan 
de verdachte ten laste gelegde feit en op 
de kwalificatie van dat feit. 

29 maart 1983 920 

8. - Onderzoeksgerechten - Bevoegd
heden van die gerechten bij de bevesti
ging van een bevel tot aanhouding. 

Het staat aan de onderzoeksgerechten, 
die oordelen het bevel tot aanhouding te 
moeten bevestigen, dit aan te vullen of, 
bij een wijziging van de oorspronkelijke 
kwalificatie van de feiten, andere motie
ven aan te voeren om de wettigheid er
van te verzekeren; die gerechten kun
nen, wanneer het bevel wettig is, vol
staan met de bevestiging ervan zonder 
verdere motivering behalve in het geval 
dat door het openbaar ministerie, de 
aangehoudene of zijn raadsman een 
. conclusie is neergelegd. 

29 maart 1983 920 

9. - Onderzoeksgerechten Bevesti-
ging van een bevel tot aanhouding -
Motivering van de beslissing. 

Het staat aan de onderzoeksgerechten, 
die oordelen het bevel tot aanhouding te 
moeten bevestigen, dit aan te vullen of, 
bij een wijziging van de oorspronkelijke 
kwalificatie van de feiten, andere motie
ven aan te voeren om de wettigheid er
van te verzekeren; die gerechten kun
nen, wanneer het bevel wettig is, vol
staan met de bevestiging ervan zonder 
verdere motivering behalve in het geval 
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dat door het openbaar ministerie, de 
aangehoudene of zijn raadsman een 
conclusie is neergelegd. 

29 maart 1983 920 

10. - Onderzoeksgerechten Beslis-
sing inzake de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding - Procedure. 

Op het ogenblik dat de onderzoeksge
rechten, krachtens art. 4 van de wet op 
de voorlopige hechtenis, moeten beslis
sen over het bevestigen van het bevel tot 
aanhouding zijn zij geenszins gehouden 
door het « overeenkomstig advies • waar
van in art. 1, derde lid, van die wet ge
wag wordt gemaakt, aangezien dat ad
vies enkel geldt voor de onderzoeksrech
ter die de verdachte in vrljheid zou 
willen Iaten. 

29 maart 1983 920 

11. - Hoger bel'Oep tegen de beslis
sing waarbij het bevel tot amlhouding 
wordt bevestjgd - Bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling oak al 
zou de beroepen beschikking van de 
madkamer nietig zijn. 

Op het hager beroep van de verdachte 
tegen de beschikking van de raadkamer 
die het bevel tot aanhouding bevestigt, is 
de kamer van inbeschuldigingstelling be
voegd om, binnen de termijn bepaald bij 
art. 20, zevende lid, van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
het bevel tot aanhouding te bevestigen, 
ongeacht of de beroepen beschikking 
van de raadkamer nieti.g is of niet. 

20 juli 1983 1360 

HOOFDSTUK HI 
HANDHAVING 

12. - Niet-inaclltneming van de te.r
mijnen van de artt. 217 en 219 Sv. - Ge
volgen daarvan op de hechtenis van de 
verdachte. 

De bij de artt. 217 en 219 Sv. gestelde 
termijnen betreffende de procedure van 
inbeschuldigingstelling zijn niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven; 
niet-inachtneming ervan Ievert aileen
dan een grand op voor de invrijheidstel
ling van de gehechte verdachte, wanneer 
ze een aante.sting is van diens recht om 
in vrijheid te worden gesteld zodra de 
handhaving van de hechtenis niet meer 
redelijk is. 

29 september 1982 160 

13. - Handhaving van de hechtenis -
Geldigheid van het bevel tot aanhouding 
niet meer te betwisten. 

Het onderzoeksgerecht behoeft zich, 
wanneer het te beslissen heeft over de 
handhaving van de voor!opige hechtenis, 
niet meer uit te spreken over de gel
digheid van het bevel tot aanhouding. 
(Art. 5 Wet Voodopige Hechtenis 20 april 
1874.) 

24 november 1982 416 

14. - Handhaving van de hechtenis -
Wet 20 ap.ril 1874, al't. 4 -- ll;lo#vering. 

Dat de vermelde gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, ernstige of uitzonderlijke om· 
standigheden opleveren, die dermate de 
openbare vei!igheid raken dat de voorlo· 
pige hechtenis moet worden gehand
haafd, wordt niet nauwkeurig omschre
ven door het arrest dat de beschikking 
van de raadkamer tot voorlopige invrij
heidstelling van de verdachte wijzigt, 
enkel op grand dat uit het onderzoek 
blijkt dat in groep drugs zijn gebruikt, 
dat de waning van de verdachte diende 
als ontmoetingsplaats om er drugs te ge
bruiken, dat de inlichtingen over de ze· 
delijkheid van de verdaehte kennelijk 
bezwarend zijn en dat zijn invrijheidstel
ling in de huidige stand van de rechts
p!eging zeker gevaren zou inhouden 
voor het normale ver!oop van die rechts
pleging. 

15 december 1982 514 

15. - Ha.ndhaving van de hecbtenis
Wet Voo.rlopige Hechtenis, 20 april 1874, 
art. 5 - Omstandigheden waardooz· de 
openbare veiligheid in het ged.rang komt 
- Redengeving - Begrip. 

Aileen op grond dat de verdachte zijn 
deelneming aan de hem ten laste ge
legde feiten heeft toegegeven, dat die fei
ten bijzonder ernstig zijn en bovendien 
in gewapende bende zijn gepleegd, dat 
die gegevens samen met de omstandig
heid dat de verdachte voordien voor ge
lijkaardige feiten is veroordeeld, een ge
vaar!ijke persoonlijkheid kenmerken, 
kan de rechter niet beslissen dat er ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
zijn die dermate de openbare veiligheid 
raken dat zij de handhaving van de voor
lopige hechtenis noodzakel.ijk maken. 

22 december 1982 546 

16. - Handhaving van de hechteni~ -
Wet Vool'iopige Hechtenis, 20 april 18?4, 
art. 5 - Omstandigheden waal'door de 
openbare veiligheid in het geclrang komt 
- Redengeving - Begdp. 

Aileen op grond dat de feiten ernstig 
zijn en de verdachte als een gevaarlijke 
persoonlijkheid kenmerken, gelet op de 
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aanzienlijke bedragen en op de diefstal 
in gewapende bende, waaraan hij zijn 
deelneming heeft toegegeven, kan de 
rechter niet beslissen dat er ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden zijn die 
dermate de openbare veiligheid raken 
dat zij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk maken. 

22 december 1982 547 

17. - Tlerzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Wet op de voorlopige 
hechtenis, art. 7, derde lid - Verplichting 
te beslissen binnen vijf dagen - Draag
wijdte. 

De termijn van vijf dagen, bepaald bij 
art. 7, derde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis 20 april 1874, waarbinnen over het 
verzoek tot invrijheidstelling uitspraak 
moet worden gedaan, is niet voorge
schreven op straffe van nietigheid; het 
niet in acht nemen van die termijn heeft 
niet tot gevolg dat de rechters van het 
verzoek outlast zijn of dat de voorlopige 
hechtenis een einde moet nemen. 

1 februari 1983 722 

18. - Hoger beroep tegen een bescbik
king tot bandbaving van de voorlopige 
becbtenis - Verschijning voor de kamer 
van inbescbuldigingstelling - Door de 
griffier aan de raadsman van de ver
dacbte te geven bericbt - Geen bericbt 
of onregelmatig bericbt - Gevolgen. 

In geval van hager beroep tegen een 
beschikking tot handhaving van de voor
lopige hechtenis is het door de griffier te 
geven bericht van plaats, dag en uur van 
verschijning voor de kamer van inbe
schuldigingstelling niet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid; ontstentenis of 
onregelmatigheid van dat bericht kan 
slechts tot vernietiging van de rechtsple
ging leiden indien daardoor het recht 
van verdediging is miskend. (Art. 5 wet 
20 april 1874.) 

2 rnaart 1983 823 

19. - Hoger beroep tegen een bescbik
king tot bandbaving van de voorlopige 
bechtenis - Verscbijning voor de kamer 
van inbescbuldigingstelling - Do01· de 
griffier aan een van de raadslieden van 
de verdacbte te geven bericbt - Geen 
bericht of onregelmatig bericht - Tler
zuim of onregelmatigbeid niet aange: 
voe1·d door verdachte - Geen misken
ning van bet recbt van verdediging. 

Niettegenstaande het ontbreken of de 
onregelmatigheid van het door de grif
fier aan een van de twee raadslieden van 
de verdachte te geven bericht van plaats, 
dag en uur van de verschijning voor de 

kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep wordt het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging niet miskend door de kamer die, 
buiten de aanwezigheid van een van de 
twee raadslieden van de verdachte, uit
spraak doet op het boger beroep tegen 
een beschikking van de raadkamer tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
wanneer het arrest erop wij st dat noch 
de verdachte, noch zijn andere raadsman 
op de terechtzitting waarop de zaak is 
verdaagd, de onregelmatigheid van de 
rechtspleging hebben aangevoerd en dat 
die andere raadsman het verweer van de 
verdachte in elke stand van het geding 
regelmatig heeft vooreedragen. 

2 maart 1983 823 

20. - Onderzoeksgerechten Wet 
20 april 1874, art 5 - Bepaling enkel 
toepasselijk op de bandbaving van de 
voo1·lopige bechtenis en niet op de beves
tiging 1ran bet bevel tot aanlwuding. 

De bepalingen van art. 5 van de wet 
op de voorlopige hechtenis hebben ten 
aanzien van de onderzoeksgerechten en
kel betrekking op de handhaving van de 
hechtenis en niet op de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding. 

29 maart 1983 920 

21. - Handbaving - Recht op vergoe
ding - Vrijheidsberoving strijdig met 
art. 5 Europees Verdrag Recllten van de 
Mens - Beoordeling - Artikel 27, § 1, 
van de wet van 20 ap1il 187-4 op de voor
lopige becbtenis, gew. Nj art. 5 wet v.2n 
13 maart 1973 - Al'tikel 5-5 van llet Ver
drag. 

Het gerecht, waarbij een vordering tot 
vergoeding is ingesteld door een persoon 
die beweert van zijn vrijheid te zijn be
roofd geweest in omstandigheden die 
strijdig zijn met de bepalingen van 
art. 5.1.c Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, client bij zijn beoordeling reke
ning te houden met alle omstandigheden 
van de zaak, zoals ze zich ten tijde van 
·de aanhouding en de vrijheidsberoving 
hebben voorgedaan, daaronder begrepen 
de eigen verklaringen en gedragingen 
van betrokkene. 

17 juni 1983 1287 

22. - Voorziening van de procureur
generaal bij bet hof van beroep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
er geen gmnd bestaat tot bandbaving 
van de voorlopige hecbtenis van de ver
dachte - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 
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Niet ontvankelijk bij gebrek aan be

lang is de voorziening van de procureur
generaal bij het hof van beroep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
er geen grond bestaat tot handhaving 
van het tegen de verdachte verleende be
vel tot aanhouding. 

22 juni 1933 1306 

23. - Handhaving van de hechtenis -
Redengeving. 

Niet naar recht met redenen omkleed, 
als vereist door art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat de hand
having van de voorlopige hechtenis 
slechts · verantwoordt door de uitzonder
lijke ernst van de feiten en het gevaar 
voor collusie en door de overweging dat 
een invrijheidstelling onverenigbaar is 
met de behoeften van het onderzoek, 
zonder de ernstige en uitzonderlijke om
standigheden, die eigen zijn aan de zaak 
of de persoonlijkheid van verdachte en 
die de openbare veiligheid raken, nauw
keurig te omschrijven. 

18 augustus 1983 1363 

HOOFDSTUK IV 
UITLEVERING 

HOOFDSTUK V 

BORGSTELLING 

HOOFDSTUK VI 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 

ONWETTIGE HECHTENIS 

24. - Vordering tot vergoeding ge
grond op art. 27 Wet Voorlopige Hechte
nis - Onderzoek van haar grondslag -
Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter die de grondslag moet on
derzoeken van een rechtsvordering tot 
vergoeding, als bedoeld in art. 27 Wet' 
Voorlopige Hechtenis, kan nagaan of een 
vrijheidsberoving wettig is overeenkom
stig de regels van het nationaal recht of 
de regels van het internationaal recht; 
hij stelt zich niet in de plaats van de 
jeugdrechter als hij onderzoekt of, over
eenkomstig art. 53 Jeugdbeschermings
wet 8 april 1965, de gevangenhouding in 
een huls van arrest gerechtvaardigd was 
door de feitelijke onmogelijkheid een 

particulier of een instelling te vinden die 
de minderjarige dadelijk kon opnemen. 

18 november 1982 368 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 

1. - Art. 29 wetten op het gerechtelijk 
akkoord - Draagwijdte. 

Art. 29 van de op 29 sept. 1946 gecoiird. 
wetten op het gerechtelijk akkoord be
paalt enerzijds, in zijn eerste lid, dat de 
homologatie het akkoord verbindend 
maakt voor alle schuldeisers, en ander
zijds, in zijn tweede lid, 2°, dat het geen 
uitwerking heeft met betrekking tot de 
schuldvorderingen gewaarborgd door 
voorrecht, hypotheek of pandgeving; in 
die tekst wordt geen onderscheid ge
maakt tussen de schuldvorderingen die 
gewaarborgd zijn door een algemeen 
voorrecht op de roerende goederen en 
die welke gewaarborgd zijn door een bij
zonder voorrecht. 

4 november 1982 326 

2. - Gerechtelijk akkoord - Schuld
vordering die door een algemeen voor
recht op de roerende goederen is ge
waaz•borgd - Blijft rente opbrengen na 
de homologatie van het gerchtelijk ak
koord. 

Noch de artt. 5, 29, tweede lid, 2°, van 
de op 25 sept. 1946 gecoiird. wetten op 
het gerechtelijk akkoord, noch art. 184 
Handelsvennootschappenwet, noch art. 
451 Kh. worden geschonden door het 
vonnis dat beslist dat een schuldvorde
ring, die gewaarborgd is door een alge
meen voorrecht op de roerende goede
ren, rente blijft opbrengen na de homolo
gatie van een gerechtelijk akkoord. 

4 november 1982 326 

3. - Voorrechten - Sluiting van on
dernemingen - Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers- Be
taling van voordelen bepaald in art. 2 
wet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling 
van het Fonds in de rechten van de 
werknemer - Voorrecht van de werkne
mer en van het Fonds - Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers 
dat in de rechten treedt van de werkne
mer aan wie het voordelen, bepaald in 
art. 2 wet 30 juni 1967, heeft betaald, kan 
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de werknemer zijn rechten, voor wat 
hem nog verschuldigd blijft, bij voorrang 
boven het Fonds uitoefenen. (Art. 8 wet 
30 juni 1967 .) 

G december 1982 478 

4. - Voorrechten - Sluiting van on
dernemingen - Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers - Be
taling van voordelen bedoeld b1j art. 2 
wet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling 
van het Fonds in de rechten van de 
werknemer - Samenloop van het voor
recllt van de werknemer voor het saldo 
van het hem verschuldigde bedrag en 
Fan het voorrecht van het Fonds Foor 
het aan de werknemer betaald bedrag -
Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van S!uiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers, dat 
in de rechten treedt van de werlmemer 
aan wie het een dee! van de bedragen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 heeft 
betaald, kan de werknemer zijn rechten, 
voor wat hem nog verschuldigd blijft, bij 
voorrang boven het Fonds uitoefenen. 
(Art. 8 wet 30 juni 1967.) 

23 december 1982 555 

5. - Voorrechten - Sluiting van on
dernemingen - Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval Fan Sluiting van Onder
nemingen Ont~lagen Werknemers - Be
taling Fan voordelen bedoeld in art. 2 
wet van 30 juni 1967 - Indeplaatsstel
ling van het Fonds in de mchten Fan de 
werknemer - Voorrecht van de werkne
mer voor het hem verschuldigde saldo 
en vo01recht van het Fonds voor het aan 
de werknemer betaalde bedrag - Rang. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de werknemer, hem verleend 
door art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat in de rechten treedt van de werkne
mer aan wie het een dee! van de bedra
gen, bedoeld in art. 2 wet van 30 juni 
1967, heeft betaald, kan de werknemer 
zijn rechten, voor wat hem nog verschul
digd blijft, bij voorrang hoven het Fonds 
uitoefenen.. (Art. 8 wet van 30 juni 1967 .) 

27 januari 1983 712 

6. - Voorrechten en hypotheken op 
zeeschepen - Voorrecht op het schip, op 
de vracht en op het toebehoren -
Schuldvordering voortspruitende uit over
eenkomsten of handelingen door de ka
pitein gesloten of verricht - Wetboek 
van Koophandel, boek II, titel I, arti
kel 23, §I, if'. 

Overeenkomstig art. 23, § 1, 5°, Zee
wet zijn aileen bevoorrecht op het schip, 
op de vracht verdiend gedurende de reis 
tij dens welke de bevoorrechte schuldvor
dering is ontstaan, en op het toebehoren 
van het schip en van de vracht, sedert de 
aanvang van de reis ontstaan, de schuld
vorderingen voortspruitende uit overeen
komsten of handelingen, door de kapi
tein krachtens zijn wettelijke bevoegdhe
den buiten de thuishaven gesloten of 
verricht en noodzakelijk tot het behoud 
van het schip of tot de voortzetting van 
de reis; bij het beoordelen of de kapitein 
binnen zijn wettelijke bevoegdheid heeft 
gehandeld, dient rekening gehouden te 
worden met het voorschrift dat, wanneer 
de eigenaars of hun gevolmachtigden 
zich ter plaatse bevinden, de kapitein, 
zonder hun bijzondere toestemming, het 
schip niet mag Iaten herstellen, geen zei
len, touwen en andere voorwerpen voor 
het schip mag aankopen. 

20 mei 1983 1159 

7. - Voorrechten en hypotheken op 
zeeschepen - Voorrecht op het schip, op 
de vracht en op het toebehoren - Sleep
kosten - Geen voorrecht - Wetboek 
van Koophandel, hoek II, titel I, arti
kel 23, § I, 1°. 

Art. 23, § I, 1°, Zeewet voorziet niet in 
een voorrecht voor de sleepkosten; de 
sleepbootonkosten kunnen niet met ha
vengelden gelijkgesteld worden. 

20 mei 1983 1159 

8. - Sommen en waarden bij voor
recht aan de getroffenen toegewezen we
gens de door een motorrijtuig veroor
zaakte schade - Faillissement van de 
verzekeraar - Gevolg wat betreft de 
uitoefening van het voorrecht. 

Het voorrecht waarin art. 15, § 1, 
W.A.M.-wet voorziet, wordt uitgeoefend 
op de sommen en waarden bedoeld in 
deze wettelijke bepaling en hangt niet af 
van de datum van het faillissement van 
de verzekeringsmaatschappij en even
min van de datum van inning van die 
bedragen door de curator. 

16 juni 1983 1281 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Algemene 
begrippen. Voorziening in het belang 
van de wet zie : Cassatie, 
HOOFDSTUK III 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Mdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 
§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 

voor cassatieberoep. 
Mdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatiebe-

Mdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het casstieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe

roep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas

satieberoep is ingesteld. 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 
Mdeling 5. Mstand. 
Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
Mdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Mdeling 3. - Vormen. 
Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Mdeling 5. Mstand. 
Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

§ 2. ~oees1issingen in feite en in rechte. HOO~DSTUK V: - Strafzaken 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas- Mdelmg 1. -;- E1sers en verweer~ers. 

satieberoep is ingesteld. Onderafdelmg 1. - Strafvordermg. 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre- § 1. Beklaagde en verdachte. 

den. § 2. Openbaar ministerie en vervol-
Mdeling 5. - Mstand. gende partij ... 
Mdeling 6. - Registratie en zegel. § 3. BurgerrechtehJke aansprakelijke. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Mdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 
§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe- I 

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 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. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 

3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
voor cassatieberoep. § 1. Duur, begin en einde. 
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§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

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 onmid-

dellijk vatbaar voor cassatie. 
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Mdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

cassatieberoep. 
Mdeling 5. - Mstand. 
Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Mdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Mdeling 3. - Vormen. 
Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Mdeling 5. - Mstand. 
Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad 
van State 

HOOFDSTUK I 
§ 3. Vorm en termijn voor memories (INLEID!NG) ALGEMENE BEGRIPPEN. 

en stukken. . . . VOORZIENING IN HET BELANG VAN DE 
§ 4. Te voegen stukken (blJ cassatlebe- WET - ZIE: CASSATIE, HOOFDSTUK II 

roep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas

satieberoep 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. 

Mdeling 5. - Mstand. 
§ 1. Strafvordering. 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Mdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Mdeling 3. - Vormen. 

HOOFDSTUK II 

BELASTINGZAKEN 

Mdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 
voor cassatieberoep. 

Mdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

1. - Vorm - Gemeente- en provincie
helastingen - Directe gemeentebelastin
gen - Voorziening ingesteld door een 
gevolmachtigde, zelfs advocaat, tegen 
een beslissing van de bestendige deputa
tie van een provincieraad - Volmacht te 
hechten aan de voorziening of ter griffie 
van het Hoi neer te Jeggen binnen de bij 
art. 420bi~. tweede lid, Sv. hepaalde ter
m~;n. 

Wanneer, inzake directe gemeentebe
lastingen, de voorziening tegen de beslis

_sing van de bestendige deputatie van 
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een provincieraad wordt ingesteld door 
een gevolmachtigde, zelfs advocaat, moet 
de volmacht worden gehecht aan de ver
klaring van voorziening of ter griffie van 
het Hof worden neergelegd binnen de bij 
art. 420 his, tweede lid, Sv. bepaalde ter .. 
mijn. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 
22 juni 1865; art. 13 wet 5 juli 1871; 
art. 16 wet 22 juni 1877 .) 

17 december 1982 530 

2. - Vorm - Gemeente- en provincie
belastingen Voorziening ingesteld 
door een gevolmachtigde, zelfs advocaat, 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad - Vol
macht - Begrip. 

Wanneer, inzake directe gemeentebe
lastingen, de voorziening tegen de beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad is ingesteld door een 
gevolmachtigde, zelfs advocaat, moet uit 
de volmacht die gehecht is aan de ver
klaring van voorziening of ter griffie van 
het Hof is neergelegd binnen de bij 
art. 420 his, tweede lid, Sv. bepaalde ter
mijn, blijken dat op het ogenblik van het 
instellen van de voorziening de gevol
machtigde houder was van een schrifte
lijke bijzondere volmacht om namens 
eiser cassatieberoep in te stellen. (Art. 4 
wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; 
art. 13 wet 5 juli 1871; art. 16 wet 22 juni 
1877.) 

17 december 1982 530 

3. - Directe belastingen Opgave in 
het verzoekschrift van de geschonden 
wettelijke bepalingen - Ontvankelijk
heid van het cassatieberoep - Vereisten. 

Niet ontvankelijk inzake directe belas
tingen is het cassatieberoep waarin de 
opgave niet voorkomt van de wettelijke · 
bepalingen die zouden geschonden zijn. 
(Art. 289 W.I.B., gew. bij art. 48 wet van 
3 nov. 1976.) 

24 fe bruari 1983 811 

§ 2. Vorm en termijn van betekening · 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. 

Afdeling 6. 

Afstand. 

Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III 

BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 

4. - Burgerlijke zaken - Persoon 
door wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Vordering ingesteld tegen de 
vennoten ut singuli van een onregelma
tige vennootschap onder een gemeen
schappelijke naam - Voorziening door 
de vennoten in die hoedanigheid inge
steld - Ontvankelijke voorziening. 

Wanneer een vordering is ingesteld te
gen de vennoten ut singuli van een on
regelmatige vennootschap onder een ge
meenschappelijke naam en dezen, zowel 
in eerste aanleg als in hoger beroep, in 
dezelfde hoedanigheid in de zaak zijn ge
bleven, is de voorziening door diezelfde 
vennoten in dezelfde hoedanigheid rechts
geldig ingesteld en kan de oorspronke
lijke eiser niet opwerpen dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is. 

9 september 1982 51 

5. - Burgerlijke zaken Personen 
bevoegd om cassatieberoep in te stellen 

Openbare instelling met beperkte 
rechtspersoonlijkheid 

Een openbare instelling met beperkte 
rechtspersoonlijkheid is bevoegd om cas
satieberoep in te stellen tegen een rech
terlijke beslissing die haar een ruimere 
rechtspersoonlijkheid toekent. (Impli
ciet.) 

24 januari 1983 689 

6. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Onsplitsbaar geschil - Voorziening niet 
gericht tegen aile partijen met strijdig 
belang - Niet ontvankelijk cassatiebe-

§ 9. Allerlei. . roep. 
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In een onsplitsbaar geschil is, in bur· 

gerlijke zaken, niet ontvankelijk het cas· 
satieberoep dat niet is gericht tegen aile 
partijen in de bestreden beslissing wier 
belang strijdig is met dat van de eiser. 
(Artt. 31 en 1084 Ger.W.) 

7 april 1983 924 

§ 2. Gevolgen van niet·ontvankelijk· 
heid t.a.v. een partij. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe· 
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

7.- Faillissement gesloten wegens on· 
toereikend actief - Schorsing van de ten· 
uitvoerlegging van het vonnis gedu· 
rende een maand - Betekening van het 
cassatieberoep aan de curator gedurende 
die termijn. 

Wanneer een faillissement gesloten 
wordt wegens ontoereikend actie£ en, 
krachtens art. 536 Faillissementswet, de 
tenuitvoerlegging van het vonnis gedu· 
rende een maand wordt geschorst, kan 
een cassatieberoep gedurende die ter· 
mijn aan de curator van het faillisse· 
ment rechtsgeldig worden betekend. 

16 juni 1983 1279 

8. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Cassatieberoep ingediend meer dan drie 
maanden na de betekening van het be· 
streden arrest aan de verweerster op het 
adres van de vereffening in Belgie -
Cassatieberoep te Jaat ingesteld. 

In burgerlijke zaken is, behoudens af· 
wijkende bepaling of overmacht, te laat 
ingesteld het cassatie beroep dat tegen 
een eindbeslissing op tegenspraak door 
de eiser, een vennootschap met vereffe· 
ningszetel in Belgie, is ingesteld en ter 
griffie van bet Hof is neergelegd na het 
verstrijken van drie maanden te rekenen 
van de betekening van de beslissing aan 
die vereffeningszetel. (Artt. 1073, 1078 
en 1079 Ger.W.) 

23 juni 1983 1315 

9. - Burgerlijke zaken Termijn -
Betekening van het bestreden arrest aan 
de verweerster, tegelijkertijd gedaan 
overeenkomstig de verschillende wijzen 
waartussen de verweerster kon kiezen, 
terwijl de aan de geadresseerde ver· 
Jeende termijn om zich in cassatie te 
voorzien voor elk van die wijzen ver· 
schillend is - Langste bij de wet voor
geschreven termijn. 

Luidens art. 42, 7°, Ger.W. worden de 
betekeningen van de akten van rechtsple· 
ging aan een vennootschap in vereffening 

gedaan hetzij op de maatschappelijke ze· 
tel, hetzij op de woonplaats van een der 
vereffenaars, hetzij, indien er geen veref· 
fenaar is, aan de procureur de Konings in 
wiens rechtsgebied de laatste maatschap· 
pelijke zetel gevestigd was; wanneer de 
partij die betekent de betekening tegelij· 
kertijd doet op de verschillende wijzen 
waartussen zij kan kiezen en de aan de 
geadresseerde verleende termijn om zich 
in cassatie te voorzien voor elke wijze 
verschillend is, kan het cassatieberoep 
rechtsgeldig worden ingesteld binnen de 
langste bij de wet voorgeschreven ter· 
mijn. 

23 juni 1983 1315 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 
voor cassatieberoep. 

10. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep - Definitieve beslissing 
over een punt van het gesch11 zelf -
Ontvankehjk cassatieberoep. 

Wanneer de rechter in burgerlijke za· 
ken definitief heeft beslist over een punt 
v·an het geschil zelf, is die beslissing on· 
middellijk vatbaar voor cassatieberoep. 

10 februari 1983 754 

11. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Onteigening ten algemenen nutte -
Deskundigenonderzoek - Arrest bevat 
bovendien een eindbeslissing over een 
betwist punt - Onmiddellijk cassatiebe· 
roep - Ontvankelijk cassatieberoep. 

In burgerlijke zaken is een eindbeslis· 
sing op tussengeschil waartegen onmid· 
dellijk cassatieberoep kan worden inge
steld de beslissing waarbij een hof van 
beroep, uitspraak doende over een ontei· 
gening om een militair kamp tot stand te 
brengen, na de tegenstrijdige stellingen 
van de partijen te hebben onderzocht no· 
pens het feit of bij de beoordeling van 
het voorlopig in bezit genomen goed re· 
kening moet worden gehouden met een 
gewestplan, zegt dat geen rekening kan 
worden gehouden met de bestemming 
van het voorlopig in bezit genomen goed 
volgens het plan van aanleg en de des· 
kundige opdracht geeft bij de bepaling 
van de hoedanigheid en de waarde van 
de litigieuze grond geen rekening te hou· 
den met dat plan. 

3 maart 1983 825 
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Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

12. - Vorm - Burgerlijke zaken 
Cassatieverzoekschrift niet ondertekend 
door een advocaat bij bet Hoi van Cassa
tie. 

Niet ontvankelijk is het cassatiever
zoekschrift in burgerlijke zaken dat ter 
griffie van bet Hof is neergelegd en dat 
niet is ondertekend door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie. 

17 februari 1983 771 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

13. - Vozm - Burgerlijke zaken -
Memorie van wederantwoord - Geen 
middel van niet-ontvankelijkheid opge
worpen tegen het cassatieberoep - Me
marie niet ontvankelijk. 

In burgerlijke zaken is de memorie 
van wederantwoord niet ontvankelijk 
wanneer de verweerder geen enkele 
grond van niet-ontvankelijkbeid tegen 
bet cassatieberoep heeft aangevoerd. 
(Art. 1094 Ger.W.) 

14 oktober 1982 237 

14. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Memorie van antwoord - Indiening ter 
griiiie van het Hoi na de bij art. 1093 
Ger. W gestelde termijn - Het Hoi slaat 
geen acht op die memorie van antwoord. 

In burgerlijke zaken slaat het Hof 
geen acht op de memorie van antwoord 
die ter griffie van het Hof is ingediend 
na de termijn die op straffe van verval 
bij art. 1093 Ger.W. is vastgesteld. 

25 februari 1983 811 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

15. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Middel van niet-ontvankelijkheid tegen 
het cassatiebez·oep opgeworpen en hier
uit afgeleid dat in het exploot van bete
kening en in het verzoekschriit een ver
schillende datum wordt vermeld voor de 
bestreden beslissingen inzake partijen 
- Bestreden beslissing aanwijsbaar in 
het verzoekschrift - Verwerping van de 
grand van niet-ontvankelijkheid. 

De grond van niet-ontvankelijkheid, te
gen het cassatieberoep opgeworpen en 

hieruit afgeleid dat in het exploot van 
betekening en in het verzoekschrift een 
verschillende datum worden aangegeven 
voor de bestreden beslissingen inzake 
partijen, kan niet worden aangenomen 
wanneer uit het betekende verzoek
schrift blijkt welke beslissing bestreden 
wordt. (Artt. 1079, 1080 en 1081 Ger.W.). 

4 oktober 1982 176 

16. - Burgel'lijke zaken - Voorzie
ning gericht tegen twee opeenvolgende 
arresten - Middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening in zoverre ze is 
gericht tegen het tweede arz·est, hieruit 
afgeleid dat ee11 middel slechts tegen het 
eerste arrest wordt aangevoerd - Geval 
waarin de eventuele vernietiging van het 
eerste arrest de vernietiging zou mee
brengen van het tweede arrest - Middel 
van niet-ontvankelijkheid kan niet wor
den aangenomen. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid 
dat tegen de voorziening, gericht tegen 
twee opeenvolgende arresten, wordt op
geworpen in zoverre de voorziening te
gen het tweede arrest is gericht, en dat 
hieruit is afgeleid dat een middel slechts 
tegen het eerste arrest wordt aange
voerd, kan niet worden aangenomen 
wanneer de eventuele vernietiging van 
het eerste arrest noodzakelijk moet lei
den tot vernietiging van het tweede. 

17 december 1982 524 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 

17. - Vorm - Burgerlijke zaken -
Onsplitsbaar geschil - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 1084 
Ger.W. is een geschil alleen dan onsplits
baar wanneer de gezamenlijke tenuit
voer!egging van de onderscheiden beslis
singen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk zou zijn. (Art. 31 
Ger.W.) 

7 april 1983 924 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

18. - Burgerlijke zaken - Ontvanke
lijkheid - Vereisten - Beslissing op 
een geschil tussen eiser en de betrokken 
verweerder - Begrip. 

De voorziening in cassatie is t.a.v. een 
verweerder ontvankelijk wanneer tussen 
de eiser en die verweerder voor de rech
ter in boger beroep een geschil aanhan-
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gig was en de bestreden beslissing daar- aan de griffie van het Hof is gezonden 
op uitspraak heeft gedaan, b.v. een en meer dan vijftien dagen na de beteke
geschil omtrent de hervatting van het ge- ning van de beslissing aan de betrok-
ding. kene ter griffie is ontvangen. (Art. 10 ge-

7 januari 1983 595 coord. wetten 20 feb. 1980.) 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld. 

19. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen waartegen cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Cassatieberoep na cas
satieberoep uitgesloten - Voorzieningen 
terzelfder tijd ingesteld. 

Wanneer een partij terzelfdertijd twee 
verzoekschriften tot cassatie van een en 
dezelfde beslissing ter ,griffie van het 
Hof indient, is de voorziening die laatst 
op de algemene rol is ingeschreven, niet 
ontvankelijk, tenzij de partij afstand 
doet van de eerst ingeschreven voorzie
ning. (Impliciet.) (Artt. 711, 1082, tweede 
lid, en 1085 Ger.W.) 

25 april 1983 1036 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

20. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Partij die belang heeft bij 
het cassatieberoep - Begrip. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het cassatieberoep van een partij 
tegen een beslissing die de tegen haar 
ingestelde vordering verwerpt : zulks 
blijft gelden, ook al is eiseres in cassatie 
veroordeeld in aile kosten van het hoger 
beroep, maar voert zij tegen dat beschik
kende gedeelte geen middel aan. 

21 januari 1983 
Afdeling 5. - Mstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUKIV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

681 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

21. - Dienstplicht - Termijn - Be
slissing van de Raad van Beroep voor 
Gewetensbezwaarden - Aangetekende 
brief niet aan de griffie van het Hof ge
zonden. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beslissing van de Raad van Be
roep voor Gewetensbezwaarden die niet 

25 april 1983 1050 

22. - Dienstplicht - Termijn - Be
slissing van de Raad van Beroep van Ge
wetensbezwaarden Aangetekende 
brief niet aan de griffie van het Hof ge
zonden. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beslissing van de Raad van Be
roep voor Gewetensbezwaarden die niet 
aan de griffie van het Hof is gezonden 
en meer dan vijftien dagen na de beteke
ning van de beslissing aan de betrok
kene ter griffie is ontvangen. (Art. 10 ge
coord. wetten 20 feb. 1980.) 

9 mei 1983 1113 

Afdeling 3. - Vormen. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

23. - Dienstplicht - Beslissing waar
tegen cassatieberoep kan worden inge
steld - Beslissing van de herkeurings
raad - Aanvraag om vrijstelling inge
willigd. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een dienstplichtige ingesteld tegen 
een beslissing van de herkeuringsraad, 
waarbij zijn aanvraag om vrij stelling 
van dienstplicht op lichamelijke grond 
wordt ingewilligd en hij « voorgoed on
geschikt » wordt verklaard. 

9 mei 1983 
Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6, - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

1112 

Afdeling 1. - Eisers en verweerders. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Beklaagde en verdachte. 
§ 2. Openbaar ministerie en vervol

gende partij. 

§ 3. Burgerrechtelijke aansprakelijke. 

§ 4. Burgerlijke partij. 

24. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken - Her
opening van een onderzoek wegens 
nieuwe bezwaren - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Ontvankelijke voor

.ziening - Draagwijdte. 
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De burger!ijke partij is ontvankelijk 

om zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling, niet 
aileen in zoverre dit arrest haar veroor
deelt tot schadevergoeding jegens de ver
dachte, haar verwijst in de kosten van 
de strafvordering of in de kosten van de 
burgerlijke rechtsvordering, of een an
dere beschikking bevat betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering, maar oak in 
zoverre de voorziening gericht is tegen 
de beslissing van buitenvervolgingstel
ling zelf, gewez~n ~P het v~rz~t v:'n de 
burgerlijke parhJ; d1e voorz1emng IS ont
vankelijk, zelfs als het arrest van. bu.iten
vervolgingstelling waartegen ze IS mge
steld, is gewezen nadat het reeds door 
een vorige beslissing van buitenvervol
gingstelling afgesloten onderz?f:lk, op 
vordering van het openbaar m1mstene, 
wegens nieuwe bezwaren was heropend. 

22 juni 1983 1310 

§ 5. Tussenkomende partij. 

§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Beklaagde. 

25. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerlijke rechts
vordering - Cassatieberoep van de be
klaagde tegen de beslissing waarbij het 
arrest bindend wordt verklaard voor de 
vrijwillig tussengekomen verzekeraar -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde tegen de beslissing 
waarbij het arrest bindend wordt ver
k!aard voor de vrijwillig tussengekomen 
verzekeraar. 

24 mei 1983 1173 

26. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatieberoep van de beklaagde tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen partij -
Geen geding tussen de beklaagde en het 
Fonds noch veroordeling van de be
klaagde ten voordele van dat Fonds -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

De beklaagde is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
dat vrijwillig is tussengekomen voor het 
strafgerecht, wanneer tussen het Fonds 
en de beklaagde geen geding is gevoerd 

en tegen de beklaagde geen veroordeling 
is uitgesproken ten voordele van dat 
Fonds. 

24 mei 1983 1173 
§ 12. Openbaar ministerie. 

§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

§ 14. Burger!ijke partij. 

§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 

Onderafde!ing 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

27. - Termijn - Strafzaken. 
Wanneer de rechter in strafzaken 

vroeger uitspraak doet dan de voor uit
spraak gestelde dag, en niet is aange
toond dat de beklaagde bij de uitspraak 
aanwezig was, gaat de termijn om cassa
tieberoep in te stellen slechts in op de 
datum waarop de beslissing regelmatig 
had moeten uitgesproken worden. 

12 oktober 1982 231 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). 

28. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbesclmldigingstel
ling dat het verzet van de verdachte te
gen een beschikking tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank niet ontvan
kelijk verklaart - Geen uitspraak ave,~ 
een geschil inzake bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten -- Voorzieiling van 
de verdachte v66r de eindbeslissing -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Wanneer de bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten noch voor de raadka
mer noch voor de kamer van inbeschul
digingstelling is betwist, is niet ontvan
kelijk de voorziening v66r de eindbeslis
sing tegen het arrest van de kamer van 
inbeschu!digingstel!ing dat, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk verklaart. 
(Art. 416 Sv.) 

8 september 1982 40 

29. - Tennijn - Strafzaken Geen 
eindbeslissing - Begrip. 

Niet ontvankelijk is de voorziening, in
gesteld v66r de eindbeslissing, tegen het 
vonnis van de correctionele rechtbank, 

_in hoger beroep gewezen, en dat, zonder 
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uitspraak te doen over een geschil in
zake bevoegdheid, bepaalde hogere be
roepen aanneemt, de beslissing van de 
eerste rechter vernietigt, verklaart de 
zaak aan zich te trekken en de beoorde
ling over de grond ervan naar een latere 
terechtzitting verwijst. (Art. 416 Sv.) 

19 oktober 1982 269 
30. - Termijn - Strafzaken - Bur

gerUjke rechtsvordering - Beklaagde bij 
verstek veroordeeld - Cassatieberoep 
van de burgerlijke partij - Ontvanke
lijkheidsvereisten. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen de beklaagde die jegens 
haar tot schadevergoed.ing bij verstek is 
veroordeeld, is niet ontvankelijk indien 
het is ingesteld tijdens de gewone verzet
termijn van de beklaagde. (Art. 413, 
derde lid, Sv.) 

16 november 1982 362 

31. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beklaagde bij 
verstek veroordeeld - Cassatieberoep 
van de burgerlijke partij tegen de bur
gerrecbtelijk aansprakelijke part1j -
Ontvankelijkbeidsvereisten. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen de beslissing waarbij de be
klaagde bij verstek en de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij op tegenspraak 
wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk, 
zowel t.a.v. de ene als t.a.v. de andere 
partij, indien het is ingesteld binnen de 
gewone verzettermijn van de beklaagde. 
(Art. 413, derde lid, Sv.) 

16 november 1982 362 

32. - Term1jn - Strafzaken - Vonnis 
waarbij, overeenkomstig Taalwet Ge
rechtszaken 15 .funi 1935, de verwijzing 
naar een anderstalig rechtscollege wordt 
bevolen - Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk cassatie
bemep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
in st.rafzaken, v66r de eindbeslissing in
gesteld tegen een vonnis dat, overeen
komstig Taalwet Gerechtszaken 15 juni 
1935, de verwijzing naar een anderstalig 
rechtscollege beveelt. (Art. 416 Sv.) 

8 februari 1983 744 

§ 3. Eindbeslissing. 

33. - Termijn - Strafzaken - Beslis
sing waarbij de zaak tot een Iatere zit
ting wordt uitgesteld. 

Niet ontvanklijk is het cassatieberoep 
v66r de eindbeslissing, tegen een beslis- . 

sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij die, op een vorde
ring tot wederopneming, enkel beslist de 
zaak voor onbepaalde tijd te verdagen. 
(Art. 461 Sv.) 

3 november 1982 320 

4. Geen eindbeslissing, tach onmid
dellijk vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 

34. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbescbuldigingstel
Jing waarbij bet boger beroep van de 
verdachte tegen de bescbikldng van de 
J·aadkamer tot verwijzing naar de correc
tionele rechtbank ontvankelijk, maar 
niet gegrond wordt verklaa.l'd - Geen 
geschil inzake bevoegdheid - Niet ont
vankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij geen uit
spraak wordt gedaan over een geschil 
inzake bevoegdheid, maar ontvankelijk 
en niet gegrond wordt verklaard het ha
ger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer tot afwij
zing van een exceptie van aanhangigheid 
en verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank. 

30 maart 1983 923 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Duur, begin en einde. 

§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 

35. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke recbtsvordering - Incidenteel 
geschil inzake de prejudicii:He aard van 
een vraag - Uitstel door bet strafge
recht van de uitspraak tot de definitieve 
beslissing van bet arbeidsgerecht - On
middellijk cassatieberoep tegen die be
s!issing - Wetboek van Strafvordering, 
art. 416 - Niet ontva.nkelJjk cassatiebe
roep. 

Ingevolge art. 416 Sv. is niet onmiddel
lijk ontvankelijk het casatieberoep tegen 
een vonnis van de correctionele recht
bank, dat, uitspraak doende over een in
cidenteel geschil inzake de a! dan niet 
prejudiciiile aard van de vraag of het on
geval van de burgerlijke partij een ar
beidsongeval dan wei een ongeval op de 
weg naar en van het werk was, de uit
spraak over de burgerlijke rechtsvorde
ring uitstelt tot de definitieve beslissing 
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van de arbeidsrecbter aan wie die vraag 
was voorgelegd. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

17 november 1982 364 

36. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Schade be
staande uit verscheidene elementen -
Vonnis dat definitief uitspraak doet ·aver· 
bepaalde elementen en de uitspraak voor 
het overige uitstelt - Geen bevoegd
heidsgeschil - Voorziening v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijke voor
zienirlg. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een vonnis dat, zonder te beslissen over 
een bevoegdheidsgescbi!, definitief uit
spraak doet over bepaalde elementen 
van de schade en de uitspraak voor het 
overige uitstelt, zelfs indien de eiser van 
zijn voorziening afstand heeft gedaan in 
zoverre zij betrekking heeft op de beslis
sing tot uitstel. 

15 december 1982 511 

§ 13. Eindbeslissing. 

§ 14iGeen eindbeslissing, maar onmid
dellijk vatbaar voor cassatie. 

37. - Termijn - Strafzaken - Be
klaagde bij verstek en Gemeenschappe
Jijk Motorwaarborgfonds op tegenspraak 
in solidum vei"oordeeld om schadevergoe
ding te betalen aan de burgerlijke par
tijen - VoonJening van het Gemeen
schappelijk Motol'waarborgfonds tijdens 
de gewone verzettermijn van de be
klaagde - Ontvankelijk cassatieberoep. 

Wanneer een beklaagde en bet Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds in 
solidum zijn veroordeeld om schadever
goeding te betalen aan de burgerlijke 
partijen, door een beslissing die bij ver
stek is gewezen t.a.v. de beklaagde en op 
tegenspraak t.a.v. bet Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, is het Gemeen
scbappelijk Motorwaarborgfonds ontvan
kelijk om zich dadelijk tegen de burger
lijke partijen in cassatie te voorzien, 
hoewel de gewone verzettermijn welke 
voor de beklaagde openstaat, nog niet is 
verstreken. (Impliciet.) 

21 september 1982 112 

§ 15. Geschil inzake bevoegdbeid. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieber<~ep en 
vermeldingen. 

38. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling - Geen betekening van 
het cassatieberoep aan de procureur-ge
neraal - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen een arrest van de kamer van 
inbescbuldigingstelling dat bet verzet 
van die partij niet ontvankelijk ver
klaart, tegen een bescbikking waarbij 
wordt beslist dat er geen reden is tot 
vervolging van de beklaagde, is niet ont
vankelijk wanneer bet niet aan de procu
reur-generaal bij bet bof van beroep is 
betekend; daaraan doet niet af de om
standigbeid dat dit cassatieberoep bete
kend is aan de procureur des Konings. 
(Art. 418 Sv.) 

12 oktober 1982 232 

39. - Vorm - Strafzaken - Jeugd
bescherming - CassatiebeJ•oep van een 
der ouders van de minderjarige - Cas
satieberoep niet betekend aan de par
tijen tegen wie het is gericht - Niet ont
vankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is, bij gebrek aan be
tekening aan de partijen tegen wie bet is 
gericht, bet cassatieberoep van een der 
ouders van een minderjarig kind tegen 
bet arrest van de jeugdkamer van het 
bof van beroep, dat jegens dit kind een 
maatregel beeft bevolen en dat de bij
drage van de ouders in de kosten van 
onderhoud van dit kind heeft vastge
steld. 

13 oktober 1982 232 

40. - Vorm - Strafzaken -- Cassatie
beroep tegen de beslissing op een ver
zoek tot herroeping van het gewijsde -
Geen betekening - Gevolg. 

Het cassatieberoep van een verwezene 
en oorspronkelijke beklaagde tegen de 
beslissing op zijn verzoek tot berroeping 
van bet gewijsde van een vonnis waarbij 
bij tot betaling van scbadevergoeding 
aan burgerlijke partijen werd veroor
deeld, is niet ontvankelijk als bet niet is 
betekend aan de partijen tegen wie bet 
is gericbt. (Art. 418 Sv.) 

8 maart 1983 843 

41. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de beklaagde, eiser tot tus
senkomst - Geen betekening van het 
cassatieberoep - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 
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Het cassatieberoep van de beklaagde, 

in zoverre hij een verzekeraar tot tus
senkomst heeft opgeroepen voor het 
strafgerecht, is niet ontvankelijk wan
neer het niet is betekend aan de partijen 
waartegen het is gericht. (Art. 418 Sv.) 

9 maart 1983 847 

42. - Vorm - Strafzaken - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing dat bet verzet van de burgerlijke 
partij tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling van de raadkamer on
gegmnd verklaart - Veroordeling van 
de burgerlijke pal'tij in de kosten van de 
strafvordering en van baar verzet en tot 
bet betalen •·an schadevergoeding aan de 
verdacbte - Voorziening enkel betekend 
aan de verdacbte en niet aan bet open
baar ministerie - Gevolg. 

Wanneer de burgerlijke partij haar 
voorziening tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling, dat 
haar verzet tegen een beschikking van 
de raadkamer ongegrond verklaart en de 
burgerlijke partij veroordeelt in de kos
ten van haar verzet en tot schadevergoe
ding aan de verdachte, niet heeft doen 
betekenen aan het openbaar ministerie, 
doch wei aan de verdachte, is die voor
ziening slechts ontvankelijk ten aanzien 
van de verdachte in zoverre de burger
lijke partij kan opkomen tegen de beslis
sing over de schadevergoeding waartoe 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
haar krachtens art. 136 Sv. heeft veroor
deeld. (Art. 418 Sv.) 

15 maart 1983 862 

43. - Vorm - Strafzaken - Jeugd
bescberming - Cassatieberoep van een 
van de ouders van de minderjarige 
wiens plaatsing is bevolen - Cassatiebe
mep niet betekend aan partijen tegen 
wie bet is gericbt - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk wegens niet-beteke
ning aan de partijen tegen wie het is ge
richt, is het cassatieberoep van een van 
de ouders van een minderjarig kind te
gen het arrest van de jeugdkamer van 
het hof van beroep dat de plaatsing van 
dat kind heeft bevolen. 

20 april 1983 1003 

44. - Vorm - Herstel in eer en recb
ten in strafzaken - Geen betekening -
Niet ontvankelijk - Artikel 418 van het 
Wetboek van Strafvordering. 

Het cassatieberoep tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat de aanvraag tot herstel in eer en 
rechten afwijst, is niet ontvankelijk in-

dien het niet betekend werd aan het 
openbaar ministerie. (Artt. 418 en 621 
en vlg. van het Wetboek van Strafvorde
ring.) 

26 april 1983 1051 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

45. - Vorm - Strafzaken - Memorie 
van de eiser - Memorie in te dienen ten 
minste acht dagen v66r de terechtzitting 
- Berekening van de termijn. 

De memorie van de eiser tot cassatie 
moet ten minste acht volle dagen v66r 
de terechtzitting aan het openbaar mi
nisterie worden medegedeeld, doch 
art. 420 his, eerste lid, Sv. zegt niet dat 
het werkdagen moeten zijn. 

24 mei 1983 1173 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk-
heid. ~ 

46. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Geen 
betekening van bet cassatieberoep -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij als het niet is 
betekend aan de partij tegen wie het is 
gericht. (Art. 418 Sv .) 

14 september 1982 68 

47. - Vorm - Strafzaken Arrest 
van buitenvervolgingstelling van de ka
mer van inbeschuldigingstelling - Voor
ziening van de burgerlijke partij - Geen 
betekening aan bet openbaar ministerie. 

Bij gebreke van betekening aan het 
openbaar ministerie is het cassatiebe
roep van de burgerlijke partij tegen het 
arrest van buitenvervolgingstelling van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet ontvankelijk, in zoverre het gericht 
is tegen de eigenlijke beslissing van bui
tenvervolgingstel!ing en tegen de veroor
deling van de burgerlijke partij in de 
kosten van de strafvordering; door het 
.ontbreken van betekening aan het open
baar ministerie wordt het cassatieberoep 
niet onontvankelijk in zoverre het gericht 
is tegen de veroordeling van· de burger
lijke partij tot schadevergoeding aan de 
verdachte en in de kosten van de burger
lijke rechtsvordering. (Impliciet.) (Art. 418 
Sv.) 

3 november 1982 317 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 
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Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

48. - Strafzaken - Beslissing waarte
gen cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Pl'Oceshandelingen bedoeld in art. 293 
Sv. - Cassatieberoep niet toegelaten. 

De omstandigheid dat de voorzitter 
van het hof van assisen zich naar het 
huis van justitie heeft begeven om er de 
beschuldigde te ondervragen overeen
komstig art. 293 Sv., de ondervraging 
zelf en het naar aanleiding daarvan op
gemaakte proces-verbaal leveren geen 
beslis.singen op in de zin van de artt. 608 
en 609 Ger.W.; daartegen is derhalve 
geen cassatieberoep toegelaten. 

24 november 1982 408 

49. - Beslissingen waartegen cassatie
bel'oep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Beschenning van de maatschap
pij - Beslissing van de commissie tot 
beschel'ming van de maatschappij waar
bij aan de gernterneerde verlof wordt ge
weigerd - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een ge'interneerde tegen de beslis
sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij waarbij hem verlof 
wordt geweigerd. (Art. 18 Wet ilescher
ming Maatschappij.) 

4 januari 1983 576 

50. - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Stmfzaken 
- Strafvordering - Bescherming van 
de maatschappij - Vaststelling van de 
kamer van inbesclwldigingstelling dat de 
verdachte de feiten heeft gepleegd, dat 
hij zich in een van de bij art. 1 Wet Be
scherming Maatschappij bedoelde staten 
bevindt, maar dat hij geen gevaar is -
Ar1·est dat er geen reden tot internering 
is - Cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen die beslissing - Burgerlijke 
partij niet veroordeeld in kosten van de 
strafvordering - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 

De burgerlijke partij die niet in kosten 
van de strafvordering is veroordeeld, 
heeft geen hoedanigheid om cassatiebe
roep in te stellen tegen het arrest waar
bij de kamer van inbeschuldigingstelling 
vaststeH dat de verdachte de hem ten 
!aste gelegde feiten heeft gepleegd, dat 
hij zich op het ogenblik van de hem ten 

laste gelegde feiten, en oak thans, in een 
van de bij art. 1 Wet Bescherming Maat
schappij voorziene staten bevond en be
vindt, en beslist dat er evenwel geen re
denen zijn om zijn internering te gelas
ten, op grand dat hij geen gevaar is voor 
zichzelf noch voor de maatschappij; een 
dergelijke beslissing is immers geen ar
rest van buitenvervolgingstelling maar 
een eindbeslissing op de strafvordering 
van dezelfde aard als de beslissingen 
van de vonnisgerechten. 

11 januari 1983 610 

51. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Stl'afza
ken - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Advies inzake uitlevering -
Vo01oziening niet ontvankelijk. 

Het advies, door de kamer van inbe
schuldigingstelling aan de regering gege
ven inzake uitlevering, is geen beslissing 
waartegen cassatieberoep openstaat. 
(Art. 3 wet van 15 maart 187 4; art. 609 
Ger.W.) 

8 maart 1983 843 

52. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafzaken - Vool'iopige 
hechter.is - Aanhoudingsbevel - Cassa
tieberoep tegen dat bevel - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

Een aanhoudingsbevel, dat onderwor
pen is aan het toezicht dat de onder
zoeksgerechten uitoefenen wanneer zij 
uitspraak doen over de bevestiging ervan 
met toepassing van art. 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis, kan niet worden beschouwd 
als een in laatste aanleg gewezen rech
terlijke beslissing in de zin van art. 40'1 
Sv.; een cassatieberoep tegen een derge
lijk aanhoudingsbevel is dus niet ontvan
kelijk. 

9 maart 1983 844 

53. - Beslissingen waartegen cassatie
bemep kan worden ingesteld - Strafza
ken - Brief van de eerste voorzitter van 
het hot van beroep waarbij hij aan een 
particulier antwoordt dat de algemene 
vergadel'ing van het hot niet zal worden 
bijeengeroepen om een lid van het hot te 
hore11 in de aangifte van misdaden of 
wanbedrijven - Geen beslissing als be
doeld in art. 609 Ger. W:) 

De brief van de eerste voorzitter van 
het hof van beroep waarbij hij aan een 
particulier antwoordt dat de algemene 
vergadering van het hof van beroep niet 
zal worden bijeengeroepen om een lid 
ervan te horen in de aangifte van misda
den of wanbedrijven, is geen beslissing 
in de zin van art. 609 Ger.W. en daarte-
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gen kan geen cassatieberoep worden in- ·ring - Twee afzonderlijke beslissingen 
gesteld. (Artt. 407, 408 Sv.; art. 343 over bet bewezen zijn van bet feit en de· 
Ger.W.) geestestoestand van de verdacllte op bet 

15 maart 1983 374 ogenblik van bet feit, enerzijds, en ovez· 
de geestestoestand van de verdachte ten 
tijde van de internez·ing, anderzijds -
Voorziening tegen de tweede beslissing 
- Draagwijdte. 

54. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Stra.fza
ken - Besclzerming van de maatschap
pij - Advies van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij ver
leend met toepassing van az·t; 21 Wet 
Bescherming Maatschappi.i - Cassatie
beroep - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een veroordeelde tegen het advies 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij dat is verleend met toe
passing van art. 21 Wet Bescherming 
Maatschappij. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling, tot berechting van een vor
dering tot internering, bij afzonderlijke 
beslissingen enerzijds het feit bewezen 
heeft verklaard en zich uitgesproken 
heeft over de geestesmestand van de ver
dachte op het ogenblik van dat feit, en 
anderzij ds uitspraak heeft gedaan over 
de geestestoestand van de verdachte ten 
tijde van de internering, brengt de voor
ziening tegen de tweede beslissing nood
zakelijk mee dat het Hof de wettigheid 

13 april1983 968 van de eerste beslissing moet onderzoe
ken, ook al is de voorziening tegen de 
eerste beslissing niet ontvankelijk. 55. - Termijn - Strafzaken - Be

schikking van de raadkamer in laatste 
aanleg gewezen, waarbzj de beklaagde 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen - Voorziening v66z· de eind
besh"ssing - Niet ontvankelijk. 

Niet ontvankelij'k is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een in laatste aanleg gewezen beschik
king van de raadkamer, waarbij de be
klaagde naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen. (Art. 416 Sv.) 

15 juni 1983 1275 

56. - Beslissingen waartegen vooz·zie
ning in cassatie openstaat - Strafzaken 
- Voorziening van de procureur-gene
raal bij bet hoi van beroep tegen een ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij wordt beslist dat er geen 
grand bestaat tot bandhaving van de 
voorlopige hechtenis van de verdachte -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is de voorziening van de procureur
generaal bij het hof van beroep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
er geen grond bestaat tot handhaving 
van het tegen de verdachte verleende be
vel tot aanhouding. 

22 juni 1983 1306 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld. 

57. - Draagwijdte - Strafzaken -
Strafvordering - Bescherming van de 
maatschappij - Vordering tot interne-

14 juni 1983 1267 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

58. - Strafzaken - Vemordelend ar
rest - Bevel tot onmiddeiJijke aanlwu
ding - Voorziening tegen de veroordo
lende beslissing verworpen - Voorzie-
ning tegen bet bevel tot onmiddellijke 
aanhouding zonder belang. 

W anneer de beklaagde zich in cas sa tie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest waarbij zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen en, ten gevolge 
van de verwerping van de voorziening te
gen de veroordelende beschikking, die 
beschikking in kracht van gewijsde is 
gegaan, heeft de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen 
belang meer. 

1 fe bruari 1983 723 

59. - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waarb1j 
wordt beslist dat de voorlopige hechtenis 
T.iiordt gehandhaafd - Latere invrijheid
stelling - Cassatieberoep zonder reden 
van bestaan. 

Het cassatieberoep van de verdachte 
tegen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij wordt beslist 
dat zijn voorlopige hechtenis wordt ge
handhaafd, heeft geen reden van be
staan meer wanneer die hechtenis eindigt 
voordat het Hof over het cassatieberoep 
heeft beslist. 

16 maart 1983 878 
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60. - Strafzaken - Strafvordering -
Ca.ssatieberoep van de beklaagde 
Overlijden van de beklaagde - Cassatie
beroep zonder reden van besta.an. 

Door het overlijden van de beklaagde 
tijdens het cassatiegeding heeft het door 
hem tegen de beslissing op de strafvor
dering ingestelde cassatieberoep geen re
den van bestaan meer. (Art. 20 wet 17 
april 1878.) 

19 april 1983 1002 

61. - Strafzaken Veroordelend ar-
rest - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding - Verwerping van de voorziening 
tegen de beslissing van veroordeling -
Voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding zonder bela.ug. 

Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest, waarbij zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen, en dat arrest, 
ten gevolge van de verwerping van de te
gen de veroordelende beslissing gerichte 
voorziening, in kracht van gewijsde is 
gegaan, heeft de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen 
belang meer. 

8 j uni 1983 1248 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Algemeen. 

§ 12. Beklaagde. 

§ 13. Openba.ar ministerie. 

§ 14: Burgerlijke partij. 

§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Mde!ing 5. - Afstand. 

§ 1. Strafvordering. 

§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

62. - Afsta.nd - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Schade be
staande uit verscheidene elementen -
Vonnis dat definitief uitspraak doet over 
bepaalde elementen en de uitspraak voor 
het overige uitstelt - Afstand in zoverre 
het cassatieberoep gel'icht is tegen de 
niet definitieve beslissing - Geen in
vloed op de ontvankelijkheid van de voor
ziening tegen de definitieve beslissing 
over bepaalde elementen van de schade. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een vonnis dat, zonder te beslissen over 
een bevoegdheidsgeschil, definitief uit
spraak doet over bepaalde elementen 

van de schade en de uitspraak voor het 
overige uitstelt, zelfs indien de eiser van 
zij n voorziening afstand he eft gedaan in 
zoverre zij betrekking heeft op de beslis
sing tot uitstel. 

15 december 1982 511 

63. - Beslissing waartegen cassatiebe
roep open staat - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Cassatieberoep 
van de beklaagde tegen een beslissing 
volgens welke de buz'gerlijke partij van 
haar rechtsvordering afstand doet en in 
de kosten wordt treroordeeld - Niet ont
vankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het cassatieberoep van de be
klaagde tegen een beslissing waarin 
wordt va.stgesteld dat de burgerlijke par
tij van haar rechtsvordering afstand doet 
en waarbij zij in de kosten wordt veroor
deeld. 

9 februari 1983 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI 

TUCHTZAKEN 

750 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

64. - Vorm - Tuchtzaken - Cassa
tieberoep tegen een beslissing van de 
ra.a.d van beroep van de Orde van Apo
thekei'S - Zander medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontva.nkelijlt is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Apothekers dat 
zonder medewerking van een advocaat 
bij het Hof van Cassatie is ingesteld. 
(Art. 26 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967; art. 
67 wet 15 juli 1970.) 

3 september 1982 9 

65. - Vorm - Tuchtzaken Voorzie-
ning 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 van Ca.ssatie - Niet ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie, die tegen een beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren is ingesteld zonder de mede
werking van een advocaat bij het Hof 
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van Cassatie. (Art. 26 KB. nr. 79 van 
10 nov. 1967, gew. bij art. 66 wet 15 juli 
1970.) 

2 december 1982 464 
Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 

Mdeling 5. - Mstand. 

Mdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Mdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Mdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Mdeling 3. - Vormen. 

Mdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

66. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Verkiezingszaken - Cassa
tieberoep is maar een keer toegelaten. 

In verkiezingszaken is, buiten het toe
passingsgeval van art. 40, vierde lid, 
Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935, na 
verwerping van een eerste cassatiebe
roep, geen ander cassatieberoep tegen 
een en dezelfde beslissing meer moge
lijk. 

10 mei 1983 1120 
Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

VORDERING IN RECHTE 
1. - Rechtsvordering - Belang - Be

grip. 
Tenzij de wet anders bepaalt, kan de 

rechtsvordering, ingesteld door een na
tuurlijk of rechtspersoon, niet worden 
toegelaten indien de eiser geen persoon
lijk en rechtstreeks belang heeft, d.w.z. 
een eigen belang; een algemeen belang 
is in die zin geen • eigen belang ». 

19 november 1982 372 

2. - Rechtsvordering ingesteld door 
een rechtspersoon - Belang - Begrip. 

Het eigen belang van een rechtsper
soon dat hij moet aantonen om een 
rechtsvordering in te stellen, is alleen 
datgene wat zijn bestaan of zijn mate
riele en morele goederen, inzonderheid 

zijn vermogen, eer en goede naam, 
raakt. 

19 november 1982 372 

3. - Burgerlijke zaken - Vorder.ing 
op grond van een verkregen en dadelijlr 
be lang. 

Een vordering om een recht te doen 
erkennen en de verweerder te doen ver
oordelen tot uitvoering van een verbin
tenis waarover tussen partijen een ge
schil hestand, is ontvankelijk wanneer 
de eiser een verkregen en dadelijk be
lang heeft om die vordering in te stellen; 
een vordering tot betaling van facturen, 
die volgens de verweerder betaald zou
den zijn en dus niet meer verschuldigd, 
kan niet wegens het ontbreken van be
lang niet ontvankelijk worden verklaard 
op grand alleen dat een van de facturen 
is vervallen door een creditnota en dat 
de andere facturen zijn betaald. (Artt. 17 
en 18 Ger.W.) 

14 januari 1983 663 

4. - Burgerlijke zaken Voorwaar-
den van de rechtsvordering - Belang -
Gerechtelijk Wetboek, artt. 17 en 18. 

Het belang vereist door de artt. 17 en 
18 Ger.W. voor het instellen van de 
rechtsvordering kan daarin bestaan dat 
iemand voordeel haalt of nadeel voor
komt door een aangegane verbintenis uit 
te voeren, ook al zou hij, bi.i afwezigheid 
van schuld, niet aansprakelijk zijn voor 
het niet-uitvoeren ervan. 

8 april 1983 941 

5. - Burgerlijke zaken Bewarend 
beslag- Gerechtelijk Wetboek, art. 1421 
- Bederfelijke goederen - Begrip. 

Door op het tijdstip van de uitspraak 
te oordelen dat de litigieuze goederen, 
een partij gerst, nu ze nog zeker twee 
jaar en zeven maanden konden bewaren, 
niet als bederfbare goederen konden 
worden beschouwd, miskent het arrest 
het begrip « bederfelijke goederen » in 
de zin van art. 1421 Ger.W. niet. 

8 april 1983 941 

6. - Burgerlijke zaken - Bewarend 
beslag - Strekking. · 

De regeling van het bewarend beslag 
strekt om de in beslag genomen goede
ren zelf in het vermogen van de schulde
naar te bewaren en aan het goederenver
keer te onttrekken, terwijl pas het 
uitvoerend beslag tot doe! heeft die goe
deren ten behoeve van de schuldeisers te 
gelde te maken; art. 1421 Ger.W. maakt 
hierop enkel uitzondering ingeval de goe
deren bederfelijk zijn of het vruchten of 
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oogsten betreft, in welke gevallen de 
prijs reeds tijdens het bewarend beslag 
de goederen in het vermogen van de 
schuldenaar zal vervangen. 

8 april 1983 941 

VREEMDE WET 
1. - Strafzaken - Strafvordering in

gesteld tegen een Belgische militair -
Belgisch Mjjitair Strafwetboek, art. 57bis 
- Toepassing van de verkeerswetten 
van de Bondsrepubliek Duitsland - Ver
plichting voor de rechte1' de betekenis en 
de draagwijdte van die bepalingen na te 
gaan. 

Wanneer de Belgische rechter, met 
toepassing van art. 57bis Belgisch Mili
tair Strafwetboek, kennis neemt van de 
strafvordering tegen een Belgisch mili
tair en uitspraak moet doen overeen
komstig de wetsbepalingen van de 
Bondsrepubliek Duitsland, dient hij de 
betekenis en de draagwijdte van de bui
tenlandse wet na te gaan en de partijen 
in te lichten over de uitslag van die na
sporingen om hun de gelegenheid te 
geven hun opmerkingen dienaangaande 

Art. 1 wet van 29 juli 1934 waarbij de 
private milities verboden worden en 
waarbij de wet van 3 jan. 1933 op de ver
vaardiging van, de handel in en· het dra
gen van wapenen en op de handel in mu
nitie aangevuld wordt, wordt geschonden 
door het arrest dat in beginsel beslist 
dat die wet, met de woorden " organisa
tie van private personen, waarvan het 
oogmerk is geweld te gebruiken " slechts 
de bestraffing beoogt van elke organisa
tie van private personen, wa.arvan de 
« hoofdactiviteit of !mast uitsluitende be
zigheid » gericht is op het gebruik van 
geweld en dat het « hoofddoel » van de 
organisatie moet zijn geweld te plegen. 

9 november 1982 334 

2. - Private milities - Art. ibis wet 
van 29 juli 1934 - Wet van 3 jan 1933 -
Optreden in het openbaaz· van p1ivate 
pel'sonen in groep die het voorkomen 
van militaire troepen hebben - beg-rip. 

Art. 1 bis, eerste lid, wet van 29 juli 
1934 waarbij de private milities verboden 
worden en waarbij de wet van 3 jan. 
1933 op de vervaardiging van, de handel 
in en het dragen van wapenen en op de 
handel in munitie aangevuld wordt, dat naar voren te brengen. 

15 september 1932 
in de eerstvermelde wet is ingevoegd bij 

72 art. 1 wet van 4 mei 1936, wordt geschon-
2. - Vordering i.ll rechte Toepas- den door het arrest dat, na te hebben ge-

sing door de rechtel' van een vreemde zegd dat het begrip " optreden met het 
rechtsbepaling - Recht van verdediging. voorkomen van militaire troepen " eng te 

De rechter die oordeelt een bepaling interpreteren is, in de zin van " geiinifor
van buitenlands recht, die de partijen in meerde of op eenvormige wijze geklede 
conclusie niet hebben opgeworpen, op of uitgeruste troepen, die als in militaire 
een geschil te moeten toepassen, vermag gelederen of formatie tuchtvol opstappen 
alleen dan t.oepassing te maken van die op het bevel van hun !eiders "• beslist dat 
rechtsregel wanneer de partijen de gele- de elementen voor de toepassing van art. 
genheid hebben gehad desaangaande te lbis niet aanwezig zijn, op de enkele 
concluderen. grond dat de gegevens van het dossier 

22 oktober 1982 281 niet wijzen « op de dracht van uniformen 
of van een eenvormige kledij ». 

w 

WAPENS 
1. - Private milities - Art. 1 wet van 

29 juli 1934 - Organisatie van private 
pel'sonen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

9 november 1982 334 

3. - Private milities - Al't. 1 wet van 
29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmel'ir is ge
weld te gebl'Uiken - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij iemand die wordt vervolgd 
wegens overtreding van de artt. 1 en 2 
wet van 29 juli 1934 waarbij de private 
milities verboden worden en waarbij de 
wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging 
van, de handel in en het dragen van wa
penen en op de handel in munitie, wordt 
veroordeeld op grond dat hij dee! uit
maakt van een organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken, ook a! was het gewe!d 
een middel om de politieke doelstellin-
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gen van de organisatie te verwezenlij
ken. 

24 november 1982 408 

WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN) 

1. - Varkens- en rundvlees - Verdag 
tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap - Verordening 
nr. 121/67 van de Raad van 13 juni 1967 
houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector varkens
vlees en verordening nr. 805/68 van de 
Raad van 27 juni 1968 houdende een ge
meenschappelijke ordening der markten 
in de sector rundvlees - Nationale rege
ling van de verbruikersprijs van rund
en varkensvlees ·- Eenzijdige vaststel
ling van een maximum handelsmarge -
Verenigbaar met de bepalingen van het 
gemeenschapsrecht - Vereisten - Mi
nisterieel besluit van 27 maart 1975 hou
dende bepaling van de verbruikerspzijs 
van rund- en varkensvlees - Draag
wijdte. 

Het door het M.B. 27 maart 1975 hou
dende bepaling van de verbruikersprijs 
van rund- en varkensvlees ingevoerde 
systeem stelt een handelsmarge vast na 
bespreking in de commissie tot regeling 
der prijzen en verzet zich niet tegen de 
inaanmerkingneming van aile door de 
kleinhandelaar gemaakte kosten en van 
zijn billijke beloning. 

22 september 1982 120 

2. - Leurhandel - Koninklijk besluit 
nr. 82 van 28 november 1939 houdende 
reglementering van de leurhandel, arti
kel 2, :!' - Verkoop of het te koop aan
bieden op een voor het publiek toeganke
lijke plaats - Begrip. 

Onverminderd de toepassing __yan de 
reglementering in zake ambulante han
del en van de wettelijke bepalingen die 
gelden voor slijterijen van gegiste dran
ken en behoudens de afwijkingen ver
leend door de Koning voor produkten of 
in de voorwaarden die Hij stelt, is elke 
reizende verkoop verboden; als ambu
lante handel wordt beschouwd de ver
koop of het te koop aanbieden van alle 
waren of goederen en, in 't algemeen, 
van gelijk welke voorwerpen, onder 
meer, op de plaatsen toegankelijk voor 
het publiek en niet specifiek bestemd om 
gebruikt te worden voor de verkoop of 
voor verkoopaanbiedingen; de toeganke
lijkheid voor het publiek is een objectief 
kenmerk van de plaats waar men ver
koopt en impliciet dat die plaats, uit 

haar aard, gewoonlijk voor een ieder toe
gankelij]<: _is . (Art. 53 wet )4 juli 1971; 
art. 2, 3°, K.B. nr. 82 van 28 november 
1939.) 

28 januari 1983 714 

3. - Reglementering betreffende de 
bevoorrading van het land - Beslw. 
22 jan. 1945, art. 1, § 2 - Normale prijs 
- Beoordeling door de rechter - In 
aanmerking te nemen gegevens. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de verkoopprijs niet normaal is 
wanneer de rechter de normale verkoop
prijs voor de groothandelaar beoordeelt 
uitgaande van de prijs die aan de klant 
wordt aangerekend, en niet aan de hand 
van de verkoopprijs van de verdeler, na 
te hebben vastgesteld dat het verkoop
systeem van de groothandelaar noodza
kelijk leidt tot een verhoging van de 
prijs die aan de verbruiker wordt aange
rekend. 

20 april 1983 1004 

4. - Reglementering betreffende de 
bevoorrading van het land - Beslw. 
22 jan. 1945, art. 1, § 2 - Normale prijs 
- Beoordeling door de rechter - In 
aanmerking te nemen gegevens. 

N aar recht verantwoord is de beslis
sing dat de verkoopprijs niet normaal is 
wanneer de rechter bij de beoorde!ing 
van het normaal karakter van de prijs 
enkel rekening houdt met de gegevens 
die gewoonlijk dienen voor de bepaling 
van de kostprijs, ook al heeft hij voor
dien vastgesteld dat het verkoopsysteem 
van de beklaagden te duur uitviel. 

20 april 1983 1004 

WATERS 
1. - Wet 17 jan. 1938, enig artikel, 

zesde en zevende lid - Nationale Maat
schappij der Waterleidingen - Leidin
gen - Wijzigingswerken - Kosten. 

W anneer het belang van de landsver
dediging zulks vereist, of wanneer om 
reden van openbare veiligheid of tot be
houd van natuurschoon, hetzij in het be
lang van de wegen, waterlopen of vaar
ten of van een openbare dienst, hetzij 
als gevolg van veranderingen welke de 
aangelanden aan de toegangen tot de 
eigendommen langsheen de gebezigde 
wegen hebben aangebracht, wijzigingen 
aan waterleidingen, aan hun inrichting 
of plan worden opgelegd, dan zijn de 
kosten van de werken ten laste van « de 
aanneming die de aanleg heeft gedaan », 

. en niet enkel van de gebruikers van het 
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openbaar domein bedoeld in de titel van 
de wet van 17 jan. 1938. 

23 december 1982 553 

2. - Wet van 10 januari 1977 hou
dende regeling van de schadeloosstelling 
voor schade veroorzaakt door het winnen 
en pompen van grondwater, art. 1, 
tweede lid - Draagwijdte. 

De bepaling van art. 1, tweede lid, van 
de wet van 10 januari 1977 houdende re
geling van de schadeloosstelling voor 
schade veroorzaakt door het winnen en 
pompen van grondwater, luidens welke 
diegenen die door hun gezamenlijk toe
doen de daling van een grondwaterlaag 
veroorzaken, solidair aansprakelijk zijn 
voor de daardoor veroorzaakte schade, 
brengt niet mee dat voor de schade die 
door de daling van de grondwaterlaag 
bovengronds aan onroerende goederen, 
grand en beplantingen inbegrepen, wordt 
toegebracht, andere personen aansprake
lijk zijn dan die vermeld in artikel 1, 
eerste lid, van die wet, namelijk de ex
ploitant van de grondwaterwinning en de 
bouwheer van openbare of private wer
ken die door hun toedoen de daling van 
de grondwaterlaag veroorzaken. 

21 januari 1983 683 

WEGEN 
1. - Buurtweg - Kenmerk - Voor

waarden. 
Luidens de wet van 10 april 1841 op de 

buurtwegen verkrijgt een weg het ken
merk van buurtweg door zijn inschrij
ving in de atlas van de gemeente, wan
neer geen tijdig bezwaar van de belang
hebbenden is ingediend en binnen tien 
of twintig j aar geen daad is verricht 
waardoor de verkrijgende verjaring van 
de gemeente, die berust op een openbaar 
gebruik van de weg, werd gestuit; deze 
wet maakt geen onderscheid tussen we
gen waarvan de aardebaan eigendom is 
van de gemeente en wegen waarvan de 
aardebaan eigendom is van een particu
lier. 

22 april 1983 1031 

2. - Openbare erfdienstbaarheid van 
overgang - Gemeente - Verkrijging 
door dertigjarige verjaring. 

Een recht van overgang over een pri
ve-eigendom kan als « wettelijke erf
dienstbaarheid » tot openbaar nut, ten 
behoeve van de inwoners van de ge
meente en van aile belanghebbenden, 
worden verkregen door een dertigjarig 
voortdurend en onafgebroken, openbaar 

en niet dubbelzinnig gebruik van een 
strook grand door een ieder voor het 
openbaar verkeer, mits dit gebruik ge
schiedt met de bedoeling de strook als 
zodanig te gebruiken en niet berust op 
een eenvoudig gedogen van de eigenaar 
van de grand; zulks geldt oak afgezien 
van enige formele admi.nistratieve han
deling van de gemeente, zij het dat zoda
nige handeling de bedoeling mede kan 
bewijzen. 

20 mei 1983 1161 

WEGVERKEER 
HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersregle
ment 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 

.Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III. - Wegverkeersregle
ment 1968 

HOOFDSTUK IV. - Inschrijving van 
voertuigen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei voorschrif
ten 

HOOFDSTUK I 

WEGVERKEERSWET 

Afdeling 1. - Algemeen. 

Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

§ 34. Art. 34. 

1. - Wegverkeerswet, artt. 34, 35 en 36 
- Minimumstraf. 

In geval van veroordeling wegens het 
besturen van een voertuig in staat van 
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dronkenschap en wegens het besturen 
van een voertuig in staat van alcoholin
toxicatie, met de omstandigheid dat die 
misdrijven zijn gepleegd binnen drie 
jaar na een veroordeling, met toepassing 
van de artt. 34, 35 Wegverkeerswet, die 
in kracht van gewijsde is gegaan, be
draagt de minimumhoofdgevangenisstraf 
een maand; die straf kan niet worden 
verminderd op grand van verzachtende 
omstandigheden. 

22 februari 1983 796 

§ 35. Art. 35. 

§ 38. Art. 38. 

2. - Vervallenverklaring van het recht 
tot sturen - Samenloop van misdrijven 
- Misdrijf strafbaar met vervallenver
Jdaring - Zwaarste straf opgelegd we
gens een misdrijf dat niet met vervallen
verklaring wordt gestraft - Verval niet
temin van toepassing. 

In geval van samenloop van misdrij
ven waarvan een met vervallenverkla
ring van het recht tot sturen, mag of 
moet worden gestraft, mag of moet deze 
straf worden uitgesproken onder de 
voorwaarden van de wet, zelfs wanneer 
de enige door de rechter toegepaste 
straf, de zwaarste, de straf is die betrek
king heeft op het misdrijf dat niet met 
vervallenverklaring wordt gestraft. (Im
pliciet.) (Wegverkeerswet, artt. 38, 39; 
artt. 65, 100 Sw.) 

20 december 1982 531 

3. - Wegverkeerswet; art. 39, § 1, :t' 
- Vervallenverldaring van het recht tot 
sturen - Voorwaarden. 

Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen, wegens overtreding van art. 8.3, 
eerste lid, Wegverkeersreglement, kan 
slechts worden uitgesproken op grand 
van art. 38, § 1, 2°, van de Wegverkeers
wet, als de beklaagde binnen het jaar 
v66r het misdrijf driemaal is veroordeeld 
wegens overtreding van de verkeersre
glementen. 

20 juli 1983 1358 

§ 39. Art. 39. 

§ 47. Art. 47. 

4. - Wegverkeerswet, art. 47 - Ver
bod om een motorvoertuig te besturen 
alvorens het bij deze bepaling voorge
schreven onderzoek te hebben ondergaan 
- Motorvoertuigen bedoeld in dit verbod. 

Het verbod om een motorvoertuig op 
een openbare plaats te besturen alvorens 
het onderzoek waarvan sprake in art. 47 
Wegverkeerswet te hebben ondergaan, is 
toepasselijk op iedere bestuurder van 
een motorvoertuig van de categorieen 
bedoeld in art. 2, §§ 1 en 2, K.B. van 
3 mei 1965, met inbegrip van de tracto
ren die dee! uitmaken van het verrijd
baar landbouwmaterieel. 

10 november 1982 348 
§ 48. Art. 48. 

5. - Besturen van een voertuig op de 
openbare weg niettegenstaande verval
lenverklaring van het recht tot sturen -
Veroordeling - Redengeving. 

Om regelmatig met redenen te zijn 
omkleed, moet het vonnis waarbij de 
bestuurder van een voertuig wordt ver
oordeeld omdat hij een voertuig op de 
openbare weg bestuurd heeft niettegen
staande vervallenverklaring van het 
recht tot sturen, vaststellen dat een rech
terlijke beslissing tot vervallenverklaring 
kracht van gewijsde heeft verkregen en 
melding maken van de duur van de ver
vallenverklaring en van de datum van de 
kennisgeving, zoals voorgeschreven bij 

art. 40 Wegverkeerswet. (Art. 97 Gw.; 
art. 48 Wegverkeerswet.) 

15 oktober 1982 253 

§ 49. Art. 49. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II 

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

Afdeling 1. - Algemeen 

6. - Overtreding op het Wegverkeers
reglement door de Koning speciaal aan
gewezen als zware overtreding - Politie
geldboete uitgesproken zonder vermel
ding van de verzachtende omstandighe
den - Onwettigheid. 

Onwettig is de beslissing die, zonder 
opgave van verzachtende omstandighe
den, een beklaagde veroordeelt tot een 
politiegeldboete wegens een door de Ko
ning speciaal als zware overtreding aan
gewezen overtreding van het Wegver
keersreglement. (Art. 29, eerste en 
derde lid, Wegverkeerswet, gew. bij de 
wet van 9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het Wegverkeersreglement; art. 1 
wet 4 okt. 1867 .) 

11 januari 1983 637 
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Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 
§ 1. Art. 1. 

§ 2. Art. 2. 

7. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter 
- Geen verordenende bepaling hou
dende vaststelling van de metrologische 
en technische voorwaarden die kunnen 
worden toegepast op de ijk van parkeer
meters - Geen invloed op de verbin
dende kracht van de parkeermeters. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de 
parkeermeters, bij afwezigheid van ver
ordenende bepaling houdende vaststel
ling van de meetkundige en technische 
voorwaarden die kunnen worden toege
past op de ijk van parkeermeters, niet 
geijkt zijn, in de zin van de wet van 
16 juni 1970 op de meeteenheden, de 
meetstandaarden en de meetwerktuigen, 
beslist hij wettig dat die omstandigheid 
niets afdoet aan het verbindend karakter 
van de aanduidingen van de parkeerme
ters betreffende de par keertij d die naar 
gelang van de betaalde som is toege
staan. (Artt. 5 en 27.3.1 Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975; art. 11.7 M.B. van 
11 okt. 1976 waarbij de minimumafme
tingen en de bijzondere plaatsingsvoor
waarden van de verkeerstekens worden 
bepaald.) 

23 maart 1983 901 

8. - Wet van 22 feb. 1965, enig artikel 
- Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter -
Bevoegdheid van de gemeenteraad om 
verordeningen inzake parkeermeters 
vast te stellen. 

Wanneer de gemeenteraad, overeen
komstig de wet en de verordeningen op 
de politie over het wegverkeer, verorde
ningen voor het parkeren vaststelt, is hij 
krachtens het enige artikel van de wet 
van -22 feb. 1965 bevoegd om parkeer
geld op motorrijtuigen in te voeren door 
middel van zogenaamde • parkeerme
ters » in de zin van art. 2.29 Wegver
keers;eglement 1 dec. 1975, gew. bij 
art. 1 K.B. van 8 juni 1979. 

23 maart 1983 901 

9. - Wet van 22 feb. 1965, enig artikel 
- Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter -
Verordenende bepalingen van de ge
meenteraad inzake parkeermeters tot re
geling van het parkeren van motorrijtui
gen - Verbindende kracht niet afhanke
lijk van de bekendmaking voorgeschre
van bij art. 128 Gemeentewet. 

Na goedkeuring door de bevoegde mi
nister behoeven de verordenende bepa
lingen van de gemeenteraad inzake de 
parkeermeters waarbij. tot regeling van 
het parkeren van motorrijtuigen, wordt 
beslist dat op bepaalde plaatsen van de 
gemeente parkeermeters zullen worden 
aangebracht, niet te worden bekendge
maakt op de bij art. 102 Gemeentewet 
voorgeschreven wijze, om verbindend te 
zijn voor de weggebruikers; krachtens 
art. 12 Wegverkeerswet is het voldoende 
dat zij ter kennis zijn gebracht van de 
weggebruikers, hetzij door personen die 
de kentekens van hun ambt dragen en 
ter plaatse zijn opgesteld, hetzij door 
passende verkeerstekens. 

23 maart 1983 901 

10. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter 
- Verbindende kracht van de parkeer
meters. 

Parkeermeters zijn gelijkgesteld met 
verkeerstekens en hebben op zichzelf 
verbindende kracht. (Artt. 5 en 27 .3.1 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975; 
art. 11.7 M.B. 11 okt. 1976 betreffende de 
meeteenheden, de meetstandaarden en 
de meetwerktuigen.) 

23 maart 1983 901 

11. - Wet van 22 feb. 1965, enig arti
kel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter -
Verordenende bepalingen van de ge
meenteraad inzake parkeermeters tot in
voering van parkeergeld - Verbindende 
kracht afhankelijk van de bekendmaking 
voorgeschreven bij art. 102 Gemeente
wet. 

De verordenende bepalingen van de 
gemeenteraad inzake parkeermeters tot 
invoering van parkeergeld zijn eerst ver
bindend wanneer zij, na goedkeuring er
van door de bestendige deputatie van de 
provincieraad, zijn bekendgemaakt op de 
bij art. 102 Gemeentewet voorgeschreven 
wijze. 

23 maart 1983 901 

§ 3. Art. 3. 

§ 9. Art. 9. 

12. - Plaats op de rijbaan - Verplich
ting voor de bestuurder om zo dicht mo
gelijk bij de rechterrand van die rijbaan 
te blijven - Draagwijdte van die ver-
plichtin~ . 

De verplichting voor d7 bestuurd~r d1.': 
de rijbaan volgt, om zo d1cht mogeh)~ hiJ 
de rechterrand van die baan te bhJven, 
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sluit niet de verplichting in om ulterst 
rechts te houden en wordt beoordeeld 
volgens de omstandigheden van de zaak. 

6 januari 1983 585 

§ 10. Art. 10. 

13. - Wegverkeersreglement 1 decem
ber 1975, art. 10.1.1° - Bestuurder ver
plicht zijn snelheid aan te passen in zo
verre zulks door de gesteldheid van de 
plaats is vereist. 

De bestuurder die voorrang geniet in
gevolge de verkeersborden B19 en B21 
past zijn snelheid niet aan in zoverre 
zulks vereist is door de gesteldheid van 
de plaats, wanneer hij een enge door
gang inrijdt zonder zich ervan te verge
wissen, in de parabolisclie spiegel die bij 
de uitgang van die doorgang is geplaatst, 
of zich hierin a! geen ander voertuig be
vindt. (Wegverkeersreglement 1 decem
ber 1975, artt. 5, 10.1.1°, 65.1.B en 67, en 
de verkeersborden B19 en B21.) 

13 april 1983 965 

14. Wegverkeersreglement, art. 
10.1.:1' - Niet te voorziene hindernis -
Begrip. 

De plotselinge aanwezigheid van een 
voertuig dat, ten gevolge van een botsing 
tegen een brugpijler, schuin over de weg 
stilstaat bij de uitrit van een brug, vormt 
een onverwachte, ongewone en derhalve 
niet te voorziene hindernis voor een be
stuurder die met een gepaste snelheid 
komt aangereden. (Art. 10.1.3° Wegver
keersreglement.) 

13 april 1983 965 

15. - Niet te voorziene hindernis -
Begrip. 

De aanwezigheid op een kruispunt van 
een voertuig dat zich op dat kruispunt 
enkel bevindt doordat de bestuurder 
door een rood Iicht is gereden, dat er ge
plaatst werd om een oversteekplaats 
voor voetgangers te beschermen, vormt 
een niet te voorziene hindernis voor een 
op de dwarsweg rijdende bestuurder die 
heeft kunnen vaststellen dat het verkeer 
op de hoofdweg voor een rood Iicht stil
stond en die het kruispunt mocht oprij
den nadat hij had stilgestaan. (Art. 10.1, 
3°, Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

11 mei 1983 1123 

§ 11. Art. 11. 
§ 12. Art. 12. 

16. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.4 - Verplichting voor de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoe-

ren, voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers - Snelheid van het voor
ranghebbend voertuig redelijkerwijs niet 
te voorzien door de bestuurder die het 
maneuver uitvoert - Overmacht. 

Daar de op de bestuurder, die een ma
neuver uitvoert, rustende verplichting de 
andere bestuurders te Iaten voorgaan, 
niet beperkt is tot het ogenblik alleen 
waarop het maneuver is begonnen, maar 
blijft bestaan zolang het niet is volein
digd en de bestuurder zijn normale 
plaats in het verkeer niet opnieuw heeft 
ingenomen, stelt de rechter, die erop 
wijst dat de snelheid van het voertuig 
waarmee de voorranghebbende bestuur
der reed, zodanig was dat zij redelijker
wijs niet kon worden voorzien door de 
bestuurder die doorgang moest verlenen, 
vast dat zulks voor laatstgenoemde be
stuurder een geval van overmacht was. 

15 oktober 1982 249 

17. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12 - Voorrang - Noodzaak 
voor de VOOITangsplichtige bestuurder de 
genaderde weg op te rijden om de aan
wezigheid van een bestuurder op die 
weg vast te stellen - Omstandigheden 
waaronder dit maneuver mag worden 
uitgevoerd. 

Wanneer de bestuurder die voorrang 
moet verlenen aan hem die op de gena
derde weg rijdt, zich wegens de plaats
gesteldheid enkel rekenschap kan geven 
van de aanwezigheid van een bestuurder 
op die weg door deze op te rijden, mag 
hij op die weg vooruitkomen in zoverre 
zulks strikt noodzakelijk is en met de 
voorzichtigheid vereist om ongevallen te 
voorkomen, met inachtneming van het te 
voorziene verkeersgedrag van een even

tuele voorranghebbende bestuurder. (Art. 
12 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

9 maart 1983 844 

18. Wegverkeersreglement, artt. 
12.3.1, tweede lid, en 76.2 - Draagwijdte. 

Naar luid van art. 12.3.1, tweede lid, 
van het Wegverkeersreglement, verplicht 
een verkeersbord B1 op de openbare weg 
of de rijbaan waaruit een weggebruiker 
gereden komt, die laatste voorrang te 
verlenen aan iedere bestuurder die rijdt 
op de openbare weg of de rijbaan die hij 
oprijdt; de aanwezigheid van een dwars
:streep, gevormd door witte driehoeken, 

als bepaald door art. 76.2 van voormeld 
reglement, op een kruispunt doch voorbij 
de plaats waar die weggebruiker het 
kruispunt oprijdt, brengt niet mee dat 
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die weggebruiker eerst vanaf die dwars
streep voorrangplichtig is. 

12 april 1983 960 

§ 13. Art. 13. 

§ 14. Art. 14. 

§ 15. Art. 15. 

19. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975 - Kruisen - Art. 15.2 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975 - Draag
wijdte. 

De toepassing van art. 15.2 Wegver
keersreglement volgens hetwelk de be
stuurder bij het kruisen een voldoende 
zijdelingse afstand moet Iaten en, zo no
dig, naar rechts uitwijken, sluit de toe
passing niet uit van art. 9.3 van het
zelfde reglement, volgens hetwelk elke 
bestuurder die de rijbaan volgt zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die rij
baan moet blijven, behalve op pleinen of 
om de aanwijzingen van de verkeersbor
den F 13 en F 15 op te volgen. 

29 september 1982 156 

20. - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 15.2 - Overtreding - Bestand
delen. 

De verplichting te vertragen en even
tueel te stoppen om doorgang te verle
nen aan een tegemoetkomend voertuig 
veronderstelt dat de bestuurder door een 
hindernis of door de aanwezigheid van 
andere weggebruikers bij het kruisen 
niet zover naar rechts kan uitwijken dat 
er in de breedte voldoende ruimte is tus
sen zijn voertuig en het voertuig dat hij 
gaat kruisen; niet naar recht verant
woord is de beslissing die een bestuur
der veroordeelt wegens overtreding van 
art. 15.2 Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, zonder vast te stellen dat beide 
voertuigen geen plaats hadden om te 
kruisen. 

25 november 1982 432 

§ 16. Art. 16. 

21. Wegverkeersreglement van 
1 dec. 1975, art. 16.5 - Begrip. 

Wanneer het inhalen wegens de 
breedte van de rijbaan niet gemakkelijk 
kan worden uitgevoerd, mag de inha
lende bestuurder de gelijkgrondse berm, 
zelfs wanneer deze een fietspad is, vol
gen, op voorwaarde dat hij de wegge
bruikers die zich daar bevinden, niet in 
gevaar brengt. (Artt. 2.7 en 16.5 van het 
Wegverkeersreglement van 1 dec. 1975.) 

8 maart 1983 840 

§ 17. Art. 17. 

§ 18. Art. 18. 

§ 19. Art. 19. 

22. - Veroordeling van de beklaagde 
- Beslissing gegl'Ond op de gelijktijdige 

schending van art. 19.3.:!', a, Wegver
keersreglement, betreffende een rijbaan 
met tweerichtingsverkeer, en van art. 
19.3.:!', b, van dat reglement, betreffende 
een rijbaan met eenrichtingsverkeer -
Tegenstrijdige motieven - Beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleed. 

Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing die de veroordeling van de be
klaagde wegens onopzettelijke slagen of 
verwondingen doet steunen op de vast
stelling, enerzijds, dat de rijbaan waarop 
beklaagde reed een rijbaan met dubbele 
rijrichting is en, anderzijds, dat die 
openbare weg uit twee rijbanen bestaat, 
en ook op de overweging, enerzijds, dat 

beklaagde art. 19.3.2°, a, Wegverkeersre
glement heeft geschonden, wat inhoudt 
dat hij een rijbaan met tweerichtingsver
keer bereed, en anderzijds, dat hij 

art. 19.3.2°, b, heeft overtreden, wat in
houdt dat hij zich op een rijbaan met 
eenrichtingsverkeer bevond. 

11 januari 1983 628 

23. Wegverkeersreglement van 
1 dec. 1975, art. 19.2, :!', tweede en derde 
lid - Draagwijdte. 

Uit artikel 19.2, 2°, tweede en derde 
lid van het Wegverkeersreglement, dat 
de' bestuurder die naar rechts wil af
slaan, wanneer hij, wegens de plaatsge
steldheid en de afmetingen van zijn voer
tuig of de lading, niet bij de rechterrand 
van de rijbaan kan blijven, toelaat zich 
naar links te begeven op voorwaarde dat 
hij zich vooraf ervan heeft vergewist dat 
geen achterligger reeds begonnen is in 
te halen en bovendien dat hij de andere 
bestuurders die op normale wijze rijden 
op de openbare weg die hij gaat verla
ten, niet in gevaar brengt, volgt, ener
zijds, dat die bestuurder zich sl~chts 
moet vergewissen of geen achterhgger 
reeds begonnen is in te halen vooraleer 
hij zich naar links begeeft en niet meer 
op het ogenblik van het afslaan naar 
rechts, en, anderzijds, dat de verplich
ting de andere bestuurders die op nor
male wijze rijden op de rijbaan die hij 
gaat verlaten, niet in gevaar te brengen, 
niet beperkt is tot het ogenblik waarop 
hij zich naar links begeeft maar voort-
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duurt terwijl hij vervolgens naar rechts 
afslaat. 

8 maart 1983 840 

24. - Wegverkeersongeval - Wegver
keer5Teglement van 1 dec. 1975, artike
Jen 19.2, :f', tweede en derde lid, 2. 7 en 
16.5 - Beslissing welke de beklaagde 
die naar rechts afsloeg en zich vooraf 
naar links had begeven omdat hij, we
gens de plaatsgesteldheid en de afmetin
gen van zijn voertuig of de lading, niet 
bij de rechterrand van de rijbaan kon 
blijven, veroordeelt wegens overtreding 
van artikel 19.2, :f', tweede en derde lid 
- Ontbreken van bepaalde vaststellin
gen. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing die de beklaagde veroordeelt we
gens overtreding van artikel 19.2, 2°, 
tweede en derde lid, van het Wegver
keersreglement, op grand dat die be
klaagde, die naar rechts afsloeg en zich 
vooraf naar links had begeven omdat hij, 
wegens de plaatsgesteldheid en de afme
tingen van zijn voertuig of de lading, 
niet bij de rechterrand van de rijbaan 
kon blijven, zich op het ogenblik dat hij 
rechts wou inslaan, niet ervan heeft ver
gewist of geen achterligger een inhaal
maneuver was begonnen en of hij de an
dere bestuurders niet in gevaar bracht, 
en dat de achterligger rechts mocht in
halen en tevens gebruik mocht maken 
van het fietspad voor zover hij hierdoor 

opstellen van een parkeermeter, zoals 
bepaald door de artikelen 2.29 en 27 .3.1 
van het Wegverkeersreglement, wordt 
beperkt, wordt niet vereist dat op het 
verkeersbord dat het parkeren toelaat 
ook nog een opschrift of een onderbord 
zou zijn aangebracht. 

1 maart 1983 822 

26. - Wet van 22 feb. 1965, enig arti
kel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
artt. 2.29 en 27.3.1 - Parkeermeter -
Uitvoering van de verordenende bepalin
gen van de gemeenteraad inzake par
keermeters - Bevoegdheid van het col
lege van burgemeester en schepenen -
Verbindende kracht van de beslissingen 
van dat college. 

Het college van burgemeester en sche
penen is bevoegd voor de uitvoering van 
de door de gemeenteraad vastgestelde 
verordeningen inzake de parkeermeters; 
de besluiten die het college neemt ter 
uitvoering van die bepalingen en waarin 
het de plaatsen aanwijst waar de par
keermeters zullen worden aangebracht, 
behoeven niet te worden bekendgemaakt 
op de bij art. 102 Gemeentewet voorge
schreven wijze, opdat zij bindend zouden 
zijn voor de weggebruikers. (Art. 90, 2°, 
Gemeentewet.) 

23 maart 1983 901 

§ 28. Art. 28. 

weggebruikers die zich daar bevonden, § 38. Art. 38. 
niet in gevaar bracht, zonder vast te stel-
len dat de beklaagde, vooraleer zich naar 27. - Vervallenverklaring van het 
links te begeven, zich niet ervan had ver- recht tot sturen - Gebruik van voertui
gewist of geen achterligger reeds begon- gen voor bedrijfsdoeleinden van verval
nen was in te halen, en dat, wat de ach- Jenverklaring uitgesloten -- Onwettige 
terligger betreft, het inhalen wegens de uitsluiting. 
breedte van de rijbaan niet gemakkelijk De artt. 38 en 45 Wegverkeersregle
kon worden uitgevoerd en het fietspad ment staan niet toe dat de rechter, wan
een gelijkgrondse berm was. (Artt. 2.7, neer hij een veroordeling tot vervallen-
16.5 en 19.2, 2°, tweede en derde lid, van . verklaring uitspreekt, vervallenverkla
het Wegverkeersreglement van 1 dec. ring uitsluit voor het besturen voor be-
1975.) drijfsdoeleinden. 

8 maart 1983 840 

§ 20. Art. 20. 

§ 27. Art. 27. 

25. - Wegverkeersreglement, art. 2.29 
en 27.3.1 - Parkeren toegelaten door 
verkeersborden - Beperking van de par
keertijd - Parkeermeters - Voorwaar
den. 

Op de plaatsen voorzien van een ver
keersbord dat het parkeren toelaat of re
gelt en waarin de parkeertijd door het 

5 oktober 1982 197 

:i 39. Art. 39. 

§ 45. Art. 45. 

28. - Wegverkeersreglement van 
1 dec. 1975, artt. 45, 51.3 - Draagwijdte. 

De rechter die, na de veroordeling van 
de beklaagde tot een straf om, met over
treding van artikel 45.1, 4°, van het Weg
verkeersreglement, een deei·van de la
ding van zijn voertuig op de openbare 
weg te hebben laten vallen, op burger-



- 214-
rechtelijk gebied heeft vastgesteld dat de 
gevallen lading de veiligheid van het ver
keer in gevaar bracht, heeft uit de voor
schriften van de voormelde bepaling en 
van de artikelen 51.3 en 52.1 van het 
voormelde reglement wettig kunnen 
afleiden dat op de beklaagde de verplich
ting rustte de gevallen lading op te rui-
men. 

17 mei 1983 1145 

§ 46. Art. 46. 

§ 61. Art. 61. 

29. Wegverkeersreglement, 
art. 61.3.2, tweede lid - Verkeerslichten 
op een hoofdweg om een oversteekplaats 
voor voetgangers te beschermen in de 
nabijheid van een kruispunt - Dwars
weg met een verkeersbord B 5 - Voor
rang. 

Wanneer op een voorrangsweg ver
keerslichten zijn aangebracht om een 
oversteekplaats voor voetgangers te be
schermen in de nabijheid van een kruis
punt kunnen de verkeerslichten op de 
punt kunnen de verkeerslichten op de 
dwarswegen in uitzonderlijke gevallen 
worden vervangen door het verkeersbord 
B 5; de twee verschil!ende op dat kruis
punt geplaatste verkeerstekens behoeven 
niet afzonderlijk en los van elkaar te 
worden beschouwd, doch zij scheppen 
met elkaar in verband staande verplich
tingen, zodanig dat de op de dwarsweg 
rijdende bestuurder die kan vaststellen 
dat het verkeer op de hoofdweg voor een 
rood Iicht stilstaat, in dezelfde toestand 
verkeert als wanneer rechts van hem 
een Iicht op groen staat, behoudens de 
verplichting om te stoppen. (Art. 12.3.1, 
tweede lid, en 61.3.2, tweede lid en ver
keersbord B 5, Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975.) 

11 mei 1983 1123 

§ 62. Art. 62. 

§ 78. Art. 78. 

30. Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 78.1.1 - Werken - Begrip. 

De veroorde!ing van een beklaagde 
wegens het niet signaleren van werken 
op de openbare weg is naar recht verant
woord wanneer de rechter vaststelt dat 
niet gesignaleerde werken aan de gang 
waren op de plaats van het ongeval, dat 
de beklaagde een « machine van het 
werk » bestuurde waarmee hij aarde van 
de ene kant van de weg nam om ze naar 
een verkeersgeleider aan de overkant te 

voeren waardoor « dat werk tussen twee 
welbepaalde plaatsen een zekere regel
maat vertoonde » en dat die machine 
« werke!ijk een verraderlijke hindernis » 
vormde, daar ze « in het donker en links 
van de rijbaan reed op zevenenzestig 
meter voorbij een bocht en zonder enige 
signa!isatie om attent te maken op het 
gevaar ». (Art. 78.1.1 Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975.) 

20 december 1982 533 

§ 79. Art. 79. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

31. Richtingsverandering - Be-
stuurder die J'echts wil afslaan - Bewe
ging geregeld door art. 25, en niet door 
art. 17 Wegverkee1·sreglement van 
14 maart 1968 - Uitzondering. 

De beweging om rechts af te slaan ten 
einde de rijbaan te verlaten, wordt gere
geld door art. 25 Wegverkeersreglement 
14 maart 1968 en niet door art. 17 van dit 
reglement, tenzij rechts van het voertuig, 
dat opnieuw aanzet, een voertuig in be
weging is gebleven. 

14 oktober 1982 237 

HOOFDSTUK IV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

HOOFDSTUK IX 

ALLERLEI VOORSCHRIFTEN 

32. - Overtreding inzake wegverkeer 
door een Belgische militair gepleegd in 
de Bondsrepubliek Duitsland - Militair 
Strafwetboek, art. 57bis - Toepassing 
van de verkee1·swetten van de Bondsre
publiek Duitsland - Ve1plichting voor 
de rechter de betekenis en de draag
wijdte van die bepalingen na te gaan. 

Wanneer de Belgische rechter, met 
toepassing van art. 57bis Belgisch Mili
tair Strafwetboek, kennis neemt van de 
strafvordering tegen een Belgisch mili
tair en uitspraak moet doen overeen
komstig de wetsbepalingen van de 
Bondsrepubliek Duitsland, dient hij de 
betekenis en de draagwijdte van de bui
tenlandse wet na te gaan en de partijen 
in te lichten over de uitslag van die na
sporingen om hun de gelegenheid te ge
ven hun opmerkingen dienaangaande. 
naar voren te brengen. 

15 september 1982 , 72 
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WERKLOOSHEID 
1. - Gerechtigden op werkloosheids· 

uitkering - Verlenging van de referen
tieperiode - Werkneemster-moeder. 

Om op werkloosheidsuitkeringen ge
rechtigd te zijn, moet de werknemer een 
bepaald aantal arbeidsdagen in aanmer
king kunnen doen nemen in de loop van 
een bepaald aantal maanden v66r de 
aanvraag om uitkering; om de verlenging 
van die referentieperiode te bekomen, is 
niet vereist dat de werkneemster-moe
der, die haar dienstbetrekking onder
breekt om voor haar kinderen te zorgen, 
haar aanvraag om uitkering indient bin
nen drie jaar na de geboorte van het 
jongste kind. (Art. 118, vierde lid, Werk
loosheidsbesluit.) 

rata-berekening vastgesteld invaliditeits
pensioen ontvangt. (Art. 141, derde lid, 
Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963.) 

18 oktober 1982 254 
5. - Recht op werkloosheidsuitkering 

- Werkloosheid door eigen schuld of 
toedoen van de werknemer - Ontslag 
om billijke redenen ten gevolge van de 
houding van de werknemer - Begrip. 

13 september 1982 

Een werknemer die door zijn werkge
ver ontslagen wordt omdat deze hem 
niet de arbeid kan Iaten verrichten die 
de arbeidsarts geschikt oordeelt, wordt 
niet ontslagen om billijke redenen ten 
gevolge van zijn houding in de zin van 
art. 134, tweede lid, 2°, Werkloosheidsbe
sluit 20 dec. 1963 en zijn werkloosheid is 
derhalve niet aan zijn eigen schuld of toe-

60 doen te wijten. 
25 oktober 1982 2. - Recht op werkloosheidsuitkering 

- Werkloze zonder loon - Bijzondere 
ontslagvergoeding van de beschermde 
werknemer. 

288 

6. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkering - Jonge werknemers die hun 
studies beeindigd hebben - Termijn van 
een jaar tussen de beeindiging en de 
aanvraag - Verlenging. 

De termijn van een jaar gedurende 
welke jonge werknemers, die hun stu
dies hebben beiiindigd, het vereiste aan
tal dagen arbeid in loondienst hebben 

Loon in de zin van art. 126 Werkloos
heidsbesluit is de bijzondere vergoeding 
die krachtens art. 1bis, § 7, Gezondheids
en Vei!igheidswet van 10 juni 1952 wordt 
toegekend aan de ontslagen werknemer 
die lid is van of kandidaat bij de verkie
zingen voor het veiligheidscomite. 

13 september 1982 61 verricht of als werkzoekende ingeschre-
ven zijn geweest, wordt niet verlengd 
met het aantal dagen dat zij in de loop 
van die periode arbeid in loondienst heb
ben verricht. (Art. 124 Werkloosheidsbe

3. - KB. 20 dec. 1963, art. 261 
D1·aagwijdte. 

Door de in art. 261 K.B. van 20 dec. 
1963 betreffende de arbeidsvoorziening 
en werkloosheid omschreven handelin
gen met betrekking tot de regeling in
zake werkloosheid als misdrijf te ken
merken, sluit de wetgever de toepassing 
niet uit van de bepalingen van het Straf
wetboek betreffende de valsheid in ge
schrifte en het gebruik van valse stuk
ken, wanneer de bestanddelen van die 
misdaden aanwezig zijn. 

28 september 1982 142 

4. - Recht op uitkering - Arbeidsge
schiktheid - Werknemer wiens arbeids
geschiktheid door de R. V.A. is erkend -
Werknemer die een invaliditeitspensioen 
k1ijgt krachtens de Italia.anse wet -
Volgens de gemeenschapsrechtelijke re-

sluit.) 
22 november 1982 393 

_7. -:- Gerechtigden Of! werkloosheids
Uitkerwg - Art. 120, 1 , Werkloosheids
besluit - Arbeid verricht tijdens de tien 
jaar die de referentieperiode voorafgaat 
- Aanvang van de beroepsloopbaan. 

Om op werkloosheidsuitkering gerech
tigd te zijn met toepassing van arti
kel 120, 1°, van het Werkloosheidsbesluit 
is vereist dat de aanvrager zijn beroeps
loopbaan begonnen is voordat de in dat 
artikel bedoelde periode van tien jaar 
verstreken is. 

6 december 1982 476 

gels vastgesteld invaliditeitspensioen - 8. - Recht op werkloosheidsuitkering 
Recht op uitkering. - Werkloosheid door eigen schuld of 

Aan een werkloze die een werkloos- toedoen - Verlies van recht - Mini
heidsuitkering geniet, na erkenning van mumduur. 
zijn arbeidsgeschiktheid door de R.V.A., Aan de werkloze door eigen schuld of 
mag die uitkering niet worden ontzegd toedoen moet het recht op werkloosheids
op grond dat hij krachtens de Italiaanse uitkering gedurende ten minste vier we
wet een volgens de gemeenschapsrechte- ken worden ontzegd; onwettig is de be
lijke regels inzake samentelling en ·pro , slissing die wegens bijzondere omstandig-
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heden van de zaak die termijn op 
minder dan vier weken brengt. (Art. 135 
Werkloosheidsbesluit.) 

6 december 1982 477 

9. - Stage - Jonge werknemer 
Aanvraag om uitkering - Termijn -
Verlenging - Werkloosheidsbesluit 20 
dec. 1963, art. 124, tweede lid, gew. bij 
K.B. 22 nov. 1976 - Draagwijdte. 

De bepaling van art. 124, tweede lid, 
K.B. 20 dec. 1963, gew. bij K.B. 22 nov. 
1976, die zegt dat de termijn van een 
jaar, bij art. 124, eerste lid, 2°, vastgesteld 
voor het indienen van de aanvraag door 
de jonge werknemer die zijn secundaire 
studies heeft beiHndigd, kan worden ver
lengd met een duur gelijkwaardig aan die 
tijdens welke hij, zonder zijn toelaatbaar
heid tot het genot van de werkloosheids
uitkeringen aan te vragen, studies heeft 
gevolg van een hogere cyclus of niveau, 
heeft enkel tot doe! de voorwaarden vast 
te stellen waaronder de genoemde ter
mijn van e€m jaar kan worden verlengd 
en stelt niet het ogenblik vast vanaf het
welk de jonge werknemer zich als werk
zoekende kan inschrijven en werkloos
heidsuitkeringen kan aanvragen. (Art. 
124, §§ 1 en 2, K.B. 20 dec. 1963, gew. bij 
de K.B. van 3 okt. 1968 en van 22 nov. 
1976.) 

3 januari 1983 573 

10. - Recht op uitkering - Controle 
- Werkloze stelt zich vrijwillig en gratis 

ter beschikking van een openbaar be
stuur of een instelling bedoeld in het M.B. 
4 juni 1964 inzake werkloosheid, art. 76, 
eerste lid, tf' - Vrijstelling van de 
controle - Vereisten. 

Art. 76, eerte lid, 5°, M.B. 4 juni 1964, 
dat bepaalt dat de werkloze die zich vrij
willig en gratis ter beschikking stelt van 
een openbaar bestuur of van een instel
ling met een sociaal, humanitair of cultu
reel doe!, ervan ontslagen is zich op de 
controle aan te melden, wijkt daardoor 
niet af van de verplichting van de werk
loze om voor de algemene arbeidsmarkt 
beschikbaar te blijven. (Artt. 131 en 133 
K.B. 20 dec. 1963; art. 76, eerste lid, 5°, 
M.B. 4 juni 1964.) 

17 januari 1983 664 

11. - Bedrag van de werkloosheidsuit
kering - Werknemer - Gezinshoofd -
Samenwonen - Begrip. 

Voor de toepassing van artikel 83 ter, 
eerste lid, 3°, van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1964, dat bepaalt wie voor 
de vaststelling van het bedrag van de 

werkloosheidsuitkering als werlmemer
gezinshoofd wordt beschouwd, wordt on
der samenwonen verstaan het onder het
zelfde dak samenleven van twee of meer 
personen die een gemeenschappelijke 
huishouding hebben. 

24 januari 1983 685 

12. - Beroep tegen de beslissing van 
de directeur van het gewestelijk bureau 
- Op straffe van veiVal voorgeschreven 
termijn - Verval gedekt door een von
nis of arrest op tegenspraak, behalve 
datgene dat een maatregel van inwen
dige aard inhoudt, indien het niet door 
de partij is voorgedragen of door de 
rechter ambtshalve is uitgesproken. 

Het verval van de termijn van beroep 
tegen de administratieve bes!issing t.a.v. 
een sociaal verzekerde, zoals de beslis
sing van de directeur van het gewestelijk 
bureau inzake werkloosheid, wordt ge
dekt door een vonnis of arrest op tegen
spraak, behalve datgene dat een maatre
gel van inwendige aard inhoudt, indien 
het verval niet door de partij is voorge
dragen of door de rechter ambtshalve is 

uitgesproken. (Art. 7, § 10, Sociale 
Zekerheidswet Werknemers 1944; 
artt. 860, tweede lid, 864 en 865 Ger.W.) 

31 januari 1983 719 

13. - Recht op uitkeringen - Loon
delVing - Loon - Begrip. 

De rechter die vaststelt dat een onder
neming aan een ontslagen werknemer 
een bijkomende vergoeding heeft be
taald, ter uitvoering van een overeen
komst tussen haar en de vakbondsaf
vaardiging om de morele schade te 
dekken ten gevolge van het ontslag van 
sommige werknemers bij de herstructu
rering van de onderneming, beslist naar 
recht dat de genoemde vergoeding geen 
loon is in de zin van art. 126, tweede lid 
Werkloosheidsbesluit 1963. ' 

31 januari 1983 719 

14. - Recht op uitkering - Beslissing 
- Ontzegging of beperking van het 
recht - Horen van de werkloze. 

Nietig is de beslissing waarbij het 
recht op werkloosheidsuitkering wordt 
ontzegd of beperkt, wanneer de werkloze 
vooraf niet is opgeroepen om te worden 
gehoord, oak al heeft dit verzuim zijn be
langen niet geschaad. (Art. 17 4, eerste 
lid, Werkloosheidsbesluit.) 

7 februari 1983 738 

15. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Samenwonen met zelfstandige -
Aangifte - Hulp aan de zelfstandige. 



- 217-
De werkloze die met een zelfstandige 

samenwoont, behoudt zijn aanspraak op 
werkloosheidsuitkering niet, wanneer hij 
in de aangifte van het samenwonen de 
vraag, of hij denkt de zelfstandige tij
dens zijn werkloosheid te helpen, in 
strijd met de waarheid ontkennend 
beantwoordt. (Art. 128, § 1, eerste lid, 1°, 
Werkloosheidsbesluit.) 

7 februari 1983 742 

16. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Dienstbetrekking met verkorte werk
tijd - Onvrijwillige werkloosheid - Be
wijs. 

Dat een werkloze niet bewijst dat zij 
werkelijk onvrijwillig werkloos was toen 
zij een dienstbetrekking met verkorte 
werktijd heeft aanvaard, kan niet wor
den afgeleid uit de omstandigheid dat zij 
de formaliteiten bepaald in artikel 130, 
§ 2, tweede lid van het Werkloosheids
besluit niet heeft vervuld (eerste en 
tweede zaak), noch uit het feit dat zij 
geen werkloosheidsuitkering had ge
vraagd voordat zij de dienstbetrekking 
met verkorte werktijd had aanvaard 
(eerste zaak), noch uit het feit dat zij haar 
eigen huishouden verzorgde (tweede 
zaak). (Art. 130, § 2, derde lid, Werkloos
heidsbesluit.) 

21 februari 1983 790 

17. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid voor de algemene 
m·beidsmarkt - Begrip. 

Onbeschikbaar voor de algemene ar
beidsmarkt is de werkloze die voor de 
hervatting van de arbeid zodanig voorbe
houd maakt dat hij maar voor een deel 
van passende dienstbetrekking beschik
baar is. (Art. 133, vierde lid, Werkloos
heidsbesluit.) 

21 februari 1983 793 

18. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Werkloosheid door eigen schuld of 
toedoen - Jonge werknemer. 

De jonge werknemer, die met toepas
sing van artikel 124 van het Werkloos
heidsbesluit gerechtigde op werkloos
heidsuitkering is geworden en die werk
loos is of wordt door eigen schuld of 
toedoen, verliest zijn aanspraak op uitke
ring gedurende ten minste 13 en ten 
hoogste 26 weken met toepassing van ar
tikel 138, eerste lid, van hetzelfde besluit, 
ook wanneer de toekenning van uitkerin
gen gedurende minder dan 15 maanden 
onderbroken werd en hij dientengevolge 
zijn hoedanigheid van gerechtigde krach-

tens artikel 123, § 1, 1°, van dit besluit 
behield. 

7 maart 1983 837 

19. - Recht op uitkering - Werkloos
heid door eigen schuld of toedoen - Be
perking van het recht - Duur - Maat
regelen die op dezelfde datum ingaan. 

Wanneer het recht op werkloosheids
uitkering van een werklose door eigen 
schuld of toedoen, ingevolge de artt 135 
tot 138 van het Werkloosheidsbesluit, 
tweemaal wordt beperkt, met ingang van 
dezelfde datum, mogen beide beperkin
gen niet tot een enkele worden herleid, 
maar dient de duur ervan te worden sa
mengeteld. (Art. 201 Werkloosheidsbe
sluit.) 

21 maart 1983 893 

20. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Werkloosheid te w1jten aan omstan
digheden onafhankelijk van de wil van 
de werkloze - Begrip. 

De werknemer die zelfs de arbeidsover
eenkomst beeindigt, is geen werkloze 
wegens omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil, behalve wanneer zijn ant
slag het gevolg is van omstandigheden 
welke van die aard zijn dat van hem re
delijkerwijze niet kan worden verwacht 
dat hij de overeenkomst verder uitvoert. 
(Art. 126 K.B. van 21 dec. 1963 betreffen
de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 

18 april 1983 983 

21. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Uitbetaling met toepassing van art. 
193 Werkloosheidsbesluit - Terugvorde
ring. 

Werkloosheidsuitkeringen die de uitbe
talingsinstelling uitbetaalt overeenkom
stig het bepaalde in art. 193, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit, zijn niet terugvor
derbaar, zelfs indien de directeur van 
het gewestelijk bureau achteraf bes!ist 
dat de aanvrager geen recht op uitkering 
heeft. 

25 april 1983 1045 

22. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Samenwonen met zelfstandige -
Aangifte. 

De werkloze die met een zelfstandige 
samenwoont en in staat is deze aanmer
kelijk te helpen, maar die het juiste be
roep van die zelfstandige niet aangeeft 
en/of een vals antwoord verstrekt op de 
vraag of hij voornemens is deze te hel
pen, heeft geen aanspraak op werkloos
heidsuitkeringen, op grond van arti

kel 128, § 1, 1°, van het koninklijk 
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besluit van 20 dec. 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid. 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 26 april 1983 1053 

23. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkering - Arbeidsdagen - Bereke
ning - Toepasselijke regelen. 

Om te bepalen of een werknemer ge
rechtigd is op werkloosheidsuitkering 
worden de in aanmerking te nemen ar
beidsdagen niet berekend overeenkom
stig art. 24, eerste lid, K.B. van 28 nov. 
1969, dat betrekking heeft op de bereke
ning van de sociale zekerheidsbijdragen, 
maar volgens de regelen die ter uitvoe
ring van art. 121, § 1, tweede lid, 1°, 
Werkloosheidsbesluit zijn vastgesteld 
door het ministerieel besluit van 4 juni 
1964, inzonderheid art. 4. 

9 mei 1983 1113 

24. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Werkloos wegens omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil - Begrip. 

De werknemer die zelf een einde aan 
de arbeidsovereenkomst maakt, is niet 
werkloos wegens omstandigheden onaf
hankelijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag 
het gevolg is van omstandigheden welke 
van die aard zijn dat van hem redelijker
wijze niet kan worden gevergd de dienst
betrekking te Iaten voortduren. (Art. 126 
Werkloosheidsbesluit.) 

13 juni 1983 1259 

WETTEN,DECRETEN,BESLUITEN 

HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten 

HOOFDSTUK II. - Uitlegging 

HOOFDSTUK III. - Werking in de tijd 

HOOFDSTUK IV. - Wettigheid van de-
creten, besluiten en verordeningen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIPPEN, VEREISTEN 

1. - Algemene voorwaarden voor 
overheidsopdrachten - Wet in de zin 
van art. 608 Ger. W. 

Het M.B. 14 okt. 1964 aangaande de 
administratieve en technische contrac
tuele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, is een wet in de zin van 
art. 608 Ger.W. 

20 januari 1983 673 

2. - Toepassing in de tijd - Strafza
ken - Ten Jaste gelegd feit dat op het 
tijdstip dat het werd gepleegd een mis
drijf uitmaakte - Nieuwe wet ten tijde 
van de uitspraak van het vonnis - Mis
drijfomschrijving van het feit en straiten 
gewijzigd door de nieuwe wet - Veroor
deling met toepassing van de nieuwe wet 
- Wettelijkheid - Voorwaarde. 

Wanneer het ten laste gelegd feit op 
het tijdstip dat het werd gepleegd een 
misdrijf uitmaakte, maar ten tijde van 
de uitspraak van het vonnis een nieuwe 
wet de misdrijfomschrijving van dat feit 
en de straffen heeft gewijzigd, mag de 
rechter, die het feit bewezen verklaart 
slechts een straf uitspreken met toepas: 
sing van de nieuwe wet, welke minder 
zware straffen bepaalt, na te hebben 
vastgesteld dat het ten laste gelegde feit 
op het ogenblik van de uitspraak nog 
strafbaar is volgens de nieuwe wet. 
'(Art. 2 Sw.) 

26 oktober 1982 297 

3. - Strafwet - Uitlegging - Politie 
over de drukpers - Artikel 2 van de wet 
van 23 juni 1961 betreffende het recht 
van antwoord- Recht van antwoord
Tekst die het recht van antwoord recht
vaardigt - Omvang. 

Wanneer de rechter oordeelt dat een 
artikel in een periodiek geschrift « een 
recht van antwoord rechtvaardigt » en 
vaststelt dat de in dat artikel voorko
mende woorden en prenten een on
scheidbaar geheel en derhalve een en
kele, zij het gei'llustreerde tekst uitma
ken waardoor de persoon die recht tot 
antwoord heeft, wordt beoogd, oordeelt 
hij terecht dat zodanig geheel in aan
merking dient te worden genomen om de 
ruimte te bepalen die wordt ingenomen 
door « de tekst die het recht van ant
. woord rechtvaardigt •; de rechter geeft 
alsdan van het begrip • tekst » vervat in 
art. 2 van de wet van 23 juni 1961 geens
zins een uitlegging die tegen de regels 
van interpretatie der strafwetten in
druist. 

18 januari 1983 669 

4. - Wet van 1 feb. 1844 - Opgeheven 
bij de Wet Ruimtelijke Ordening en Ste

debouw 29 maart 1962 - Tijdelijke hand
having 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 
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1962, met dien verstande dat de gemeen
teverordeningen, genomen op grond van 
de eerstgenoemde wet, krachtens art. 73, 
c, in stand blijven tot het van kracht wor
d"im van een bijzonder plan van aanleg. 

29 april 1983 1067 

HOOFDSTUK III 
WERKING IN DE TIJD 

5. - Werking in de tijd - Wet van 
27 dec. 1977 tot regeling voor 1978 van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
art. 2, § 1 - Toepasselijk op vroeger ge
sloten overeenkomsten. 

De bepalingen van art. 2, § 1, wet van 
27 dec. 1977 tot regeling voor 1978 van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen 
zijn ook van toepassing op de overeen: 
komsten welke zijn gesloten voordat die 
wet in werking is getreden. 

30 september 1982 163 

6. - Huwelijksvermogensstelsels -
Faillietverklaring v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 14 juli 1976 betref
fende de wederzijdse rechten en ver
plichtingen van echtgenoten en de huwe
Jijksvermogensstelsels - Toepasselijke 
wet. 

Wanneer het faillissement wordt uitge
sproken v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
van echtgenoten en de huwelijksvermo
gensstelsels, worden de rechten van de 
echtgenote van de gefailleerde handelaar 
bepaald door de toen vigerende artike
len 555 Faillissementswet en 226 septies, 
§ 5, B.W.; dit geldt onder meer voor de 
bewijsregels. 

3 december 1982 471 

7. - Wet 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
van echtgenoten en de huwelijksvermo
gensstelsels - Geen wijziging van de ju
ridische situatie, die v66r de inwerking
treding van de wet geheel is voltrokken. 

Uit de wet van 14 juli 1976 betreffende 
de wederzijdse rechten en verplichtingen 
van echtgenoten en de huwelijksvermo
gensstelsels, uit haar strekking of voor
bereiding kan niet worden afgeleid dat 
zij in die zin zou terugwerken, dat zij 
een geheel voltrokken situatie, zoals een 
v66r de inwerkingtreding van de wet uit
gesproken faillissement, zou wijzigen. 

3 december 1982 471 

8. - Burgerlijke zaken - Onteigening 
ten algemenen nutte - Art. 4, § 4, wet 
van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 
7 juli 1978 - Toepassing in de tijd. 

Art. 4, § 4, wet van 26 juli 1962 betref
fende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 
7 juli 1978, dat luidt als volgt : • de waarde 
der onteigende goederen wordt berekend 
zonder inachtneming van de waardever
meerdering of -verminderirig die het ge
volg is, hetzij van het aanleggen van de 
autosnelweg, hetzij van de werken die de 
onteigende heeft uitgevoerd na het ver
strijken van de termijn van een maand, 
bepaald in art. 8 wet van 15 juli 1956 » is 
volgens de wil van de wetgever, zoals dit 
blijkt uit de wetsgeschiedenis van de wet 
van 7 juli 1978, toepasselijk op de ten tij
de van de inwerkingtreding van laatstge
noemde wet hangende procedures. 

13 januari 1983 647 

9. - Burgerlijke zaken - Toepassing 
in de tijd - Onteigening ten algemenen 
nutte - Wet 7 juli 1978 - Toepassing op 
procedures die hangende zijn - Uitzon
dering. 

De bepalingen van art. 4, § 4, wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van autosnelwegen, gew. 
bij de wet van 7 juli 1978, luidens het
welk • de waarde van de onteigende on
roerende goederen wordt berekend zon
der inachtneming van de waardever
meerdering of -vermindering die het 
gevolg is, hetzij van het aanleggen van 
de autoweg, hetzij van werken die de ont
eigende heeft uitgevoerd na het verstrij
ken van de termijn van een maand, be
paald in art. 8 wet van 12 juli 1956 » 
zijn, volgens de wil van de wetgever uit: 
gedacht in de parlementaire voorberei
ding van de wet van 7 juli 1978, toepas
selijk op de procedures die hangende 
zijn bij het inwerkingtreden van de ge
noemde wet van 7 juli 1978, tenzij de 
vergoeding op dat ogenblik reeds defini
tief is vastgesteld. 

20 januari 1983 672 

10. - Werking in de tijd - Wetten op 
de bevoegdheid en de rechtspleging -
Rechtsmiddelen. 

In geval van wijziging van de wetge
ving betreffende de rechtsmiddelen wor
den, behoudens andersluidende bepaling, 

de rechtsmiddelen die daartegen open
staan, geregeld door de wet die van 
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kracht ~is op de dag van de uitspraak. 

24 januari 1983 686 

11. - We1*ing in de tijd Bevoegd-
heid van de vrederechter - Wet van 
29 nov. 1979, art. 4, tot wijziging o.m. van 
art. 617 Ger. W - Onmiddellijk van toe

passing op de beslissingen gewezen na 
I jan. I980. 

Art. 4 wet van 29 nov. 1979 tot wijzi
ging o.m. van art. 617 Ger.W., waarin 
wordt bepaald dat de vonnissen van de 
vrederechter waarbij uitspraak wordt ge
daan over een vordering waarvan het be
drag 15.000 frank niet overschrijdt, in 
laatste aanleg worden gewezen, is op 
1 jan. 1980 in werking getreden; die be
paling is onmiddellijk van toepassing op 
de beslissingen welke na die datum wor
den gewezen, zelfs als de akte van rechts
ingang dateert van v66r die datum. 

10 maart 1983 850 

12. - Toepassing in de tijd - Strafza
ken - Straf - Wijziging van de straf
maat nadat het misdrijf is gepleegd -
Toepasselijke straf. 

Indien de ten tijde van het vonnis gel
dende straf verschilt van die welke ten 
tijde van het misdrijf was bepaald, wordt 
luidens art. 2, tweede lid, Sw. de minst 
zware straf toegepast. 

29 maart 1983 914 

HOOFDSTUK IV 

WE'ITIGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN 
EN VERORDENINGEN 

13. - Geneeskunst - Mediscb scbool
toezicbt - Koninklijk besluit van I2 okt. 
1964 - Koninklijk besluit wettig gena
men op grand van de wet van 21 maal"t 
1964. 

Het koninklijk besluit van 12 okt. 1964 
waarbij wordt geregeld hoe dik,;vijls en 
op welke wijze de geneeslmndige onder
zoeken worden verricht en onder welke 
voorwaarden het medisch schooltoezicht 
wordt uitgeoefend, is op wettige wijze 
genomen op grond van de wet van 
21 maart 1964 op het medisch schooltoe
zicht. 

8 september 1982 47 

14. - • Hoogdringendheid • waardoor 
de bevoegde minister is ontslagen van de 
verplichting om een antwerp van konink
lijk besluit boudende uitvoering van een 
gemeenscbapsverordening te onderwer
pen aan bet advies van de afdeling wet
geving van de Raad van State - Mis
kenning van bet wettelijk begrip « hoog
dringendheid » - Begrip. 

Onwettig is het vonnis waarbij wordt 
beslist dat de bevoegde minister het wet
te!ijk begrip « hoogdringendheid » heeft 
miskend door zich op dat begrip te be
roepen om geen beredeneerd advies van 
de afdeling wetgeving van de Raad van 
State te vragen over een antwerp van re
glementair koninklijk besluit houdende 
uitvoering van een gemeenschapsveror
dening, en zulks op grond aileen dat 
noch uit de aard van het koninklijk be
sluit noch uit de gemeenschapsverorde
ning zelf bleek dat de uitvaardiging er~ 
van geboden was wegens een dringende 
noodzakelijkheid, dat tussen de afkondi
ging van het koninklijk besluit en de af
kondiging van de gemeenschapsverorde
ning negen maanden verstreken zijn en 
meer dan twee jaren vooraleer dat ko
ninklijk besluit in het Belgisch Staats
blad werd bekendgemaakt, des te meer 
daar genoemd koninklijk besluit is be
kendgemaakt vijftien dagen na zijn on
dertekening, en niet meer dan twee jaar 
na die handtekening, zoals in het vonnis 
verkeerdelijk wordt gezegd. 

24 november 1982 417 

15. -- Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Revalidatie- en omscholingsver
strekkingen - Koninklijk besluit dat de 
verzekeringstegemoetk:oming voo1· be
paalde revalidatieverstrekkingen beperkt 
tot een tijdvak van zes maanden - Wet· 
tigheid. 
· Daar art. 19, derde lid, wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, gew. bij K.B. nr. 10 
van 11 okt. 1978, de Koning heeft belast 
met het opstellen van de lijst van revali
datie- en omscholingsverstrekkingen, 
met de toepassingsregelen ervan, heeft 
de bijlage bij K.B. van 25 feb. 1980 tot 
wijziging van art. 151 K.B. van 4 nov. 
1963 de verzekeringstegemoetkoming 
voor bepaalde revalidatieverstrekkingen 
wettig kunnen beperken tot een tijdvak 
van zes maanden. 

6 juni 1983 1234 

16. - « Hoogdringendheid » waardoor 
de bevoegde minister wordt ontslagen 
van voorlegging aan de afdeling wetge
ving van de Raad van State van het on t
werp van bet koninklijk besluit van 
14 dec. 1959 waarbij regels worden ge
steld op bet aanplakken en reclame ma
ken, alsmede van het antwerp van het 
koninklijk besluit van I maart 1960 hou
dende bepaling van de verkeerswegen 
waarvoor regelen worden gesteld op het 
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aanplakken en reclame maken - Geen 
dringende noodzaak - Begrip. 

Dat het antwerp van het koninklijk 
besluit van 14 dec. 1959, waarbij regels 
worden gesteld op het aanplakken en re
clame maken, en dat van het koninklijk 
besluit van 1 maart 1960 houdende bepa
ling van de verkeerswegen, waarbij rege
len worden gesteld op het aanplakken en 
reclame maken, niet « hoogdringend » 
valt niet a£ te leiden uit het enkele feit 
dat zekere bepalingen van die besluiten 
pas de 10e juni 1960 in werking zijn ge
treden, op welke datum het K.B. van 
1 maart 1960 in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt. 

7 juni 1983 1237 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

WISSELCONTROLE 
Besluitwet van 6 okt. 1944 tot oprich

ting van het Instituut voor de Wissel en 
Regentsbesluit van 6 okt. 1944 betref
fende de wisselcontrole - Overeenstem
ming met art 6 van de richtlijn van 
11 mei 1960 voor de inwerkingtreding 
van art 67 van bet E.E.G.-Verdrag. 

Art. 6 van de richtlijn van 11 mei 1960 
voor de inwerkingtreding van art. 67 van 
het E.E.G.-Verdrag, dat enKEl voor de 
toekomst geldt, is in elk geval niet toe
passelijk op de besluitwet van 6 okt. 1944 
tot oprichting van een Belgisch-Luxem
burgs Instituut voor de Wissel en even
min op het Regentsbesluit van 6 okt 
1944 betreffende de wisselcontrole. 

die de uitlener, in geval van verzuim van 
de lener, aanwendt om het bedrag van 
de hoofdsom in te vorderen en het winst
verlies te dekken, beslist hij niet dat die 
bedingen in geen geval zodanige voorde
len kunnen opleveren. 

23 maart 1983 907 

WRAKING 
1. - Strafzaken - Procedure. 
Wraking wordt voorgedragen bij een 

ter griffie van het betrokken gerecht in
gediende akte. (Art. 835 Ger.W.) (Impli
ciet.) 

3 november 1982 318 

2. - Strafzake11 - Procedure. 
Wraking wordt voorgedragen bij een 

akte die is neer te leggen ter griffie van 
het gerecht waarbij de zaak aanhangig 
is. (Impliciet.) (Art. 835 Ger.W.) 

14 juni 1983 1265 

z 

ZIEKTE- EN INV AUDITEITSVER
ZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
15 juni 1983 1269 HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschikt

heid 
WOEKER 

Lening op afbetaling - Voordelen die 
de normale interest en dekking van de 
risico's van de Jening overschrijden -
Begrip. 

Het strafbeding en het beding betre£
fende het verval van de termijn van een 
persoonlijke lening op afbetaling zijn 
niet noodzakelijk voordelen die klaarblij
kelijk de normale interest en de dekking 
van het risico van de lening overschrij
den, in de zin van art. 494, tweede lid, 
Sw.; wanneer de rechter als besluit van 
een omstandige uiteenzetting van de fei
ten en na een onderzoek van de uitge
voerde verrichtingen zegt dat hij zoda
nige-bedingen niet beschouwt als voorde
len, in de zin van vorenvermeld artikel 
van dat wetboek, maar wel als gebruiken 

HOOFDSTUK III. - Ziektekosten 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Z.I. V.-wet 9 augustus 1963, art. 70, 
§ 2 - Verzekeringsinstelling die in de 
plaats treedt van de rechthebbende -
Vereisten. 

De verzekeringsinstelling die onder de 
door de Koning bepaalde voorwaarden 
aan de rechthebbende op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering de bij de Z.I.V.
wet voorgeschreven prestaties heeft toe
gekend, treedt rechtens in de plaats van 
die rechthebbende tot beloop van het be
drag van de verleende prestaties, voor 
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het geheel van de sommen die onder 
meer krachtens het gemeen recht ver
schuldigd zijn en die dezelfde schade ge- , 
heel of gedeeltelijk vergoeden; voert de 
verzekeringsinstelling aan dat aan die 
vereisten voldaan is, dan verantwoordt 
de rechter zijn beslissing niet naar recht 
als hij, zonder het aangevoerde te weer
leggen, de gevolgen van die wettelijke in
deplaatsstelling aan die verzekeringsin
stelling ontzegt op gronddat, nu de 
blijvende invaliditeit van de rechtheb
bende naar gemeen recht tot 22 pet. is 
beperkt, de prestaties waarvan terugbe
taling is gevorderd, vrijwillig zijn be
taald. (Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet.) 

8 september 1982 43 

2. - Algemene begrippen - Beginsel 
van de territorialiteit van de uitkeringen 
bepaald bij art. 70, § 1, van de wet van 
9 aug. 1963 - Beginsel niet toepasselijk 
op migrerende werknemers bedoeld bij 
art. 10, eerste lid, verordening nr. 3 van 
de Raad van de E.E.G. 

Art. 10, eerste lid, van de verordening 
nr. 3 van de Raad van de E.E.G. staat 
niet toe dat de verzekeringsinstelling, in 
de zin van de Z.I.V.-wet van 9 aug. 1963, 
toepassing maakt van het in art. 70, § 1, 
van de genoemde wet neergelegde begin
sel van de territorialiteit van de presta
ties. 

29 november 1982 441 

3. - Algemene beg1ippen Uitkering 
van een verzekeringsinstelling - Ge
schil tussen de vermoedelijke veroorza
ker van de schade tot vergoeding waai·
van de uitkering is toegekend, enerzijds, 

·en de getroffene, rechthebbende op de 
uitkering, en de verzekeringsinstellil}g, 
anderzijds - Verzekeringsinstelllng 
rechtens in de plaats getreden van de 
rechthebbende - Gevolg - Onsplitsbaar 
geschil. 

Het geschil tussen de vermoedelijke 
veroorzaker van de schade en de getrof
fene en diens verzekeringsinstelling, die 
hem een ziekte- en invaliditeitsuitkering 
heeft toegekend tot volledige of gedeelte
lijke vergoeding van de schade, is on
splitsbaar, aange~ien de verz?keringsin
stelling rechtens m de plaats 1s getreden 
van de getroffene, rechthebbende op de 
uitkering, zodat de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden bes!is
singen waartoe het geschil aanleiding 
geeft, materieel onmoge!ijk zou zijn. 
(Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde lid, 
Z.I.V.-wet 9 aug. 1963.) 

7 april 1983 924 

4. - Vrijwillige verzekering - Invali
diteitsuitkeringen - Grondslag van het 
recht. 

Wanneer een ziekenfonds aangesloten 
is bij een verbond dat invaliditeitsuitke
ringen toekent, ontleent een vrijwillig 
verzekerde zijn aanspraken op die uitke
ringen niet a an een rech tstreekse over
eenkomst met het verbond, maar aan zijn 
lidmaatschap van het ziekenfonds. (Artt. 
2 en 3 wet 5 mei 1912.) 

25 april 1983 1036 

HOOFDSTUK II 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

5. - Werknemers - Invaliditeitsver
goeding - Vaststelling door de Genees
kundige Raad voo1· Invaliditeit van het 
einde van de staat van arbeidsongeschikt
heid - Bevoegdheid van de adviserend 
geneesheer om te erkennen dat de staat 
van de arbeidsongeschiktheid opnieuw is 
opgetreden - Grenzen. 

Wanneer de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit het einde van de staat van 
arbeidsongeschiktheid van een gerech
tigde heeft vastgesteld, kan de advise
rend geneesheer van de verzekeringsin
stelling slechts vaststellen dat de arbeids
ongeschiktheid opnieuw is opgetreden, 
indien deze zich voordoet binnen drie 
maanden na het einde van het invalidi
teitstijdvak en voor ten hoogste veertien 
dagen. (Art. ]51"- tweede lid, Z.I.V.-wet; 
art. 55, § 1, 5°, K.B. 4 nov. 1963.) 

6 sept'imiber 1982 19 

6. - Werknemers - Invaliditeitsver
goeding - Vaststelling door de Genees
kundige Raad voor Invaliditeit voor het 
einde van de staat van arbeidsongeschikt
heid ~ Beroep van de gerechtigde te
gen die beslissing - Erkenning door de 
adviserend geneesheer dat de staat van 
arbeidsongeschiktheid opnieuw is opge
treden voordat op dat beroep is beslist -
Gevolg van die beslissing. 

Wanneer de Geneeskundige Raad voor 
Inva!iditeit het einde van de staat 
van arbeidsongeschiktheid van een ge
rechtigde heeft vastgesteld en die ge
rechtigde tegen die beslissing beroep 
heeft ingesteld, kan de vaststelling van 
de adviserend geneesheer dat de staat 
van arbeidsongeschiktheid van de ge
rechtigde opnieuw is opgetreden, pas ef
Ject sorteren als de arbeidsgerechten 
beslissen dat het beroep van de betrok 
kene niet gegrond is en dat de staat var 
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invaliditeit geeindigd is v66r de vaststel
ling van de advise rend geneesheer. 
(Art. 55, § 1, 5', K.B. 4 nov. 1963.) 

wordt erkend, kan geen uitwerking heb
ben vanaf het einde van het tijdvak van 
primaire vergoedbare ongeschiktheid, 

6 september 1982 

7. - Zelfstandigen 
schiktheid - Begrip. 

19 wanneer de beslissing na het verstrijken 
van dit tijdvak wordt genomen. (Artt. 7 
en 62 K.B. 20 juli 1971; art. 55, § 1, 1° en Arbeidsonge-

Bij de beoordeling van de arbeidson
geschiktheid van de zelfstandige, die 
aanspraak maakt op invaliditeitsuitke
ring, mag geen rekening worden gehou
den met de economische toestand om 
vast te stellen of de zelfstandige nag ge
schikt is om enig beroep uit te oefenen. 
(Art. 20 K.B. 20 juli 1971.) 

25 oktober 1982 285 

8. - Zelfstandigen - Arbeidsonge
schiktheidsverzekering - Vermindering 
van de uitkering - Vergoeding van ge
meen recht. 

De vermindering van de arbeidsonge
schiktheidsuitkedng voor zelfstandigen 
met de vergoeding voor lichamelijke 
schade krachtens het gemeen recht vindt 

·oak toepassing wanneer de arbeidsonge
schiktheid waarvoor die vergoeding wordt 
toegekend, een andere oorzaak heeft dan 
die waardoor het recht op arbeidsonge
schiktheidsuitkering ontstaat. (Art. 29, 
§ 1, 4°, KB. 20 juli 1971.) 
- 25 oktober 1982 290 

HOOFDSTUK III 
ZIEKTEKOSTEN 

§ 2, K.B. 4 nov. 1963.) 
10 januari 1983 606 
10. - Geneeskundige verzorging -

Revalidatie - Buitengeivoon onderwijs. 
Tegemoetkoming door de ziekte- en in

validiteitsverzekering in de kosten van 
revalidatie voor een kind dat geen b11i
tengewoon onderwijs volgt, mag niet 
worden geweigerd op de enkele grand 
dat, met toepassing van de wetgeving op 
het buitengewoon onderwijs, in de be
handeling van de handicap waarvoor de 
tegemoetkoming wordt gevraagd, is voor
zien voor kinderen die dit onderwijs val
gen. (Art. 23, 8°, en 70, § 2, Ziekte- en In
validiteitswet.) 

11 april 1983 947 
11. - Geneeskundige verstrekkingen 

- Revalidatie- en omscholingsverstrek
kingen - Koninklijk besluit dat de ver
zekeringstegemoetkoming voor bepaalde 
revalidatieverstrekkingen beperkt tot 
een tijdvak van zes maanden - Wettig
heid. 

Daar art. 19, derde lid, wet van 9 aug. 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, gew. bij K.B. nr. 10 
van 11 okt. 1978, de Koning heeft belast 
met het opstellen van de lijst van revali
datie- en omscholingsverstrekkingen, 

9. - Zelfstandigen - Arbeidsonge- met .~e toep.~ssingsregelen ervan, heeft 
schiktheidsverzekering - Tijdvak van in- d<;. blJ~age blJ K.B. van 25 feb. 1980 tot 
vaflditeit - Beslissing van de Gen"ees- ·WIJZ!gmg van art. 1.51 K.B. van 4 n.ov. 
kundige Raad voor Invaliditeit _ Uit- 1963 de verzekermgstegemoetkommg 
werking in de tijd. voor. bepaalde revalidatieverstrek~~ngen 

De beslissing van de Geneeskundige wettlg kunnen beperken tot een tlJdvak 
Raad voor Invaliditeit, waarbij de staat. van zes maanden. 
van invaliditeit van een zelfstandige niet 6 juni 1983 1234 
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NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

De nbten 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 la Cour de cassation » 
en in « Pasicrisie beige » ( eerste deel van 1970). 

AANHANGIG GEDING 

Burgerlijke zaken - Begrip in arti
kel 565 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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. 227 ter - 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. 

Cone!. adv -gen. DuMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Uitvoerende Macht- Verzuim om een 
verordening uit te vaardtgen - Geen 
termijn door een wetsbep~hng voorge
schreven om een verordenmg mt te vaar
digen - Schade ten gevolge van dtt ver
zuim - BurgerlJJk Wetboek, artt 1382 

en 1383 - Verzuim dat ]{an leiden tot de 
verpllchting de schade te vergoeden. 

Cone!. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 
1383 - Fout - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Schadeloosste!ling - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk - Schadeloos
stelling door toekenning van een vergoe
ding - Wettigheid - Voorwaarden. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 - Ob
jectieve schuld - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. 
en Pas., 1972, 200. 

Geen afwijking van de regels inzake 
aansprakelijkheid, krachtens de artt. 
1382, 1383 en 1384, eerste lid, voor het 
bestuuv 

Concl. proc. gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237 
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Landsverdediging. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Samen!oop van de contractuele aan
sprakelijkheid en de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas., 
1974, 488. 

Schade veroorzaakt door respectieve 
fouten van verscheidene personen - Al
len verplicht de schade jegens de bena
deelde volledig te vergoeden - Begrip -
Grondslag. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid - Gemeenschap
pelijke fout - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Doden - Schade die de rechtverkrij
'genden van de getroffene ondergaan ten 
gevo!ge van het ver!ies 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 
dee! van dezelfde schade toegekende ver
goedingen. 

Noot, A.B., Cass., 6 sept. 1977, A.C.,. 
1978, 17. 

Schade aan een ander veroorzaakt 
door een persoon die zich in staat van 
krankzinnigheid bevindt of in staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinmg
heid die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt - Burgerl!jk 

Wetboek, art. 1386bis- Wettelijke bepa
ling op grond waarvan de rechter uitstel 
mag verlenen voor de beta!ing 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 582. 

Begrafeniskosten betaald door de wed
uwe van het slachtoffer - Recht van de 
weduwe op vergoeding van de eruit 
voortvloeiende schade vanwege degene 
die voor het overlijden aansprake!ijk 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 verp!ichtingen 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
28 april 1978, A.C., 1978, 1004. 

Schade veroorzaakt door de respectie
ve fouten van verscheidene personen -
Eigen en rechtstreekse (en niet zijde
Jingse) schade van de echtgenoot van 
een van hen - Ieder van hen is t.a.v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

Noot, E.L., Cass., 21 nov. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 190 

Art. 1386bis Burger!ijk Wetboek -
Staat van krankzinnigheid, van ernstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid - Be
grip. 

Cone!. 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 
waardoor hij schade lijdt - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te !eggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 
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Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 ju- Cone!. proc.-gen. DniON, Cass., 
ni 1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Recht van de benadeelde herstel in na
tura te vragen van de schade ten gevolge 
van een onrechtmatige daad - Bevoegd
heid van de rechter. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 Ievert dat 
de schade niet is veroorzaakt door de 
zaak zelf, maar wei 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. 

Cone!. 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 zo
wel van de bewaarder van de zaak als 
van die derde of eventueel van het 
slachtoffer. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
7 nov. 1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
19 dec. 1980, A. C., 1980-81, nr. 241. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout, oorzaak van de schade - Fout 
door een ambtenaar ~epleegd in de uit
oefening van zijn ambt - Rechtsdwaling 
- Aansprakelijkheid - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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 - Aansprakelijk
heid van de ambtenaar en van de over
heid - Begrip. 

19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. DmiON, 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 on
ontbeerlijk ook voor de bouw van een 
onroerend goed op een ander naburig erf 
- Verplichting voor de eigenaar van dat 
naburig erf een vergoeding te betalen -
Begrip. 

Cone!. proc.-gen. Dt:MON, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Scha
de door een dier toegebracht - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en op-
drachtgever Gezagsver houding 
Niettemin een zekere vrijheid van de 
aangestelde bij de uitvoering van zijn 
werk of in zijn bediening - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 5 nov 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Aan
sprakelijkheid van degene die zich be
dient van een dier terwijl hij het in ge
bruik 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 - Scha
de veroorzaakt door een dier - Aanspra
kelijkheid van de eigenaar van het dier 
of van degene die het gebruikt - Aan
sprakelijkheid bij de wet vermoed. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en op
drachtgever - Aansprakelijkheid valt af 
te leiden uit een onweerlegbaar vermoe
den dat de keuze van aangestelde ver
keerd was. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en op-
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draehtgever - Opdraehtgever aanspra
kelijk niet enkel in geval van aansprake
lijkheid van de aangestelde wegens nala
tigheid of onvoorziehtigheid (art. 1382 
B.W.) maar ook wegens een wettelijk 
vermoede fout, zoals de bewaring van 
een ge brekkige zaak of dier. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
13 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Nietigverklaring van een ad
ministratieve handeling door de Raad 
van State - Voorwaarden waaronder de 
gewone rechtbank, waarbij een aanspra
kelijkheidsvordening aanhangig is, ver
plieht is te beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is verklaard, 
een fout heeft begaan. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

Reehtstreekse aansprakelijkheid van 
een rechtspersoon wegens een fout van 
een van zijn organen - Samenloop van 
die aansprakelijkheid met de persoon
!ijke aansprakelijkheid van het orgaan. 

Noot, E.K., Cass., 27 okt. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 143. 

Medeplichtigheid van een derde - Be
grip. 

Cone!. proc.-gen. E. KRINGs, Cass., 
22 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 462. 

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 

Tueht - Ere-advocaat - Intrekking 
door de raad van de Orde van de mach
tiging tot het voeren va,; deze titel -
Beslissing houdende veroordeling in 
tuehtzaken - Beslissing waartegen ho
ger beroep kan worden ingesteld. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX 
Cass., 25 okt. 1973, Bull. en Pas' 
1974, 213. ., 

Voorwaarden waaronder de advocaat 
lasthebber van zijn client is. 

Noot W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Tucht - Uitvoering van en oordeel 
over tuchtvordering - Behoren in eerste 
aanleg aan de Orde van Advoeaten. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

~ueht - Tuehtraad van beroep van de 
balres van het rechtsgebied van een hof 
van beroep - Personen bevoegd om bij 
de tuehtraad van beroep een zaak aan
hangig te maken. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

~cht - Tuehtraad van beroep van de 
ba!Ies van het reehtsgebied van een hof 
van beroep - Tuchtvordering uitgeoe
fend door de procureur-generaal bij dit 
hof - Tussenkomst van de Orde van Ad
vocaten uitgesloten voor de tuehtraad 
van beroep. 

Cone!. proe.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tueht - Beslissing van de tuehtraad 
van de balies van het reehtsgebied van 
een hof van beroep - Voorziening in 
eassatie - Personen bevoegd om zieh in 
cassatie te voorzien. 

Cone!. proe.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Beslissing van de tuehtraad 
van de balies van het rechtsgebied van 
een hof van beroep - Voorziening in 
eassatie van de betrokken advocaat -
Voorziening gerieht tegen de procureur
generaal bij dit hof van beroep - Orde 
van Advocaten kan noch verweerster 
noch tussenkomende partij voor het Hof 
van Cassatie zijn. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE., Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Briefwisseling met een gedetineerde 
- Geen toezicht van de directeur van de 
gevangenis - Op voorwaarde dat de 
briefwis~eling betrekking heeft op de 
verded1gmg van de gedetineerde - Ge
wettigde twijfel van de directeur van de 
gevangenis - Geen aanwijzingen voor 
een strafreehtelijk misdrijf - Overzen
ding aan de stafhouder van de Orde van 
Advocaten - Wettigheid. 

Conel. proe.-gen. DELANGE Cass 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929."' 

Beroepsgeheim - Verschijning voor 
de tuchtraad van beroep - Openbaar-
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heid van de debatten gevraagd - Advo· 
caat niet vrijgesteld van zijn verplichting 
tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de geheimen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim -gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 - Be
slissing waartegen hager beroep kan 
worden ingesteld. 

Cone!. 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 ande
re 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 
hager beroep - Afstand niet geldig. 

Noot, R.·A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 64. 

ARBEIDSONOEVAL 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd te.r 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 - Ge
meenrechtelijke aansprakelijkheid. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 april 1975, A.C., 1975, 861. 

Overheidssector - Wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten 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 
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art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde wet van 
3 juli 1967 wordt geen afbreuk gedaan 
aan de vordering van de getroffene. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 1975, 963. 

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

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 918. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Onderbreking van het traject -
Belangrijke onderbreking die niet door 
overmacht verantwoord is. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266. 

Ongeval - Begrip - Bewijs. 
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127. 

Schade veroorzaakt door de respectie
ve fouten van twee personen - Schade 
voortspruitende uit een ongeval dat t.a.v. 
het slachtoffer het kenmerk vertoont van 
een arbeidsongeval - Omstandigheid 
zonder invloed op de verplichting tot vol
ledige 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 vol
gens het gemene recht toegekende ver
goedingen en de forfaitaire vergoedingen 
- Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, 
art. 46, § 2, tweede lid - Wijziging van 
dle 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 be
doeld wordt in art. 23, vierde lid, 3', Ar
beidsongevallenwet 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 ar
beidsongeschiktheid. (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 be
vindt welke onverenigbaar is met de 
wetten en de leer van het vrij onderwijs 
- Gecoi:irdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, art. 21bis - Nie
tigheid - Begrip. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
Nijs - Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Ge
coi:irdineerde wetten betreffende het be
diendencontract - Na de inwerkingtre
ding van deze wet van 11 juli 1973 zijn 
deze gecoi:irdineerde 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 wor
den geregeld • - « Statuut • - Begrip. 

Cone!. 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 - Gecoi:irdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, art. 21bis - Nietigheid van de 
clausules volgens welke het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst - Be
grip - Draagwijdte. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Bedienden - Huwelijk van de bedien
de - Dit felt kan op zichzelf niet wette
lijk een « dringende reden » zijn, in de 
zin van art. 18 van de gecoi:irdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, waarom de werkgever dadelijk, 
zonder opzegging of vergoeding, een ein
de mag maken aan de overeenkomst. 

' C'..oncl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Gezagsverhouding - Begrip. 
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

16 jan. 1978, A.C., 1978, 577. 

ARBITRAGE 

Geschil waarvoor een scheidsrechter 
bevoegd is - Voorwaarde voor erken-
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ning van een buitenlandse scheidsrech
terlijke uitspraak. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

In Belgie niet erkende scheidsrechter
lijke uitspraak - Beslissing die in Bel
gie geen gezag van gewijsde heeft. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

ARCHITEcr (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 ingevol
ge welke een maatschappij voor het be
heer van auteursrechten gemachtigd is 
betaling van een vergoeding te vorderen 
bij de invoer van die platen of andere ge
luidsdragers in een Lid-Staat van de 
E.E.G., nadat zij in het vrije verkeer wa
ren gebracht door de gerechtigden tot 
het auteursrecht in een andere Lid-Staat 
en er aanleiding hadden gegeven tot be
taling van een royalty - Artt. 30 tot 34 
en 36 E.E.G.-Verdrag - Niet-strijdigheid 
tussen die nationale wettelijke regaling 
en die bepalingen van het Verdrag -
Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., · 
9 april 1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ON
VERMOGEN 
Bedrieglijk onvermogen - Bestandde

len van het misdrijf - Schuldenaar be
roept zich op een rechterlijke beslissing 
van ontvangstmachtiging van het loon 
en op de wettelijke gevolgen ervan om 
inbeslagneming van zijn loon door een 
schuldeiser te vermijden - Deze om
standigheid aileen is niet voldoende om 
een veroordeling wegens bedrieglijk on
vermogen te verantwoorden. 

Cone!. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
12 maart 1974, A.C., 1974, 761. 

BELASTING 

Gelijkheid van de Belgen voor de be
lasting - 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 Ian
de geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het fisca
le bandje vermelde prijs - Fabrikanten 
en importateurs die geen houder zijn 
van • bijzondere of uitsluitende rech· 
ten •, in de zin van art. 90 E.E.G.-Ver
drag. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Verkoop van ingevoerde of hier te Ian
de geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
aan de verbruikers tegen de op het fisca
le bandje vermelde prijs - Geen onver
enigbaarheid 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. DuMaN, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

BENELUX 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing rna
ken van internrechtelijke bepalingen die 
in strijd zijn met die regels - Algemeen 
rechtsbeginsel waaruit die voorrang 
wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

BEROEPSGEHEIM 

Advocaat - Geen verplichting tot ge
heimhouding ten overstaan van de tucht
overheden van de balie. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Afgifte door een derde 
aan een advocaat van een door zijn 
client uitgegeven cheque tijdens diens !e
ven gei:nd door een onbekende - Klacht 
van een erfgenaam van de overladen 
client wegens bedrieglijke verduistering 
- Perken binnen welke de advocaat het 
beroepsgeheim mag aanvoeren. 
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Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju- BETEKENING VAN EXPLOTEN 
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Tuehtvervolgingen - Ver
klaringen die onder beroepsgeheim wor
den afgelegd, hetzij met gesloten deuren 
voor de tuehtraad 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
irervolging. 

Cone!. proe.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
. ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advoeaat Versehijning voor de 
tuchtraad van beroep - Openbaarheid 
van de debatten gevraagd - Advoeaat 
niet vrijgesteld van zijn verplichting tct 
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij de 
geheimen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Cone!. proe.-gen. DELANC:', 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 tijc;iens zijn 
hechtenis in een van de bij art. 21 van 
de wet bepaalde staten wordt bevonden, 
geYnterneerd wordt - Sta<tt 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 - Verdaehte in vrijheid 
op het ogenblik van de bes!issing tot in
ternering - Onmiddellijke tenuitvoerleg
ging van de internering Iran niet bevolen 
worden. 

Noot, A.T., Cass., 31 mei 1977, A.C., 
1977, 100'/ .. 

Vaststelling van de K.I. dat de ver
dacht.l de feiten heeft gepleegd en dat 
hij zieh in een staat als bepaald in art. 1 
van de wet. bevindt rnaar geen gevaar 
oplevert - Beslissing dat er geen redim 
tot internering is - Verp!ichting uit
spraak , te doen over de burgerlijk<l 
rechtsvorderingen. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273. 

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. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

27 mei 1977, A.C., 1977, 996 . 

Vermelding in het exploot van· de 
naam, voornamen en hoedanigheid van 
de persoon aan wie het afschrift is ter 
hand gesteld - Vermelding op straffe 

· ,-~n nietigheid voorgeschreven. 
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

27 mei 1977, A.C., 19"/7, 996. 

. Geen vermelding van de persoon aan 
wie het afschrift van het exploot is ter 
hand gesteld - Onregelmatigheid waar
door het exploot nietig is - Nietigheid 
die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Bete
kening in het buitenland · aan een partij 
niettegenstaande deze in Belgie keuze 
van woonph:tats heeft gedaan - Nietig
heid. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
nl 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

BE'l'ICHTING VAN VALSH.EID 

Strafzaken .:.. Begrip. 
Noot, R.-A.D., Cass., 8 feb. 1978, A.C., 

1978, 680. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

Socia!e zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Arbeidsgerechten - Art. 583 van 
het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijd
te. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974, 453. 

Burgerlijke zaken Territoriale 
bevoegdheid Fai!lietverklaring 
Rechtbank van koophandel van de plaats 
waar de gefai!leerde 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. 
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Sociale zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
- Niet tijdige aangifte van de arbeidson
geschiktheid - 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. 

Volstrekte bevoegdheid - Sociale za
ken - Arbeidsgerechten - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 579, 1" - Vorderingen be
treffende arbeidsongevallenvergoedingen 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Volstrekte bevoegdheid - Sociale za
ken - Arbeidsongevallen - Bijkomende 
verzekering. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Arbeidsrechtbank - Werkstaking -
Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering 
- Beslissing van het beheerscomHk van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
en van de directeur van een gewestelijk 
bureau van die Rijksdienst - Betwisting 
- Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., ver
enigde kamers, 29 jan. 1931, Bull. en 
Pas., 1981, 506. 

Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Betwisting die tot de bevoegd
heid van de vrederechter behoort- Ver
wijzing van de zaak door de arrondisse
mentsrechtbank naar de rechtbank van 
eerste aanleg - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep - Verwerping van het cassatiebe
roep of vernietiging en verwijzing naar 
de vrederechter, naar gelang de zaak, 
oorspronkelijk, regelmatig aanhangig 
was gemaakt bij de rechtbank van eerste 
aanleg dan wel bij de vrederechter. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 433. 

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid « ra
tione loci » -- Persoonlijke lening op af
betaling- Wet 9 juli 1957, aangevuld bij 
die van 5 maart 1965 - Vordering tot te
rugbetaling van een persoonlijke lening 
op afbetaling - Art. 628, 8", Ger.W., ge
wijzigd bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uit
sluitende 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 val
len onder de toepassing van de voormel
de 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. 

Strafzaken - Art. 138, 6"bis, Sv. -
Draagwijdte. 

Noot, R.-A.D., Cass., 14 sept. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 34. 

BEWIJS 

Burgerlijke zaken - Bewi.isvoering -
Verplichting voor elke gedingvoerende 
partij de bewijsgronden waarover zij be
schikt, voor te leggen - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 871. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Overlegging van stukken waarin het be-· 
wijs van een ter zake dienend feit 
schuilt - Verplichting 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 Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
Bevoegdheid van de rechter - Gerechte
lijk Wetboek, artt. 371, 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 - Deskundi
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 - Kenmer ken 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. 
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Eed - Strafzaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C, 
1971, 1081. 

Overmacht - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Directe belastingen - Bewijslast -
Belastingplichtigheid der niet-ver
blijfhouders - Deze belasting wordt niet 
geheven van de bezoldiging wegens een 
door de genieters uitgeoefende activiteit 
- Uitzondering op de regel van die be
lastingplichtigheid - 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. 

Hoofdelij ke 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 di
recteur van de gevangenis - Een uitzon
dering wordt gemaakt voor de briefwis-

se!ing tussen een advocaat en een gede
tineerde betrekkelijk diens verdediging 
- Gewettigde twijfel van de directeur 
van de gevangenis - Geen aanwijzingen 
voor een strafrechtelijk misdrijf - Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advocaten - 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. 

Conc1. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLiTIEKE 
RECHTEN 

Politieke rechten - Begrip - • Pu
blieke • reehten, geen passende bena
ming. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Tuehtreehtelijke vervolgingen en 
tuchtsaneties Vervolgingen en 
sancties zijn in de regel geen betwistin
gen over een burgerlijk reeht. 

Cone!. proe.-gen. GANSfiOF 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
pliehtingen van burgerlijke aard - Bete
kenis van deze uitdrukking in art. 6, § 1, 
van het Verdrag tot Beseherming van de 
Reehten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871. 

Begrip • vaststellen van burgerlijke 
reehten en verplichtingen •, in de zin 
van art. 6, § 1, Europees Verdrag Rech

. ten van de Mens - Zelfstandig begrip -
Zander verband met het begrip • be-
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slechten van geschillen over burgerlijke 
rechten », in de zin van art. 92 Gw. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., , 1983, nr. 441. 

BURGERLIJI{:E RECHTSVORDERING 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bii 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 scha
de - Schade ten gevolge van een mis
drijf - Verjaring - Termijn gesteld bij 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering - Toepassing van 
die termijnen ook al is de vordering ge
grond op contractuele verbintenissen. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 31 jan. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Burgerlijke llartijstelling - Ontvanke
lijkheidsvereisj;en - Belang bij de be
straffing geen voldoende redep. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Ci"ss., 24 nov. 
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186. 

CASSATIE 
Bevoegdheid - Beslissing van de afde

ling voor administratieve zaken bij de· 
Raad van State geen kennis te nemen 
van een eis waarvan de kennisneming 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoort - Bevoegdheid van 
het Hof van Cassatie, waarbij een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet alleen te onderzoe
ken of het arrest van de Raad van State 
wettelijk verantwoord is, maar ook of 
het regelmatig met redenen is omkleed. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Bevoegdheid - Verenigde kamers -
Burgerlijke zaken - Voorwaarden. 

Cone!. 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 
cas sa tie. 

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 taste 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 ge
kregen - lndien daartoe grond bestaat, 
verwijst het Hof van Cassatie hetzij naar 
een onderzoeksmagistraat, hetzij naar 
een hof van beroep. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Bevoegdheid - Verzoek om een bijko
mende onderzoeksmaatregel - Afwij
zing door de rechter omdat hij die maat
regel niet nodig acht om tot zijn overtui
ging te komen - Middel afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging - Toetsing door het Hof - Be
grip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C., 
1978, 919. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Be
grip. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1978, A.C., 
1978-79, 404. 

Cassatieberoep in het belang van de 
wet - Arrest van het hof van beroep in
zake echtscheiding door onderlinge toe
stemming - Cassatieberoep van de pro
cureur-generaal in het Hof van Cassatie 
in het belang van de wet - Voorwaarde. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, Bull. en Pas., 1978, 445. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Cas
satie beperltt tot het dee! van het arrest 
waarop het door het cassatiearrest aan
genomen middel betrekking heeft. 

Cone!. 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. 
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Incidentele aangifte in een akte van 

wraking van !eden van het Hof van Cas
satie of van magistraten van het open
baar rninisterie 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 !eden 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 de
creet - Strijdigheid vastgesteld door het 
Hof - Prejudicieel geschil. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1979, A.C., 1978-79, 1207. 

Taak van het Hof - Burgerlijke zaken 
- Bevoegdheid van het Hof om de wet
tigheid van een niet aangevochten be
schikkende gedeelte te onderzoeken. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 nov. 19'/9, A.C., 1979-80, nr. 168. 

Bevoegdheid - Ambtshalve opgewor
pen middel - Strafzaken - Arrest wijst 
de door een verdachte bij zijn invrij
heidste!ling gestelde zekerheid aan de 
Staat toe - Middelen kunnen ambtshal
ve worden opgeworpen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 5 feb. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 346. 

Verenigde kamers - Strafzaken -
Bevoegdheid. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Bevoegdheid - Memorie van cassatie 
met lasterlijlce, beledigerrde of eerroven
de beweringen - Weigering van het Hof 
met die beweringen rekening te houden. 

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 - Recht en feit - Be
grip. 

Concl. 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. 

Omvang - Strafzaken - Strafvorde
ring verjaard voordat zij bij de strafrech
ter is aangebracht - Vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering -
Vernietiging dientengevolge van de be
slissing 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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 342. 

Aard van het cassatiegeding. 
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 

14 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 595. 

Bevoegdheid - Strafzaken - Rege
ling van rechtsgebied - Positief conf1ict 
van rechtsmacht - Beoordeling door het 
Hof. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en 
Pas., 1983, nr. 560. 

CASSATIEMIDDELEN 

Strafzaken - Middel ten betoge dat er 
een reden van wraking bestaat tegen 
een rechter die de bestreden beslissing 
heeft gewezen - Deelneming van de 
rechter aan de beslissing die een essen
tieJe 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. 



- 237-

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 gedihgstuk uitdrukkelijk vast
stelt dat de debatten op die zitting :open
baar waren '-- Voor de tuchtraad van be
roep 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 be
treffende de samenstelling van de ge
rechten - 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 -
Begrip. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
19 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 576. 

Tuchtzaken - Een enkele straf we
gens verschillende tekortkomingen aan 
de beroepsplichten - Toepassing van de 
theorie van de « gerechtvaardigde straf ». 

Noten 6 en 7, F.D., Cass., 19 apri\1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

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. 17'/, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag. 

Cone!. proc.-gen. o·uMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Cassatleberoep 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 
- Gecoordineerde wetten op de .Raad 
van State, art. 33 - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. op grond dat 
het Hof aan de hand van het bestreden 
arrest zijn wettelijk toezicht niet kan uit
o·efenen - Ontvankelijk cassatiemiddel. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van Sta.te - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel hieruit afge
leid dat het arrest van de Raad van Sta
te zich met miskenning van de bewijs
kracht van een akte o.m. zou hebben 
uitgesproken 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. 

Cone!. 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 cpnclusie 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 be
treffende het vormvereiste - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 160. 

DERDENVERZET 
Voorwaarden voor de ontvankelijk

heid. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 197 4, 544. 

Personen die derdenverzet mi:>gen 
doen. 

Cone!. 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 
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- Bevoegdheid van de Hoge Militieraad 
om de aanvraag niet ontvanke!ijk te ver
klaren. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
30 april 1979, A.C., 1978-79, 1030. 

Duur van de dienstplieht en voorwaar
den om onder de wapenen te worden ge
houden na het verstrijken van de norma
le diensttermijn. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Militaire dienst - Duur - Voorwaar
den om onder de wapens te worden ge
houden. 

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 mo
rele grond - Kostwinner - Wette!ijke 
voorwaarden waaraan, in de regel, moet 
worden voldaan v66r het verstrijken van 
de termijn waarbinnen de aanvraag om 
uitstel of vrijlating moet worden inge
diend. 

Concl. proe.-gen. R. CHARLES, Cass., 
21 juni 1982, Bull. en Pas, 1982, 1226. 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

Colleetief misdrijf - Samenvoeging 
van de geldboeten - Toepassing van 
art. 100 Sw. en van de reehtsregel 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 reeht dee! te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redaetie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publika
tie (artt. 123sexies, 6", en 123nonies Sw.) 
- Vaststelling, door de reehter, van het 
politiek karakter van de deelneming -
Geen drukpersmisdrijf. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

DWANGSOM 
Gereehtelijk Wetboek, art. 1365bis -

Bevoegdheid van de reehter 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 publiekreehtelijke persoon. 

Cone!. adv.-gen. VELD, 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

' pliehtingen van de ouders nopens het on-
derhoud van de kinderen, zoals zij wa
ren overeengekomen en vastgesteld. 

Noot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C., 
1971, 1120. 

Wederkerige reehtsvorderingen 
Aard van deze reehtsvorderingen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Reehtspleging - Verzoek - Begrip en 
draagwijdte - Dagvaarding - Begrip 
en gevolgen ten aanzien van de eis. 

Cone!. proe.-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. 

Cone!. proe.-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 verp!iehtingen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigende hou
ding van een eehtgenoot - Houding die 
een verzachting van de fouten van de an
dere eehtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van grove belediging eraan 
ontneemt. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Eehtseheiding - Eehtseheiding door 
onder!inge toestemming - Eehtsehei- · 
ding tussen eehtgenoten van versehillen
de vreemde nationaliteit - Toe te pas
sen wet. 
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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 re
gisters van de burgerlijke stand ·- Eis 

•blijft hangende na de overschrijving van 
de echtscheiding - Voorlopige maatre
gelen betreffende het on<:lerhoud van de 
kinderen gevraagd na de overschrijving 
- Bevoegdheid. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed on
der de gelding van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Noot 1, W.G., 
1971, 1081. 

EIGENDOM 

Cass., 25 juni 1971, A.C, 

Misbruik van het recht van eigendom 
Be grip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

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- EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
boek, art. 306 - Be grip.- Tuchtgerecht - Tuchtraad van beroep 

Coricl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., van de balies - Tuchtgerecht - Onder-
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. zoek van de zaak en uitspraak van de 

Echtscheiding op grond van een feite- beslissing in openbare zitting - Toepas
lijke scheiding van meer dan tien jaar _ singsvoorwaarden van deze verplichting. 
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wet- Tuchtrechtscollege Voorschriften 
boek, art. 306 - Begrip. van art. 6.1, Europees Hof Rechten 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., van de Mens, inzonderheid i.v.m. de 
4 jan. 1980, A. C., 1979-80, nr. 267. « open bare behandeling en uitspraak » 

Vonnis waarbij echtscheiding wordt - Toepassingsvereisten. 
toegestaan - Hoger beroep van de echt- , Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
genoot, verweerder - Afstand van het 1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 
hoger beroep - Afstand niet geldig. ENERGIE 

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 GerechlehJk Wetboek 

Wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening, art. 13, derde lid -
Staat, provincie of gemeente die op hun 
respectief domein de schikkingen of het 
plan ener elektriciteitsinrichting, alsme
de 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, 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 
over gang heeft, kan door verj aring 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. 
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Uitzicht op het naburig erf - Burger
lij k Wetboek, artt. 67 5 tot 680 - Een erf
dienstbaarheid van uitzicht of van bouw
verbod op het naburige erf wordt in de 
regel niet verkregen door dertigjarig be
zit - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. Dnrox, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 466. 

ERFENISSEN 

Kleine nalatenschappen - Onroeren
de goederen begrepen in de nalaten
schap - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRIXGS, Cass., 24 juni 
1981, A.C., 1980-81, nr. 621. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se 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 aan
hangig te maken bij het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen om 
uitlegging ervan te bekomen - Uitleg
gend arrest van het Hof van Justitie -
Gezag van dit arrest. 

Cone!. proc.-gen. GAXSHOF VAX DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se 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 Hof 
van Cassatie niet ertoe gehouden is het 
geschil aanhangig te maken bij het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejudicie!e 
vraag een uitlegging te bekomen. 

Cone!. proc.-gen. GAXSHOF VAX DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, art. 85, 
§ 2 - Datum vanaf welke deze bepaling 
uitwerking heeft. 

Cone!. prc.-gen. GAXSHOF VAX DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Art. 85 
- Reglement nr. 17 van de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap -

Beperking van de mededinging waardoor 
de handel tussen Lid-Staten ongunstig 
kan worden belnvloed - Concessie inza
ke alleenverkoop. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 11 maart 1971, Bull. 
en Pas., 1971, 631. 

Hof van Justitie - Gezag van de ar
resten van het Hof van Justitie, waarbij 
beslist wordt over het beroep van de 
Commissie om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staat zijn verplichtingen niet is 
nagekomen. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Bepa
ling rechtstreeks van toepassing - Be
grip. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Beroep 
van de Commissie voor het Hof van Jus
titie om te doen vaststellen dat de Lid
Staten hun verplichtingen niet zijn nage
komen - Aard van de rechtsvordering 
- Draagwijdte van het arrest. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Vennootschappen - Vennootschap op
gericht overeenkomstig de wetgeving 
van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 973, 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 interpretat;eve wet. 
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Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
14 jan. 1976, A. C., 1976, 547. 

Verdrag tot opriehting van de Europe
se Eeonomisehe Gemeensehap - Mede
dinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit ver
drag - De bepalingen van gemeen
sehapsreeht vinden geen toepassing op 
de wetten, in de zin van artt. 609 en· 
1080 van het Gereehtelijk 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
7 jan. 1977, A. C., 1976, 493. 

Verdrag tot opriehting van de Europe
se Eeonomisehe Gemeensehap, art. 189 
- Richtlijnen - Richtlijnen waarin be
palingen kunnen voorkomen die reeht
streeks van toepassing zijn in de Lid
Staten. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
7 jan. 1977, A. C., 1977, 493. 

Verdrag tot opriehting van de Europe
se Eeonomische Gemeenschap, art. 177 
- Vraag om uitlegging van gemeen
schapsrechtelijke bepalingen - Natio
naal gerecht dat uitspraak moet doen 
over de verenigbaarheid van bepalingen 
van nationaal recht met bepalingen van 
gemeenschapsrecht waaruit een uit
Jeveringsprobleem is ontstaan - Dit na
tionaal gerecht moet in zijn beslissing, 
waarbij het overeenkomstig art. 177 de 
zaak bij het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen aanhangig 
maakt, de ter zake toe te passen bepalin
gen van nationaal recht opgeven en des
noods de betekenis en draagwijdte ervan 
preciseren. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
7 jan. 1977, A. C., 1977, 493. 

Misbruik van een maehtspositie op de 
gemeenschappelijke markt of op een we
zenlijk dee! daarvan - E.E.G.-Verdrag, 
art. 86 - Nationaalrechtelijke bepaling, 
met name een wet, waardoor een derge
lijk misbruik, volgens dat recht, alge
meen, wettelijk zou gemaakt worden of 
waardoor zodamg m1sbruik enkel, in be
paalde gevallen, zou begunstigd worden 
- Gevolg. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

E.E.G -Verdrag, artt 30, 31 en 32 
Maatregelen van gehJke werking als in-
voerbeperkmgen Begnp 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels hoven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing rna
ken van internrechtelijke bepalingen die 
in strijd zijn met die regels - Algemeen 
rechtsbeginsel waaruit die voorrang 
wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Mede
dinging - Art. 85 van dat Verdrag -
Bepaling toepasselijk op de geeommerei
aliseerde overeenkomsten, besluiten van 
verenigingen en onderling afgestemde 
gedragingen inzake auteursrecht. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot opriehting van de Europe
sa Economische Gemeenschap, artt. 30 
tot 34 en 36 - Opheffing van de kwanti
tatieve beperkingen tussen de Lid-Staten 
van die Gemeensehap - Bepalingen toe
passelijk op het auteursrecht van geeom
mercialiseerde Jetterkundige 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. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot opriehting van de Europe
se Economische Gemeensehap, art. 30 -
Kwantitatieve invoerbeperkingen en aile 
maatregelen van gelijke werking zijn 
verboden - Beperkingen en maatrege
Jen a.m. in overeenkomsten genomen 
door een Lid-Staat en niet door partieu
Jieren - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot opriehting van de Europe
se Econorrilsehe Gemeensehap 
Artt. 30 tot 34 en 36 - Kwantitat1eve in
voerbeperkingen en alle maatregelen 
van gelijke werking zijn verboden - Be
perking van de uitzonderingen van 
art. 36 uit hoofde a.m. van de "mdustriele 
of commerciele beperkingen en mzake 
auteursrecht - Begr1p. 

Cone!. proe. gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 
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Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, art. 177, 
derde lid - Vraag om uitlegging van be
palingen van dat Verdrag of van hande
lingen van een instelling van de Ge
meensehap, gerezen ingevolge de reden
geving van de bestreden beslissing -
Burgerlijke zaken - Beantwoording van 
die vraag niet noodzakelijk opdat het 
Hof van Cassatie op de eassatiemiddelen 
zou kunnen antwoorden - Hof van Cas
satie wettelijk niet bevoegd om uit
spraak te doen over de grondslag van 
het aangevraagde prejudicieel arrest van 
het Hof van Justitie van de Gemeen
schappen, omdat het zieh 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. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 8(9. 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD 

Faillissement - Koopwaren aan de 
koper geleverd nadat deze door een von
nis failliet werd verklaard - Terugvor
dering - Ontbinding van de verkoop -
Begrippen. 

Cone!. adv.-gen. DuMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Wetboek van Koophandel - Gefail
leerde - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DuMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gerechtelijk akkoord - Koopwaren 
verzonden - Terugvordering mogelijk 
zolang « de overgave ervan niet is ge
sehied in de magazijnen van de bestem
meling » - Faillissement - Wetboek 
van Koophandel (wet van 18 april 1851), 
art. 568 - Koopwaren verzonden aan 
een koopman die een verzoekschrift tot 
het bekomen van een gerechtelijk ak
koord heeft ingediend - Wettelijke be
paling buiten toepassing. 

Cone!. adv.-gen. DuMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gerechtelijk akkoord - Verzoekschrift 
tot het bekomen van een gerechtelijk ak
koord - Samenloop tussen aile niet be
voorrechte schuldeisers van de schulde
naar die het akkoord aanvraagt -
Be grip. 

Cone!. adv -gen. DUMON, Ce.ss., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 232. 

Zekerheidstellingen gedurende de ter
mijn van staking van betaling - Zeker
heidstellingen voor vroeger aangegane 
schulden - Nietige zekerheden. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 - Be
grip. 

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. 

Cone!. 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 sehuld
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. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Vermenging van de vermogens van 
een in staat van faillissement verklaarde 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en van een zaakvoer
der van dle vennootschap - Die omstan
d;gheid is niet voldoende om daaruit 
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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. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378. 

Handelsvennootschap Boedelaf-
stand - Boedelschuldeisers - Schuldei
sers zonder zekerheid of bijzonder voor
recht - Schuldvordering vastgesteld bij 
een uitvoerbaar verklaarde authentieke 
akte - Mzonderlijke daden van uitvoe
ring - Wettigheid. 

Cone!. adv.-gen. L!EKENDAEL, 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 financieringshuur gespecialiseerde 
ondernemingen, 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 terugvordering, wan
neer de huurder failliet is verklaard. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 27 nov. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 208. 

GEMEENTE 

Gemeentelijke roden - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en• 
Pas., 1974, 954. 

Gemeentegoederen - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
T!NGEN 

Gemeentebelasting op de niet gebouw
de percelen begrepen in een niet verval
len verkaveling - Belasting niet van de
zelfde aard als het patent. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass,, 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. 

Gemeentebelasting op de niet gebouw
de percelen begrepen in een niet verval
len verkaveling - Ontheffing ten gunste 
van nationale en plaatselijke maatschap
pijen voor volkswoningbouw - Heeft en
kel betrekking op de bouwmaatschap
pijen tot nut van het algemeen. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, 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. 
Cone!. 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. 

Cone!. eerste adv .-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Verordening waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald ty
pe op zekere plaatsen verboden is -
Verordening tot bescherming van de 
openbare orde - Verordening waarbij 
de gemeenteraad zijn politiebevoegdheid 
niet oversehrij dt. 

Cone!. 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 rneer de 
geneeskunst en koninklijk bt:sluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voor het publiek opengestelde 
apotheken - Wettigheid van deze bepa
lingen. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MALHAUX, 
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832. 

Orde van Geneesher·en - Raad van 
beroep - Samenstelling - Emeritus 
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raadsheer in het hof van beroep, lid van 
de raad - Wettigheid. 

Cone!. 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-Iid 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Overeenkomst tussen een geneesheer 
en een ziekenhuisinstelling over de voor
waarden waaronder de instelling haar 
personeel, lokalen en materiaal ten dien
ste stelt van de geneesheer - Konink
Iijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefe
ning van de geneeskunst, de verpleeg
kunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies, artt. 15, 16 
en 17 - Draagwijdte van die bepalingen. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

GERECHTSDEURWAARDER 
Beslissingen van de tuchtraad van de 

arrondissementskamer - Beslissingen 
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 be
roep of in cassatie - Verwerping van 
deze voorzieningen - Kosten van de ge
dingen 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
Iing 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 -
Be grip. 

Noot, J.V., Cass., 11 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 26. 

GRONDWET 

Art. 25bis - Toekenning van grond
wettelijke 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 re
gel geen kennis van de zaak ten grande 
- Grondwet, art. 95 - Begrip. 

Cone!. 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. 
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HERHALING 

Veroordeling wegens een misdrijf om
schreven in het Strafwetboek - Later 
misdrijf gepleegd met overtreding van 
een bijzondere wet - Deze wet regelt de 
herhaling slechts voor de daarin om
schreven misdrijven - Gevallen waarin 
de bepalingen van hoofdstuk V van 
boek I van het 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 - Devolutieve kracht van 
het hager beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hager beroep en van de regels betref
fende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 625. 

Burgerlijke zaken - Middel in de akte 
van hoger beroep uiteengezet - Appel
lant niet verschenen - Beslissing bij 
verstek gewezen - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1972, 339. 

Strafzaken - Termijn waarbinnen ha
ger beroep moet wordt;)n ingesteld - Ge
volg 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 
hoger 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 grond van de zaak 
te onderzoeken - Onderscheid. 

Noten 2 en 3, E.K., Cass., 16 jan. 1976, 
A.C., 1976, 577. 

Tuchtzaken - Beslissing van de raad 
van de Orde van Advocaten - Art. 468 
van het Gerechtelijk Wetboek - Draag
wijdte. 

Cone!. proc.-gen. DEL~XGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtzaken Beslissing alvorens 
recht te doen van de raad van de Orde 
van Advocaten - Beslissing waartegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 

Cone!. proc.-gen DELAXGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar ge
schil - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LEXAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Hoger beroep - Burgerlijke zaken en 
zaken van koophandel - Termijn -
Vonnis waarin uitspraak wordt gedaan 
over een betwisting betrekkelijk de op
name 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELI:, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pa~ .• 1978, 1090. 

Burgerlijke zaken - Get• igenverhoor 
bevolen door de rechter in hoger 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 na
me aangewezen door de rechter in hager 
beroep. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 ju
ni 1978, 1978, Bull. en Pas., 1978, 
1240. 

Burgerlijke zaken - Konijnenschade 
- Vonnis van de vrederechter niet in te
genwoordigheid van de partijen uitge
sproken - Jachtwet, art. 7 bis - Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de uit-
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spraak van het vonnis, geen kennis gege
ven van het beschikkende gedeelte ervan 
- Termijn van hoger beroep van veer
tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis 
niet toepasselijk. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

Burgerlijke zaken - Beslissing of 
maatregel van inwendige aa.rd - Hoger 
beroep tegen een beslissing of maatregel 
van inwendige aard - Voorwaa.rde. 

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. 

HOOFDELIJKHEID 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst -
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
- Gemeenschappelijke fout van ver
scheidene partijen - Hoofdelijke aan
sprakelijkheid. 

Cone!. adv.-gen. DDMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Cone!. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Zaken van koophandel - Meer dan e
en schuldenaar - Begrip. 

Cone!. 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 - Ge
brek dat een ander dee! van de bouw 
dan de « grote 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 - Ge
brek in de grote werken - Gevolg van 
de aanvaarding op de aansprakelijkheid 
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 - Ge
brek in de grote werken - Aanvaarding 
- Aanvaarding dekt de aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer 
niet, ongeacht of de gebreken zichtbaar 
zijn dan wei verborgen zijn. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract - Oprichting van 
een gebouw - Gebrek in de bouw - Ge
brek waardoor andere delen van het ge
bouw dan de « grote 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 bou
wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

Makelaarsovereenkomst - Ontbinding 
van de overeenkomst - Toepasselijke 
regels. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 4 sept. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 7. 
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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 - Conees
sie - Begrip. 

Cone!. 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. 19'15, 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. 

Cone!. 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 - Pe
riode die niet kan gelijkgesteld worden 
met twee opeenvolgende periodes van 
negen jaar. 

Cone!. 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 e,lgemeen belang -
Geen voorkooprecht van de pachter. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 20 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 732. 

Handelshuur - Huurder in het bezit 
van het verhuurde goed gelaten na het 
einde van de huur - Nieuwe huur voor 
onbepaalde tijd ·- Opzegging door de 
verhuurder - Opzeggingstermijn korter 
dan achttien maanden - Gevolg. 

Noot, E.L., Cass., 2'7 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 prineipieel vanaf het instellen van 
de rechtsvordering. 

Conel. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
29 mei 19!10, A.C., 1979-80, nr. 614. 

HUWELIJK 
Respectieve rechten en verplichtingen 

van de echtgenoten - Verplichting bij te 

dragen in de « lasten van de huishou
ding " - Begrip. 

Noot, E.!. •. , Cass., 27 maart 1980, A.C., 
Hl79-80, 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 
geaeht met de toestemming van de eeht
genoten en tijdens hun !even te zijn vol
trokken - Huwelijk geldig in Belgie. 

Concl. &.dv.-gen. VELU, 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 Belgiii. 

Cone!. adv.-gen. VELU, 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 ontbi.11ding van de gemeen
schap - Overeenkomst nietig wegens 
strijdigheid met de bepalingen van open
bare orde inzake de onveranderlijkheid 
van de huwelijksstelsels. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782. 

Wi.jziging van het huwelijksvermo
gensstelsel bij overeenkomst - Burger
lijk Wetboek, art. 1395 - Overlijden van 
een der eehtgenoten voordat de recht
bank van eerste aanleg zich heeft uitge
sproken over het verzoek tot homologa
tie van de akte houdende wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel - Ver
zoek dat geen reden van bestaan meer 
heeft. 

Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035. 

Wijziging bij overeenkomst van het 
huwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1394 - De akte tot wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
moet worden voorafgegaan van een boe
delbeschrijving en van een regeling van 
de respectieve rechten van de echtgeno
ten - Begrip. 
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Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 10 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 968. 

INDEPLAATSSTELLING 

Persoonlijke indeplaatsstelling - Be
grip en gevolgen. 

Cone!. 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 overeenk.Jmst in de 
rechten van de schuldeiser tre2dt- Ver
haal van die borg op de andere borgen 
- Indeplaatsstelling zonder invloed op 
de verplichting van die borg om zijn ver
haal te splitsen. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

Gesehil tussen de oorspronkelijke 
sehuldeiser en een derde - Reehterlijke 
beslissingen waarbij de oorspronkelijke 
schuldeiser betrokken is, tegenwerpelijk 
aan de gesubrogeerde - Gevolg t.a.v. de 
onsplitsbaarheid van het gesehil. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 423. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Belastingsehuld wegens onverdeeld
heid - Belasting die voor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van el
ke medeeigenaar ten kohiere moet wor
den gebracht. (Burgerlijk Wetboek, artt. 
873 en 1863.) 

Noten 1 en 2, E.K., Cass., 8 sept. 1970, 
A.C., 1971, 24. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Voorheffingen - Toerekening en te
ruggave van voorheffingen - Roerende 
voorheffingen ingehouden op de inkom
sten uit aandelen of delen van een 
naamloze vennootsehap of op haar in
komsten uit belegde kapitalen - Boek
jaar met verlies afgesloten - Onmoge
lijkheid om genoemde inkomsten van 
belastbare winsten af te trekken. (Wetb. 
Inkomstenbel., artt. 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 ju
ni 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 In
komstenbelastingen. 

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. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Aanslagbiljet - Vorm. 
Noot, E.K., Cass., 24 old. 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. KmNGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

Uitlegging van de belastingwet - Me
thode 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. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
artt. 7 en 394 - Personenbelasting - In
komsten uit onroerende goederen -
Nieuw gebouwd onroerend goed - On
roerend goed op grand van zijn nieuw 
kadastraal inkomen belastbaar vanaf 
1 januari volgend op de ingebruikneming 
- Begrip. 
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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. 

Concl. 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 be
schikt over een « inrichting » - W.I.B., 
artt. 148, 1', en 140, § 3 - Over zodanige 
inrichtingen beschikken - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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 be
rekening van die grens. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Belasting der niet-verblijfhouders -
In Belgie behaalde of verkregen inkom
sten - Bezoldigingen ten laste van een 
vennootschap met maatschappelijke ze
tel, voornaamste inrichting of zetel van 
bestuur of beheer in Belgie - Daarin 
zijn niet begrepen bezoldigingen van een 
in het buitenland door de genieters uit
geoefende activiteit - Uitzondering op 
de regel dat niet-verblijfhouders aan de 
belasting onderworpen zijn. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov. 
1980, Bull. Pas., 1981, 302. 

Vergeldingen of schadevergoeding ge
vorderd van de Staat, provincies, ge
meenten of andere Belgische openbare 
inrichtingen of instellingen - Tegenstel
baarheid van de aangiften in de inkom
stenbelastingen - Wetboek van de In
komstenbelastingen, art. 239 - Vergel
dingen of schadevergoedingen recht
streeks of onrechtstreeks afhankelijk 
van het bedrag van de winsten of inkom
sten - Begrip. 

Cone!. proe.-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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 maart 
1982, A.C., 1981-82, nr. 403. 

Niet-verblijfhouders - Vaste inrieh
ting - Begrip. 

Cone!. eerste adv.-gen. E. KRINGS, 
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 563. 

Natuurlijke personen Bedrijfsin-
komsten - Bedrijfslasten en -uitgaven 
- Begrip. 

Cone!. eerste adv.-gen. E. KRINGS, 
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 560. 

Abnormale voordelen door een in Bel
gle gevestigde belastingplichtige ver
leend aan een andere eveneens in Belgie 
gevestigde belastingplichtige die zich in 
een band van wederzijdse afhankelijk
heid bevindt ten aanzien van een in het 
buitenland gevestigde derde - W.I.B., 
art. 24. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 3 dec. 
1982, A.C., 1982-83, nr. 207. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een handeling 
van de wetgevende maeht - Handeling 
die niet de uitoefening is van een wetge
vende taak. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 
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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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Bepaling recQtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde - Begrip. 

Cone!. 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 ha:c.C'.c
Iing van de Wetgevende Macht van 
10 aug. 1960 - Draagwijdte van art. 15. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 - Be
palingen hebben betrekking op bestuur
ders in internationaal verkeer en niet op 
vreemdelingen. 

Cone!. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van conventioneel in
ternationaal 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 laton - Voor-

rang van de bepaling van internationaal 
recht of van gemeenschapsrecht niet on
derworpen aan het bestaan van een in
terpretatieve wet. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, 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. 

Cone!. 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 - Bepa!ingen die geen 
verband houden met het onder de wape
nen houden van een burger overeen
komstig de wettelijke bepa!ingen. 

Cone!. 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 - Draagwijd
te van deze bepalingen. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Internationale overeenkomst betreffen
de 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 beperldng tot elk afzon
derlijk beschouwd colli. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 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 be
staan van de Natie in gedrang komt. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83. 
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tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
art. 1 - Recht op bet 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 bet Verdrag van Warschau 
van 12 okt. 1929 tot bet brengen van een
heid in enige bepalingen inzake het in
ternationaal luchtvervoer, aansprakelijk
heid van de vervoerder of zijn onderge
schikte - Werkelijke wetenschap van de 
waarschijnlijke schade - Subjectieve en 
geen objectieve beoordeling. 

Cone!. 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 Instemming 
van de kamers - Vorm. 

Noot, E.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 417. 

JACHT 
Vonnis van de vrederechter niet in te

genwoordigheid van de partijen uitge
sproken- Jachtwet, art. 7bis- Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de uit
spraak van het vonnis, geen kennis gege
ven van bet beschikkende gedeelte ervan 
- Termijn van hoger beroep van veer
tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 his 
niet toepasselijk. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

JEUGDBESCHERMING 
Onttrekking van de zaak aan de rech

ter - Jeugdbescherrningswet - Voorlo
pige tenuilvoerlegging - Strafrechter 
niet bevoegd om uitspraak te doen over 
de wettigheid en de regelmatigheid van 
de beslissing inzake de voorlopige tenuit

KOOP 

Concessie inzake alleenverkoop - Be
grip « concessie inzake alleenverkoop » 
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 on
bepaalde tijd - Scheidsrechterlijk be
ding met als doe! en gevolg dat een bui
tenlandse wet wordt toegepast - Nietig
heid. 

Concl. adv.-gen. KRlNGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

Benadeling voor rneer dan zeven 
twaalfde - Bewijs van de benadeling -
Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van 
drie deskundigen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 282. 

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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 win
stoogmerk 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 
han de ling. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 19"13, 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 
vreernde oorzaak, toeval of overmacht 
kan zijn. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C:, 
1974, 576. 

voerlegging. 
Noot, R.-A.D., Cass., 

1980-81, nr. 522. 

Ornstandigheden waarin de lastgever 
13 rnei 1981, A.C., aansprakelijk is voor de handelingen 

van de lasthebber 
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Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Lastgeving om niet en bezoldigde last
geving - Vermindering van het overeen
gekomen loon. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832. 

Lasthebber die door hem ontvangen 
geldsommen voor zijl). eigen gebruik 
heeft besteed - Interest versehuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarop hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Ver
duisteringen gepleegd op versehillende 
data - Omstandigheden van de zaak 
waaruit niet kan worden opgemaakt op 
welke datum iedere ' geldsom is ver
duisterd - Bepaling door de reehter van 
een gemiddelde datum waarop voor iede
re geldsom interest begint te !open -
Wettigheid - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

LEGER 

Geallieerde krijgsmaehten - Overeen
komst tussen de bij het Noord-Atlantiseh 
V erdrag 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 ju
li 1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector, 
art. 14 - Schade in Belgie veroorzaakt 
door een lid van een vreemde krijgs
macht van een van de contracterende 
partijen en opgelopen door een van de 
personen waarvan sprake is in art. 1 van 
de wet van 3 juli 1967 - Belgische Staat 
gehouden tot « regeling » van de verde
ring tot schadevergoeding - Overeen
komstig art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde 
wet van 3 juli 1967 wordt geen afbreuk 
gedaan aan de vordering van de getroffe
ne. 

Cone!. 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
ling van een persoonlijke lening op afbe
taling - Art. 628, 8', Ger.W., gewijzigd 
bij art. 33 wet 15 juli 1970 - Uitsluiten
de bevoegdheid van de reehter van de 
woonplaats van de lener, ook a! betreft 

de lening een nominaal bedrag dat te 
hoog ligt opdat de lening zou vallen on
der 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 

Maehtiging tot het ontvangen van lo
nen - Aard van deze maatregel - Ge
volgen. 

Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C., 
1974, 40. 

Vaderseha.p 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 ou
ders om hun kinderen kosten en onder
houd te verschaffen - Burgerlijk Wet
hoek, art. 203 Samenwonen van 
ouders en kinderen die maar een enkel 
huishouden vormen - Verp!ichting be
horende tot de « lasten van de huishou
ding ». 

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. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403. 

Bescherming - Wet van 12 april 1965, 
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeg
gingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A. C., 1978, 403. 

LUCHTVAART 
Internationaal luchtvervoer Art. 

25 van het Verdrag van Warschau van 
12 oktober 1929 tot het brengen van een
heid in enige bepalingen inzake het in
ternationaal luchtvervoer - Aansprake
lijkheid van de vervoerder of zijn onder
geschikte - Werkelijke wetenschap van 
de waarschijnlijke sehade - SubjectJeve 
en geen objectieve beoordeling. 

Cone!. proe.-gen. DELANGE, Cass., 
27 feb. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 
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MILITAIR 

Rechtsvordering tot terugbetaling van 
de kosten die een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn heeft ge
maakt ten gunste van degenen aan wie 
bij stand is verleend, ten laste van dezen 
of van diegenen die hun levensonder
houd zijn ver~chuldigd of nog van diege
nen die aansprakelijk zijn voor de ver
wonding of de ziekte die de dienstverle
ning noodzakelijk heeft gemaakt - Ver
jaringstermijn van die rechtsvordering. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 6 dec. 
1979, Bull en Pas., 1980, 434. 

MANDELIGHEID 
Verplichting tot afstand - Verzoek 

van de eigenaar van het erf dat paalt 
aan de muur - Feiten waaruit een der
gelijk verzoek kan worden afgeleid. 

Cone!. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 
18 feb. 1983, A.C., 1982-83, nr. 344. 

MEINEED 

Meineed bij de boedelbeschrijving 
voor de vereffening en de verdeling van 
een nalatenschap - Begrip. 

Cone!. 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, we
gens schade 'aan bovengrondse eigen
dommen veroorzaakt door de werken 
in een kolenmijn. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull. 
en Pas., 197 4, 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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Nationaal Waarborgfonds inzake ko
lenmijnschade - Statuut - Beheersbe
voegdheid - Onderscheid tussen het 
Fonds A en het Fonds B - Aanwending 
van het bedrag van de bijdragen voor 
beide fondsen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Militaire dienst - Duur - Voorwaar
den om onder de wapenen te worden ge
houden. 

Cone!. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

MISDADEN EN MISDRUVEN TEGEN 
DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT 
Vervallenverklaring van het recht dee! 

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 
Strafwetboek, artt. 123sexies, 6", en 
123nonies - Politiek karakter van de 
deelneming - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

Vervallenverklaring van het recht dee! 
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. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

MISDRIJF 
Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 19 dec. 

1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Private milities - Art. 1 wet van 
29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov. 
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186. 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 

Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2" - Ver
bod werken te ondernemen die verboden 
zij n bij een koninklijk beslui t tot rang
schikking van een landschap - Beteke
nis van het woord « ondernemen ». 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
ver. k., 19 maart 1980, A.C., 1979-80, 
nr. 457. 



NIEUWE VOIRDERING 

254-

ONDERZOEKSRECHTER 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEHJJSCOMITE 

Oprich.ting - Beslissing omtrent het 
aantal technische bedrijfseenheden en/of 
juridische entiteiten - Beroep - Proce
dure. 

Cone!. 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 zoaJ.s deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1.959 - Ge
coordineerde wetten betreffencle het be
diendencontract - Na de inwerkingtre
ding van deze wet van 11 juli 1973 zijn 
deze gecoordinee.rde 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 wor
den geregeld » - « Statuut » - Begrip. 

Cone!. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Universitair onderwijs - Rechtsper
soonlijkheid - Rijksuniversiteit. 

Concl. adv.gen. LENAERTS, Cass., 
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

Door de raadkamer gecontraventionali
seerd wanbedrijf - Verzwarende om
standigheid waarop in de beschikking tot 
verwijzing naar de politierechtbank niet 
is gewezen - Omstandigheid die voor de 
raadlcamer niet onbekend is gebleven en 
door haar ook niet buiten beschouwing 
is gelaten - Bevoegdheid van de politie
rechtbank - Voorwaarden. 

Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C., 
1978, 1279. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 

Raadkamer - Regeling van de vooraf-
gaande rechtspleging Behande!ing 
met gesloten deuren. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 169. 

Vervanging van een verhinderde on
derzoeksrechter door een andere onder
zoeksrechter - Geen aanwijzing door de 
voorzitter van de rechtbank vereist. 

Noot, AT., Cass., 7 april 1978, A.C., 
1978, 907. 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 

Met de eerlijke handelsgebruiken strij
dige daden - Rechtsvordering tot scha
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. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, BulL en Pas., 1981, 879. 

ONSPUTSBAARHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Geschil tussen de verzekeringsinstelling 
en de verzekerde over onrechtmatig uit
betaalde uitkeringen Tussenkomst 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering - Onsplitsbaar ge
schil. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, AC., 1978, 810. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1084 - On
splitsbaarheid wegens subrogatie - On
splitsbaar geschil - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 423. 

ONTEIGENING 
NUTIE 

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 a.an
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 ook op de 
interne weiiigheid en strekt zich derhal
ve uit tot het nagaan van het a! dan niet 
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bestaan van een oversehrijding of afwen
ding van maeht. 

Cone!. proe.-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 
voorgesehreven 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. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
reehtspleging bij hoogdringende omstan
digheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5 
- Controle die door de vredereehter 
moet worden uitgeoefend. 

Cone\. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Grondwet, art. 11 - Billijke en vooraf
gaande sehadeloosstelling - Billijke ver
goeding - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende versehuldigde bil
lijke vergoeding - Sehuldvordering van 
de onteigende - Voorwerp van die 
sehuldvordering. 

Cone!. proe.-gen. DuMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende versehuldigde bil
lijke vergoeding - Bepaling van bet be
drag van de vergoeding - Raming van 
de sehade, naar gelang van het geval, op 
de dag van bet declaratief vonnis, be
doeld in art. 7 Onteigeningswet 17 april 
1835, of op de dag van het \ronnis tot 
vaststelling van de provisionele vergoe
ding, die is toegekend ingevolge art. 8 
Onteigeningswet 26 juli 1962 - Sehat
ting van bet bedrag van de vergoeding 
ten tijde van de uitspraak van de reeh
ter. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende versehuldigde bil
lijke vergoeding - Vermindering van de 
koopkracht van de munt of stijging van 
de immobilienmarkt - De rechte'r moet 
daarmee rekening houden bij de sehat
ting van de aan de onte1gende verschul
digde vergoedmg. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Wet van 25 juli 1962, art. 5 - Dringen
de omstandigheden - Beoordelingsbe
voegdheid van de reehter. 

Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C, 
1980-81, nr. 493. 

ONVERDEELDHEID 

Boedelbesehrijving - Doe!, voorwerp, 
karakter en aard van deze l!kte. , 

Cone\. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

Boedelbesehrijving voor de vereffening 
van de verdeling van een nalatensehap 
- Goederen die door de partijen bij de 
boedelbesehrijving moeten worden aan
gegeven - Aan inbreng of inkorting on
derworpen sehenkingen. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

OORLOG 

Oorlogstijd - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Vijandelijkheden in Belgie - Draag
wijdte en grenzen van de overmaeht. 

Cone\. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

OPENBAAR DOMEIN 

Be grip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Prive-domein van openbare personen 
- Begrip. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

OPENBAAR MINISTERIE 

Voorziening in eassatie tegen een be
slissing van het arbeidshof dat een 
raadsheer in sociale zaken een partij 
voor dat hof mag vertegenwoordigen en 
verdedigen - Ontvankelijkheid. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Strafzaken - Burgerlijke reehtsvorde
ring - Advies van het openbaar ministe
rie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C., 
1975, 397. 
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1 Btirgerlijke zaken - Ambtshalve op

treden· 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 m.acht van de minis-' 
ter van Justitie, bedoeld in art. 1088 
Ger.W., 'als t.ci.v. de uitoefening door de 
Belgische Staat, o.a. vertegenwoordigd 
door de minister van Justitie, van het 
redht om zich in cassatie te voorzien als 
partij in een geschil dat aanleiding heeft 
g<:'geven tot. de . beslissing waarvoor het 
'openbaar ministede ambtshalve optreedt 
,:__ Begrip. · 
, .Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 14 feb. 

1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

OPENBARE ORDE 

Arbeidsongevallenwet 
van openbare orde. 

Bepalingen 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, 
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Cass., 

Wettelijke bepalingen betreffende de 
samenstelling van de gerechten - Bepa

, lingen 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. VELD, 2 april 1981, 
Bull. en Pas., 1981, 835. 

OVEREENKOMST 

Bevoegdheid van 'de leden van het ar
beid~atiditoriaat - Aangelegenheid die 
behoort tot de beiroegdheid van · arbeids
gerechten - Begrip. Uitvoering van de verbintenis - Be-

20 jan. wij'slast - Art. 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass·., 
1981, A.C., 1980-81, nr 290. 

OPENBARE DIENST 

Begrip. 
Cone]. proc.-gep. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Algemeen beginsel van de continulteit 
van de openbare dienst - Onrechtmati
ge daad van de bestuursoverheid waar
door iemands subjectieve · rechten wor
den miskend - Rechter die de benadeel-· 
de toestaat in een onroerend goed van 
de overheid, in geval vari nalatigheid van 

·die ovetheid, werken tiit te voeren om 
een einde te maken aan de schadelijke 
onwettigheid - Miskenning van het al
gemeen beginsel van de continulteit van 
de openbare dienst. · 

'Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Algemeen beginsel van de continulteit, 
·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 !~STELLING 

Administratieve overheid - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
' 1971, 263. 

Zaken van koophandel Meer dan 
· een schuldenaar - Hoofdelijkheid -
Begrip. 

Cone!.' adv.-gen. DuMaN, 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 - Be
grip - Grondslag. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overejlnkomst -
Schade door verscheidene partijen ver- · 
oorzaakt in de uitvoering van hun ver
bintenissen uit overeenkomst - Ge
meenschappelijke £out - Hoofdelijke 
aansprake!ijkheid Gemeenschappe
lijke £out - 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 be
drag - Geen verschoning van het be
drag - Dwaling zonder invloed op de 
vordering tot verschoning of tot schade
vergoeding. 
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Cone!. 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 ? 

Cone!. 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 in leesbare en onuitwisbare 
lettertekens dat de goederen eigendom 
blijiren van de in financieringshuur ge
specialiseerde onderneming - M.B. van 
23 feb. 1968, art. 2, 1", d - Vormvoor
schrift voor de erkenning van de in fi
nancieringshuur gespecialiseerde onder
nemingen door de minister van Econo
mische Zaken - Vormvoorschrift zonder 
verband met de tegenwerpbaarheid aan 
derden en inzonderheid aan de curator 
in het faillissement van de huurder van 
het recht van eigendom van de verhuur
der op de goederen waarop de overeen
komst van finaneieringshuur betrekking 
he eft. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 27 nov. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 208. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) 

Goedkeuring van de insehrijving ~ 
Kennisgeving - Vorm. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
11 maart 1982, Bull. en Pas., 1982, 
820. 

POLITIEK MISDRIJF 
Gebr,uik, n_iettegimstaande vervaJlen

verklaring, van het reeht dee! te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redaetie, 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 
misdrijf. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

POSTERIJEN 

Wereldposteonventie Instemming 
van de Kamers - Vorm. 

Noot, E:.L., Cass., 19 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr 417 

Verlies van een aangetekende zending 
- Vergoeding - Bedrag - Binnenland
se dienst - Buitenlandse dienst - Wet 
26 dec. 1956, art. 18 - Machtsoverdracht 
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 te
lastlegging is gegrond - Prejudicieel ge
schi! betreffende de bevoegdheid van de 
burgerlijke reehter - Voorwaarde. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen .. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, BulL 
en Pas., 1971, 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordening wegens 
machtsoverschrijding verwerpt. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 old. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over
heid - Rechtspleging voor de afdeling 
voor administratieve zaken. 

Cone!. 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 
conflieten. 

Cone!. 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 
met alleen te onderzoeken of het arrest 
van de Raad van State wettelijk gerecht-
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vaardigd is, maar ook of het regelmatig 
met redenen is omkleed. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 ju
li 1962 - Nagaan of de bij de wet voor
geschreven formaliteiten vervuld zijn -
Onbevoegdheid. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering a! dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoiirdineerde 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. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering a! dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoiirdineerde 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. 

Cone!. 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 - Werke!ijk onder
werp van de vordering zijnde de erken
ning van een burgerlijk recht - Raad 
van State niet bevoegd. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 

Cone!. 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 - Be
slissing van het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en 
van de directeur van een gewestelijk bu
reau van die Rijksdienst - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank - Raad van 
State niet bevoegd om kennis te nemen 
van een verzoek tot nietigverklaring van 
die beslissingen. 

Cone!. 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 be
slissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, 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. 
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Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Buitengewone rechtbanken - Begrip. 
Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 ju
ni 1978, Bull. en Pas., 1978, 1240. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas, 1980, 
887. 

Strafzaken - Strafvordering - Be
klaagde verwittigd dat hij zich dient te 
verdedigen tegen een andere omschrij
ving van het vervolgde feit - Mogelijk
heid voor de rechter de beklaagde te ver
oordelen op grond van de oorspronke
lijke 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 okt. 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. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., volt. te
rechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas, 
1982, 623. 

Strafzaken - Vonnisgerecht - Wijzi
ging van de kwalificatie - Diefstal en 
heling - Onaantastbare beoordeling van 
de feitenrechter - Grenzen. 

Noot, R.D., Cass., 5 okt. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 85. 

Strafzaken - Correctionele rechtbank 
of politierechtbank - Bevoegdheid van~ 
de rechter om een misdrijf te voegen bij 
het misdrijf omschreven in de akte die 
de zaak bij hem aanhangig maakt. 

Noot, R.D., Cass., 24 nov. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 189. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Gevolgen van de arresten van 
het Europees Hof Rechten van de Mens 
t.a.v. de nationale gerechten - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

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. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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. DuMaN, 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 be
recht te worden 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. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, artt. 6, lid 1 - Openbaarheid 
voorgeschreven door de beslissingen in
zake het « vaststellen van burgerlijke 
rechten en verplichtingen » - Tuchtver
volgingen ten laste van geneesheren val
len niet onder de procedure voor de be
rechting van zodanige geschillen, omdat 
de afloop van een tuchtprocedure slechts 
onrechtstreeks bepalend is voor de uitoe
fening van het beroep - De bij het Eu
ropees Verdrag voorgeschreven open
baarheid is onverenigbaar met de discre
tie die in tuchtzaken, zowel in het 
algemeen belang als in het belang van 
de vervolgde wordt opgelegd. 
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Cone!. proe.-gen. DDMON, Cass., volt. te
reehtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas., 
1982, 623. 

Europees V erdrag Reehten van de 
Mens - Gevolgen van de arresten van 
het Europees Hof Reehten van de Mens 
t.a.v. de nationale gereehten - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Reehten •.van de 
Mens - Artikel 6, lid 1 - « Openbare 
behandeling en uitspraak >> voorgeschre
ven bij die bepaling - Beginsel en be
perking. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Reehten van de 
Mens - Artikel 6, lid 1 - Begrip « vast
stellen van butger!ijke reehten en ver
pliehtingen », in de zin van die bepaling 
- Zelfstandig begrip - Zonder verband 
met het begrip << besleehten van gesehil
len over burgerlijke reehten », in de zin 
van art. 92 Gw. 

·cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Reehten van ·de 
Mens - Artikel 6, lid 1 - Toepassing 
van die bepaling op de tuehtprocedures 
- Toepassingsvereisten. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Afluisteren van telefoonge_sprekken -
Vereisten. 

Noot, E.K., Cass., 24 mei 1983, A.C., 
1982-83, nr. 527. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Tolk - Beklaagde die de taal van de 
reehtspleging niet maehtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
verpliehting ambtshalve een tolk te be
noemen - Toepasselijk op aile vonnisge
reehten - Geen afwijking in de bepalin
gen van de w~t van t5 juni 1935. 
betreffende het gebruik der talen in ge
reehtszak'i'n. 

Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1972, 638. 

Strafzaken - Reehter die ambtshalve 
beslist dat de burgerlijke reehtsvorde
ring niet ontvankelijk is - Geen sehen. 
ding van de reehten 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 beklaag
de - Getuigen gehoord, nieuwe stukken 
ingediend, nieuwe vorderingen van het 
openbaar ministerie - Geen sehending 
van de reehten van de verdediging. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C., 
1978, 712. 

Verzoek om een bijkomende onder
zoeksmaatregel - Afwijzing door de 
reehter omdat hij die maatregel niet no
dig aeht om tot zijn overtuiging te ko
men - Middel afgeleid uit de sehending 
van de reehten van de verdediging -
Toetsing door het Hof - Begrip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C., 
1978, 919. 

Algemeen reehtsbeginsel - Strafza
ken- Voorlopige heehtenis - 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 heehtenis, mits hij de 
internationaalrech,telijke normen in aeht 
neemt. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, · Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

Strafzaken - Strafreehter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een ge
brek aan voorziehtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld - Gevolg van deze 
beslissing op de burgerlijke reehtsvorde
ring. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Strafzaken Beslissing van de 
strafreehter door nietigheid aangetast -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, 18 sept. 1970, A.C., 1971, 
51. 

Strafzaken Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respeetieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een ge
brek aan voorziehtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar bes!ist dat dit 
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misdrijf een bestanddeel van het mis- Geen gezag van gewijsde t.a.v. de our
drijf uit onvoorzichtigheid vormt - Ge- gerlijke reehtsvordering. 
volg van deze door tegenstrijdigheid aan- Cone!. proe.-gen. GANSHOF 'VAN DER 
getaste beslissing op de burgerlijke MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
reehtsvordering. en Pas., 1973, 631. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER Gezag van gewijsde _ Begrip. 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., · 
1971, 51. Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN ' DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull; 
Gezag van gewijsde - Gezag van ge- en Pas., 1973, 725. 

wijsde door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeensehappen. Gezag van gewijsde - Door een bui-

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER · 'tenlandse reehtbank regelmatig gewezen 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en vonnis betreffende de staat van de perso,
Pas., 1971, 886. nen - Vonnis dat in BelgHi gezag van 

gewijsde heeft - Voorwaarden. 
Strafzaken - Feit dat tegelijk een ge- Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN ,DER 

meenreehtelijk misdrijf en een overtre- MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
ding van de douane- en aecijnswetten en Pas., 1973, 725. · 
oplevert - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de Beschikkingen op eenzijdig ver-
eerste - Wettigheid. zoeksehrift- Aard van deze besehikkin-

N t 3 p M C 18 · 1972 A C gen - Gevolg wat hun gezag vari gewijs-
00 ' · •• ass., Jan. ' · ., de betreft. 
1972, 483. 

Gezag van gewijsde _ Strafzaken _ Noot, A.C., Cass., 22 sept. 1977, A.C., 
H b D l t . k ht 1977. 104. . . 

oger eroep - eva u !eve rae van Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
het hager beroep - Interferentie van de Hoge Commissie tot Beseherming van de 
regels inzake de devolutieve kraeht van Maatsehappij waarbij een beslissing tot 
het ·hager beroep en de regels betre.ffen- invrijheidstelling op proef van een ge1n-
de het gezag van gewijsde. ·terneerde wordt gewijzigd - Arrest van . 

Noot 12, E.K., Cass., 6 maart 1972, een hof van beroep waarbij, op grand 
A.C., 1972, 626. van een omstandigheid van na de beslis-

Strafzaken - Beslissing ten aanzien sing van de Hoge Coinmissie, ·wordt he
van beklaagden - · Beslissing die geen slist dat die gewijzigde beslissing volle'di
gezag van gewijsde heeft ten aanzien ge uitwerking moet krijgen - Misken
van mededaders of medepliehtigen, die ning van de kraeht en het gezag vari 
later vervolgd zijn. gewijsde - Maehtsoversehrijding. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 14 Jeb. 
1972, 483. 1980, Bull en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - Strafreehter die twee · Strafzaken - Besehuldigde vrijgespro
straffen heeft uitgesproken, respeetieve- ken door het hof van assisen - Gezag 
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzieh- van gewijsde van het vrijsprekend arrest 
tigheid en wegens een feit dat een ge- van het hof van assisen - Begrip. 
brek aan voorzichtigheid of voorzorg Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
oplevert en zelf als misdrijf strafbaar is 1980; A.C., 1979-80, nr:· 323. · ., 
gesteld - Gevolg van deze beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

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 rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegenstrijdigheid aangetast -

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 admirtistra
tieve handeling door de Raad van State 
- Voorwaarden waaronder de gewone 
reehtbank, waarbij een aansprakelijk

·, heidsvordering aanhangig is, moet be
slissen dat de bestuursoverh~Jid, wier 
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handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas, 1982, 1056. 

Gezag van gewijsde van de arresten 
van het Europees Hof Reehten van de 
Mens t.a.v. de nationale gereehten - Be
grip. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

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. 

De reehters worden voor het Ieven be
noemd - Reehtvaardiging en draagwijd
te van het grondwettelijk beginsel. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verp!iehte inruststelling van de ma
gistraat van de reehter!ijke 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 mi
nisterie aanspraak hebben op het emeri
taat. 

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. 

Verpliehte inruststelling van de ma
gistraat van het openbaar ministerie -
Emeritaat - Gevolgen van het emeri
taat : emeritaatspensioen; hoedanigheid 
en titel van emeritus magistraat, bij de 
wet aan de magistraat van het openbaar 
ministerie toegekend. 

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. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Toezieht op de overeenstemming van 
de wet met de Grondwet. 

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 be
doelde bijzondere wetten - Koninklijke 
besluiten die nodig zijn voor de uitvoe
ring van de wetten genomen met toepas
sing van art. 67 van de Grondwet -
Overeenstemming van deze koninklijke 
besluiten met de Grondwet, de reeht
streeks toe te passen regels van interna
tionale verdragen, de wetten en de de
ereten van de eultuurraden - Toezieht 
van de hoven en reehtbanken - Doe!, 
aard en omvang. 

Concl. 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 be
roep 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 - ln
dien daartoe grond bestaat, verwijst het 
Hof van Cassatie naar een onderzoeks
magistraat, hetzij naar een hof van be
roep van buiten het reehtsgebied waar 
de betrokken magistraat zijn ambt uitoe
fent. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER Redevoeringen uitgesproken en ge-
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., sehriften overgelegd door magistraten in 
1973, 972. de uitoefening van hun ambt - Ma-
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gistraten van het openbaar ministerie -
Redevoeringen en geschriften waarom
trent geen strafvervolging kan worden 
ingesteld. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
9 mei 1978, A.C., 1978, 1051. 

Weigering van de rechter een gemeen
teverordening toe te passen - Toezicht 
op de gepastheid van de verordenin~ -
Machtsoverschrijding van de rechter. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

De hoven en rechtbanken hebben het 
recht na te gaan of die verordening aan 
machtsafwending lijdt. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Gepastheid van een gemeenteverorde
ning - Geen toezicht van de Rechter
lijke Macht. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Onrechtmatige daad van de bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Cone!. adv.-gen. VELU, 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. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Beroep bij de Raad van State - Be
roep tot nietigverklaring van handelin
gen 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep bij de Raad van State - Be
roep tot nietigverklaring van handelin
gen 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. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Europees Hof Rechten van de Mens -
Gevolgen van de arresten van het Euro
pees Hof Rechten van de Mens t.a.v. de 
nationale gerechten - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

RECHTERLIJKE OR.GANISATIE 

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. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 ju
ni 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 op
getreden - Geen nietigheden. 

Noot, J.V., Cass., 9 mei 1979, A.C., 
1978-79, 1077. 
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Art. 292, tweede lid, van het. Gerechte

lijk Wetboek - Een zelfde zaak in de 
zin van die bepaling - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov. 
1,979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 292 - Be
slissing van het hof van beroep op de 
strafvordering waaraan een rechter deel
neemt die vroeger in de zaak als onder
zoeksrechter is opgetreden - Nietigheid. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 18 maart 
1981, voltallige terechtzitting, A.C., 
1980-81, nr. 413. 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Continulteit van de openbare diens~ -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Geen terugwei;king van de wet - Al
gemeen rechtsbeginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Rechtsmisbruik - Algemeen rechtsbe
ginsel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Rechtsmisbruik - Begrip. 
Cond. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Verbod uitspraak te doen over niet ge
vorderde zaken - Burgerlijke zaken -
Draagwijdte en toepassing van dit begin
sel. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Schade - Gemeenschappeljjke fuut 
van verscheidene personen - Hoofde0 
lijke aansprakelijkheid Algemeen 
rechtsbeginsel. 

Cone!. 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 recliter en partij in een 
zelfde geding zijp, is verboden - Alge
.nt!O!en rechtsbeginsel. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtsbeginsel steunend op de banden 
van het bloed - Rechten, verplichtingen, 
verbodeii e:ri' beletselen die uit dat rechts
beginsel voortvloeien - Bezoekrecht van 
de grooiouders o.a. · 
. Noot,· F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 

1976, 767. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing rna
ken van internrechtelijke bepalingen di<1 
in strijd zijn met die regels - Algemeen 
rechtsbeginsel waaruit die voorrang 
wordt afgeleid. 

Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 473. 

Dwaling - Rechtvaardigingsgrond in-
dien onoverkomelijk Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 13 juni 1980, A.C., 
1979-80, nr. 643. 

Non bis in idem - Aard en draagwijd
te van het beginsel. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

RECHTSPEm>OONLIJKHElrD 

Rijksuniversiteit. 
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301. 

REDENEN VAN· DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 

Burgerlijke zaken - Mlddel in de akte 
van hoger beroep uiteengezet - Appel
lant niet verschenen - Beslissing bij 
verstek gewezen - Rechter niet ver .. 
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1973, 339. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling op de strafvordering - Geen 
opgave van een wettelijke bepaling wel
ke een straf stelt - Beslissing niet naar 
recht gemotiveerd. 

Noot, J.V., Cass., 21 maart 1977, A.C., 
1977, 782. 

Strafzaken - Arrest waarin wordt 
vastgeste1d dat de verzetdoende partij 
niet is verschenen - Regelmatig gemoti
veerde beslissing - De in de akte van 
verzet aa'\lgevoerde 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 
bes!issing - Reden waarop een beslis
sing is gegrond - Beslissing of reden 
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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. 

Cone!. 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 Or
de - 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 - Be
grip. 

Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 160. 

Dubbelzinnige redenen - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 

22 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 462. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
Strafzaken - Beschikking van de 

raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt 
gecontraventionaliseerd - Vonnis van 
onbevoegdverklaring gegrond op het be
staan van een omstandigheid waardoor 
het feit met een zwaardere correc
tionele straf strafbaar wordt - Omstan
digheid die voor de raadkamer niet onbe
kend is gebleven en door haar oak 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 om
schreven misdrijf - Bes!issing van het 
hof van beroep dat beide misdtijven 
slechts een enkel strafbaar feit vormen 
en vaststelt dat het tweede misdrijf door 
de wet met criminele straffen wordt ge
straft - Hof van beroep dat zich voor al
les onbevoegd verklaart - Nietigverkla
ring 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 jan. 
1982, A.C., 1981-82, nr. 282. 

Strafzaken - Positief conflict van 
rechtsmacht - Verzoekschrift van de 
verdachte - Ontvankelijkheid - Beoor-
deling door het Hof. · 

." 

Cone!. adv.-gen. JANSSENs DE BISTHO
VEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en 
Pas., 1983, nr. 560. 

REKENHOF 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Grondwet, art. 116 - Bevoegdheid 
van het Rekenhof - Begrip. 

Cone!. 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 - Re
kenplichtige 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, 
opimbare gelden - Begrippen. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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-
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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 een re
kenplichtige tegenover de Staatskas -
Aard. 

Cone!. 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 toepasselij;<e 
bepalingen. 

Cone!. 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 - Op
dracht van het Rekenhof om de rekenin
gen van die rekenplichtige na te zien en 
te verevenen en hem, in voorkomend ge
val, te veroordelen om het tekort aan te 
zuiveren - Bevoegdheid van het Reken
hof en begrenzing van de bevoegdheid 
van de Staat. 

Cone!. 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
gerlijke Wetboek, art. 1996 - Verduiste
ringen gepleegd op verschillende data -
Omstandigheden van de zaak waaruit 
niet kan worden opgemaakt op welke da
tum iedere geldsom is verduisterd - Be
paling door de reehter van een gemiddel
de datum waarop voor iedere geldsom 
interest begint te !open - Wettigheid -
Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Bevoegdheid - Uitspraak van het Re
kenho£ over de aansprakelijkheid van 
een postambtenaar als onbekenden een 
diefstal hebben gepleegd - Maehtsover
schrijding. 

Cone!. proe.-gen. E. KRINGS, Cass., 
30 juni 1983, A.C:, 1982-83, nrs. 607 
en 608. 

REKENING-COURANT 

Be grip. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Zeker heidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening-courant 
- Faillietverklaring van de sehuldeiser 
- Termijn van staking van betaling -
Voorwaarden waaronder de zekerheid 
geldig is en tegen de massa kan worden 
opgeworpen. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C:, 
1973, 911. 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 

Eim 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 

Onreehtmatige 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 sehadelijke onwettig
heid. 

Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 

Besehikbaar gedeelte tussen eehj;geno
ten - Gebruikmaking van een tussen
persoon - Vermoeden van art. 1100 van 
het Burgerlijk Wetboek - Uitlegging -
Toepassingsgebied. 

Cone!. 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. 

Cone!. proe.-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 
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verzekeringsinstelling die ten gunste van 
de getroffene van een ongeval prestaties 
heef't verstrekt, treedt in de rechten van 
de getroffene tegenover degene die de 
sehade heeft veroorzaakt - Begrip. 

Cone!. 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 ge
troffene van een ongeval heeft betaald 
- Vordering tot indeplaatsstelling tegen 
de derde die voor het ongeval aansprake
lijk is - Voorwaarden en modaliteiten. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Saneties wegens niet-naleving van de 
sociale zekerheidswetgeving - Onder
seheid naar gelang van de wijze waarop 
zij worden opgelegd. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974, 453. 

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. 

Cone!. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

SPOORWEGVERVOER 

lnternationaal 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 be
schouwd calli. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Uitkeringen - Arbeidsongeschiktheid -
Zwangere werkgeefster - Werkneem-
ster die haar beroepsarbeid werkelijk Co~el. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju-
heeft onderbroken - Begrip (wet van . m 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 
9 aug. 1963, art. 56, § 1).. STEDEBOUW 

Noot, L.F.D., Cass., 4 Jan. 1974, A.C., 
1974, 493. Wet van 19 maart 1962, art. 65 - Vor-

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Indeplaatsstelling van de verzekeringsin
stelling in de reehten van de verzekerde 
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde - Grenzen van de indeplaats
stelling. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1974, A.C, 1974, 1119. 

Mijnwerkers - Nationaal Pensioen
fonds voor Mijnwerkers - Opdraehten. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
16 okt. 1975, A.C, 1976, 215. 

Mijnwerkers - Nationaal Pensioen
fonds voor Mijnwerkers - Administra
teur-generaal van dit fonds - Opdraeh
ten. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Werknemers - Bijdragen, bijdrageop
slag en nalatigheidsinterest - Gerechte
lijk akkoord geen uitwerking. 

Cone!. adv -gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

dering tot herstel - Aard van de beslis
sing. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 maart 1976, A.C., 1976, 784. 

Wet van 29 maart 1962, art. ?Obis -
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. 

Cone!. 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. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, 
A.C., 1971. 51 
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Materi<:He samenloop - Begrip. fende het gebrufk der talen in gerechts-
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER zaken .. 

MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C, Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1971, 51. 1972, 638. 

Art. 65 van het Strafwetboek - B~pa- Franse taal - Nederlandse taal -
ling die de strafrechter verplicht slechts Burgerlijke zaken - Art. 7, § 1, van de 
een enkele straf uit te spreken wanneer wet van 15 juni 1935 - Geen onder
een gebrek aan voorzichtigheid of voor- scheid. naargelang de partijen fysieke 
zorg, dat als misdrijf strafbaar wordt ge- dan wei rechtspersonen zijn. 
steld, een bestanddeel yan een misdrijf . Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C, 
uit onvoorzichtigheid vormt. 1976, 1024. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER Franse taal - Nederlandse taal -
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C, Burgerlijke zaken - Partijen die voor 
1971, 51. een van de in de artt. 2 en 3 van de wet 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa' van 15 juni 1935 bedoelde rechtbanken, 
ling die de rechter bij wie de strafvorde- overeenkomstig ·artikel 7, § 1, van die 
ring aanhangig is, verplicht slechts een wet, eenstemmig vragen dat de rechts
enkele straf uit te spreken, wanneer een pieging in het Frans wordt voortgezet -
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, Beslissing die weigert in te gaan op het 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar verzoek - Beslissing die niet vatbaar is 
is gesteld, een bestanddeel ·vormt van voor hoger beroep, doch wei voor cassa-
een misdrijf uit onvoorzichtigheid. tieberoep. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C, 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 1976, 1024. 
en Pa~., 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 be
. perkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij verbeurdverklaring wordt bevo
len - Verbeurdverkl11ring cUe niet kan· 
worden uitgesproken door het verwij· 
zingsgerecht omdat definitief is beslist 
dat het onwettig verbeurdverklaarde 
voorwerp niet de eigendom is van de 
veroordeelde - Vernietiging zonder ver-' 
wijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C, 
1980-81, nr. 37. 

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 ge
meenten be~taat, 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 versch.ijnt - Be
oordeling van de taalkennis van de na
tuurlijke rechtspersonen die voor de 
rechtspersoon verschijnen. 

Cone!. eerste adv.-gen: DUMON, 
13 maart 1978, A.C, 1978, 803. Douane en accijnzen - Collectief mis

drijf - Samenvoeging van de geldboeten 
- Toepassing van art. 100 Sw. en vande' ' Strafzaken - Nietigheid ten gevo!ge 
regel neergelegd in art. 65 van dat wet- van schending van de wet van 15 ju
boek. ni 1935 - Later niet !outer voorbereiden-

Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C., de beslissing - Nietigheid gedekt -
1981-82, nr. 111. Zelfs wanneer de geschonden bepaling 

TAALGEBRUIK 

• Tolk - Bek!aagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
verplichting ambtshalve een talk te be
noemen - Geen afwijking in de bepalin
gen van de wet van 15 j11ni 1935 betref-

niet voor]wmt onder de bepalingen die 
aan art. 40 van die wet vo<irafgaan. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C, 
1978, HJ96. 

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 Nederlandse Cultuurge-
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meenschap van 19 juli 1973 - Toepas- .TERUGVORDERING VAN HET ON-
singsgebied - Petsoneel dat in het VERSCHULDIGD BETAAILDE 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is 
- Draagwijdte. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 11 ju
ni 1979, .A.C., 1978-79, 1192. 

Sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de· werknemers - Ontslag
brief door een privaat nijverheids-, han
dels- en finande bedr~if 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. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 11 ju
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Strafzaken - Uitspraak in eerste aan
leg van de Correctionele Rechtbank te 
Brussel - Taal van de rechtspleging -
Wet 15 juni 1935, art. 16, § 1 - Beklaag
de zonder woonplaats in Belgie - Nood
wendigheden van de zaak - Beoordeling 
- Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 379. 

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. 

Cone!. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Roerende goederen verkocht zonder · 
vaststel!ing van een termijn voor de be
taling - Rechtsvorderingen tot terugga
ve en tot ontbinding Wet van 
16 dec. 1851, art. 20, 5" - Begrippen. 

Cond. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
18 nov. 1971, BuiJ. en Pas., 1972, 262. 

Terugvordering van koopwaren die 
aan de gefai!leerde zijn verzonden en 
waatvan 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. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld - Geen eis tot terugvordering 
van het betaalde. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 197~, A.C., 1971, 78 

TUSSENKOMST 

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wet
hoek, artt. 811 tot 814 - Gelden die be
palingen voor het Hof van Cassatie ? 

Noten 1 en 2, F.D., Cass., 19 april 1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

UITVOERBAARVERKLARING 

Door een buitenlandse rechtbank re
gelmatig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen - Vonnis dat ge
volg heeft in Belgie ongeacht elke uit
voerbaarverklaring, met uitsluiting van 
elke daad van tenuitvoerlegging op de 
goederen of van dwang op de personen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

UITVOERENDE MACHT 

Bevoegdheden van de Koning Toe-
kenningsbevoegdheid. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Bestuur - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
·overeenkomst. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Geen soevereiniteit. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Koning - Bevoegdheden van de Ko
ning - Grondwet, art. 78 - Bevoegdhe
den aan de Koning toegekend door bij
zondere wetten krachtens de Grondwet 
zelf uitgevaardigd - Bijzondere wetten 
waardoor de uitoefening van de verorde
nende macht van de Koning buiten de 
door art. 67 van de Grondwet gestelde 
grenzen worden uitgebreid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koning - Bevoegdheden van de Ko
n;ng- Grondwet, art. 67 - Verordenen
de bevoegdheid van de Koning voor de 
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uitvoering van de wetten - Aard en 
grenzen van deze bevoegdheid. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koning - Bevoegdheden van de Ko
ning - Grondwet, art. 78 - Bevoegdhe
den aan de Koning toegekend door bij
zondere wetten kraehtens de Grondwet 
zelf uitgevaardigd - Onderseheid. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 
Boedelbesehrijving voor de vereffening 

en de verdeling van een na)atensehap -
Pariij in de boedelbesehrijving die we
tens nalaat een sehenking onder de le
venden aan te geven, die zij vanwege de 
erflater ontvangen heeft - Boedelbe
schrijving die een valsheid in openbare 
gesehriften is. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

Valsheid in geschriften - Toevoeging 
van de vermelding van degene voor wie 
het aval is gegeven - Materieel hestand
dee! van een valsheid in gesehriften -
Voorwaarden. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181 

VENNOOTSCHAP 
Handelsvennootschap - In rechte ver

schijnen in persoon - Mogelijkheden. 
Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 

Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Europese Gemeenschappen - Ven
nootschap opgericht overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Vereniging in deelneming - Winsten 
van de vereniging - Aard van deze 
winst op fiscaal gebied. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
reehte sehuldeisers. 

Cone!. proe.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuld
eisers wier sehuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Reehten 
van deze sehuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgelegd. 

Concl. proe.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootsehap Invereffe-
ningstelling - Niet bevoorrechte schuld
eiser wiens sehuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Recht 
van deze schuldeiser zijn schuldvorde
ring gerechtelijk te doen vaststellen -
Verzet van de vennootschap tegen de da
den van tenuitvoerlegging - Verzet ge
grond indien de rechten van de andere 
schuldeisers door deze daden worden ge
schaad. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van s~huld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
van deze sehuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgesteld. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootsehap Invereffe-
ningstelling - Niet bevoorrechte schuld
eisers wier schuldvordering is ontstaan 
v66r de invereffeningstelling - Sehor
sing van de loop van de interesten in de 
verhoudingen tussen deze schuldeisers, 
wanneer het maatschappelijk vermogen 
geen beta!ing van deze interesten moge
lijk maakt. 

Cone!. proe -gen. DELANGE, Cass 
24 maart 1977, Bull. en Pas, 1977 
797 
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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 gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen en 1832 van het Bur
gerlijk Wetboek - Belgische interne 
openbare orde - Eenpersoonsvennoot
schap die in Belgie geen wettelijk be
staan heeft en er niet vermag op te tre
den 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 geld
ende wetgeving en die aldaar haar zetel 
heeft - Art. 196 van de gecoiirdineerde 
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. 

Naamloze vennootschap - Kapitaal
verhoging waarvoor niet op ge!d1ge w1jze 
·is ingeschreven - Aansprakehjkhe1d 
van de bestuurders - Fe1ten m verband 
met de taak van de bestuurders Met 
opzet verborgen gehouden Begnp. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHQ. 
VEN, Cass., 9 dec. 1982, Bull. en 
Pas., 1983, nr. 222. 

VERBERGING VAN MISDADIGERS 

Strafwetboek, art. 339 - « Vervolgde 
persoon » - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
16 juni 1982, Bull. en Pas., 1982, 
1213. 

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 ge bonden. 

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 
strafvordermg kan verJ aard z1jn. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. 
en Pas., 1972, 200 



- 272 -
- · Strafzaken - Gevolg van de vernieti
.ging viln de beslissing op de strafvorde
ring, met verwijzing wegens de onmoge
lijkheid pa te gaan of die rechtsvorde
ring· a! 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
lihg wegens de feiteri die aarileiding 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 - Verjaring 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 eindbes!issing op de straf
vordering - Cassatieberoep - Schor
sing van de verjaring vanaf de uitspraak 
v,an 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
sch-appelljk -welzijn heeft gemaakt ten 
gunste van degenen aan wie bijstand is 
verleend, ten· laste van dezen of van de
genen die hun levensonderhoud zijn ver
schuldigd of nog van diegenen die aan
sprakelijk zijn voor de verwonding of de 
ziekte die de dienstverlening noodzake
lijk heeft gemaakt - Verjaringstermijn 
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 a! is de vordering gegrond 
op contractuele verbintenissen. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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 verj aring. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordee!de tijdens de buitengewone 
verzettermijn·- Gevolgen van het verzet 
naar gelang die a! 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 burger!ijke rechtsvor
dering door de strafrechter niet meer 
mogelijk. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

VERIATING VAN FAMILIE 

Uit opeenvolgende handelingen be
staand misdrijf - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A. C., 1978, 446. 

Uit opeenvolgende .hande!ingen be
staand misdrijf - Feiten die v66r de 
veroordeling zijn gep!eegd en nadien 
voortgezet werden - Nieuwe vervolgin
gen op grand daarvan - Grenzen. 

Cone!. 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 - Rechtscol!eges kunnen dit uit
stel ge!asten 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 rriaart 1974, A.C., 
1974, 794. 

Probatieopschorting - Herroeping van 
de probatieopschorting wegens niet-nale-
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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 be
slissing van een gemengde raad van be
roep van de Orde der Dierenartsen -
Vernietiging beperkt tot de veroordeling 
van de dierenarts in de kosten van het 
tuchtgeding - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken - Vernietiging beperkt tot 
het beschikkende gedeelte waarbij ver
beurdverklaring wordt bevo!en - 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, AC., 
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, AC., 
1981-82, nr. 132. 

Bevoegdheden van de verwijzingsrech
ter - Burgerlijke zaken - Gevolg be
perkt tot de draagwijdte van het aange
nomen middel. 

Cone!. proc.-gen. R. CHARLEs, Cass., 
21 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1226. 

VERZEKERING 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Gestolen 
voertuig - Heling - Heier uitgesloten 
uit de verzekering . 

Noot, E.K., Cass., 6 dec. 1971, A.C., 
1972, 342. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorr1jtuigen - Fout ge
pleegd door de lasthebbers of aangestel
den van de werkgever - Verzekeraar 
te!"len de burgerrechtelijke aansprakelijk
hmd van de werkgever is voor het geheel 

jegens de getroffenen aansprakelijk, 
zelfs indien dezen in dienst zijn van de 
werkgever. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, AC., 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
gestelde gedekt door de verzekering te
gen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, AC., 1975, 596. 

Verhaal van de verzekeraar op de be
stuurder die niet de verzekeringnemer 
is, in geval van grove fout van deze be
stuurder - Grondslag van dit verhaal. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, AC. 
1976, 401. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Verzeke
raar die is tussengekomen in het geding 
en die aileen boger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing tot veroordeling 
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit 
boger beroep zowel t.a.v. de burgerlijke 
partij als van de verzekerde. 

Noot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A. C., 
1978, 431. 

W.A.M.-verzelcering W.A.M.-wet, 
art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt. 
door de bestuurder vanhet verzekerde 
voertuig - Bewering van de verzekeraar 
dat het voert11ig gestolen was - Bewijs 
van de diefstal - Bewijslast. 

Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, AC., 
1981-82, nr. 241. 

W.A.M.-verzekering - Hoger beroep 
van de verzekeraar tegen de beslissing 
van de eerste rechter - Gevolgen van 
dat hoger beroep t.a.v. de verzekerde. 

Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 17 feb. 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 343. 

VERZET 

Strafzaken - Termijn waarbinnen het 
verzet moet worden gedaan -,.- Gevolg 
van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A C., 
1974, 576. 
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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. 
Cone!. 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 a! is zij op tegenspraak 
gewezen. 

Noot, A.B., Cass., 11 dec. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 236. 

Strafzaken - Verzet na verzet is uit
gesloten - 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 cede! 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 a! dan niet ontvanke
lijk ( eventueel ongedaan) wordt ver
klaard - Gevo!gen 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Burgerlijke zaken - Verschijning in 
rechte - Pleiten - Onderscheid. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Door een buitenlandse rechtbank re
gelmatig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen - Vonnis dat in 
Belgie gezag van gewijsde heeft - Voor
waarden. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Door een buitenlandse rechtbank re
gelmatig 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 gen:omen -
Vrijspraak - Rechter die zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., 
1973, 936. 

Vordering tot verbetering - 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 de
batten - 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 - Zaal< in beraad gehouden 
na onderzoek op tegenspraak - Dagbe
paling in tegenwoordigheid van de be
klaagde voor de uitspraak van het von
nis - Debatten heropend op die dag, 
buiten tegenwoordigheid van de beklaag-
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de - Vorderingen genomen door het 
openbaar ministerie - Verstekvonnis 
t.a.v. de beklaagde. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C., 
1978, 712. 

Burgerlijke zaken - Bes!issing van de 
Hoge Commissie tot Beseherming van de 
Maatsehappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een gei'n
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grond 
van een omstandigheid van na de bes!is
sing van de Hoge Commissie, wordt be
slist dat die gewijzigde beslissing volledi
ge uitwerking moet krijgen - Misken
ning van de kraeht en het gezag van 
gewijsde - Maehtsoversehrijding. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Burgerlijke zaken en strafzaken - Be
slissing of maatregel van, inwendige aard 
- Be grip - W anneer kan tegen een be
slissing of een maatregel van die aard 
een reehtsmiddel en meer bepaald hoger 
beroep worden ingesteld ? 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

VOOGDIJ 

Eiser tot eassatie 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 minderjari
ge kinderen de onverdeelde eigendom 
bezit - Maehtiging van de familieraad 
vereist om een eassatieberoep in te stel
len. 

Cone!. 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 be
vel tot aanhouding melding maakt 
Onderzoeksgereeht heeft niet meer te 
bes!issen 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, aangev!lngen v66r het ver
strijken van de vierentwintig uren en 
zonder onderbreking voortgezet, doch 
beeindigd kort na het verstrijken ervan 
- Bevel tot aanhouding uitgevaardigd 

en betekend onmiddellijk na 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 187 4, 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
schuldigingstelling in eerste en laatste 
aanleg gewezen - Cassatie - Gevolgen 
t.a.v. het in heehtenis houden van de ver
dachte. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 ju
ni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Wet van 20 april 1874, art. 5 - Be
zwaren - Redengeving - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 ju
ni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Bevel tot aanhouding - Uitreiking 
van het bevel - Toe te pas~en wettelijke 
bepalingen. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen Wet van 
20 april 187 4, 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. ge
steld voor de ondervraging van de ver
dachte - Draagwijdte van die bepa!ing 
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 
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worden berecht of hangende het proces 
in vrijheid te worden gesteld - Euro
pees Verdrag Reehten van de Mens, 
art. 5.3 - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELD, 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 de verdaehte 
- Latere invrijheidstelling tegen beta
ling van een borgsom - Ontvankelijk 
eassatieberoep. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312. 

Aanhoudingsbevel - Cassatieberoep 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 379. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

Voorreeht van de verkoper van be
drijfsuitrustingsmaterieel - Samenloop 
van dit voorreeht en van het voorrecht 
vim desehuldeiser die een pand heeft op 
de handelszaak. 

Concl. 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
koup van het onroerend goed die v66r de 
inschrijving heeft plaatsgehad, doeh niet 
is overgeschreven. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Burgerlijke zaken - Voorziening van 
een handelsvennootsehap - Regelmatig
heid van de lastgeving van de advoeaat 
bij het Hof van Cassatie, die de eisende 
vennootschap vertegenwoordigt - Be
wijs - Onderseheid. 

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!nterneerd wegens feiten waarvan het 
bevel tot aanhouding melding maakt -
Hoger beroep van de verdaehte -· Ka
mer van inbesehuldigingstelling die, 
voordat zij zich over het hager beroep 

uitspreekt, de eiser in hager 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 - Be
slissing of maatregel van inwendige 
aard, als bedoeld in art. 1046 van het Ge
rechtelijk Wetboek - Beslissing alvo
rens recht te doen. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 765. 

Beslissingen waartegen een cassatie
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. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Personen tegen wie een cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Bes!issing van 
de tuchtraad van de balies van het rechts
gebied van een hof van beroep - Voor
ziening in eassatie van de betrokken 
advocaat - Voorziening gericht tegen de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep - Orde van Advocaten kan noch 
verweerster noch tussenkomende partij 
voor het Hof van Cassatie zijn. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Correctionele zaken en politiezaken -
Rechter die bij afzonder!ijke beslissin
gen uitspraak heeft gedaan, enerzijds, 
over de schuld en de stra£, anderzijds, 
over het verval van het recht tot sturen, 
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1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 
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wegens !ichamelijke ongeschiktheid -
Voorziening waarbij het onderzoek van 
de eerste beslissing niet voor het Hof 
wordt gebracht. Personen tegen. wie cassatif'beroep 

kan worden ingesteld - Arrest van h.et 
Rekenhof - Arrest waarin. de eindreke' 
ning van een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas wordt afgesloten - Cassa
tieberoep van de rekenplicl;ltige ,'- ,Ver-

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 ingediend namens een bui
tenlandse feitelijke vereniging - Ont
vankelijkheid - Voorwaarden. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521. 

Beslissingen waartegen cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Onwettige verlenging door de ge'inter
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 - Anibtshalve op
treden van het openbaar ministerie bij 
wege van rechtsvordering - Ger.W., 
art. 138, twe~de lid - Ontvankelijk cas
satieberoep - Openbare orde in gevaar 
gebracht door een toestand die moet 
worden verholpen. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 6.96 

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 ge
last en die voorlopig ten uitvoer is ge
legd - 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. 

weerder - Begrip. ' 
Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 

1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen bevoegd om zich ·in ·.~assatie 
te voorzien - Strafzaken - Arrest van 
buitenvervolgingstelling - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Draagwijdte. 

Cone!. adv.-gen. COLARD, Cass., 10 dec. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 219. 

Burgerlijke zaken . Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Beslissing vernietigd ten gevolge van 
een cassatiearrest - Ontvankelijkheid 
- Onderscheid - Bes!issing van v66r of 
na het cassatiearrest. 

Cond. 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 t\lchtsanctie 
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 verwij zing, met invrij heidstelling -: 
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 va
der en wettige voogd van zijn minderja
rige kinderen - Zaak in .verband niet de 
minnelijke verdeling van onroerende 
goederen waarvan de eiser samen met 
zijn minderjarige kinderen de onverqeel, 
de eigendom bezit - Machtiging ·van'· de 
familieraad vereist om cassatieberoep in 
te stellen. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14.jan. 
1982, Bull. en Pas., 1982, 595. : · 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep - Strafzaken - Beschikking vah 
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de raadkamer dat er geen grand is om 
het bevel tot aanhouding te bevestigen 
- Arrest van de kamer van inbesehuldi
gingstelling tot bevestiging van de be
sehikking - Cassatieberoep tegen dat 
arrest - Niet ontvankelijk eassatiebe
roep. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
20 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 620. 

Termijn - Strafzaken - Besehikking 
van de raadkamer waarbij de verdaehte 
naar de eorreetionele reehtbank wordt 
verwezen - Verzet van de verdaehte -
Verdaehte werpt voor de kamer van in
besehuldigingstelling de onbevoegdheid 
van de raadkamer ratione loci op - Ar
rest dat het verzet ontvankelijk ver
klaart doeh ongegrond - Arrest dat uit
spraak doet over de bevoegdheid van de 
raadkamer - Voorziening van de ver
daehte v66r de eindbeslissing ontvanke
lijk. 

Noot, A.T., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82, 
nr. 333. 

Termijn - Strafzaken - Kamer van 
inbesehuldigingstelling waarbij een vor
dering tot internering aanhangig is -
Beslissing van de kamer van inbesehul
digingstelling dat de verdaehte het feit 
heeft gepleegd, dat dit feit als een moord 
moet worden omsehreven en dat de ver
daehte zieh op het ogenblik van het feit 
bevond in een staat als bepaald in art. 1 
Wet Beseherming Maatsehappij - Des
kundigenonderzoek bevolen om na te 
gaan in welke staat de verdaehte zich _ nu 
bevindt - Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk eassatie
beroep. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C.,. 
1981-82, nr. 502. 

Termijn - Strafzaken - Nieuwe wet 
tot ver!enging van de voorzieningster
mijn. 

Noot, R.D., Cass., 27. april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 494. 

Voorlopige heehtenis - Bevestiging 
van het bevel tot aanhouding - Cassa
tieberoep van de verdaehte - Latere in
vrijheid~telling tegen. betaling van een 
borgsom - Cassatieberoep niettemin 
ontvankelijk. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas, 1982, 1312. 

Beroep van de vreemdeling die bij ad, 
ministratieve beslissing van zijn vrijheid 
is beroofd - Aanneming van dat beroep 
door de kamer van inbesehuldigingstel-

ling - Cassatieberoep van de proeureur
generaal bij het hof van beroep - Ont
vankelijk eassatieberoep. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312. 

Beseherming van de maatsehappij -
Vaststelling van de K.I. dat de verdaehte 
de feiten heeft gepleegd en zieh bevindt 
in een staat, als bepaald in art. 1 Wet 
Beseherming Maatsehappij, maar geen 
gevaar oplevert - Beslissing dat er geen 
reden tot internering is - Verpliehting 
uitspraak te doen over de burgerlijke 
reehtsvorderingen. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273. 

Burgerlijke zaken - Personen be
voegd om eassatieberoep in te stellen -
Openbare installing met beperkte reehts
persoonlijkheid. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301. 

Beslissingen vatbaar voor eassatiebe
roep - Strafzaken- Voorlopige heehte
nis - Aanhoudingsbevel - Niet ontvan
kelijk eassatieberoep. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 379. 

Burgerlijke zaken - Beslissing waar
tegen eassatieberoep kan worden inge
steld - Cassatieberoep na eassatiebe
roep uitgesloten - Voorzieningen ter
zelfder tij d ingesteld. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
25 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 465. 

Burgerlijke zaken - Beslissing waar
tegen eassatieberoep kan worden inge
steld - Cassatieberoep na eassatiebe
roep uitgesloten - Voorzieningen ter
zelfder tijd ingesteld. 

· Noot, H.L., Cass., 25 april 1983, A. C., 
1982-83, nr. 465. 

Voorziening van de proeureur-generaal 
bij het hof van beroep tegen een arrest 
van de kamer van inbesehuldigingstel
ling waarbij wordt beslist dat er geen 
.grand bestaat tot handhaving van de 
voorlopige heehtenis van verdaehte -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Cone!'. proe.-gen. KRINGS, Cass., 22 juni 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 586. 

VORDERING IN RECHTE 

Burgevlijke zaken - Voorwerp - Be
grip. 
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Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER VRIJHEID VAN VERENIGING 

MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Eis in rechte - Burgerlijke zaken 
Oorzaak - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Voorwerp van de vordering over niet 
gevorderde zaken - Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Proceshandeling - Exceptie van nie
tigheid van een proceshandeling - Toe
passingsgebied van de artt. 860 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Ger.W., art. 702, 3' - Korte samenvat
ting van de middelen - Begrip. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 - Begrrp. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

Rechtsvordering - Belang - Begrip. 
Cone!. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass., 

19 nov. 1982, A.C., 1982-83, nr. 172. 

VREEMDELINGEN 

Beroep van de vreemdeling die bij ad
ministratieve beslissing van zijn vrijheid 
is beroofd - Procedure voor de raadka
mer - Geen inzage van het dossier bij 
de eerste verschijning. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

Grondwet, art. 20 - Grenzen van de 
vrijheid van vereniging. 

Cone!. 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
ganisaties zijn aangesloten - Geen aan
tasting van de vrijbeid van vereniging en 
geen buitencontractuele fout- Vereiste. 

Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 27 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 964. 

WAPENS 

Private milities - Art. 1 wet van 
29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 24 nov. 
1982, Buii. en Pas., 1983, nr. 186. 

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN) 

Overtreding van het ministerieel be
sluit 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 be
lang van de wegen - Betekenis van het 
woord • wegen ». 

Cone!. 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Over
eenkomst tussen Belgii\ 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-
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genregister is ingesehreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Cone!. eerste adv.·gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. ' 

Rijbewijs en leervergunning - Perso· 
on die in het vreemdelingenregister in 
een Belgische gemeente is ingeschreven 
en houder is van een bewijs van deze 
inschrijving - Besturen van een motor
voert)lig op een openbare plaats - Ver
plichting om houder te zijn van een door 
de Belgische· overheid afgegeven rijbe· 
wijs of leervergunning. 

Cone!. eerste adv.·gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, .Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

WERKLOOSHEID 

Wachttijd - Werknemer mEt uit eigen 
wil verkorte werktijd, in de zin van 
art. 130, § 2bis, K.B. 20 dec. 1963 -
Werknemer met uit eigen wil verkorte 
werktijd die wil dat rekening wordt ge· 
houden met zijn halve arbeidsdagen in 
e.en onderneming waar de wekelijkse ar
beid over vijf dagen verdeeld is ·- Het 
aantal halve dagen moet met zo· pet. wor· 
den verhoogd. ' 

Cone!. adv.·gen. DucHATELE1', Cass., 
30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254. 

Misdrljf omsehreven in art. 261 K.B. 
20 dec. 1963 - Samenloop van dat mis· 
drljf met misdaden « Volsheid en gebruik 
van valse stukken ». 

Cone!. eerste adv.·gen. KRINGS, Cass., 
28 sept. 1982, A.C., 1982-83, nr. 68. 

WETGEVENDE MACHT 

Bevoegdheidsconflict Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet - Strij· 
digheid vastgesteld door het Hof - Ver· 
zending naar de Wetgevende Kamers. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1979, A.C, 1978'79, 1192. 

WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 

Interpretatieve wet - Geen terugwer· 
king, maar een wet die een geheel vormt 
met de ge1nterpreteerde wet. 

Cone!. proe.·gen. GANSHQF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Procedurewet - Onmiddellijk van toe· 
passing. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN' DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull . 
en Pas., 1971, 144. 

Terugwerking - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten - Begrip. 

Cone!. proc.·gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Bevoegdheidswet - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning - Begrip. 

Cone!. adv.·gen. DuMaN, 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 - On· 
middellijk van toepassing - Draagwijd· 
te van de regel onder de gelding van het 
Gereehtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C, 
1971, 1081. 

Wet die de openbare orde raakt -
Schending - Sanetie 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 Ge· 
rechtelijk 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 -'- Op
eenvolgende wetten over de aanleg -
Wet tot regeling van de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep - Gereehtelijk 

. Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt. 
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1967 houdende dit wetboek, overgangsbe· 
palingen, art. 4, derde lid, en art. 6 -
Draagwijdte. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas., 
1972, 532. 

Koninklijk beeyluit 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 bijzonde
re bevoegdheden - Begrip. 

Cone\. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974; A.C., 
1974, 967. 

Wetten inzake buitengewone bevoegd
heden - Besluiten door de Koning gep.o
men krachtens een wet inzake buitenge
wone bevoegdheden - Begrip. 

Cone!. 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 ge
volgen. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, 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. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels 
van dit wetboek zijn van toepassing op 
aile rechtsplegingen, behoudens wanneer 
zij geregeld worden door niet uitdrukke~ 
lijk opgeheven wetsbepa!ingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek -
• Wetsbepalingen » en • rechtsbeginselen 
» - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C., 
1976, 57. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Mede
dinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit ver
drag - De bepalingen van geme€m
schapsrecht vinden geen toepassing op 
de wette'n, ·in de zin van de artt. 608 en 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek -
Deze bepalingen kurinen eventueel van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
besluiten tot vereniging tussen onderne
mingen, , goedgekeurd door wettep. die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bevoegdheid van een bestuursoverheid 
haar eigen beslls'sirigen te interpreteren 
-" Grenzen van deze · bevoegdheid. 

Cone!. adv.:gei:l. J. VELU, 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 be
kendgemaakt. 

Cone!. 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 Wetgevende Kamers. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing rna
ken van internrechtelijke bepalingen die 
in strijd zijn met die regels - Algemeen 
rechtsbeginsel waaruit die voorrang 
wordt afgeleid. 
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Noot, F.D., Cass., 26 maart 1980, A.C., WRAKING 

1979-80, nr. 473. 

Interpretatie - Advies van de Franse 
Raad van State waarin bij het begin van 
de XIXe eeuw een wet is gelnterpreteerd 
- Voor Belgie geen interpretatie van 
overheidswege of authentieke interpreta
tie. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Intrekking van administratieve hande
Iingen - Voorwaarden. 

Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 27. 

Werking in de tijd - Wet tot verlen
ging van de voorzieningstermijnen. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 494. 

WISSELBRIEF 

Ava!- Toevoeging van de vermelding 
van degene voor wie het aval is gegeven 
- Valsheid in geschriften - Voorwaar
den. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 

WOONPLAATS 

Gekozen woonplaats - Begrip. 
Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 

1972, 361. 

Beslissing van de gewraakte rechter 
over de ontvankelijkheid van de verde
ring tot wraking - Wettigheid. 

Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C., 
1976, 1093. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING 

Door een verzekeringsinstelling on
rechtmatig betaalde uitkeringen - Vor
dering van de verzekeringsinstelling tot 
terugbetaling door de verzekerde - Tus
senkomst van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsver;<(ilkering -
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. 

Cone!. 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 - Proo.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets l'endus 
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 

15 oktober 1873 

15 oktober 187 4 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 
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 

15 oktober 1884 -

15 oktober 1885 -

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix 

Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais. 
Proc.-gen. CH. F AIDER, La topique constitutionnelle. 
Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution. 

15 oktober 1886 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les retours 
de jurisprudence. 

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Revue des 
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze 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 K!ELE, Du droit 
d'amortisa tion. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et tempore]. 
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1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les Ienteurs de ]'admi
nistration de Ja justice civile. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, Le procureur 
general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE. TER KIELE, Propriete in-
dividuelle et copectivisme. · 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, De ]'occupa
tion comme mode d'acquisition de la propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'etl'e, 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 DETER K!ELE, De l'interven
tion du ministere public dans Je jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 - Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous Je consulat et 
sous l'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 J'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 Je 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et Je Premier President Defacqz. 

1 oktobe.r 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Boul'goingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et 
]'instruction crimineiie. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
de la loi. 

1 oktober 1909 Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a Ja Cour de cassa-
tion. 

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 TERLINDEN, Seance solennelle de 
rentree. 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige ,sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 
I' armistice. 
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1 oktober 1921 - · Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.,gen. TERLINDEN, Cinqnante 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 Jutte contre I'avortement 

- Le secret medical 
1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, ·De Ia Cour de cassa

tion. 
15 septe!llber 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. JorrRANn, Sur le. chemin de 

Ia liberte. 
15 september 1930 

la liberte. 
Eerste adv.-gen. B. JOTI'RAND, L'etablissement de 

15 september 1931 Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, De certaines dispo-
sitions garantissant la liberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, Le juges d'un peu-
ple libre. 

15 september 1933 
ments et arrets. 

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 strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Re
f]exions sur l'instance et Ia 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 septe!llber 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE; TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste a.dv.-gen. L. CORNIL, Discours prononce a 
l'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridis
che gevolgen van de brand in de griffie van het Hoi van Verbreking. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur Je 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 september 1949 - Adv.-gen. CH. COLARD, De vrouw in de rechtsbe
deling. 
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15 september 1950 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -

Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation - Re
formes mineures de Ja procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
l'article 95 de Ja Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect 
du droit de defense. 

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'impt5ts sur Jes revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen om trent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo - 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et la loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict tus
sen het verd1·ag en de interne wet. 

1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans J'interiH de la Joi et les denonciations sur ordre du Ministre 
de la Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij arti
kel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considera
tions sur Je projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. liAYOIT DE TERMICOURT, Voftallige zit
tingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 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 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, Pro
pos sur Je texte de Ja loi et Jes principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAUX, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 

1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Reflexions sur Ja revision de Ja Constitution. 
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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 !'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. DUMON, 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. DUMON, Ontwerpen voor her
vormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DUMON, De motivering van de von-
nissen en arresten en de bewijskracht van de alden. 

3 september 1979 Proc.-gen. F. DUMON, 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. 

1 september 1982 - Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar minis
terie. 



I 

I 



NAMEN DER PARTIJEN 

A 

« Aan- en Verkoopvennootschap van de 
Belgische Boerenbond » N.V., 142 

Abbate, 142 
Abrahams q.q., 1019 
Acmanne e.a., 47 
Adriaens, 294 
Aerts J., 76 
Aerts J.P., 76 
A.G. Securitas N.V., 587 
« A.G. van 1830 » N.V., 1012, 1091, 
« Ajax-Total » N.V., 1108 
Akdogan, 1167 
Albanese, 751 
Albrecht, 811 
Alenteyns, 958 
Algemeen Belgisch V akverbond, 834 
Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, 

1036 
« Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » 

v.z.w., 713 
Algemene Ondernemingen en Studiebu

reau B.S.L., 232 
« Algemene Verzekeringen- A.G. 1830 » 

N.V., 1279 
Allary, 956 
«A. Maas & Co » N.V., 811 
Amico, 1140 
Andres, 1254 
Andrianne e.a., 727 
Anselme, 42 
Ansul International N.V., 1155 
Anthony, 853 
Antoine, 1013, 1262 
Antwerpen (Provincie), 938 
« Antwerpse Hypotheekkas » N.V., 1110 
« Antwerpse Waterwerken » N.V., 683 
Arbeidsauditeur te Bergen, 1098, 1126 
Arts q.q., 814 
Asphaltco N.V., 167 
« Assubel » N.V., 257,454 

Assurances Gemerales de France N.V., 237 
Assurantie van de Belgische Boerenbond, 

21 

Bacq, 901 
Baert e.a., 286 
Bajot, 1091 
Bak, 156 
Bal, 482 
Balcaen, 366 

B 

Bank Brussel Lanbert N.V., 244, 987, 
1081 

Barbiaux, 294 
Bartholome e.a., 1013 
« Bass Belgium - Brouwerijen Lamot » 

N.V., 350 
Bastin-Massin, 302 
Bastjaens q.q., 673 
Battaille Ch., 1319 
Battaille M.L., 1319 
Batteauw N.V., 663 
Baude, 1119 
Baum, 1310 
I\ayrak, 1271 
Bebauche, 172 
Beck, 252 
Beckers, 958 
Beets, 958 
Beijers, 1126 
Bekaert, 600 
Belgian Construction Company N.V., 663 
Belgian Shell N.V., 1 
« Belgie Industrie >> N.V., 432 
Belgisch Bureau van Autoverzekeraars 

v.z.w., 51.1 
« Belgische Draffederatie » V.Z.W., 487 
Belgische Liga voor de Verdediging van 

de Rechten van de Mens, 334, 408 
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Belgische Maatschappij van Algemene 
Verzekeringen A.G. van 1830 NV 1155 .. , 

Belgische Staat : 
Minister van Financien, 78, 79, 217, 
261, 311, 465, 516, 540, 702, 787, 789, 
811, 864, 885, 897, 914, 1034, 1084, 1097, 
1119, 1226, 1230, 1232, 1240, 1344, 1353 
Minister van Justitie, 368, 1195, 1287 
Minister van Landsverdediging, 25, 
338, 825, 1091 
Minister van Nationale Opvoeding en 
Franse Cultuur, 328, 585 
Minister van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Cultuur, 185 
Minister van Openbare Werken, 431, 
454, 469, 647, 660, 1256 
Minister van Sociale Voorzorg, 172, 
400, 683 
Minister van Sociale Zaken, 683 
Minister van Verkeerswezen, 277, 
1353 
Staatssecretaris voor Posterijen, Tele
grafie en Telefonie, 1353 

« Belgische Verzekeringsmaatschappij » 
N.V., 1061 

Bellemans e.a., 808 
« Belmeimcor » P.V.B.A., 279 
Berg J.P., 1013 
Berg Th., 1013 
• Bergwood » N.V., 425 
Berkhout, 702 
Berlaimont, 706 
Bernard, 16, 965 
« Bernard Blondeel » P.V.B.A., 934 
Bernard - curator in het faillissement 

Menuiseries mecaniques N.V., 712 
Bertrand, 326 

Besloten Vennootschap Gebroeders 
Linders •, 196 

Beyaz-Simciyan, 215 
Beyens, 1130 
Bien, 66 
Bijlemans e.a., 526 
Billen, 1343 
Bisciari, 811 
Bisdom Brugge » V.Z.W. (« Het), 1084 

Bisschoppelijke Onderwijsinrichtin
gen » V.Z.W., 1084. 

Blattgerste, 866 
Blauwaert, 417 
Blitz, 754 
Blondeel, 934 
Bocksoen, 893 
Bocquet e.a., 524 
Bodarwe, 454 
Boel, 961 
« Boelwerf » N.V., 43•· 
Bogaert, 1246, 1304 
Bogaert C., 1246 
Bogaert J ., 1246 
Bogaerts, 913 

Bonhomme, 727 
Bonjean, 649 
Borghs C., 1290 
Borghs Th., 1290 
Borm A., 21 
Borm M., 21 
Bornem (Gemeente), 544, 660 
Borocz, 603 
Barra, 1136 
Barry, 522 
Bartels, 1036 
« Borvan » P.V.BA., 1136 
Bostoen q.q., 814 
Bottriaux, 3 
Bottu, 576 
Bouchez, 681 
Bouchot, 577 
Boudin, 11 
Bouhayra-Lahbib, 301 
Bourges, 326 
Bourgonjon, 1048 
Bourguignon, 273 
Bourlard, 453 
Bouwbedrijf Amelinda N.V., 398 
« Bouw- en Coordinatiemaatschappij • 

P.V.B.A., 883 
« B.P. Belgium » N.V., 1145 
Bragatto, 751 
Brasseur, 127 
Brepoels, 338 
Briers, 1302 
Brion, 192, 275 
British Continental Office N.V., 364 
Brondeau e.a., 1155 
Brouwerij Artois N.V., 233, 421 
Brouwerij Campina N.V., 86 
« Brouwerij Concordia » N.V., 313 
« Brouwerij de Ia Chasse Royale » N.V., 

421 
« Brouwerij Haacht » N.V., 421 
Brouwerij Roman N.V., 681 
Bruers, 654 
Bruneau, 880 
Brutsaert, 857 
Buelens, 947 
Butaije, 317 

c 

Caise, 119 
Caisse de Compensa~ion po~r Allocations 

familiales de Ia Region Iiegeoise, 985 
Cambre, 945 
Camera, 441 
Campo, 257 
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Cap e.a., 439 
Cappelle, 506 
« Captain » N.V. (Moens, Carnewal - cu-

ratoren in het faillissement), 564 
Car, 723 
Carens, 836 
Carmans, 24 
Carnewal - curator in het faillisse-

ment « Captain » N.V., 564 
Carrette, 127 6 
Carrier, 84 7 
Carrieres et Entreprises Bodarwe et fils 

P.V.B.A., 454 
Cartuyvels e.a., 1145 
Castro! N.V., 465 
Catrysse, 78 
Cattoor, 1259 
Caulier, 609 
Cavenaile - curator in het fail!issement 

« Sodibat » N.V., 1075 
Cavenaille - curator in het faillissement 

« Presses Raskin » N.V., 16 · 
Caytan, 487 
C en A Belgie comm. ven., 1116 
Cenki N.V., 246 
« Center 58 S.A. - Centrum 58 N.V. », 1 
Centrale Kredietverlening N.V., 916 
Centrumbank N.V., 1019 
« Certex Natie » - Manutentions - Pesage 

- Transports », 281 
Ceusters, 77 4 
Champagne, 1061 
Chapelier, 157 
Chapelle e.a., 42 
Chapuis, 771 
·Charlier, 511 
Charlotteaux, 1353 
« Chassis F.S.B, » N.V. e.a., 727 
Chauveheid, -2:i2 
Chourouq, 367 
Christie, 853 
Cine Vog Films N.V. e.a., 1346 
Ciranni, 847 
Citrique belge - Tienen N.V., 1315 
Claes, 843 
Claeys, 326 
« Clark Gum Company » N.V., 544 
Claus, 408 
Cleusen A., 358 
Cleusen M., 358 
« Cobeviande » N.V., 910 
Cocquyt, 840 
Codex N.V., 522 
Coditel N.V. e.a., 1346 
Coen, 1106 
Colella, 531 
Colemont, 822 
Collard, 1123 
Collin, 176, 907 
• Colmar » N.V., 283 
Colnot, 367 

Comite organisateur scolaire de l'Institut 
Saint-Georges, 710 

« Compagnie des Ciments belges » N.V. 
811 ' 

Compagnie des Ciments belges N.V. e.a., 
257 

« Concorde-Minerve » N.V. e.a., 610 
Confiserie Lonka N.V., 686 
«Consortium immobilier » N.V., 163 
Convoy-Belgie P.V.B.A., 396 
Coorevits, 601 
Coppens, 947 
Corbisier, 1246 
Coremans, 746 
Corman, 366 
Cornet, 125 
Cornillie, 790, 1089 
Cotomoen N.V., 131 
Couchie, 1306 
Couckuyt, 923 
Couppez, 1341 
Courcelles (Gemeente), 1224 
Cox, 843 
Crampe, 885 
Criel, 795 
Critelli, 871 
Croughs, 358 

D 

" Danais Shipping » vennootschap naar 
Liberiaans recht, 941 

Daniels, 133 
Dautremont, 307 
Davenne, 249 
De Baerdemaeker, 362 
Debauche e.a., 152 
De Beer, 530 
Debe!, 217, 952 
De Bij-De Vrede N.V., 125, 603, 649 
De Block, 735 
De Borst, 1264 
De Brabandere e.a., 434 
De Bruyn, 771 
Debruyne, 1136 
De Buck q.q., 6 
De Buel, 393 
De Buyst - curator in het faillissement 

Labiau en zoon P.V.B.A., 478 
DeClercq, 477, 1113,1190, ·~ 
Declercq, 1304 
De Cock e.a., 595 
De Coninck, 1335 
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Deconinck, 449 
De Corte, 1279 
De Coster, !;72 
De Crem, 30,874 
De Cuyper e.a., 110 
De Decker N.V., 219 
Dedessus les Moustier, 881 
Defaweux, 275 
De Federale Verzekeringen, 141, 558 
De Ganseman, 1265 
De Gezelle, 1073 
De Groeve, 1165 
De Gryse, 916 
De Intercommunale Vereniging voor de 

Autoweg E3, 1265 
De Keersmaecker, 137 
Dekerpel, 215 
De Koninck, 1319 
De Koninck e.a., 313 
De Laet, 119 
Delem, 881 
Dellaert, 142 
Delpire, 1055 
Deltenre, 179 
Deltour, 1012 
De Luikse Verzekering N.V., 1261 
Delvano P.V.B.A., 522 
Deman, 1204 

Deman Constructiewerkhuizen 
P.V.B.A., 1204 

Demarck, 583 
De Marre, 491 
De Meester F., 1265 
De Meester L., 1265 
Demets, 438 
De Mol, 540 
• De Morgen » S.V., 447 
Demoulin, 1152 
De Muer, 976 
De Nee£, 1193 
Deneulin, 1118 
Deneulin I., 976 
Deneulin X., 976 
« Denis Bodden » N.V., 277 
Denison, 27 
Denolf e.a., 1256 
Denoncin, 1015 
De Panne (Gemeente), 988 
De Pelecyn, 524 
Depireux, 14 
Deprez, 774 
Deprince, 898 
De Professionele Kas voor. Handel en 

Nijverheid, 1330, 1335 
De Proost, 1333 
• De Provinciale en Intercommunale 

Drinkwatermaatschappij der Provin
cia Antwerpen • S.V., 912 

De Raedt, 362 
De Ras, 1165 

De Ridder - curator in het faillisse-
ment « De Standaard » N.V., 535 

Deroux, 771 
De Ruyck, 133 
Dervieux P.E., 1159 
« De Schelde » N.V., 82, 895 
De Schepper, 834 
De Schrijder, 283 
Desiron, 285 
DeSmet, 23,56 
De Staerke B., 748 
De Staerke Ph., 748 
« De Standaard » N.V. (Vanderleenen en 

De Ridder - curatoren in het faillisse
ment), 535 

De Ster N.V., 388 
Detelder, 916 
De Thibault de Boesinghe, 547 
Detry, 166 
Detry, 719 
Devadder, 555 
« De Vaderlandsche » N.V., 264 
Devaux, 294 
« De Verenigde Meesters • N.V., 362 
De Verenigde Provincien N.V., 836,853 
De Vleeshouwer, 524 
DeVos e.a., 535 
Devroede, 275 
Dewaele, 400 
Dewael q.q., 555 
De Wancker, 660 
De Weerdt, 356 
« De Wijngaert » N.V., 938 
De Wilde, 814 
De Winne, 873 
De Winter, 9 
De Witte, 660 
D'Hoeraene, 214 
Dhondt, 872 
D'Hoore, 68 
.Dienst voor de Overzeese Sociale Zeker-

heid [D.O.~?.Z.], 1300 
Dierkens, 900, 1154 
Dieu, 900, 1154 
Di Fiore, 211 
Dilsen (Gemeente), 545 
Diolosa, 583 
DiStefano, 546 
Distexhe, 724 
Di Verdi, 924 
Donat, 843 
Dopchie, 952 
• Dossche • N.V., 283 
Dossogne e.a., 408 
Driak, 1296 
Drooghmans e.a., 105 
Drukipkten Arets P.V.BA., 740 
Dubois, 156, 512, 782, 1246 
Ducarme, 1224 
Duchene, 750 
Dufour, 880 
« Dumanex » N.V., 811 
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Dumon, 292 
Du Moulin, 518 
Dupagne (Lagneau en), 307 
Dupont, 135 
Dupont-Magritte e.a., 672 
Du.trieux, 1319 
Duyckaerts, 832 

E 

«Editions Jean Dupuis» N.V., 669 
Eggers, 1267 
Egon Oldendorff (Kommandit Gesell-

schaft in Firma), 281 
Eguren-Fernandez, 768 
El Fatmi, 749 
Enckels, 722 
Engels, 199 
Ennia Insurance Company U.K Ltd., 

vennootschap naar Engels recht, 1034 
Entreprises generales de Batiments 

Joseph Op de Beeck P.V.B.A., 808 
Eriksson e.a., 334 
Eskens, 192 
« Etablissements Aime Grumbach » N.V. 

naar Frans recht, 1328 
« Etablissements M. Dewilde,, N.V., 311 
Etablissements Roberfroid P.V.B.A., 762 
Eurobel N.V., 651, 759 

Eurocamping · Die Poorte van 
Baudeloo » P.V.B.A., 1276 

Eurofrost P.V.B.A., 1304 
« Europese Lloyd » N.V., 449 
Exploitations Crosly N.V., 372 

Farinelli e.a., 531 
J:i'ayt, 715 

F 

Federate Verzekeringen, 141, 558 
Fekerme, 364 
Ferguson Machine Company N.V., 1140 
Fiers, 1147 
Fifi, 1308 

« Finagrain », vennootschap naar Zwit-
sers recht, 941 

Fiorino, 633 
Fleury, 213 
Flockman, 61 
Flore, 988 
« Fonderies Nestor Martin » N.V., 1015 
Fonds tot Vergoeding van in Geval van 

Sluiting van Ondernemingen Ont
slagen Werknemers, 286, 478, 482, 535, 
555, 712, 715 

Fontana, 847 
Fonteyne, 176 
Fornal, 732 
Fortems, 346 
Franck, 985 
Fulco, 725 
Fustin, 533 

Gabriel, 116 

G 

« Galerie Stampaert » N.V., 714 
Gall, 1147 
Galle, 774 
Galofaro, 580 
Garin, 232 
« G.B.-INNO-B.M. » N.V., 1257 
« Gebroeders Engelen » P.V.B.A., 883 
Geenens, 449 · 
Geerts, 1161 
Gemballa, 738 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 

105, 112, 273, 785, 1091, 1173, 1281 
Gemeente Bornem, 544, 660 
Gemeente Courcelles, 1224 
Gemeente De Panne, 988 
Gemeente Dilsen, 545 
Gemeente Herentals, 530 
Gemeente Jalhay, 454 
Gemeente Knokke-Heist, 982 
Gemeente Mol, 1161 
Gemeente Pepingen, 356 
Gemeente Sint-Lambrechts.-Woluwe, 908 
Gemeente Viroinval, 307 
Gemeente Wemmel, 978 
Gemeente Zuienkerke, 1089 
General Accident Fire and Life Assurance 

Corporation Ltd., 74 
Generate Bankmaatschapij N.V., 127 
« Generate Bankmaatschappij » N.V., 

127, 163, 861, 1082, 1110, 1119 
Gennuso e.a., 1004 · 
Germonpre, 956 



294-

Geurts, 196 
Geusens e.a., 82 
Gevaert, 506, 633 
Ghekiere, 790 
Gietgips P.V.B.A., 477 
Gilquin, 1237 
Gilson, 51, 72, 408, 512 
Glacet Ray., 649 
Glacet Rob., 649 
Glorieux, 257 
Goblet, 961 
Godefroidt, 734 
Godfroid, 572 
Goedhuys, 1311 
Goeffers, 493 
Goemans, 595 
• Goeminne Hout » N.V., 928 
« Goffin en Co » N.V., 965 
Goffinet, 19 
Gofflo, 814 
Goller, 1152 
Goossens, 814 
Gosiaux e.a., 1173 
G0ssey, 839 
Gossiaux, 1248 
« Goudsmit-Hoff Nederlands Behangsel: 

papier » B.V., 735 
Gourdin, 1180 
Govaert, 110, 814 
Graindorge, 764 
Grijzenhout, 353 
Groep Eagle-Star - Brusselse Maat

schappij 1821 N.V., 740 
« Groep Eagle Star» N.V., 264 
Groep Josi N.V., 589, 736, 768, 772, 853, 

926, 1337 
• Groep Josi » N.V. e.a., 847 
• Gromo » P.V.B.A., 1110 
Guidard, 1075 
Guillen-Ramirez, 839 
Gysen, 1081 

H 

Habrand, 1210 
Haesaert, 754 
Hanenburg, 228 
Hanquet, 664 
Hardy, 350, 1003 
Hassan-Ali-Zadeh e.a., 878 
Hautman, 306 
« Haven- en Vervoerbedrijf Nova » N.V., 

928 
Heggen, 926 
Helman, 408 
Hendrickx, 744, 1173, 1262 
Heremans, 1031 

Herentals (Gemeente), 530 
Hermans, 654 
« Het Bisdom Brugge » V.Z.W., 1084 
Het Intercommunaal Godsgastbuis 

Vanderstokken, 356 
« Het Wiel » P.V.B.A., 261 
Heusdens, 985 
Heymans, 408, 416 
Heynen, 842 
« H.G. Poland » N.V. e.a., 493 
Higny, 253 
Hirch - curator in het faillissement « Va· 

licia Steenbouw » N.V., 1009 
« Hofman en Zonen >> P.V.B.A., 789 
Hooft, 29 
Hoogstraten, 477 
Hopchet F., 746 
Hopchet 0., 746 
Houba, 578 
Hougaerts, 825 
Houioux, 1055 
Houtbuys, 366 
Hoyoux, 1177 
Hubert, 307, 877 
Hubin, 578 
Hubinon, 832 
Hubrecht, 837 
« Hudiko » N.V., 1183 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver· 

zekering, 577 
Hulsmans, 696 
Humblet, 1178 
Huybens, 587 
Huys, 702 
Hypotheek- en Kapitalisatiemaatschapij 

N.V., 394 

I 

I.B.R. Mecaterm N.V., 469 
Ilwraith-Clark, 913 
« Immobilien Robert Van den Eynde • 

P.V.BA., 732 
Immobilienvennootschap van de Schelde 

N.V., 1226 
Immobiliere anversoise- Erivan N.V., 246 

1Immobilieres commerciales et indus
trielles, 647 

'Intercommunaal Godsgasthuis Vander
stokken (Het), 356 

« Intercommunale pour !'Autoroute E5 • 
e.a., 672 

Intercommunale pour les Autoroutes des 
Ardennes C.V., 553 
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Intercommunale Vereniging voor de 

Autoweg E3, 1145 
Intercom N.V., 149,857,1110 
« Internationaal Transport Marc Pyck » 

P.V.B.A., 93 
International Motor Company N.V., 1022 
Interprofessioneel Mutualistisch Ver

bond, 1036 
Iserentant, 578 

J 

Jacobs, 666 
Jalhay (Gemeente), 454 
Jamoye, 1091 
Janssen, 388 
Janssens, 358,764,931,1197 
Janzen, 797 
J aspar q.q., 553 
Jhaveri, 1240 
Johns Manville N.V., 539 
Joosten, 1185 
Jordan E., 889 
Jordan W., 889 
« Jules Deconinck » P.V.B.A., 133 

Kaplan, 746 
Karoly, 934 

K 

Katholieke Universiteit te Leuven, 226 
Kaufman J., 237 
Kaufman R., 237 
« Keereman-Florall » P.V.B.A., 660 
Kempen, 270 
Kerkhof e.a., 782 
« Kern Exclusive Hemden und Blusen », 

vennootschap naar Duits recht, 564 
Kersmaeckers, 855 
Kerstens, 434 
Kestens-Van den Borre, 1232 
Kints, 983 
Klein, 156 
Kleine, 396 
Knoel!er, 444 
Knokke-Heist (Gemeente), 982 

Knooren, 545 
« Kommandit Gesel!schaft in Firma Egon 

Oldendorff », 281 
« Koninklijke Sporting Club Lokeren » 

v.z.w., 353 
Kotnik, 504 
Kovac, 319 
Kredietbank N.V., 1159 
Kremers, 350 
Kupeli, 698 
Kuraj, 1127 
Kypriotis, 941 

L 

Labiau en zoon P.V.B.A. (De Buyst - cu-
rator in het faillissement), 478 

Laenen, 526, 1311 
Laffineuse, 99 
Lagneau en Dupagne, 307 
Lahure, 156 
Laloux, 901 
Lambert, 304 
Lamy, 249, 1102 
Lanclus, 742 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, 

290, 301, 603, 736, 839, 947, 1123, 1165, 
1308 

Landsbond van de Neutrale Mutualiteits-
verbonden, 43, 71, 1234 

Landsvreugt, 1302 
Laporta, 880 
«La Regionale vervietoise » C.V., 673 
Larmuseau, 840 
Laroy, 952 
• La Securite automobile • P.V.B.A., 1140 
Lassoie, 12 
Laurent, 755, 1224 
Lauwers, 1019 
Lazaridis, 161 
Lebon, 1098 
Leclair, 79 
Leclercq, 1123 
Leemans, 839 
Leen, 666 
Leenen, 45 
« Le Foyer de Ia Region de Fleron » C.V .. 

1057 
Le Foyer Saint-Ghislainois C.V., 751 
Legas, 233 
Legrand, 1130 
Legru, 511 
Lejeune, 1308 
Lejeune e.a., 1057 
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« Lejeune » P.V.BA., 1308 
Lenaerts, 1045 
Leonard, 766, 1366 
Leonard, 51 
Lequin, 844 
Leroy, 76, 194 
« Les Assurances du Credit » N.V., 

1022, 1279 
Lescroart, 112 
Leunckens, 1106 
Leuven (Stad), 1067 
Lewis e.a., 1004 
Leyens e.a., 533 
Liebens, 897 
Lieten G., 9 
Lieten K., 9 
« Limburgs Secretariaat van de Christen 

Middenstand » V.Z.W., 714 
Lines, 1330 
Lippens, 43 
Lloyd beige N.V., 1123 
Loetens, 956 
Loring, 651 
Louis, 447 
Lowie,814 
Luik (Stad), 372, 1123 
Luypaers, 264 
Luyts, 1113 

M 

Macau, 1319 
Maes, 362, 1055, 1119, 1287 
Maes A., 600 
Maes G., 600 
Maesschalck, 290 
Maginet, 150 
Maitre, 120 
Majerus, 1012 
Makro N.V., 346 
Malvaux, 66 
Mamadou, 552 
« Mandrinsco » P.V.BA., 568 
Mannes, 686 
Mannesmann-Demag N.V., 1332 
Marcelis, 768, 768 
Marechal, 832 
Maron, 348 
Martens, 141, 685, 694, 999 
Martens C., 449 
Martens L., 449 
Martin, 710, 985 
Massart-Verhaegen, 496 

Massot, 304 
Matagne, 520 
Mattia, 254 
Maugeri, 547 
Mazzaglia, 583 
« Meagas » N.V., 938 
Meers, 1340 
Meire, 914 
Meirlaen, 1190 
Mekanna, 1306 
Melchior, 1364 
Menuiseries mecaniques N.V. (Bernard -

curator in het faillissement), 712 
Mer ali, 1009 
Merckx-Van Londersele, 920 
Messina, 1151 
Meunier, 706 
Michaux, 74 
Michel, 725 
Michiels, 233 
Microterm Europe N.V., 950 
Mieras, 683 
« Mijn Huis » C.V., 734 
« Milieu Controle » N.V., 873 
Moens, 391 
Moens - curator in het faillissement 

« Captain » N.V., 564 
Mohamed e.a., 408 
Mol (Gemeente), 1161 
Momont, 195 
Moors, 960 
Moortgat, 683 
Moosens, 1302 
Morreale, 84 7 
Mortier, 669 
Mosselmans, 294, 
« Motorrijtuig Verzekering aan de Grens » 

c.v., 829 
Mottard, 1210 
Muhlberger, 1100 
« Multitrans » P.V.B.A., 1H5 
Mutualiteit van de Verenigde Zelfstan

digen, 1298 
Mutuelle generale frangaise Acci
dents » verzekeringsmaatschappij 
met onderlinge vorm en met vaste 
premien naar Frans recht, 56 

Muyldermans, 1350 

N 

Nagel, 1145 
Namen (Stad), 328, 520 
Nationaal Instituut voor Landbouwkre

diet, 1136 
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Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, 19, 112, 441, 511, 696, 
759, 947, 1091 

Nationale Bond der Liberale Mutualiteits
federatien van Belgie, 231,474 

Nationale Landmaatschappij, 1256 
Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen, 29, 99, 319, 1244 
Nationale Maatschappij der Waterlei-

dingen, 553 
Nationale Unie van de Middenstand, 346 
« Nationale Waarborg » N.V., 432 
Naveau, 320 
Nelissenne, 1332 
« Nestor Feyens en zonen • N.V., 431 
Neus, 960 
« New Style Dress» P.V.B.A., 436 
Nieberding, 795 
Nijns, 405 
Nijs, 55 
Noel, 1246 
Noel, 1145, 1246 
Noterman, 449 
Nyckees, 1275 
Nyssen, 801 

Oguzcan, 1167 
Olemans e.a., 105 
Oliviers, 297, 385 

0 

Onderlinge Maatschappij der Openbare 
Besturen, 1185 

Oost-Vlaanderen (Provincie), 713 
Opderbeck, 1209 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van Aalst, 1052 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

welzijn van Antwerpen, 89 · 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van Hoboken, 219 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van Leuven, 931 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn van de gemeente Sint-Pieters
Leeuw, 332 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Voeren, 133 

Orde van Apothekers, 9, 972, 1105 
Orde van Architecten, 528, 657, 833, 968, 

974, 1212, 1214, 1217' 1324. 
Orde van Architecten (Nationale raad 

van de), 968, 974, 1212, 1214, 1217 

Orde van Dierenartsen, 1212 
Orde van Geneesheren, 464, 675, 1073, 

1212, 1324 
Orion N.V., 834 
Ost, 501 
Ostyn, 402 
Oudenne, 244 
Oulad Sbae, 158 

Pacchioli, 772 
Paisse, 364 
Paquay,425 
Parack, 967 

p 

Parijs, 1190 
Parmentier, 755 
Parvais, 1294 
Pasqualis, 514 
Patroonkas, 531 
Patroonkas N.V., 152 
Pauquay q.q., 1065 
Pauwels e.a., 116 
Payeneers, 1193 
Pecheux, 558 
Peersman, 1210 
Peeters, 25, 654 
Peeters e.a., 1257 
Pelgrims de Bigard e.a., 496 
Penasse, 71 
Pepingen (Gemeente), 356 
Pequelle, 302 
Persagentschap voor Distributie en 

Vervoer N.V., 1017 
Petit, 516, 967 
Petroons, 76 
Piersack, 1148 
Piersotte, 328 
Piette, 71 
Pigatto, 633 
Pirenne q.q., 673 
Piron, 1269 
Pirot A., 157 
Pirot P., 157 
Pirson, 420 
• P.O. & E. Van Haelst » N.V., 855 
Posgate, 1315 
Pougin, 1012 
Prayon-Rupel N.V., 609 
Precam N.V., 1195 
• Presses Raskin » N.V. (Cavenaille - cu

rator in het faillissement), 16 
. Procureur des Konings : 

te Charleroi, 211, 417 
- te Dendermonde, 1119 
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- te Doornik, 1246 
- te Gent, 62, 570, 637 
- te Hasselt, 876 

te leper, 1358 
te Namen, 213 
te Nijvel, 1104 
te Oudenaarde, 796 
te Tongeren, 822, 1340 

Procureur-generaal bij het Hof van Be
roep: 
te Antwerpen, 334, 873 

- te Bergen, 900, 1154, 1180, 1181 
- te Brussel, 214, 221, 907 
- te Gent, 142, 150, 438, 735 
- te Luik, 158, 1152, 1220, 1306 
Procureur-generaal bij het Hof van Cas

satie, 65, 192, 194, 195, 196, 197, 190, 
201, 696, 871, 872, 1121, 1148 

Promedia N.V., 1264 
Provincie Antwerpen, 938 
Provincie Oost-Vlaanderen, 713 
« Publicite Gilquin » N.V., 1067 
Pycarelle, 999 

Quackelbeen, 898 
Quintin B., 640 
Quintin Ch., 640 
Quintin M., 640 

Ramlot, 320 

Q 

R 

• Rank Xerox» N.V., 663 
Raspoet, 33 
Raymaekers, 843 
Rederij « Partenreederei ms. "Tilly 

Russ", Russ E. », 928 
Regie der Gebouwen, 137 
Regie der Posterijen, 1350, 1353 
Regie van Telegrafie en Telefonie, 167 
Registratie en Domeinen (Ontvanger 

van), 506 
Regnier, 1121 
Remacle A., 1178 
Remacle J., 1178 
Remo N.V. (Van Rijckegem e.a.- curato

ren in het faillissement), 292 
Renauld, 51 

Renaw<, 301 
Requier, 1121 
«Restor Bruno» P.V.B.A. e.a., 1177 
Reunes, 68 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 

60, 61, 254, 288, 393, 476, 477, 573, 664, 
685, 719, 738, 742, 790, 793, 837, 893, 
983, 1045, 1113, 1259 -

Rijksdienst voor Maatschappe!ijke Zeker
heid, 6, 223, 324, 689, 762, 1065 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
6, 223, 324, 689, 762, 1065 

Rijksdienst voor Werknemerspensioenen, 
1197 

Rijksfonds voor Sociale Reclassering van 
de Minder-Validen, 135, 891 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke
ringen der Zelfstandigen, 396, 889, 
950, 1118 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering, 19, 285, 441, 444, 606, 
947' 1234 

Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, 
689 

l:Uvera-Armayones, 839 
Rivera-Guillen, 839 
« R.L. Polk & Co Belgium » N.V., 277 
Robert, 37, 43 
Rodrique, 640 
« Roeckens Container en Constructiebe-

drijf » P.V.B.A., 885 
Roman, 407 
Romero Hernandez, 815 
Rommens, 683 
Roskam, 149 
Rossignol, 46 
Rotenbach, 864 
Rottiers, 1110 
Royale Beige N.V., 12, 179, 585, 958, 965 
« Royal Tilleur Football Club » V.Z.W., 14 
Rubenspaleis N.V., 246 
Rulkin, 878 

s 

Sablon, 109.5, 1361 
• Sabra Creations » P.V.B.A., 1070 
Saelen, 978 
Saintpo, 628 
Salaisons Export « Salex » P.V.B.A., 1048 
Sander, 821 
Sandras, 1248 
Sandstrom, 491 
Sarikas, 1298 



Sarma N.V., 518 
Sart, 987 
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Stoclet, 961 

Sateur, 583 
Satin, 985 
Satyn, 880 
Schaan, 1344 
Scharpe, 244 
Scheyvaerts, 1123 
Schillings, 126 
Schoeters, 447 
Schouben e.a., 1308 
Schramme, 640 
Schrijvers, 55 
Scleve e.a., 1310 
« Sealand Service Inc. •, 279 
Sebrechts, 694 
« Securitas • N .V ., 1173 
Segard,463 
Segers, 350 
Seminck, 1265 
Sergeant, 506 
Seron, 706 
Serre, 1120 
Serve, 1234 
Sevens, 436 
Sevrin-Lafalise, 302 
Sharbatly, 941 
Siebers, 1002 
Sima!, 755 
Sint-Lambrechts-Woluwe (Gemeente), 

908 
Sipedic N.V., 372 
Sips, 296 
S!eeuwaert, 814 
Smets, 811, 825 
Snauwaert, 112 
S.N.C. Schnee, vennootschap naar Ita

liaans recht, 522 
Snoeys, 858 
Sociaal Fonds voor Grote Kleinhandels

zaken, 1116 
Societe generale d'Affaires financieres, 

647 
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