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ERRATA 

Boek II (1985-86), biz. 827, ontwikke
ling tweede tt·efwoord (cursieve tekst): 

Het woord " niet », in de voorlaatste 
regel, dient te worden geschrapt, zodat 
deze alinea luidt als volgt : 

2• Wanneer de bestendige deputatie van 
een provincieraad recht doet op een 
bezwaar tegen een aanslag in een di
recte gemeentebelasting kan zij het 
bedrag van de binnen de wettelijke 
termijn vastgestelde aanslag verande
ren. 

Bl!lek V (1985-86), biz. 74, tweede ali
nea valll. vo!gnummer 10 : 

Het woord « niet », in de laatste regel, 
dielll.t te worden gesehrrapt, zodat deze 
alinea Huidt a!s volgt : 

Wanneer de bestendige deputatie van 
een provincieraad recht doet op een be
zwaar tegen een aanslag in een directe 
gemeentebelasting kan zij het bedrag 
van de binnen de wettelijke termijn vast
gestelde aanslag veranderen. 

(Deze gewijzigde teksten kunnen even
tueel over de oorspronkelijke teksten 
worden geplakt.) 
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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANMATIGING VAN AMBTEN, TI
TELS OF NAAM 

De artt. 4 en 5 van K.B. 14 dec. 1959 
(gew. bij K.B. 28 juni 1963) regelen het 
aanbrengen van aanplakbrieven, andere 
visuele reclames en publiciteitsmiddelen 
in sommige bossen, langs waterlopen en 
langs sommige verkeerswegen, doch niet 
het « behouden » ervan. 

20 januari 1987 622 1. - Aanmatiging van titels of graden 
van personen die deelnemen aan de uit Agglo-oefening van het openbaar gezag of die! 2. - Reclame-inrichtingen 
een burgerlijk of militair ambt uitoefe- meratiebelasting - Vereisten. 
nen _ Begrip. . De Brusselse Agglomeratie kan belas-

Aan het in art. 277bis, § 1, Sw. om-' ting h~ffen op de reclame-inrichtingen, 
schreven misdrijf maakt zich schuldig maar met op de reclame zelf. (Artt. 59 en 
hij die wederrechtelijk in het openbaar. 60 wet 29 maart 1962, art. 4 wet 26 juli 
een titel of graad aanneemt van perso-j 1971, art. 1 wet 7 juli 1972.) 
nen die deelnemen aan de uitoefeningi 12 februari 1987 
van het openbaar gezag of die een bur-

786 

gerlijk of militair ambt uitoefenen; daar- AANSPRAKELIJKHEID 
bij is het van geen belang of de dader 
voordien al dan niet het recht had die ti- OVEREENKOMST 

BUITEN 

tel of graad te voeren. ' 
I 

22 mei 1987 1294' HOOFDSTUK I. - Daad 
2. - Aanmatiging van titels of graden' 

van personen die deelnemen aan de uit-' 
oefening van het openbaar gezag of die 
een burgerlijk of militair ambt uitoefe-, 
nen - Zedelijk bestanddeel van het mis-1 
drijf. 

Voor het in art. 227 bis, § 1, Sw. om-, 
schreven wanbedrijf aanmatiging van ti
tels of graden is geen bijzonder opzet 
vereist. 

22 mei 1987 1294 

AANPLAKBILJETTEN 

1. - Regelen op het aanplakken en re-· 
clame maken - Wetboek der met he{ 
Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200 -
KB. 14 dec. 1959, waarbij regelen wor
den gesteld op het aanplakken en recla-. 
me maken - Aanbrengen op een verba
den plaats - Behouden van de onregel
matige aanplakking. 

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 
iAfdeling 2. - Nalatigheid. 
Afdeling 3. - Opzet. 
Afdeling 4. - Misdrijf. 

HOOFDSTUK II. - Oorzaak 

Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

IAfdeling 2. - (On)middellijke oorzaak. 
Afdeling 3. - Overmacht. 

HOOFDSTUK III. - Herstelplicht 

Afdel~ng 1. - Dader (voor eigen daad). 
Afdelmg 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 
Afdeling 3. - Verscheidene daders -

Hoofdelijkheid. 
Afdeling 4. - Ouders. 
Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden. 
Afdeling 6. Onderwijzers. 
Afdeling 7. Krankzinnigen. 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 
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Afdeling 9. - Staat en overheid. 
Afdeling 10. Zaken. 
Afdeling 11. - Gebouwen. 
Afdeling 12. - Dieren. 

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

van vormen. 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

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

menten en grootte. 
Afdeling 4. - Morele schade - 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 aan-
sprakelijkheid 

Afdeling 1. Zie : Hoofdstuk III. 
Afdeling 2. Zie : Hoofdstuk III. 
Afdeling 3. Zie : Hoofdstuk III. 
Afdeling 4. Burenhinder. 
Afdeling 5. (Opgeheven.) 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VII. - Samenloop van 
aansprakelijkheid van verschillende 
aard 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

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

HOOFDSTUK I 
DAAD 

Afdeling 1. - Fout in 't algemeen. 

1. - Fout - Vereiste. 
Niet naar recht verantwoord is de be

slissing waarbij, op de vordering van een 
burgerlijke partij, de beklaagde gedeelte
lijk aansprakelijk wordt verklaard op 
grand van de enkele vaststelling dat het 
ongeval te wijten is aan de fouten van 
de beklaagde en een andere burgerlijke 
partij. 

2 september 1986 7 

2. - Verkeersongeval - Onopzettelijk 
doden en onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen - Vrijspraak -
Fout vastgesteld ten Jaste van de be-

·, klaagde - Geen vaststelling waaruit kan 
worden atgeleid dat zonder die tout de 
schade zich eveneens zou hebben voorge
daan zoals ze ontstaan is - Beslissing 
niet naar recht verantwoord. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de beklaagde, die ver
volgd werd wegens onopzettelijk doden 
en onopzettelijk toebrengen van slagen 
en verwondingen, wordt vrijgesproken 
wanneer de rechter vaststelt dat de be
klaagde een fout heeft begaan, maar niet 
vaststelt dat ook zonder die fout de scha
de zou zijn ontstaan, zoals ze zich heeft 
voorgedaan. 

2 september 1986 9 

3. - Daad - Fout in 't algemeen 
Fout - Begrip. 

Een fout kan bestaan niet enkel in 
misbruik van eigen recht, maar ook in 
onwettige aantasting van andermans 
recht, met name andermans eigendoms
recht, door inname van een gedeelte van 
zijn erf. 

18 juni 1987 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. -
Afdeling 4. -

Nalatigheid. 
Opzet. 
Misdrijf. 

HOOFDSTUK II 
OORZAAK 

1446 

Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

4. - Beslissing waarbij een bestuur
der alleen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade - Geen vaststelling 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
schade, zoals zij zich heett voorgedaan, 
op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zon
der de tout die ten Jaste van een andere 
bestuurder is vastgesteld - Beslissing 
niet naar recht verantwoord. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, op dezelfde 
wijze zou zijn ontstaan zonder de fout 
die ten laste van een andere bestuurder 
is vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 september 1986 109 

5. - Wegverkeer - Fout begaan door 
een bestuurder - Omstandigheid die 
niet uitsluit dat de andere bestuurder 
een tout heeft begaan - Oorzakelijk 
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verband tussen beide louten en de scha
de. 

Uit de omstandigheid dat een 
bestuurder een fout heeft begaan c).ie in 
oorzakelijk verband staat met een 
wegverkeersongeval, valt niet af te 
leiden dat tussen de fout van een andere 
bestuurder en dat ongeval hoegenaamd 
geen oorzakelijk verband zou bestaan. 

16 oktober 1986 212 

6. - Oorzaak - Begrip - Beslissing 
dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de schade en het feit dat een mo
torrijder van minder dan achttien jaar 
oud op de duozitting een passagier veJ"
voerde - Beslissing waarbij niet wordt 
uitgesloten dat de passagier medeaan
sprakelijk is. 

De beslissing dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de schade en het 
feit dat een motorrijder van minder dan 
achttien jaar oud op de duozitting een 
passagier vervoerde, sluit niet uit dat 
een deel van de aansprakelijkheid ten 
laste van de aldus vervoerde passagier 
kan worden gelegd. 

23 december 1986 554 

7. - Oorzakelijk verband tussen on
rechtmatige daad en schade - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter - Toezicht van het Hoi. 

Het staat weliswaar aan de rechter op 
onaantastbare wijze, in feite, het bestaan 
en de omvang van een door een onrecht
matige daad veroorzaakte schade te be
oordelen en, binnen de grenzen van de 
eis, het tot herstel van die schade nodige 
bedrag te bepalen; maar het Hof dient 
niettemin te toetsen of de vastgestelde 
feiten de rechtsgevolgen verantwoorden 
die de rechter eruit afleidt en met name 
of die gevolgtrekkingen het wettelijk be
grip « oorzakelijk verband, niet misken
nen. 

3 februari 1987 724 

8. - Oorzakelijk verband tussen on
rechtmatige daad en moz·ele schade -
Be grip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen een onrechtmatige daad 
en het morele leed dat een ouder onder
vindt ten gevolge van de letsels die zijn 
kind door de onrechtmatige daad heeft 
opgelopen, gewezen op de enkele grond 
dat zodanig leed tot een normaal beleefd 
ouderschap behoort, zonder vast te stel
len dat het bedoelde leed zonder de on
rechtmatige daad niettemin zou zijn ont-

staan zoals het zich concreet heeft 
voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3 februari 1987 724 

9. - Wegverkeersongeval - Aanspra
kelijkheid van de voorranghebbende be
stuurder - Voorwaaz·de. 

Om de voorranghebbende bestuurder 
die bij het ontstaan van een wegver
keersongeval een fout heeft begaan, aan
sprakelijk te kunnen stellen, is niet ver
eist dat de voorrangplichtige bestuurder 
door die fout in zijn normale verwachtin
gen werd bedrogen, maar is het voldoen
de dat die fout in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval en zijn gevolgen. 
(Artt. 1383 en 1383 B.W.) 

3 februari 1987 729 

10. - Schade - Oorzakelijk verband 
tussen fout en schade - Eis tot schade
vergoeding van de benadeelde tegen de 
persoon wiens lout de schade zou heb
ben veroorzaakt - Beslissing die vast
stelt dat de benadeelde en de verweerder 
een lout hebben begaan - Afwijzing 
van de eis op grond van de door de bena
deelde begane lout - Geen vaststelling 
dat de schade, zoals zij zich in concreto 
heeft voorgedaan, op dezellde wijze zou 
zijn ontstaan zonder de fout van de ver
weerder - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die de eis tot schadevergoeding, 
ingesteld door de benadeelde tegen de 
persoon wiens fout de schade zou heb
ben veroorzaakt, afwijst op grond dat de 
benadeelde en de verweerder een fout 
hebben begaan en dat de benadeelde, 
wegens zijn fout, t.o.v. de verweerder 
geen aanspraak kan maken op vergoe
ding, zonder vast te stellen dat de scha
de, zoals zij zich in concreto heeft voor
gedaan, op dezelfde wijze zou zijn ont
staan zonder de fout van de verweerder. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

13 februari 1987 796 

Afdeling 2. - (On)middellijke oorzaak. 

11. - Verkeersongeval - Alcoholin
toxicatie van aansprakelijke bestuurder 
geen oorzaak van het ongeval - Oorza
kelijk verband tussen lout en schade van 
de passagier die wetens met die bestuur
der is meegereden. 

Wanneer de alcoholintoxicatie van de 
bestuurder geen oorzaak of geen van de 
oorzaken van het verkeersongeval is ge
weest, is de onvoorzichtigheid van de 
passagier, die erin bestaat plaats te heb
ben genomen in een voertuig waarvan 
hij wist dat de bestuurder ge'intoxiceerd 
was, zonder oorzakelijk verband met de 
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schade die hij lijdt door het ongeval dat 
veroorzaakt werd door een andere fout 
van de bestuurder dan diens alcohol
intoxicatie. 

16 september 1986 56 
Afdeling 3. - Overmacht. 

HOOFDSTUK III 
HERSTELPLICHT 

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 

12. - Herstelplicht - Wegverkeerson
geval - Beslissing waarbij een bestuur
der alleen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade - Geen vaststelling 
waaruit kan worden afgeleid dat de 
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, 
oak zou veroorzaakt zijn zonder de lout 
die de rechter ten Jaste van de andere 
bestuurder heeft vastgesteld - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is de be
shssing waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, ook zou ver
oorzaakt zijn zonder de fout die de rech
ter ten laste van de andere bestuurder 
heeft vastgesteld. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

9 december 1986 469 

13. - Oorzaak - Wegverkeersongeval 
- Fout van een bestuurder - Uitslui
ting van de lout van een andere. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de feitenrechter, uit de vast
stelling dat, in de feitelijke omstandighe
den waarin het ongeval plaatsvond, de 
fout van een bestuurder de enige is die 
in causaal verband staat met de schade, 
a:fleidt dat het ongeval enkel te wijten is 
aan de fout van die bestuurder, met uit
sluiting van de fout van een andere. 

5 juni 1987 1356 
Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 

Afdeling 3. - Verscheidt,me daders -
Hoofdelijkheid. 

14. - Schade veroorzaakt door de sa
menlopende fouten van verscheidene 
personen - Verplichting voor ieder van 
hen om de schade van het slachtoffer 
volledig te vergoeden. 

Wanneer schade is veroorzaakt door 
de samenlopende fouten van verscheide
ne personen geldt de regel dat ieder van 
hen jegens de getroffene gehouden is tot 
algehele vergoeding van zijn schade. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

15 oktober 1986 196 

15. - Schade veroorzaakt door de sa
menlopende fouten van verscheidene 
personen - Rechtstreekse eigen schade 
van de echtgenoot van een van hen -
Verplichting voor ieder van hen om de 
schade van het slachtoffer volledig te 
vergoeden. 

W anneer de door de eigenaar van een 
verongelukt voertuig geleden schade zo
wel door de schuld van de bestuurder 
van dat voertuig als door de schuld van 
iemand anders is veroorzaakt, dan geldt 
de regel dat laatstgenoemde jegens die 
eigenaar gehouden is tot algehele ver
goeding van de schade; hij kan zich niet 
beperken tot een gedeeltelijke vergoe
ding op grand dat de bestuurder wiens 
schuld het ongeval mede heeft veroor
zaakt, de echtgenoot van de eigenaar is, 
nu de door laatstgenoemde geleden scha
de een rechtstreekse eigen schade is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

15 oktober 1986 196 

16. - Schade te wijten aan samenlo
pende fouten van twee personen -
Schade veroorzaakt door een ongeval dat 
t.a. v. de getroffene het kenmerk van een 
arbeidsongeval vertoont - Omstandig
heid zonder invloed op de verplichting 
van degene die noch de werkgever, noch 
diens lasthebber of aangestelde is, de 
door de getroffene geleden schade valle
dig te vergoeden. 

Wanneer schade te wijten is aan sa
menlopende fouten van twee personen, 
heeft de omstandigheid dat de schade 
veroorzaakt is door een ongeval dat t.a.v. 
de getroffene het kenmerk van een ar
beidsongeval vertoont, geen invloed op 
de verplichting van degene die noch de 
werkgever, noch diens lasthebber of aan
gestelde is, de door de getroffene gele
den schade volledig te vergoeden ingeval 
deze geen schuld treft. 

27 november 1986 421 

Afdeling 4. - Ouders. 

17. - Herstelplicht- Art. 1384, twee
de lid, B. W. - Aansprakelijkheid van de 
ouders voor hun minderjarige kinderen 
- Draagwijdte. 

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

28 april 1987 1138 

Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden. 
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Afdeling 6. - Onderwijzers. 

18. - Herstelplicht - Onderwijzers -
Begrip. 

De ingevolge art. 1384, vierde lid, B.W. 
~~ de. onderwijzers rustende aansprake
hJkheld voor de door hun leerlingen ver
oorzaakte schade onderstelt, met name, 
dat de betrokkene een onderwijsop
dracht heeft, bij welke onderstelling het 
begrip onderwijs niet mag worden be
perkt tot de enkele overdracht van tech
nische of intellectuele kennis in lesver
band, maar ook elke andere vorm van 
on~~rricht ~myat, zowel van wetenschap
pehJke, arbsbeke en professionele als 
van zedelijke of maatschappelijke aard; 
het vonnis, dat erop wijst dat een opvoe
der in een instelling voor buitengewoon 
onderwijs belast is met de vorming van 
de erin opgenomen jongeren, beslist der
halve wettig dat hij de hoedanigheid van 
onderwijzer heeft in de zin van de voor
noemde wetsbepaling. 

3 december 1986 442 
Afdeling 7. Krankzinnigen. 

Afdeling 8. - Rechtspersonen. 

Afdeling 9. - Staat en overheid. 

19. - Herstelplicht - Openbare over
heid -:-. Gen:eente - Wegen - Rijksweg 

VeiligheJd van de weggebruikers. 
De gemeenteoverheid moet, tenzij een 

vreemde oorzaak die haar niet kan wor
den aangerekend, haar belet haar bevei
ligingsverplichting na te komen, op haar 
grondgebied de veiligheid van het ver
keer in de straten handhaven, zelfs op 
aan de Staat toebehorende wegvakken 
en de nodige maatregelen bevelen o~ 
het verkeer opnieuw mogelijk te maken 
wanneer de veiligheid van de weggebrui
kers er niet meer verzekerd is. (Artt. 
1382, 1383 B.W.) 

21 mei 1987 1285 
20. - Schade - Verlies van een kans 

- Onrechtmatige daad van de Staat -
Verplichting van de Staat die schade te 
vergoeden. 

Het arrest, dat op onaantastbare wijze 
oordeelt dat een particulier door een on
rechtmatige daad van de Belgische Staat 
een kans verloren heeft om zijn gronden 
in een bouwzone te zien opnemen en dat 
hij daardoor schade heeft geleden, ver
antwoordt naar recht de beslissing dat 
de Belgische Staat die schade moet ver
goeden. 

19 juni 1987 1454 

21. - Herstelplicht - Onrechtmatige 
daad van de Staat inzake stedebouw -

Geen toepassing van art. 37 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw. 

Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw regelt de door de overheid 
verschuldigde schadevergoeding wanneer 
e~n bouw- of verkavelingsverbod volgend 
mt een plan dat verbindende kracht 
heeft verkregen, een einde maakt aan 
het gebruik waarvoor een goed dient of 
normaal is bestemd; wanneer het bestre
den arrest, zonder op dit punt te worden 
gekritiseerd, oordeelt dat een gewestplan 
en het koninklijk besluit dat dit plan 
goedkeurde, door de onrechtmatige daad 
van de Belgische Staat niet mogen wor
den toegepast maar enkel in feite effect 
sorteren, beslist het Hof dat de genoem
de wetsbepaling er niet aan in de weg 
staat dat dit arrest het recht op schade
vergoeding van de particulier en de om
vang ervan fundeert op art. 1382 B.W. 

19 juni 1987 1454 

Afdeling 10. - Zaken. 

22. - Art. 1384, eerste lid, B. W. -
Aansprakelijkheid voor de daad van een 
zaak die men onder zijn bewaring heeft 
- Gebrek van de zaak - Begrip. 

Uit het gedrag van een zaak kan de 
rechter niet wettig besluiten tot het be
staan van een gebrek van de zaak waar
voor degene die ze onder zijn bewaring 
heeft, aansprakelijk is, tenzij hij elke an
dere oorzaak dan het gebrek uitsluit. 
(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

16 oktober 1986 209 

23. - Aansprakelijkheid wegens de 
daad van een zaak die men onder zijn 
bewaring heeft - Artikel 1384, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek - Gebrek van 
de zaak - Begrip. 

Wettig is de beslissing luidens welke 
een havendok een abnormale gesteldheid 
heeft en door een intrinsiek gebrek is 
aangetast, wanneer in dit dok een balk 
onder water drijft en het normaal ge
bruik ervan verhindert. 

14 november 1986 359 

24. - Gebrek van de zaak - Begrip. 
De rechter kan beslissen dat de be-

vloering van een gebouw niet is aange
tast door een gebrek, in de zin van art. 
1384, eerste lid B.W., als hij vaststelt dat 
die bevloering geen abnormaal kenmerk 
vertoont waardoor schade kan ontstaan. 

11 december 1986 486 

25. - Herstelplicht - Zaken - Scha
de veroorzaakt door het gebrek van een 
zaak - Bewijslevering. 
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De verplichting voor degene die zich 

op een gebrek van de zaak beroept, daar
van het bewijs te leveren, houdt geens
zins de verplichting in dat gebrek nader 
te bepalen; het is voldoende te bewijzen 
dat het ongeval niet mogelijk zou zijn 
geweest als de zaak geen gebrek had 
vertoond. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

29 januari 1987 693 

26. - Aansprakelijkheid van de be
waarder van een zaak voor de door die 
zaak veroorzaa.kte schade - Art. 1384, 
eerste lid, B. W. - Gebrek van de zaak 
- Begrip. 

Het gebrek van de zaak, in de zin van 
art. 1384, eerste lid, B.W., is niet uitslui
tend een blijvend element dat inherent 
is aan de zaak en bestaat of zich voor
doet buiten elke tussenkomst van de 
mens; zulk een gebrek kan niet wettig 
uitgesloten worden op grand van de en
kele vaststelling dat het vreemd voor
werp waaraan het gebrek van de zaak 
wordt toegeschreven, er van buiten uit 
door toedoen van de mens is gekomen. 

20 februari 1987 827 

27. - Herstelplicht - Gebrek van de 
zaa.k - Begrip. 

Door de vaststelling dat een door een 
wagen aangereden betonblok ten tijde 
van het ongeval deel uitmaakte van de 
rijbaan, dat door de aanwezigheid van 
dat blok de rijbaan niet meer voldeed 
aan de gewettigde vereisten en dat zon
der dat gebrek het ongeval zich niet zou 
hebben voorgedaan, verantwoordt het 
hof van beroep naar recht zijn beslissing 
dat degene die de rijbaan onder zijn be
waring had, aansprakelijk is voor de 
schade veroorzaakt door de zaak die hij 
onder zijn bewaring had. (Art. 1384, eer
ste lid, B.W.) 

27 februari 1987 855 

28. - Gebrek van de zaak - Begrip. 
W anneer het hof van beroep vaststelt 

dat op de rijbaan dierlijk vet aanwezig 
was en dat aldus de gesteldheid van de 
weg niet meer voldeed aan de normale 
eisen, en oordeelt dat de rijbaan niet 
meer beantwoordde aan haar normale 
onschadelijke structuur, dat zij aldus een 
abnormaal kenmerk vertoonde waardoor 
schade kon worden veroorzaakt en dat 
de structuur ei:van daardoor aangetast 
was, verantwoordt het naar recht zijn 
beslissing dat de bewaarder van de rij
baan aansprakelijk is voor de daad van de 
zaak die hij onder zijn bewaring had. 

4 juni 1987 1348 

29. - Herstelplicht - Zaken - Art. 
1384, eerste lid, B. W. - Schade veroor
zaakt dooz· het gebrek van een zaak 
Aansprakelijkheid van de bewaarder -
Oorzaak van het gebrek irrelevant. 

De omstandigheid dat het gebrek, 
waardoor een zaak was aangetast, aan 
een vreemde oorzaak te wijten is, neemt 
de aansprakelijkheid van de bewaarder 
ervan voor de door die zaak veroorzaak
te schade niet weg. 

5 juni 1987 1354 

Mdeling 11. Gebouwen. 

Mdeling 12. Dieren. 

30. - Art. 1385 B. W. - Aansprakelijk
heid van degene die zich van een dier 
bedient, terwijl hij het in gebruik heeft 
- Begrip. 

De aansprakelijkheid voor de door een 
dier veroorzaakte schade gaat niet van 
de eigenaar over op degene die er zich 
van bedient, terwijl hij het in gebruik 
heeft, door het enkele feit dat die per
soon het onder zijn bewaring heeft; art. 
1385 B.W. vereist daartoe dat de bewaar
der, op het ogenblik van het schadever
wekkend feit, het meesterschap van het 
dier heeft, wat inhoudt dat hij zelfstan
dig de leiding ervan en het toezicht erop 
heeft, zonder tussenkomst van de eige
naar, en dat hij het op dezelfde wijze als 
de eigenaar mag gebruiken. 

16 oktober 1986 205 

31. - Herstelplicht - Dieren - Scha
de veroorzaakt door een dier - Art. 1385 
B. W. - Aansprakelijkheid van de eige
naar of van de bewaarder - Vermoeden 
van schuld - Uitzondering - Fout van 
het slachtoffer - Vereisten. 

Hoewel art. 1385 B.W. een wettelijk en 
niet weerlegbaar vermoeden van schuld 
aan de door een dier veroorzaakte scha
de instelt ten laste van de eigenaar van 
dat dier of ten laste van degene die zich 
ervan bedient terwijl hij het in gebruik 
heeft, sluit dat artikel niet uit dat die ei
genaar of bewaarder niet aansprakelijk 
is bij gebrek aan oorzakelijk verband, 
met name wanneer het dier zich niet ab
normaal noch onvoorzienbaar heeft ge
dragen en de schade veroorzaakt werd 
door een fout van het slachtoffer, waar
door elke mogelijke fout van de eigenaar 
of bewaarder als oorzaak van de schade 
wordt uitgeschakeld. (Art. 1385 B.W.) 

26 februari 1987 852 
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HOOFDSTUK IV 

SCHADE 
Afdeling 1. - Begrip - Onderseheiding 

van vormen. 

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

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

20 november 1986 391 

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 
- Raming, peildatum. 

33. - Raming « ex aequo et bono » 
van de schade - Wettigheid - Voor
waarde. 

Raming ex aequo et bono van de door 
een onreehtmatige daad veroorzaakte 
sehade is wettig wanneer de reehter de 
reden aangeeft waarom de door een 
partij voorgestelde berekening niet kan 
worden aangenomen en de onmogelijk
heid vaststelt om het juiste bedrag 
anders te bepalen, bij gebrek aan nauw
keurige beoordelingselementen. (Art. 97 
Gw.; artt, 1382 en 1383 B.W.) 

15 oktober 1986 193 

34. - Omvang van de schade - Volle
dige vergoeding - Bedrag van de ver-
goeding Compensatoire rente 
Muntontwaarding - Gevolg. 

De reehter vergoedt de sehade van het 
slaehtoffer van een ongeval niet volledig 
en sehendt bijgevolg de artt. 1382 en 
1383 B.W. wanneer hij, na, gelet op de 
muntontwaarding, << de voet van de eom
pensatoire rente te hebben vastgesteld 
op 5 pet. van de naar het prijspeil van de 
datum van het arrest omgerekende be
dragen », de rente berekent, enerzijds, 
voor sommige bestanddelen van de seha
de, tegen de eenvormige rentevoet van 5 
pet. over het bedrag waarop hij zelf, bij 
een eigen beslissing, de sehade heeft ge
raamd en, anderzijds, voor andere be
standdelen van de sehade, over het door 
de eerste reehter vastgestelde bedrag, 
dat hij zieh ertoe beperkt te bevestigen. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

15 oktober 1986 193 

35. - Materiele schade ten gevolge 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid -
Vaststelling van de schade op basis van 
het brutoloon van het slachtoffer - Wet
tigheid - Vereiste. 

De beslissing om aan het slachtoffer 
van een ongeval voor de ten gevolge van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid geleden 
bedrijfsinkomstenderving een op basis 
van het brutoloon berekende vergoeding 
toe te kennen, wordt door de rechter 
naar reeht verantwoord wanneer hij 
vaststelt dat die vergoeding volgens de
zelfde regeling belast wordt als het loon 
dat zij vervangt. 

18 december 1986 522 

36. - Schade - Raming - Raming 
« ex aequo et bono » van de schade -
Wettigheid - Voorwaarde. 

De rechter mag de door het slachtoffer 
van een onrechtmatige daad geleden 
schade alleen dan ex aequo et bono ra
men wanneer hij de redenen aangeeft 
waarom, enerzijds, de door de partijen 
voorgestelde ramingsgegevens moeten 
worden afgewezen en, anderzijds, de ra
ming enkel ex aequo et bono kan ge
schieden. (Art. 1382 B.W.) 

18 maart 1987 944 

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

37. - Schade - Verongelukt voertuig 
- Herstellingskosten - Vervangings
waarde - Volledige vergoeding - Be
grip. 

De verpliehting tot betaling van de 
herstellingskosten van een besehadigde 
zaak blijft, in de regel, beperkt tot het 
beloop van de vervangingswaarde van 
die zaak; niet naar recht verantwoord is 
derhalve de beslissing van de rechter die 
de veroorzaker van een ongeval veroor
deelt tot betaling van de herstellingskos
ten van een verongelukt voertuig, zonder 
vast te stellen dat die kosten lager zijn 
dan of gelijk aan de vervangingswaarde 
van dat voertuig. 

23 oktober 1986 266 

38. - Overlijden van de echtgenote 
van de burgerlijke partij ten gevolge van 
een onrechtmatige daad - Materiele 
schade wegens het verlies van de huis
houdelijke hulp van de overledene - At
trek van het bedrag van de onderhouds
kosten van de overledene - Wettigheid. 

Wettig is de beslissing die, uitspraak 
doende over de vordering van een bur
gerlijke partij tot vergoeding van de ma
teri~He sehade wegens het verlies van de 
huishoudelijke hulp van zijn door een 
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ongeval omgekomen echtgenote, bij het 
vaststellen van de schade, op het bedrag 
van het materi(\le voordeel dat die bur
gerlijke partij zelf haalde uit de huishou
delijke hulp van de overleden echtgeno
te, in mindering brengt het bedrag van 
de kosten welke die partij moest dragen 
voor het onderhoud van zijn echtgenote. 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

26 november 1986 414 

39. - Materiiile schade ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid -
Vaststelling van het bedrag van de ver
goeding. 

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden ge
schonden wanneer de rechter, om het 
kapitaal vast te stellen dat volgens het 
gemeen recht de materii:He schade ten 
gevolge van de blijvende arbeidsonge
schiktheid van de getroffene moet ver
goeden, geen onderscheid maakt tussen 
de verleden schade, die kan worden be
rekend zonder kapitalisatie op basis van 
juiste bedragen die op de datum van zijn 
beslissing naar rato van de muntont
waarding gerevalueerd zijn, en de toe
komstige schade, die niet op zodanige 
wijze kan worden berekend en die der
halve bij kapitalisatie mag worden vast
gesteld. 

17 december 1986 519 
Afdeling 4. - Morele schade - Elemen

ten en grootte. 

40. - Schade - Morele schade - Be
grip. 

Vergoeding wegens morele schade 
strekt ertoe de pijn, de smart of enig an
der moreel leed te leningen en in zover
re de schade te herstellen. 

3 februari 1987 724 
Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni

gen). 

Afdeling 6. - Rente. 

41. - Vergoedende rente - Begrip. 
De vergoedende rente maakt een inte

grerend deel uit van de vergoeding die 
wordt toegekend tot het herstel van de 
door de fout veroorzaakte schade; zij 
strekt tot vergoeding van de schade die 
voortvloeit uit het uitstel van betaling 
van de vergoeding waarop de benadeelde 
recht had op de dag waarop de schade is 
ontstaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

23 september 1986 93 

42. - Veroordeling van de beklaagde 
tot het betalen van een hoofdsom, ver
meerderd met de vergoedende rente -
Beslissing dat de reeds betaalde voor
schotten, bij ontstentenis van enig ander 

beding, eerst op de vergoedende rente en 
vervolgens op de hoofdsom moeten wor
den aangerekend - Gevolg. 

De artt. 1382 en 1383 B.W. worden ge
schonden door de rechter die, na de be
klaagde te hebben veroordeeld om aan 
de benadeelde, als vergoeding voor de 
geleden schade, een hoofdsom, vermeer
derd met de vergoedende rente, te beta
len, beslist dat de reeds betaalde voor
schotten, bij ontstentenis van enig ander 
beding, eerst op de vergoedende rente en 
vervolgens op de hoofdsom moeten wor
den aangerekend. 

23 september 1986 93 

43. - Vergoedende interest - Begrip. 
Vergoedende interest kan niet worden 

toegekend voor perioden die aan het ont
staan van de schade voorafgaan. (Art. 
1382 B.W.) 

29 oktober 1986 280 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V. 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaats
stelling. 

44. - Schade - Allerlei - Arbeidson
geval - Regresvordering van de arbeids
ongevallenverzekeraar tegen de aanspra
kelijke derde - Ongeval veroorzaakt 
door een onrechtmatige daad van de der
de - Vergoedende interest op het rente
kapitaal vanaf het vestigen ervan - Ver
eisten. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die op de regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de 
voor een arbeidsongeval aansprakelijke 
derde wiens onrechtmatige daad het on
geval heeft veroorzaakt, deze laatste we
liswaar veroordeelt om het door de ver
zekeraar gevestigde rentekapitaal terug 
te betalen doch weigert aan de verzeke
raar vergoedende interesten op dit kapi
taal toe te kennen vanaf het vestigen er
van. (Artt. 1382, 1383 B.W.; artt. 46, § 2, 
eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet.) 

17 maart 1987 935 

Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting. 

Afdeling 3. - Regres. 

45. - Overeenkomsten en subrogatie 
- Bestuurs- en onderwijzend personeel 
van een staatsonderwijsinrichting -
Schade opgelopen door een personeelslid 
en veroorzaakt door een derde - Re
gresvordering van de Staat tegen de der
de - Voorwaarde. 
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Wanneer een lid van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel, van het opvoe
dend hulppersoneel en van het parame
disch personeel van de inrichtingen voor 
kleuter-, lager en buitengewoon, middel
baar, technisch, kunst- en normaalonder
wijs van de Staat, alsmede van de inter
naten welke van die inrichtingen afhan
gen, of een lid van de inspectiedienst die 
belast is met het toezicht op die inrich
tingen, afwezig is ten gevolge van een 
ongeval veroorzaakt door de schuld van 
een derde, dan kan de Staat, die krach
tens artikel 18 van het koninklijk besluit 
van 15 januari 1974 in de rechten treedt 
van gezegd personeelslid, tegen de der
de, door wiens schuld het ongeval werd 
veroorzaakt, een regresvordering wegens 
uitbetaalde wedden instellen. 

14 november 1986 354 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Burenhinder. 

46. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Schade aan een gebouw 
door werken aan een naburig gebouw -
Fout van de architect - Aansprakel~jk
heid van de architect en van de eigenaar 
van het naburig gebouw. 

Wanneer aan een gebouw schade is 
veroorzaakt door werken aan een nabu
rig gebouw, kan de rechter de vergoe
ding van die schade opleggen zowel aan 
de eigenaar van het naburig gebouw, uit 
hoofde van hinder die de grens van de 
gewone ongemakken van nabuurschap 
overschrijdt, als aan de architect die 
door zijn fout de schade heeft veroor
zaakt, onverminderd het verhaal van de 
eigenaar tegen de architect. (Artt. 554 en 
1382 B.W.) 

13 maart 1987 920 
Afdeling 5. - (Opgeheven.) 

Afdeling 9. - Allerlei. 

47. - Schip, scheepvaart - Binnen
vaart - Ontheffing van aansprakelijk
heid van de schipper - Art. 32 van de 
wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrach
ting - Draagwijdte. 

De in art. 32 van de wet van 5 mei 
1936 op de rivierbevrachting ten gunste 
van de schipper bepaalde ontheffing van 
aansprakelijkheid voor de schade aan de 
lading teweeggebracht door een scheep
vaartongeval, is van toepassing niet al-

leen t.a.v. fouten in de eigenlijke naviga
tie, maar ook t.a.v. fouten in het tech
nisch beheer van het schip. 

20 februari 1987 824 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 

VAN VERSCHILLENDE AARD 

Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

48. - Verbintenis uit een misdrijf of 
uit een oneigenlijk misdrijf - B. W., art. 
1154 - Toepasselijkheid. 

Art. 1154 B.W. is niet van toepassing 
inzake verbintenissen uit een misdrijf of 
uit een oneigenlijk misdrijf. 

7 november 1986 329 

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

ENZ.) 

ADVOCAAT 
1. - Aanvaarding van een voorstel tot 

dading - Brief gericht tot de advocaat 
van de tegenpartij - Gevolgen. 

Wanneer een advocaat, in een tot de 
advocaat van de tegenpartij gerichte 
brief, een voorstel tot dading aanvaardt, 
miskent de rechter, die beslist dat de 
partij zelf zich akkoord verklaarde, de 
bewijskracht van die brief, indien hij 
niet vaststelt dat de schrijver van de 
brief optrad als lasthebber van zijn 
client. 

30 december 1986 571 

2. - Voorziening in cassatie - Beslis
sing van de Hoge Militieraad - Cassa
tieberoep ingesteld door een advocaat, 
zonder bijzondere volmacht. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de Hoge Militie
raad, dat is ingesteld door een op het ta
bleau van de Orde of de lijst van de sta
giairs ingeschreven advocaat, die geen 
bijzondere volmacht heeft. (Art. 50 
dienstplichtwetten; artt. 2 en 440, tweede 
lid, Ger.W.) 

26 januari 1987 664 

3.- Raad van de Orde van Advocaten 
- Gewettigde verdenking - Vordering 
tot onttrekking van de zaak aan de rech
ter - Ontvankelijkheid - Feiten toege
schreven aan de stafhouder 

Niet ontvankelijk is de tegen een raad 
van de Orde van Advocaten gerichte vor 
dering tot onttrekking van de zaak aan 
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de rechter en tot verwijzing, wegens ge
wettigde verdenking, wanneer die verde
ring is gegrond op feiten die niet worden 
toegeschreven aan het gehele rechtscol
lege dat de raad van de Orde vormt, 
maar wel aan een van de leden ervan, 
met name de stafhouder of een gewezen 
stafhouder. (Artt. 648 e.v. Ger.W.) 

12 februari 1987 793 

4. - Raad van de Orde van Advocaten 
- Gewettigde verdenking - Begrip. 

Gewettigde verdenking valt niet af te 
leiden uit de enkele omstandigheid dat 
een raad van de Orde van Advocaten, bij 
de uitoefening van zijn wettelijke op
dracht om « de beginselen van waardig
heid, rechtschapenheid en kiesheid die 
aan hun beroep ten grondslag liggen, te 
handhaven >>, bij wege van een algemene 
beschikking een regel inzake onverenig
baarheid heeft uitgebreid, zonder te ver
wijzen naar een bijzonder geval. (Artt. 
456 en 648 Ger.W.) 

12 februari 1987 793 

5. - Vertegenwoordiging van een ar
chitect voor de raden van de Orde van 
Architecten. 

Noch de artt. 2t, §§ 1, tweede lid, en Cl, 
en 32 Architectenwet 26 juni 1963, noch 
enig ter zake toepasselijk rechtsbeginsel 
staan eraan in de weg dat de architect, 
overeenkomstig art. 440 Ger.W. en met 
toepassing van art. 2 van dat wetboek, 
voor de raden van de Orde van Archi
tecten wordt vertegenwoordigd door een 
advocaat. 

12 juni 1987 1409 

AFSTAMMING 
1. - Natuurlijke afstamming - Niet 

erkend natuuriljk kind - Geen erken
ning - Gevolg. 

De afstamming van het kind, dat gebo
ren is uit een sedert meer dan driehon
derd dagen uit de echt gescheiden vrouw 
en dat niet bij akte is erkend, staat niet 
wettelijk vast en dat kind heeft de staat 
van niet erkend natuurlijk kind; daaruit 
volgt dat de vrouw die het ter wereld ge
bracht heeft, niet zijn wettelijke moeder 
is en derhalve, zelfs niet gedeeltelijk, 
ontzet kan worden van een ouderlijke 
macht die ze niet heeft. (Art. 312, 315 en 
405, eerste en tweede lid, B.W.; artt. 32 
tot 35 Jeugdbeschermingswet.) 

14 januari 1987 613 

2. - Echtscheidingsprocedure - Voor
lopige maatregelen - Maatregelen be
triJffende een kind - Geschil over de af-

stamming van dat kind - Respectieve 
bevoegdheid van de rechtbank van eer
ste aanleg en van de voorzitter van die 
rechtbank, rechtsprekend in kort geding. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die overeenkomstig art. 
1280 Ger.W. in kart geding kennis neemt 
van een vordering tot het verkrijgen van 
voorlopige maatregelen inzake, met na
me, een kind, en die vaststelt dat de af
stamming van dat kind wordt betwist, 
kan op grand dat die betwisting in de 
loop van de bij hem aanhangig gemaak
te vordering is opgeworpen, geen uit
spraak doen over de afstamming zonder 
inbreuk te maken op de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg, die, in
gevolge artikel 569, 1°, van hetzelfde wet
hoek, alleen bevoegd is om kennis te ne
men van de geschillen betreffende de 
staat van de personen. 

21 mei 1987 1289 

AFSTAND 
1. - Burgerlijke zaken - Geding 

beeindigd door eindvonnis. 
Afstand van geding is niet meer moge

lijk wanneer het geding is beeindigd 
door een eindvonnis. (Art. 820 Ger.W.) 

22 december 1986 544 

2.- Begrip. 
Afstand van recht moet strikt worden 

uitgelegd en kan slechts worden afgeleid 
uit feiten die voor geen andere uitleg
ging vatbaar zijn. 

26 februari 1987 851 

3. - Vaststellingen en gevolgtrekkin
gen van de feitenrechter- Toezicht van 
het Hoi. 

Hoewel het aan de feitenrechter staat 
de feiten waarop hij zijn beslissing 
grondt, op onaantastbare wijze vast te 
stellen, tach moet het Hof van Cassatie 
nagaan of de rechter uit die vaststelling 
wettig een afstand van een recht heeft 
kunnen afleiden. 

26 februari 1987 851 
4. - Klachtafstand » - Afstand van 

burgerlijke-padijstelling door het slacht
offer van een misdrijf - Draagwijdte. 

Uit de omstandigheid dat het slachtof
fer van een misdrijf aan de procureur 
des Konings heeft doen toekomen een 
door hem ondertekend geschrift « klacht
afstand >> genaamd, waarbij hij die ma
gistraat op de hoogte brengt van het feit 
dat hij afziet van alle vorderingen tot 
vergoeding en hem verzoekt de mogelijk
heid te onderzoeken de zaak te sepone-
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ren, heeft de rechter wettig kunnen aflei
den dat het slachtoffer geen afstand 
heeft gedaan van zijn recht om voor de 
burgerlijke rechtbank op te treden. 

26 februari 1987 851 

ANATOCISME 
B. W:, art. 1154 - Toepassingsgebied. 
Art. 1154 B.W. is toepasselijk op ren

ten verschuldigd op de bijzondere ont
slagvergoeding waarop de beschermde 
werknemer recht heeft krachtens art. 21, 
§ 7, eerste lid, 2°, Bedrijfsorganisatiewet. 

13 april 1987 1094 

ARBEID 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(sociale documenten) 

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 DOCU

MENTEN) 

1. - Arbeidsbescherming - Medisch 
onderzoek v66r de werkhervatting- Ar
beidsgeneesheer - Beslissing - Draag
wijdte. 

Hoewel de arbeidsgeneesheer die een 
onderzoek doet v66r de werkhervatting, 
een beslissing moet nemen zodra hij in 
het bezit is van alle beoordelingselemen
ten, mag hij een voorlopige beslissing 
nemen in afwachting van aanvullende 
onderzoeken. (Art. 146bis Algemeen Re
glement voor de Arbeidsbescherming.) 

20 oktober 1986 226 

2. - Arbeidsbescherming - Medisch 
onderzoek v66r de werkhervatting - Be
roep tegen de beslissing van de arbeids
geneesheer - Grenzen. 

Het beroep dat de werknemer, krach
tens art. 146quater van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, 
kan instellen tegen een beslissing van de 

arbeidsgeneesheer, is niet beperkt tot de 
te zijnen opzichte genomen eindbeslis
singen. 

20 oktober 1986 226 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 

HOOFDSTUK III 
VROUWEN 

HOOFDSTUK IV 
JONGEREN 

HOOFDSTUK V 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA

MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NE
RINGEN) 

ARBEIDSONGEVAL 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Gezagsverhouding - Aard van de 
wet 

HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer -
Person en 

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. 

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

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

HOOFDSTUK VIII. - Verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Overheidspersoneel 
{bijzondere regels) 

HOOFDSTUK X. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - GEZAGSVER

HOUDING - AARD VAN DE WET 

1. - Ongeval - Bewijs. 
Een arbeidsongeval wordt door de ge

troffene of zijn rechthebbenden voldoen
de bewezen wanneer zij het bestaan aan
tonen van een letsel en van een plotse
linge gebeurtenis waardoor het is kun
nen ontstaan, welk letsel dan, met toe
passing van art. 9 Arbeidsongevallenwet, 
behoudens tegenbewijs, wordt vermoed 
door een ongeval te zijn veroorzaakt. 

20 oktober 1986 224 

2. - Ongeval - Plotselinge gebeurte
nis - Begrip. 

De gewone en normale uitvoering van 
de dagtaak kan een plotselinge gebeurte
nis uitmaken, op voorwaarde dat er tij
dens die uitvoering iets kan worden vast
gesteld waardoor het letsel is kunnen 
ontstaan. 

20 oktober 1986 224 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER - PERSONEN 

:l. - Schade 1'e wijten aan samenlc>
pencle fouten van twee personen -
Schade veroorzaakt door een ongeval dat 
t.a. v. de getroffene het kenmerk van een 
arbeidsongeval vertoont - Omstandig
heid zonder invloed op de verplichting 
van degene die noch de werkgever, noch 
diens lasthebber of aangestelde is, de 
door de getroffene geleden schade voile
dig te vergoeden. 

Wanneer schade te wijten is aan sa
menlopende fouten van twee personen, 
heeft de omstandigheid dat de schade 
veroorzaakt is door een ongeval dat t.a.v. 
de getroffene het kenmerk van een ar
beidsongeval vertoont, geen invloed op 
de verplichting van degene die noch de 
werkgever, noch diens lasthebber of aan
gestelde is, de door de getroffene gele
den schade volledig te vergoeden ingeval 
deze geen schuld treft. 

27 november 1986 421 

4. - Toepassingssfeer - Schouwspel
artiesten - K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoe
ring van de wet van 27 juni 1969 - Art. 
3, :!' - Draagwijdte. 

Art. 3, 2°, K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoe
ring van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders houdt geen verrui
ming in van de toepassing van de wet 
van 27 juni 1969, noch derhalve van de 
toepassingssfeer van de wet van 10 april 

1971, tot alle personen die, tegen een 
loon, optreden in de omstandigheden om
schreven in genoemd art. 3, 2°, maar en
kel tot de schouwspelartiesten die het 
opsomt. (Art. 2, § 1, wet 27 juni 1969; art. 
3, 2°, K.B. 28 nov. 1969; art. 1 Arbeidson
gevallenwet.) 

6 april 1987 1021 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

5.- Begrip. 
Een arbeidsongeval vereist, in de re

gel, het bestaan van een letsel. 
11 mei 1987 1183 

6. - Werknemer getroffen door een 
arbeidsongeval en schadeloos gesteld 
door een arbeidsongevallenverzekeraar 
- Nieuw ongeval door de werknemer na 
de werkhervatting aangevoerd en door 
een andere arbeidsongevallenverzeke
raar vergoed - Rechterlijke beslissing 
dat de getroffene geen nieuw Jetsel heeft 
opgelopen - Gevolgen. 

Wanneer een werknemer, die getnffen 
is door een arbeidsongeval en door een 
arbeidsongevallenverzekeraar schadeloos 
is gesteld, door een andere arbeidsonge
vallenverzekeraar schadeloos wordt ge
steld voor na zijn werkhervatting opge
treden pijnen en de rechter oordeelt dat 
die pijnen niet te wijten zijn aan een an
der letsel dan datgene waarvoor de eer
ste arbeidsongevallenverzekeraar is op
getreden, beslist hij naar recht dat die 
tweede verzekeraar de getroffene niet 
hoeft schadeloos te stellen. 

11 mei 1987 1183 

HOOFDSTUK IV 
ONGEVAL OP DE WEG (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

HOOFDSTUK V 
SCHADE 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Medewerkers of meester. 

Medeambtenaar. 

Derde. 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

Afdeling 1. - Basisloon. 
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Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid 

(wedertewerkstelling). 

7. - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidson
geschiktheid - Wedertewerkstelling -
Art. 23, derde lid, Arbeidsongevallenwet 
- Toepassingsvereisten. 

De getroffene van een arbeidsongeval 
heeft geen recht op een vergoeding voor 
de tijdvakken van gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid tijdens welke hij heeft 
gewerkt en geen loonv~rlies heeft ~~!e
den vermits de vergoedmg wegens tlJde
lijk~ algehele arbeidsongeschiktheid 
slechts verschuldigd is nadat hij om een 
geldige reden de wedertewerkstelling 
heeft geweigerd of stopgezet. 

22 september 1986 91 

8. - Vergoeding - Blijvende arbeids
ongeschiktheid - Vaststelling van de 
consolidatiedatum. 

De rechter die vaststelt dat de graad 
van arbeidsongeschiktheid van een door 
een arbeidsongeval getroffene op een be
paalde datum is ge"':ijzig~, b~~list. niet 
wettig dat de ongeschikthe1d voor die da
tum reeds blijvend is geworden. (Art. 24, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet.) 

30 maart 1987 1000 
Afdeling 3. Dodelijk ongeval. 

Afdeling 4. - Cumulatie en verbod. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

9. - Vergoeding - Opzet - Begrip. 
Het ongeval is opzettelijk door de ge

troffene veroorzaakt wanneer deze het 
willens heeft veroorzaakt, ook al heeft 
hij de gevolgen ervan niet gewild. (Art. 
48, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

16 februari 1987 800 

10. - Vergoeding - Opzet - Begrip. 
Onwettig is de beslissing dat een onge-

val opzettelijk door de getroffene is ver
oorzaakt, gewezen op grond van de enke
le vaststelling dat het ongeval het gevolg 
is van diens zeer zware fout. (Art. 48, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

16 februari 1987 800 

HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

11. - Verzekering - Regresvordering 
van de arbeidsongevallenverzekeraar te
gen de aansprakelijke derde - Aard en 
gevolg. 

De regresvordering, die de arbeidson
gevallenverzekeraar met toepassing van 
de artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47 Ar
beidsongevallenwet kan instellen tegen 
de voor het ongeval aansprakelijke der-

de, wordt uitgeoefend ingevolge een in
deplaatsstelling waardoor de schuldvor
dering zelf van de getroffene of diens 
rechthebbenden uit hun vermogen over
gaat naar dat van de verzekeraar tot be
loop van de door deze betaalde vergoe
dingen en van het kapitaal dat de ~oor 
hem verschuldigde waarde van de Jaar
lijkse vergoeding of rente vertege~
woordigt; hieruit volgt, eensdeels, dat die 
schuldvordering in handen van de ge
subrogeerde verzekeraar dezelfde aard 
heeft als in handen van de vergoede 
schuldeiser, anderdeels, dat zij aan de 
gesubrogeerde verzekeraar toevalt met 
aile bestanddelen en toebehoren die de 
vergoede schuldeiser tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke derde kon doen 
gelden. 

17 maart 1987 935 

12. - Verzekering - Regresvordering 
van de arbeidsongevallenverzekeraar te
gen de aansprakelijke derde - Onge~al 
veroorzaakt door een onrechtmat1ge 
daad van de derde - Gevolg. 

De schuldvordering van de getroffene 
van een arbeidsongeval of van diens 
rechthebbenden tegen de derde wiens 
onrechtmatige daad het ongeval heeft 
veroorzaakt, heeft tot voorwerp de alge
hele vergoeding van het nadeel dat aan 
de getroffene of diens rechthebbenden 
door de onrechtmatige daad is berok
kend en kan derhalve vergoedende inte
rest opbrengen tot vergoeding van een 
bestanddeel van de door de onrechtmati
ge daad veroorzaakte scha~e; hieruit 
volgt dat, nu de indeplaatsstelhng van de 
arbeidsongevallenverzekeraar krachtens 
de artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47 Ar
beidsongevallenwet onder meer ge
schiedt door het vestigen van het rente
kapitaal, de gesubrogeerde verzekeraar 
eventueel aanspraak kan maken op ver
goedende interest op dit kapitaal vanaf 
het vestigen ervan. 

17 maart 1987 935 

HOOFDSTUK IX 
OVERHEIDSPERSONEEL (BIJZONDERE RE

GELS) 

HOOFDSTUK X 
RECHTSPLEGING 

13. - Rechtspleging - Kosten - Art. 
68 Arbeidsongevallenwet 10 april1971 -
Geschil tussen een verzekeraar en een 
ziekenfonds. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk de kosten van alle op die wet 
gegronde vorderingen ten laste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
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eis roekeloos en tergend is, is niet toe
passelijk op een geding tussen een ver
zekeraar en een ziekenfonds dat tegen 
de verzekeraar een vordering heeft inge
steld tot terugbetaling van aan zijn ver
zekerde betaalde uitkeringen, op grond 
van art. 70, § 2, ziekte- en invaliditeits
wet. 

6 april 1987 1023 

14. - Rechtspleging - Kosten, - Ge
schil tussen de werkgever en het Fonds 
voor Arbeidsongevallen - Vordering tot 
betaling van bijdragen. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 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 toe
passelijk op geschillen tussen de werkge
ver en het Fonds voor Arbeidsongevallen 
over de vordering van dat Fonds tot be
taling van bijdragen. (Impliciete oplos
sing.) 

18 mei 1987 1258 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

15. - Algemene begrippen - Wet tot 
wijziging van de uitbetaling van de 
waarde der rente als kapitaal - Toepas
sing in de tijd. 

De wet krachtens welke de getroffene 
geen uitbetaling van de waarde der rente 
als kapitaal kan verkrijgen, is toepasse
lijk op elke aanvraag tot uitbetaling die 
na de datum van haar inwerkingtreding 
wordt gedaan. (Art. 45, derde lid, Ar
beidsongevallenwet, gew. bij K.B. nr. 39 
van 31 maart 1982.) 

2 februari 1987 715 

16. - Reparatie - Prothesen en or
thopedische toestellen - Aanvullende 
vergoeding voor vernieuwing en repara
tie van die toestellen - Vaststelling. 

De aanvullende vergoeding, die over
eenstemt met de waarschijnlijke kosten 
van vernieuwing en reparatie van pro
thesen en orthopedische toestellen, 
wordt bepaald bij de eindbeslissing of bij 
de overeenkomst tussen partijen volgens 
de door de Koning vastgestelde schaal, 
nadat de verzekeraar het akkoord heeft 
gevraagd van het Fonds voor Arbeids
ongevallen omtrent de gegevens die hij 
zich voorneemt aan te wenden voor de 
berekening van die vergoeding. (Art. 28, 
derde lid, Arbeidsongevallenwet; art. 35 
K.B. 21 dec. 1971 houdende uitvoering 
van sommige bepalingen van de Arbeids
ongevallenwet.) 

11 mei 1987 1181 

ARBEiDSOVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Aard van de wet -
Toepassingssfeer 

Afdeling 1. - (Opgeheven.) 
Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK II. - Begrip - Bestaans-
reden 

Afdeling 1. - (Opgeheven.) 
Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK III. - Verplichtingen 
Afdeling 1. - (Opgeheven.) 
Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK IV. - Schorsing van de 
overeenkomst 

Afdeling 1. - (Opgeheven.) 
Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Einde 
Afdeling 1. Zie afdeling 3 e.v. 
Afdeling 2. Zie afdeling 3 e.v. 
Afdeling 3. Opzegging. 
Afdeling 4. Opzeggingsvergoeding. 
Afdeling 5. Uitwinningsvergoeding. 
Afdeling 6. - Ontslag om dringende re-

den. 
Afdeling 7. - Andere wijzen van beiHn-

diging. 
Afdeling 8. - Kwijting saldo. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK IX. . - Aller lei 

HOOFDSTUK I 
AARD VAN DE WET - TOEPASSINGS

SFEER 

1. - Bedienden - Art. 82 Arbeids
overeenkomstenwet - Aard van die be
paling. 

Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet is 
dwingend in zoverre het de minimumop
zeggingstermijn vaststelt en ook in zo
verre het bepaalt dat, wanneer het jaar
lijks loon de in § 3, eerste lid, van .~at 
artikel bepaalde bedragen overschnJdt, 
de door de werkgever en de bediende in 
acht te nemen opzeggingstermijnen, bij 
ontstentenis van overeenkomst gesloten 
ten vroegste op het ogenblik waarop de 
opzegging wordt gegeven, door de rech
ter worden vastgesteld; als dusdanig !e
vert die bepaling een wet van politie en 
veiligheid op in de zin van art. 3, eerste 
lid, B.W. 

9 februari 1987 766 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

(Opgeheven.) 

(Opgeheven.) 
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HOOFDSTUK II 
BEGRIP - BESTAANSREDEN 

2. - Bestaansvereisten - Vorm 
Schriftelijke overeenkomst - Wijziging 
of vervanging zonder geschrift. 

Een geschreven arbeidsovereenkomst 
die niet schriftelijk behoeft te worden 
vastgesteld, kan zonder geschrift worden 
gewijzigd of vervangen. (Art. 3 Arbeids
overeenkomstenwet; art. 51 C.A.O.-wet.) 

4 mei 1987 1157 
Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN 

3. Handelsvertegenwoordiger 
Verplichtingen - Onrechtstreekse com
missielonen - Art. 93 Wet 3 juli 1978 -
Draagwijdte. 

Er mag niet worden afgeweken van de 
bepalingen van art. 93 wet 3 juli 1978, 
luidens welke de handelsvertegenwoor
diger die een bij overeenkomst bepaald 
clienteel of sector aileen moet bezoeken, 
tijdens de uitvoering van zijn overeen
komst recht heeft op commissieloon voor 
de zaken die de werkgever zonder de 
tussenkomst van de handelsvertegen
woordiger met die clienteel of in die 
sector sluit. (Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

6 april 1987 1018 
Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK IV 
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

4. - Schorsing - Verloren arbeidsdag 
- Staking in het openbaar vervoer. 

De werknemer die zijn arbeid niet kan 
verrichten omdat hij wegens staking in 
het openbaar vervoer niet op het werk 
kan geraken, heeft geen recht op loon 
wanneer hij, alvorens zich op weg te be
geven, weet dat de staking hem zal ver
hinderen op het werk aan te komen. 
(Art. 27, eerste lid, 1°, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

8 december 1986 460 
Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

Zie afdeling 3 e.v. 

Zie afdeling 3 e.v. 

Afdeling 3. - Opzegging. 

5. - Ontslag - Verbod - Oproeping 
onder de wapens - Werknemer opgeroe
pen naar het recruterings- en selectie
centrum - Beschermingsperiode - Om
vang. 

In art. 38, § 3, Arbeidsovereenkomsten
wet, dat, in de regel, de werkgever ver
biedt een handeling te verrichten die er
toe strekt de overeenkomst van een 
werknemer te beeindigen vanaf het tijd
stip waarop deze hem in kennis heeft ge-
steld van zijn oproeping naar het recru
terings- of selectiecentrum of van zijn 
eigenlijke oproeping tot het tijdstip van 
deze laatste oproeping, wordt onder de 
woorden « tot het tijdstip van deze laat-
ste oproeping » de eigenlijke oproeping 
onder de wapens verstaan. 

1 december 1986 433 

6. - Einde van de overeenkomst -
Volledige en blijvende arbeidsongeschikt
heid van de werknemer wegens ziekte -
Beoordeling. 

Om te beslissen of de volledige en blij
vende arbeidsongeschiktheid van een 
werknemer, wegens ziekte, een geval uit
maakt waarin de arbeidsovereenkomst 
wordt beeindigd, kan de rechter de ge
volgen van die ongeschiktheid niet wet
tig beoordelen ten aanzien van een ande
re dan de overeengekomen arbeid. (Art. 
32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

12 januari 1987 604 

7. - Einde van de overeenkomst -
Opzegging - Bediende - Termijn vast
gesteld door de rechter - Omstandighe
den waarmee rekening kan worden ge
houden. 

Wanneer de jaarlijkse bezoldiging van 
een bediende het bij de wet bepaalde be
drag overschrijdt en de rechter de opzeg
gingstermijn vaststelt, mag deze geen re
kening houden met de tekortkomingen 
van de bediende aan zijn verplichtingen. 
(Art. 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet 
3 juli 1978.) 

23 februari 1987 833 

8. - Einde - Opzegging - Hogere 
bedienden - Opzeggingstermijn - Vast
steling bij collectieve arbeidsovereen
komst. 

De opzeggingstermijn voor de beeindi
ging van een arbeidsovereenkomst van 
een bediende wiens jaarloon het in art. 
82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet be
paalde bedrag overschrijdt, kan niet bij 
collectieve arbeidsovereenkomst worden 
vastgesteld. 

16 maart 1987 928 
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9. - Bedienden - Opzegging - Op

zegging om aan de arbeidsovereenkomst 
een einde te maken op het tijdstip waar
op de bediende de normale Ieeftijd be
reikt voor het pensioen - Vereiste. 

Volgens de bepalingen van art. 83, eer
ste lid, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 
1978 mag, bij opzegging door de werkge
ver, de opzeggingstermijn niet ingaan 
meer dan zes maanden v66r het tijdstip 
waarop de bediende de normale leeftijd 
bereikt voor het volledig wettelijk pen
sioen. 

6 april 1987 1019 
Afdeling 4. - Opzeggingsvergoeding. 

10. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Werkh'eden - Bijzondere opzeggings
termijn bepaald ter uitvoering van art. 
61 Arbeidsovereenkomstenwet. 

W anneer voor de beeindiging van een 
arbeidsovereenkomst voor werklieden 
een bijzondere opzeggingstermijn, be
paald ter uitvoering van art. 61 Arbeids
overeenkomstenwet, geldt, wordt de op
zeggingsvergoeding met inachtneming 
van die termijn berekend. (Art. 30, § 1, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2 februari 1987 721 

Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding. 

11. - Handelsvertegenwoordiger -
Uitwinningsvergoeding - Aanbreng van 
clienteel - Begrip. 

Voor de bepaling van het recht op uit
winningsvergoeding moet de aanbreng 
van clienteel worden beoordeeld met in
achtneming van de ganse duur van de 
tewerkstelling van de handelsvertegen
woordiger. (Art. 101 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

29 september 1986 132 

12. - Einde - Uitwinningsvergoeding 
- Berekening - Loon - Begrip. 

Het dubbel vakantiegeld is loon voor 
de berekening van de uitwinningsvergoe
ding. (Art. 101 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

10 november 1986 332 

Afdeling 6. - Ontslag om dringende re
den. 

13. - Einde - Dringende reden - Be
wijs - Feiten die na het ontslag geble
ken zijn. 

De dringende reden kan door alle mid
delen rechtens worden bewezen, o.m. 
door feiten die de opzeggende partij ach
teraf heeft vernomen. (Art. 35 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

13 oktober 1986 176 

14. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Voorafgaande opzegging - Aan 
de opzegging voorafgaande feiten. 

Wanneer de werknemer reeds was op
gezegd toen hij wegens dringende reden 
op staande voet werd ontslagen, kunnen 
aan de opzegging voorafgaande feiten 
nog mede in aanmerking komen om de 
dringende reden te beoordelen. (Art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2 maart 1987 378 

15. - Einde - Ontslag om een drin
gende reden - Tekortkoming die de 
voortzetting van elke professionele sa
menwerking onmogelijk maakt - Be
grip. 

Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet be
paalt niet dat de tekortkoming die door 
een werkgever als rechtvaardiging wordt 
aangevoerd om een werknemer om een 
dringende reden te ontslaan, van con
tractuele aard moet zijn. (Tweede zaak, 
A.R. nr. 7769.) 

9 maart 1987 899 

16. - Einde - Ontslag om een drin
gende reden - Tekortkoming die de 
voortzetting van elke professionele sa
menwerking onmogelijk maakt - Vast
stelling van de rechter dat het aange
voerde feit een daad uit het prive-Jeven 
is- Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat beslist dat de door een werkge
ver aangevoerde grief ter rechtvaardi
ging van het ontslag van een werknemer 
om een dringende reden, te weten zijn 
deelneming aan diefstallen, niet als een 
dringende reden in aanmerking kan wor
den genomen « aangezien het een daad 
is uit het prive-leven », zonder na te 
gaan of door dat feit de voortzetting van 
de contractuele betrekkingen al dan niet 
onmogelijk was geworden. (Art. 35 wet 3 
juli 1978.) (Eerste zaak, A.R. nr. 7733.) 

9 maart 1987 899 

17. - Einde - Ontslag om een drin
gende reden - Tekortkoming die de 
voortzetting van elke professionele sa
menwerking onmogelijk maakt - Aan
gevoerd feit zonder schadelijk gevolg 
voor de partij die het heeft aangevoerd 
- Gevolg. 

Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet 
stelt niet als vereiste dat de tekortko
ming die door de werkgever als recht
vaardiging wordt aangevoerd om een 
werknemer om een dringende reden te 
ontslaan, voor die werkgever een schade-
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lijk gevolg moet hebben gehad. (Tweede 
zaak, A.R. nr. 7769.) 

9 maart 1987 899 

18. - Einde van de overeenkomst -
Ontslag om dringende reden - Beoorde
ling door de rechte~ 

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
doende zijn om een dringende reden te 
vormen. (Art. 35 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

16 maart 1987 933 

19.- Einde - Ontslag om dringende 
reden - Aangetekende brief door gelijk
waardige akte vervangen - Bewijs van 
de kennisgeving. 

W anneer de dringende red en, op grand 
waarvan de arbeidsovereenkomst op 
staande voet is beeindigd, niet per aan
getekende brief maar door een gelijk
waardige akte ter kennis van de ontsla
gen partij is gebracht, is niet vereist dat 
de tijdige kennisgeving uit de akte zelf 
kan worden afgeleid, doch kan het be
wijs van de kennisgeving ook worden af
geleid uit gegevens die buiten de vervan
gende akte liggen. (Art. 35, vierde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

18 mei 1987 1254 

Afdeling 7. Andere wijzen van 
beeindiging. 

20. - Beeindiging Tekortkoming 
van een partij aan haar verplichtingen 
- Doet op zichzelf de arbeidsovereen
komst niet eindigen. 

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

27 oktober 1986 277 

21. - Beeindiging - Tekortkoming 
van een partij aan haar verplichtingen 
- Doet op zichzelf de arbeidsovereen
komst niet eindigen. 

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

24 november 1986 403 

22. - Einde - Willekeurig ontslag -
Be grip. 

Niet willekeurig is het ontslag dat ver
band houdt met het gedrag van de werk
man. (Art. 63 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

8 december 1986 463 

23. - Einde - Overmacht- Blijven
de arbeidsongeschiktheid - Beoordeling. 

Om te oordelen of de blijvende ar
beidsongeschiktheid van de werknemer 
een geval van overmacht is waardoor de 
arbeidsovereenkomst een einde neemt, 
mag de rechter geen andere dan de be
dongen arbeid in aanmerking nemen. 
(Art. 32, 5° Arbeidsovereenkomstenwet.) 

1 juni 1987 1335 

Afdeling 8. - Kwijting saldo. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

ARBEIDSVOORZIENING 

HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 

HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen 

HOOFDSTUK V. - Financiele tegemoet-
koming 

HOOFDSTUK VI. - Leerlingwezen 

HOOFDSTUK VII. - Sluiting van onder
nemingen 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

1. - Zeelieden - Pool van de Zeelie
den ter Koopvaardij - lnschrijving ·
Intrekking door het beheerscomite -
Recht van verdediging. 

Het beheerscomite van de Pool van de 
Zeelieden ter Koopvaardij is niet ver
plicht de zeeman te horen, althans daar
toe op te roepen, alvorens zijn inschrij
ving in de Pool in te trekken. (Art. 15 
K.B. 9 april 1965.) 

2 februari 1987 718 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

2. - Brugpensioen - Vereisten 
Verblijf in Belgie. 

Het recht op behoud van het brugpen
sioen, bedoeld in de wet van 22 dec. 1977 
betreffende de budgettaire voorstellen 
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1977-1978, is niet onderworpen aan een 
verblijfsvoorschrift. 

22 september 1986 85 

3. - Brugpensioen Conventioneel 
brugpensioen - Afwijkende toekennings
criteria voor bepaalde bedrijfstakken. 

Voor de bedrijfstakken vermeld in art. 
3, b, C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, geslo
ten in de Nationale Arbeidsraad en alge
meen verbindend verklaard bij K.B. 16 
jan. 1975, kunnen bij C.A.O. ancienni
teitsvereisten worden gesteld, waardoor 
werknemers die krachtens de C.A.O. 
nr. 17 op brugpensioen aanspraak zou
den hebben, daarvan worden uitgesloten. 

2 maart 1987 867 

4. - Brugpensioen - Art. 2 collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 dec. 1983, ge
sloten in het Aanvullend Nationaal Pari
tair Comite voor de Bedienden - Con
ventioneel brugpensioen - Bedrijven 
geconfronteerd met economische moei
lijkheden - Begrip. 

Uit de opzet van de collectieve arbeids
overeenkomsten gesloten op 19 dec. 1974 
in de Nationale Arbeidsraad (overeen
komst nr. 17), en op 8 dec. 1983 in het 
Aanvullend Nationaal Paritair Comite 
voor de Bedienden, respectievelijk ver
bindend verklaard bij K.B. van 16 jan. 
1975 en van 19 april 1984, enerzijds, en 
uit de samenlezing van de Franse en Ne
derlandse tekst van art. 2 van de tweede 
overeenkomst, anderzijds, blijkt dat in 
die bepaling de bedrijven bedoeld zijn 
die wegens economische moeilijkheden 
hun personeel moeten verminderen of 
afdanken. 

23 maart 1987 961 

HOOFDSTUK V 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

HOOFDSTUK VI 
LEERLINGWEZEN 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

5. - Sluiting van ondernemingen 
Sluitingsvergoeding - Loon. 

De sluitingsvergoeding, bedoeld in art. 
6 Sluitingswet, is loon in de zin van art. 
2 Wet Bescherming Loon. 

13 oktober 1986 175 

6. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting Ontslagen Werknemers -
Voorrecht van het Fonds uit art. 19, eer
ste lid, 4°quinquies, Hypotheekwet -
Draagwijdte. 

Het in art. 19, eerste lid, 4°quinquies, 
Hypotheekwet bedoelde voorrecht van 
het Fonds tot Vergoeding van de in Ge
val van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers, m.b.t. de schuld
vorderingen die niet meer bij wettelijke 
subrogatie ingevorderd kunnen worden, 
slaat enkel op de schuldvorderingen die 
verjaard zijn en niet op die uit hoofde 
waarvan de werknemers-schuldeisers 
slechts in het gewoon passief van het 
faillissement zijn opgenomen, omdat zij 
nalieten het voorrecht in te roepen zoals 
voorgeschreven door art. 498 Faillisse
mentswet. (Hypotheekwet, art. 19, eerste 
lid, 4°quinquies; Sluitingsfondswet 30 ju
ni 1967, artt. 2 en 8, eerste en tweede 
lid.) 

3 april 1987 1007 

ARBITRAGEHOF 
1. - Vernietiging van een decreet -

Gevolg. 
Door het Arbitragehof vernietigde be

palingen van een decreet worden geacht 
nooit te hebben bestaan en hebben in 
beginsel geen gevolgen. (Artt. 6 en 7, § 1, 
Wet Arbitragehof.) 

29 september 1986 125 

2. - Vernietiging van een decreet -
Gevolg. 

Door het Arbitragehof vernietigde be
palingen van een decreet worden geacht 
nooit te hebben bestaan en hebben in 
beginsel geen gevolgen. (Artt. 6 en 7, § 1, 
Wet Arbitragehof.) (Zaken A.R. nr. 4719 
en A.R. nr. 4868.) 

27 oktober 1986 272 

3. - Voorziening die een beslissing no
dig maakt over de overeenstemming van 
een decreet met de wetten tot hervor
ming der instellingen - Prejudicieel ge
schil. 

W anneer bij het Hof een voorziening 
is ingesteld die een beslissing noodzake
lijk maakt over de vraag of het decreet 
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewest
raad tot invoering van een belasting op 
de agentschappen die weddenschappen 
voor de buiten het Waalse Gewest gelo
pen paardenwedrennen aannemen, in 
overeenstemming is met de wetten tot 
hervorming der instellingen van 8 augus
tus 1980 (art. 6, § 1°, VIII) en 9 augustus 
1980 (art. 13), legt het Hof een prejudi
ciele vraag voor aan het Arbitragehof. 
(Art. 15 wet 28 juni 1983.) 

11 juni 1987 1399 
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ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) 

1. - Voorziening in cassatie - Ter
mijn waarin de voorziening moet worden 
ingesteld - Aanvang van de termijn -
Begrip. 

Artikel 26, zevende lid, Architectenwet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten, dat een algemene 
draagwijdte heeft, is van toepassing op 
de termijn, bepaald in artikel 33 van 
voornoemde wet, om zich in cassatie te 
voorzien; die termijn vangt dus aan op 
de dag na de afgifte ter post van de aan
getekende brief waarbij de bestreden be
slissing ter kennis wordt gebracht. 

17 oktober 1986 221 

2. - Orde van Architecten - Op
dracht. 

De burgerlijke-partijstelling, met name 
om de zaak door rechtstreekse dagvaar
ding bij het strafgerecht aanhangig te 
maken, vereist een eigen schade; geen 
enkele wettelijke bepaling verleent aan 
de Orde van Architecten, die geen over
eenkomstig de wet van 31 maart 1898 op
gerichte beroepsvereniging is, het recht 
om bij wege van rechtstreekse dagvaar
ding de strafvordering wegens een mis
drijf dat het belang van haar leden zou 
schaden, op gang te brengen. 

19 mei 1987 1258 

3. - Tucht - Architectenwet, artt. 24, 
§ 1, tweede lid, en 32 - Draagwijdte. 

Uit de artt. 24, § 1, tweede lid, en 32 
Architectenwet van 26 juni 1963, luidens 
welke de architect voor de raden van de 
Orde van Architecten zijn verweermidde
len mondeling of schriftelijk mag doen 
gelden, volgt dat een beslissing van de 
raden van de Orde op tegenspraak kan 
gewezen zijn als de architect, nadat hij 
in de gelegenheid is gesteld in persoon 
voor de raden te verschijnen, niet in per
soon is verschenen, maar zijn verweer 
schriftelijk heeft voorgedragen; noch het 
recht van verdediging, noch het in art. 
6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens gewaarborgd recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak vereisen dat 
de architect in persoon door de raden 
van de Orde wordt gehoord indien hij 
zijn verdediging anderszins kan voeren. 

12 juni 1987 1409 

4. - Tucht - Vertegenwoordiging 
door een advocaat voor de raden van de 
Orde. 

Noch de artt. 24, §§ 1, tweede lid, en 3, 
en 32 Architectenwet 26 juni 1963, noch 
enig ter zake toepasselijk rechtsbeginsel 

staan eraan in de weg dat de architect, 
overeenkomstig art. 440 Ger.W. en met 
toepassing van art. 2 van dat wetboek, 
voor de raden van de Orde van Archi
tecten wordt vertegenwoordigd door een 
advocaat. 

12 juni 1987 1409 

5. - Wraking van een lid van de raad 
van bemep - Wraking door de nationale 
Orde verworpen - Beroep bij de Raad 
van State - Gevolg. 

Wanneer een lid van de raad van be
roep van de Orde van Architecten ge
wraakt werd, de nationale raad van die 
orde de wraking heeft verworpen en na 
die verwerping een beroep bij de Raad 
van State werd ingesteld, mag de raad 
van beroep de tuchtzaak verder behande
len, in acht genomen dat de wraking 
werd verworpen. 

19 juni 1987 1460 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS,TAXI'S 

1. - Bezoldigd personenvervoer - Be
sluitwet 30 dec. 1946- Strafvordering
Verjaring- Termijn. 

Voor de overtredingen van K.B. 15 
maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de technische eisen waaraan de 
auto's en hun aanhangwagens moeten 
voldoen, die overeenkomstig art. 81 van 
dat besluit gestraft worden met de bij 
art. 30 Besluitwet van 30 december 1946 
bepaalde straffen, bedraagt de verja
ringstermijn van de strafvordering drie 
jaar. 

18 november 1986 377 

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

De autobestuurder die met een auto
voertuig personeel vervoert van de zetel 
van de onderneming tot de plaats van 
het werk moet houder zijn van een be
wijs van geneeskundige schifting afgege
ven door de minister van Verkeerswe
zen, zelfs wanneer dat vervoer verricht 
wordt tijdens de diensturen van het per
soneel, aangezien het Regentsbesluit van 
15 mei 1947 slechts een uitzondering 
maakt in het enkele geval dat het ver
voer geschiedt tijdens de dienstprestaties 
van het personeel of wanneer die op
drachten vervoer noodzakelijk maken. 
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(Artt. 1, litt. E, a, en 2, Regentsbesluit 15 
mei 1947, gew. bij K.B. 15 juni 1959, art. 
1, en besluitwet 30 dec. 1946.) 

12 december 1986 503 

B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

1. - Bewerking van het onvermogen 
- Bestanddelen van het misdrijf. 

Het in art. 490bis bepaalde wanbedrijf 
vereist niet het gelijktijdig bestaan van 
de gedragingen waaruit blijkt dat de da
der zichzelf onvermogend heeft willen 
maken en van het niet-voldoen aan de 
op hem rustende verplichtingen; wel 
moeten gelijktijdig bestaan de bedrieg
lijk bewerkte staat van onvermogen en 
het daaraan verbonden feit dat de dader 
niet voldoet aan zijn verplichtingen. 

23 december 1986 559 

2. - Bewerking van het onvermogen 
- Aflopend misdrijf. 

Het in art. 490bis bepaalde wanbedrijf 
is een aflopend misdrijf; dit misdrijf 
duurt niet voort totdat de dader een 
einde maakt aan het door hem bewerkte 
onvermogen of voldoet aan zijn verplich
tingen. 

23 december 1986 559 

3. - Bewerking van het onvermogen 
- Aard van het misdrijf. 

De opeenvolgende gedragingen die het 
in art. 490bis Sw. bepaalde wanbedrijf 
opleveren, kunnen, als zij hun oorsprong 
vinden in een en dezelfde opzet, samen 
een voortgezet misdrijf vormen. 

23 december 1986 559 

BEGRAAFPLAATSEN, 
ZORGING 

LIJKBE-

Grafconcessie - Personen die kunnen 
worden opgenomen in een zelfde conces
sie. 

Een zelfde concessie in een begraaf
plaats mag slechts dienen als graf voor 
de aanvrager, zijn echtgenoot en zijn ei
gen bloed- of aanverwanten. (Art. 6, der
de lid, wet 20 juli 1971 op de begraaf
plaatsen en de lijkbezorging.) 

7 mei 1987 1177 

BELASTING 

Grondwet, artt. 6 en 112 - Gelijkheid 
voor de belastingen - Onderscheid tus
sen categorieen belastingplichtigen -
Willekeur - Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
de in art. 112 Gw. vervatte regel van ge
lijkheid van allen voor de belastingen 
houden in dat allen die in dezelfde toe
stand verkeren op dezelfde wijze worden 
behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt voor bepaal
de categorieen personen, mits dit onder
scheid niet willekeurig is, d.w.z. kan wor
den verantwoord; zulks houdt niet in dat 
het onderscheid tussen de categorieen 
belastingplichtigen alleen maar kan wor
den verantwoord indien het verband 
houdt met de aard en het doel van de be
lasting; art. 112 Gw. verbiedt met name 
niet dat speciale belastingen worden in
gevoerd die slechts bepaalde personen in 
verband met hun activiteiten treffen, 
mits aile personen die zich in gelijke om
standigheden bevinden, gelijkelijk wor
den aangeslagen. 

6 februari 1987 757 

BENELUX 
1. - Benelux-Gerechtshof, art. 6 -

Prejudicieel geschil - Uitlegging van 
een voor Belgie, Nederland en Luxem
burg gemeenschappelijke rechtsregel -
Vmag van uitleg - Vraag van uitleg 
door het Hoi van Cassatie - Verplich
ting - Vereisten. 

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 Benelux-Gerechtshof voor te leg
gen, wanneer het zich verenigt met een 
reeds eerder door dit Hof in een andere 
zaak gegeven antwoord en het van oor
deel is dat er ingevolge dit antwoord re
delijkerwijze geen twijfel kan bestaan 
omtrent de oplossing van de gerezen 
vraag van uitleg. 

18 november 1986 370 

2. - Art. 13, A, 1°, Benelux-Merkenwet 
- Gebruik van merk voor waren -
Vraag om uitlegging aan het Benelux
Gerechtshof. 

Wanneer een vraag van uitlegging van 
art. 13, A, 1°, Benelux-Merkenwet voor 
het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, 
met name de vraag of die bepaling toe-
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passelijk is op het gebruik van een merk 
als handelsbenaming en niet voor waren, 
moet het Hof, in de regel, de zaak bij 
het Benelux-Gerechtshof aanhangig rna
ken. 

13 maart 1987 922 

3. - Verdrag Benelux-Gerechtshoi -
W.A.M-verzekering ll':A.M-wet; 
art. 11, eerste lid - Voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel. 

De regel van art. 11, eerste lid, 
W.A.M.-wet, volgens welke geen uit de 
wet of de overeenkomst van verzekering 
voortvloeiende nietigheid, exceptie of 
verval, door een verzekeraar aan een be
nadeelde kan worden tegengeworpen, is 
sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechts
hof. 

24 maart 1987 964 

4. - Verdrag Benelux-Gerechtshof, 
art. 6 - Prejudicieel geschil - Vraag 
om uitlegging van een voor Belgie, Lu
xemburg en Nederland gemeenschappe
Jijke rechtsregel die als dusdanig is aan
gewezen krachtens art. 1 van dat ver
drag - Vraag opgeworpen in een bij het 
Hoi van Cassatie aanhangende zaak -
Verplichting van het Hoi van Cassatie. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor 
het Hof van Cassatie is gerezen, moet 
het Hof in de regel die vraag aan het Be
nelux-Gerechtshof voorleggen. (Art. 6 
Verdrag Benelux-Gerechtshof goedge
keurd bij de wet van 18 juli 1969.) 

24 maart 1987 964 

BEROEPSGEHEIM 
1. - Straizaken - Persoon geroepen 

om in rechte getuigenis ai te leggen -
Beoordeling van de opportuniteit het ge
heim te bewaren - Grenzen - A/wen
ding van het doel van het beroepsge
heim. 

Een getuige die geroepen is om in 
rechte getuigenis af te leggen over feiten 
die door het beroepsgeheim gedekt zijn, 
mag die feiten bekendmaken, indien hij 
oordeelt zulks te moeten doen. Hij kan 
tot spreken niet gedwongen worden in
dien hij meent het beroepsgeheim te 
moeten bewaren. Hij beoordeelt zelf de 
opportuniteit van zijn beslissing, zelfs in-

dien hij van zijn beroepsgeheim ontsla
gen wordt, mits de rechter oordeelt dat, 
in acht genomen de gegevens van de 
zaak, die getuige door het stilzwijgen te 
bewaren, het beroepsgeheim niet af
wendt van zijn doel. 

23 september 1986 96 

2. - Straizaken - Vonnisgerecht -
Verklaring in het vooronderzoek - Ge
volgen. 

De omstandigheid dat een getuige tij
dens het vooronderzoek verklaringen 
heeft afgelegd zonder zich alsdan op het 
beroepsgeheim te beroepen, ontneemt 
aan die getuige niet het recht om voor 
het vonnisgerecht het stilzwijgen te be
waren, wegens dat beroepsgeheim. 

23 september 1986 96 

3. - Schending - Rechtvaardiging -
Noodtoestand - Begrip. 

De noodtoestand waarop een wegens 
schending van het beroepsgeheim ver
volgd persoon zich beroept, mag niet uit
gesloten worden wanneer die persoon, 
gelet op de respectieve waarde van de te
gen elkaar indruisende plichten en gelet 
op het bestaan van een ernstig en drei
gend gevaar voor anderen, redenen had 
om te oordelen dat hem, ter vrijwaring 
van een hoger belang dat hij verplicht of 
gerechtigd was v66r alle andere te be
schermen, geen andere weg openstond 
dan het beroepsgeheim te schenden. 
(Artt. 71 en 458 Sw.) 

13 mei 1987 1203 

BEROEPSZIEKTE 
1. - Blijvende arbeidsongeschiktheid 

-'In aanmerking te nemen elementen 
- Rustpensioen. 

Het genot van een rustpensioen komt 
niet in aanmerking als element ter bepa
ling van de graad van blijvende arbeids
ongeschiktheid veroorzaakt door een be
roepsziekte. (Art. 35 Beroepsziektenwet.) 

29 september 1986 130 

2. - Vergoedingen - Herziening -
Ambtshalve herziening door het Fonds 
voor de Beroepsziekten - Grenzen. 

Ambtshalve herziening van de reeds 
toegekende vergoedingen door het Fonds 
voor de Beroepsziekten kan alleen wor
den gegrond op een wijziging van de ar
beidsongeschiktheid van de getroffene 
welke het gevolg is van de beroepsziek
te. (Art. 52 Beroepsziektenwet.) 

24 november 1986 406 
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3. - Blijvende arbeidsongeschiktheid 

- In aanmerking te nemen elementen 
- Rustpensioen. 

Het genot van een rustpensioen komt 
niet in aanmerking als element ter bepa
ling van de graad van blijvende arbeids
ongeschiktheid veroorzaakt door een be
roepsziekte. (Art. 35 Beroepsziektenwet.) 

29 december 1986 571 

BESCHERMING VAN DE MMT
SCHAPPIJ 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling 

HOOFDSTUK III. - Internering van 
geestesgestoorden 

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

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

HOOFDSTUK V. - Hoge Commissie 

HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingstel-
ling van recidivisten 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
INOBSERVATIESTELLING 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

1. - Internering - Weige1·ing door de 
raadkamer met bevel dat de stukken 
naar de procureur-generaal worden ge
zonden - Geen hager beroep van het 
openbaar ministerie - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Bevoegdheid. 

Het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij de feiten re
gelmatig aanhangig zijn gemaakt door 
het toesturen van de stukken door de 
raadkamer overeenkomstig art. 133 Sv., 
met het oog op de inbeschuldigingstel
ling van de verdachte, vermag, zelfs bij 
ontstentenis van hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de beslissing 
van de raadkamer waarbij de interne
ring van de verdachte wordt geweigerd, 
diens internering te bevelen. 

9 september 1986 37 

2. - Internering - Art. 14, 5e lid -
Aanwijzing door het gerecht van de in
richting waar de gefnterneerde reeds 
verblijft - Wettigheid. 

Indien de verdachte, wiens internering 
wordt gelast, ten tijde van de uitspraak 
reeds in hechtenis is in een strafinrich
ting die een psychiatrische afdeling 
heeft, is de aanwijzing, door het gerecht, 
van die afdeling slechts de herhaling van 
wat art. 14, 5e lid, Wet Bescherming 
Maatschappij voorschrijft; die herhaling 
kan niet tot gevolg hebben dat de voorlo
pige uitvoering van de internering on
wettig zou zijn. 

9 september 1986 37 

3. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij de wederopneming van een op pl'Oef 
in vrijheid gestelde gei'nterneerde wordt 
gelast - Wettigheid - Vool'Waarden. 

Wanneer een op proef in vrijheid ge
stelde gei:nterneerde op vordering van de 
procureur des Konings wederopgenomen 
is in een psychiatrische afdeling, kan de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij de wederopneming van de be
trokkene in een door haar aangewezen 
inrichting enkel gelasten als zij in haar 
beslissing vaststelt dat de voorwaarden 
voor de wederopneming vervuld zijn. 
(Art. 20. Wet Bescherming Maatschap
pij.) 

3 december 1986 446 

4. - Internering - Vool'Waarde. 
Voor een beslissing tot internering ver

eist de Wet Bescherming Maatschappij 
niet dat de in art. 1 bepaalde staat van 
krankzinnigheid, van geestesstoornis of 
van zwakzinnigheid, die de verdachte on
geschikt maakt tot het controleren van 
zijn daden, vatbaar is voor therapeu
tische verzorging met het oog op gene
zing. 

20 januari 1987 625 

5. - Internering gelast door magistra
ten die uitspraak hebben gedaan ovel' de 
voorlopige hechtenis van de verdacl1te -
Wettigheid. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt niet geschonden doordat 
de internering gelast werd door het on
derzoeksgerecht bestaande uit magistra
ten die uitspraak hebben gedaan over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte. 

20 januari 1987 625 

6. - lnternering - Beoordelingsbe
voegdheid van de rechter. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze, in feite, of de verdachte dan wel 
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de beklaagde al dan niet verkeert in een 
staat van krankzinnigheid, in een ernsti
ge staat van geestesstoornis of van 
zwakzinnigheid die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn da
den. (Artt. 1 en 7 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

11 maart 1987 912 

7. - Gei'nterneerde - Nieuw misdrijf 
- Veroordeling - Wettigheid. 

Een strafrechtelijke veroordeling is 
niet onwettig om de enkele reden dat de 
beklaagde ten tijde van het misdrijf of 
van de veroordeling op andere gronden 
gei:nterneerd was. 

17 maart 1987 942 

HOOFDSTUK IV 

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ 

Afdeling 1. Samenstelling. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Rechtspleging. 

8. - 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 - Voorwaarde. 

Wanneer een op proef in vrijheid •ge
stelde gei:nterneerde op vordering van de 
procureur des Konings wederopgenomen 
is in een psychiatrische afdeling, kan de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij de wederopneming van de be
trokkene in een door haar aangewezen 
inrichting slechts gelasten als zij in haar 
beslissing vaststelt dat de voorwaarden 
voor wederopneming vervuld zijn. (Art. 
20 Wet Bescherming Maatschappij.) 

18 november 1986 369 

9. - Internering op grand van een be
slissing van de minister van Justitie -
Wet tot bescherming van de maatschap
pij, art. 21 - Vordering van de gei'nter
neerde om naar de gevangenis te worden 
teruggestuurd - Beslissing daarover 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Voorziening in cassa
tie - Niet ontvankelijk. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een gei:nterneerde, die overeenkom
stig art. 21 wet tot bescherming van de 
maatschappij is ge1nterneerd op grond 
van een beslissing van de minister van 
Justitie, tegen de beslissing waarbij de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij uitspraak doet over zijn verde
ring om naar de gevangenis te worden 
teruggestuurd; zodanige beslissing heeft 

geen betrekking op de persoonlijke vrij
heid, maar enkel op een wijze van ten
uitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. 

17 december 1986 521 

10. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Internering - Ver
slag van de psychiater die eerder al tot 
internering had besloten - Wettigheid. 

Niet onwettig is de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die is gegrond op een verslag 
van de psychiater die tijdens de gerech
telijke procedure tot internering had be
sloten. 

10 februari 1987 778 

11. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij aan een gei'nterneerde verlof wordt 
geweigerd - Voorziening in cassatie -
9ntvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie van een ge!nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij hem 
verlof wordt geweigerd. (Art. 18 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

10 februari 1987 778 

12. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging -
Verslag van een commissie betreffende 
haar optreden met toepassing van art. 18 
Wet Bescherming Maatschappij - Cas 
satieberoep. 

Het verslag van een commissie tot bl 
scherming van de maatschappij betref 
fende haar optreden met toepassing van 
art. 18 Wet Bescherming Maatschappij is 
niet vatbaar voor cassatieberoep. 

24 februari 1987 839 

13. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging - Ad
vies van een commissie verstrekt aan de 
minister van Justitie betreffende een 
verzoek van de gei'nterneerde tot overhe
veling van zijn dossier naar een andere 
commissie - Cassatieberoep. 

Het advies door een commissie tot be
scherming van de maatschappij ver
strekt aan de minister van Justitie be
treffende een verzoek van de gei:nter
neerde tot overheveling van zijn dossier 
naar een andere commissie is niet vat
baar voor cassatieberoep. 

24 februari 1987 840 

14. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging - In
vrijheidstelling van de gei'nterneerde -
Termijn. 
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De wet tot bescherming van de maat

schappij bepaalt geen termijn waarbin
nen de commissie moet beslissen over de 
invrijheidstelling van de ge1nterneerde. 

23 juli 1987 1492 

HOOFDSTUK V 
HOGE COMMISSIE 

HOOFDSTUK VI 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI

VISTEN 

15. - Terbeschikkingstelling van de 
regering - Geval waarin de rechter de 
maatregel vrij kan opleggen - Redenge
ving. 

De beslissing die terbeschikkingstel
ling van de regering beveelt in een geval 
waarin de rechter deze maatregel vrij 
kan opleggen, moet concreet en nauw
keurig de redenen opgeven waarom de 
rechter heeft geoordeeld van de hem 
door de wet geboden mogelijkheid ge
bruik te moeten maken. (Artt. 23 en 24 
Wet Bescherming Maatschappij.) 

14 oktober 1986 186 

BESLAG 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Beslagrechter - Bevoegdheid -
Beslissing over de I&.::lite.-:1 van de partij
en. 

De beslagrechter is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over een geschil be
treffende de rechten van de partijen dat 
wel verband houdt met de tenuitvoerleg
ging, maar dat niet gaat over de recht
matigheid of de regelmatigheid ervan. 
(Artt. 1395 en 1489 Ger.W.) 

29 september 1986 128 

2. - Vatbaarheid voor beslag Be-
dragen uitgekeerd als geneeskundige 
verstrekkingen ten Jaste van de ziekte
en invaliditeitsverzekering. 

De bedragen uitgekeerd als genees
kundige verstrekkingen ten laste van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering kun-. 
nen niet worden overgedragen en zijn 
evenmin vatbaar voor beslag, ongeacht 
of die bedragen worden uitgekeerd aan 
personen die geneeskundige verzorging 
genieten dan wel aan ziekenhuizen. (Art. 
1410, § 2, 5°, Ger.W.) 

26 januari 1987 663 

3. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Hoger beroep - Akte van hager· 
beroep niet betekend - Gevolg. 

Inzake uitvoerend beslag op onroerend 
goed moet het hager beroep op straffe 
van nietigheid aan de partij of aan de 
gekozen woonplaats worden betekend. 
(Art. 1625 Ger.W.) 

5 februari 1987 746 

4. - Bewarend beslag - Beslissing 
waarbij de rechter, op eenzijdig ver
zoekschrift, aan een schuldeiser toestaat 
bewarend beslag te Jeggen op bepaalde 
roerende goederen van zijn schuldenaar 
- Derdenverzet van een persoon die 
niet is tussengekomen in de rechtsple
ging op eenzijdig vez'Zoekschrift en die 
beweert door de beslissing te zijn bena
deeld - Vereiste alle partijen te dag
vaarden - Begrip. 

De eiser op derdenverzet die niet is 
tussengekomen in een rechtspleging op 
eenzijdig verzoekschrift ingevolge welke 
door de rechter aan een schuldeiser 
werd toegestaan bewarend beslag te leg
gen op bepaalde goederen van zijn schul
denaar, en die beweert door die beslis
sing in zijn rechten te zijn benadeeld, is 
niet gehouden de beslagene te dagvaar
den indien deze niet in het geding is ge
weest tijdens de rechtspleging op eenzij
dig verzoekschrift. (Artt. 1025, 1033, 1034, 
1122, 1125 en 1419 Ger.W.) 

24 april 1987 1126 

5. - Bewarend beslag - Schuldeiser 
die bewaz·end beslag legt op aan zijn 
schuldenaar verkochte roerende zaken 
- Zaken eigendom van de schuldenaar 
die echter de prijs ervan nog niet heeft 
betaald en aan wie de verkochte zaken 
niet werden geleverd - Gevolg. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt een schuldeiser bewarend beslag te 
leggen op roerende zaken waarvan zijn 
schuldenaar door koop eigenaar is ge
worden, ook al heeft de schuldenaar de 
prijs ervan nog niet betaald en al wei
gert de verkoper, met toepassing van art. 
1612 B.W., de levering zolang de prijs 
niet is betaald; het bewarend beslag 
brengt nochtans niet mee dat de verko
per tot levering van de verkochte zaken 
kan worden gedwongen zolang de prijs 
ervan niet is betaald. (Artt. 1582, 1583, 
1612 B.W. en 1413 Ger.W.) 

24 april 1987 1127 

6. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Benoeming van een notaris -
Verzoekschrift - Beschikking op dat 
verzoekschrift - Hoger beroep. 

Wanneer een schuldeiser, die uitvoe
rend beslag heeft laten leggen op onroe
rend goed, een verzoekschrift heeft inge
diend tot benoeming van een notaris die 
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het in beslag genomen goed zal schatten, 
is de beschikking op dat verzoekschrift 
vatbaar voor hoger beroep. (Artt. 608, 
1033, 1034 en 1580 Ger.W.) 

29 juni 1987 1484 

BESTAANSMINIMUM 
Begrip. 
Het bestaansminimum bestaat in een 

bedrag in geld, niet in natura. (Artt. 2 en 
11 Bestaansminimumwet.) 

17 juni 1987 1436 

BESTENDIGE DEPUTATIE 
1. - Gemeente- en provinciebelastin

gen - Directe gemeentebelastingen -
Aanslag - Bezwaar - Bestendige depu
tatie van een provincieraad - Recht van 
verdediging. 

De bestendige deputatie van een pro
vincieraad, die moet oordelen over een 
bezwaar tegen een aanslag inzake di
recte gemeentebelastingen, verricht een 
handeling van eigenlijke rechtspraak; zij 
heeft, in de uitoefening van haar rechts
macht, de plicht te onderzoeken of de 
aanslag in overeenstemming is met de 
desbetreffende belastingverordening en 
moet het recht van verdediging eerbiedi
gen; zij dient alle nuttige gegevens in te 
zamelen en acht te slaan op aile stukken 
en gegevens die haar op regelmatige wij
ze zijn voorgelegd of ingevolge haar on
derzoek werden ingezameld. (Artt. 1 wet 
22 juni 1865 en 8 wet 5 juli 1871.) 

28 november 1986 430 

2. - Bevoegdheid wanneer de provin
cieraad niet vergadert -·Art. 107 Provin
ciewet - Draagwijdte. 

De beslissing die door een bestendige 
deputatie werd genomen op grond van 
art. 107 Provinciewet, voordat dit artikel 
bij de wet van 6 jan. 1984 werd opgehe
ven, was niet onderworpen aan de goed
keuring of de bekrachtiging van de pro
vincieraad; de beslissing diende aan de 
provincieraad te worden medegedeeld op 
diens eerstvolgende vergadering, maar 
de ontstentenis van kennisgeving had, 
op zichzelf, niet de nietigheid van de be
slissing van de bestendige deputatie tot 
gevolg. 

24 maart 1987 975 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 
1. - Burgerlijke zaken - Afschrift 

van een aide ter hand gesteld aan een 

kind dat get::n valle zestien jaar oud is -
Gevolg. 

Wanneer de rechter vaststelt dat het 
afschrift van een akte, in strijd met art. 
35 Ger.W., is ter hand gesteld aan een 
kind dat geen voile zestien jaar oud was, 
kan hij de betekening van de akte niet 
nietig verklaren op grond van art. 861 
Ger.W. 

2 oktober 1986 143 

2. - Strafzaken - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Cassatieberoep van 
de burgerlijke partij - Betekening aan 
de verdachte - Wijze van betekening. 

W anneer het exploot van betekening 
van het cassatieberoep van de burger
lijke partij tegen het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling tot bui
tenvervolgingstelling van de verdachte 
aan deze niet kan worden betekend als 
bepaald bij art. 35 Ger.W., dient de bete
kening te geschieden overeenkomstig 
art. 37 Ger.W.; een betekening overeen
komstig art. 38, § 1, Ger.W., is onregel
matig. 

14 oktober 1986 185 

3. - Strafzaken Ger. W:, artt. 35 of 
37 - Toepasselijke regels. 

In de gevallen waarin, in strafzaken, 
het exploot niet kon worden betekend op 
de bij art. 35 Ger.W. bepaalde wijze, 
moet die betekening geschieden overeen
komstig art. 37 van dat wetboek. 

15 oktober 1986 196 

4. - Strafzaken - Ger. W:, art. 35 of 
37 - Toepasselijke regels. 

In de gevallen waarin, in strafzaken, 
het exploot niet kon worden betekend op 
de bij art. 35 Ger.W. bepaalde wijze, 
moet die betekening geschieden overeen
komstig art. 37 van dat wetboek. 

29 oktober 1986 282 

5. - Strafzaken - Beklaagde die zijn 
woonplaats heeft verlaten zonder zijn 
verblijfplaats bekend te maken - Afgif
te van het afschrift van het exploot op 
het politiecommissariaat - Wettigheid. 

W anneer een exploot niet aan de be
klaagde in persoon kon worden betekend 
en deze zijn woonplaats heeft verlaten 
zonder zijn nieuwe verblijfplaats te heb
ben bekendgemaakt, kan het afschrift 
van het exploot, overeenkomstig art. 37 
Ger.W., worden afgegeven op het politie
commissariaat. 

30 december 1986 573 
6. - Kennisgeving bij gerechtsbrief

Be grip. 
Onder de gelding van art. 46 Ger .W 

v66r de wijziging door de wet van 24 me1 
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1985, geschiedt de kennisgeving bij ge
rechtsbrief door terhandstelling aan de 
geadresseerde of aan een ander van de 
in § 1, tweede lid, van dit artikel bedoel
de personen, overeenkomstig de artt. 33, 
35, 37 en 39 Ger.W. 

2 maart 1987 871 
7. - Exploot van gerechtsdeurwaarder 

- Geldigheidsvoorwaarden. 
Niet ontvankelijk is de voorziening in 

cassatie waarvan geen rechtsgeldig ex
ploot van betekening voorligt, onder 
meer wanneer het stuk inhoudende een 
beweerde betekening, niet ondertekend 
werd door een gerechtsdeurwaarder. 

10 april 1987 1091 

8. - Betekening aan de procureur des 
Konings - Geadresseerde ingeschreven 
in het vreemdelingenregister - Rechts
geldigheid van de betekening - Voor
waarde. 

Het enkele feit dat de geadresseerde 
van een exploot ingeschreven staat in 
het vreemdelingenregister van een Belgi
sche gemeente heeft niet de nietigheid 
van de aan de procureur des Konings ge
dane betekening tot gevolg, als niet 
blijkt dat de stel:er van het exploot dP. 
verblijfplaats van de geadresseerde ken
de. (Art. 40 Ger.W.) 

14 april 1987 1106 

9. - Strafzaken - Betekening aan de 
procureur des Konings - Vereisten. 

Wanneer de niet verschijnende partij 
noch in Belgie noch in het buitenland 
een gekende woonplaats, verblijfplaats 
of gekozen woonplaats heeft, dan wordt 
de betekening van een verstekvonnis re
gelmatig gedaan aan de procureur des 
Konings, overeenkomstig art. 40 Ger.W. 

19 mei 1987 1279 

BETICHTING VAN VALSHEID 
1. - Strafzaken - Incidentele vals

heidsvordering bij een cassatieberoep -
Stuk dat van valsheid kon worden be
ticht v66r het feitengerecht- Ontvanke
Jijkheid van de vordering. 

Niet ontvankelijk is de op het cassatie
beroep ingestelde incidentele valsheids
vordering t.a.v. de uitgifte van het von
nis, op grond waarvan de appelrechter 
uitspraak heeft gedaan, wanneer die be
tichting kon geschieden v66r het feiten
gerecht. (Art. 907, tweede lid, Ger.W.) 

22 oktober 1986 258 

2. - Burgerlijke zaken - Begrip -
Valshe1dsincident. 

Geen valsheidsincident in de zin van 
art. 907, eerste lid, Ger.W. is de vorde
ring die enkel steunt op een interpretatie 
van een onbetwist in de akte vermeld 
feit, die verschilt van die van de rechter. 

13 november 1986 343 

3. - Strafzaken - Verzoekschrift tot 
betichting van valsheid, tot staving van 
een niet ontvankelijke vordering. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot betichting van valsheid wanneer de 
vordering tot staving waarvan de eiser 
het heeft ingediend, niet ontvankelijk is. 

4 februari 1987 741 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

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

lastingen, agglomeratiebelastingen. 
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 rechtsge
bied. 

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

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe
lastingen, agglomeratiebelastingen. 
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Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen. 

1. - Belastingzaken - Inkomstenbe
lastingen - Beroep voor het hoi van be
roep - Bevoegdheid. 

Wanneer de belastingplichtige een be
zwaarschrift heeft ingediend tegen de te 
zijnen name gevestigde aanslag en te
vens de directeur der belastingen om 
vrijstelling van de nalatigheidsinteresten 
heeft verzocht, worden de artt. 278 en 
307 W.I.B. geschonden als het hof van 
beroep, bij de uitspraak over het tegen 
de aanslag ingediende bezwaarschrift, 
beslist dat ook het verzoek om vrijstel
ling van interesten, waarover de di
recteur zijn beslissing had aangehouden, 
bij het hof aanhangig is. 

27 februari 1987 863 
Afdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

2. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Beslagrechter - Beslis
sing over de rechten van de partijen. 

De beslagrechter is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over een geschil be
treffende de rechten van de partijen dat 
wel verband houdt met de tenuitvoerleg
ging, maar dat niet gaat over de recht
matigheid of de regelmatigheid ervan. 
(Artt. 1395 en 1489 Ger.W.) 

29 september 1986 128 

3. - Volstrekte bevoegdheid Bur-
geriljke zaken - Getuigenverhoren 
Aangewezen rechter - Bevoegdheid -
Duur. 

Alleen de rechter aangewezen om de 
getui~enverhoren te houden is bevoegd 
om mtspraak te doen over de mogelijke 
tussengeschillen tijdens die verhoren; die 
bevoegdheid eindigt pas wanneer hij de 
sluiting van het getuigenverhoor heeft 
bevolen. (Artt. 921, 945 Ger.W.) 

6 oktober 1986 149 

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

De betwisting nopens de opname in 
het bevoorrecht passief van het faillisse
ment, van een schuldvordering waarvan 
het ~estaan noch de hoegrootheid wordt 
betwrst, behoort tot het bijzonder recht 

dat het stelsel van het faillissement be
heerst; alleen de rechtbank van.koophan
del is bevoegd om over die betwisting 
uitspraak te doen (Art. 574, 2° Ger.W.; 
art. 547 Kh. [wet 18 april 1851].) 

19 maart 1987 951 

5. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid - Te gelde maken van de 
handelszaak door de pandhoudende 
schuldeiser - Evenredige verdeling -
Geschil met de niet betaalde leverancier 
van nijverheidsmachines en andere han
dels- en ambachtelijke uitrusting- Fail
lissement van de schuldenaar - Uit
spraak over de zwarigheden - Beslag
rechter bevoegd - Art. 1634 Ger. W. 

Het geschil dat ontstaan is in het ka
der van de evenredige verdeling en tot 
voorwerp heeft de schikking van twee 
bevoorrechte schuldeisers, te weten de 
niet betaalde leverancier van nijver
heidsmachines en andere handels- of 
ambachtelijke uitrusting, en de pandhou
dende schuldeiser van de handelszaak 
aan wie toelating is verleend die te gelde 
te maken, ressorteert krachtens art. 1634 
Ger.W. onder de bevoegdheid van de be
slagrechter, zelfs in geval van faillisse
ment van de schuldenaar, nu het kan 
worden opgelost zonder verwijzing naar 
het bijzondere stelsel dat het faillisse
mentsrecht beheerst. 

7 mei 1987 1171 

6. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte materiele bevoegdheid 
- Art. 584, eerste lid, Ger. W. - Voorzit
ter van de rechtbank van eerste aanleg 
- Bevoegdheid in spoedeisende gevallen 
- Spoedeisend karakter - Begrip. 

Art. 584, eerste lid, Ger.W. bepaalt dat 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg, in gevallen die hij spoedei
send acht, bij voorraad uitspraak doet; in 
de zin van die wetsbepaling is er sprake 
van spoedeisend geval wanneer. een on
middellijke beslissing wenselijk is om 
schade van een bepaalde omvang of ern
stige ongemakken te voorkomen; men 
kan derhalve zijn toevlucht nemen tot 
het kort geding wanneer met de gewone 
rechtspleging het geschil niet tijdig zou 
zijn op te lessen, waardoor de rechter in 
kort geding over een ruime feitelijke be
oordelingsmacht beschikt en, in juiste 
mate, over de grootste vrijheid. 

21 mei 1987 1287 

7. - Burgerlijke zaken - Materiiile 
bevoegdheid Beslagrechter 
Dwangsom - Tenuitvoerlegging. 
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In geval van zwarigheden bij de 
tenuitvoerlegging van een vonnis dat een 
veroordeling tot een dwangsom inhoudt, 
staat het aan de beslagrechter, op grond 
van art. 1498 Ger.W., te bepalen of de 
voorwaarden waarbij de dwangsom 
verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn. 

26 juni 1987 1480 
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegd
heid. 

8. - Burgerl1jke zaken - Geschil in
zake bevoegdheid - Geen verwijzing 
naar de arrondissementsrechtbank -
Bevoegdheid van de geadieerde rechter. 

W anneer de tegenpartij voor de eerste 
rechter de volstrekte bevoegdheid van de 
geadieerde rechter heeft betwist, maar 
eiser de verwijzing van de zaak naar de 
arrondissementsrechtbank niet heeft ge
vorderd, al kan hij dat op grond van art. 
639 Ger.W. doen, moet de appelrechter, 
die op zijn beurt van de exceptie van on
bevoegdheid kennis neemt, zijn rechts
macht bepalen naar het onderwerp van 
het geschil, zoals dat door eiser zelf is 
omschreven. 

1!' ~ obruari 1987 808 

9. - Burgerlijke zaken Geschillen 
inzake bevoegdheid -Arrondissements
rechtbank - Onderwerp van de vorde
ring. 

De arrondissementsrechtbank dient de 
bevoegdheid van de rechter die van de 
vordering kennis moet nemen, te bepa
len naar het onderwerp van de vordering 
zoals het in de dagvaarding is omschre
ven. 

6 maart 1987 894 

10. - Burgerlijke zaken Geschillen 
inzake bevoegdheid - Echtscheidings
procedure - Voorlopige maatregelen -
Maatregelen betreffende een kind - Ge
schil over de afstamming van dat kind 

Respectieve bevoegdheid van de 
rechtbank van eerste aanleg en van de 
voorzitter van die rechtbank, in kart ge
ding. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die overeenkomstig art. 
1280 Ger.W. in kort geding kennis neemt 
van een vordering tot het verkrijgen van 
voorlopige maatregelen inzake, met na
me, een kind, en die vaststelt dat de af
stamming van dat kind wordt betwist, 
kan op grond dat die betwisting in de 
loop van de bij hem aanhangig gemaak
te vordering is opgeworpen, geen uit
spraak doen over de afstamming zonder 
inbreuk te maken op de bevoegdheid van 

de rechtbank van eerste aanleg, die, in
gevolge artikel 569, 1°, van hetzelfde 
wetboek, alleen bevoegd is om kennis te 
nemen van de geschillen betreffende de 
staat van de personen. 

21 mei 1987 1289 
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

11. - Bevoegdheid - Strafzaken 
Misdrijf beweerdelijk in het buitenland 
gepleegd- Betwisting van de ontvanke
lijkheid van de strafvordering, geen ge
schil inzake de bevoegdheid van de rech
ter. 

De verdachte die beweert dat het hem 
ten laste gelegde misdrijf in het buiten
land is gepleegd, betwist de ontvanke
Hjkheid van de strafvordering en ge.-ms
zins de bevoegdheid van de rechter. 
(Artt. 7 tot 12 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

8 oktober 1986 162 

12. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Beschikking van de raadkamer die een 
verdachte wegens een als misdaad om
schreven feit met aanneming van ver
zachtende omstandigheden naar de cor
rectionele rechtbank verwijst - Nieuwe 
kwalificatie van het feit door het vonnis
gerecht, dat zich daarvoor onbevoegd 
verklaart - Voorwaarde. 

Na correctionalisering van een mis
daad kan het vonnisgerecht zich niet on
bevoegd verklaren voor een aangevulde 
of heromschreven telastlegging die ook 
onder de nieuwe kwalificatie voor correc
tionalisering in aanmerking kan komen, 
zonder vast te stellen dat de elementen, 
die in de oorspronkelijke telastlegging 
niet voorkomen, door de raadkamer niet 
gekend waren op het ogenblik van de 
verwijzing, of dat zij door de raadkamer 
expliciet of impliciet werden uitgesloten. 

25 november 1986 411 

13. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Be grip. 

De bevoegdheid van het onderzoeksge
recht wordt betwist door de verdachte 
die v66r de raadkamer aanvoert dat dit 
gerecht niet de macht heeft om de zaak 
bij het vonnisgerecht aanhangig te rna
ken, nu dat enkel kan geschieden bij 
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dagvaarding ten verzoeke van het Be
stuur van Financien. 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

10 februari 1987 774 

14. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Correctionele rechtbank - Gecorrectio
nalise§Jrde misdaad - Correctionalisering 
door het onderzoeksgerecht - Aanne
ming van verzachtende omstandigheden 
- Opgave van die omstandigheden -
Begrip. 

De correctionele rechtbank is niet be
voegd om een beklaagde te berechten 
die wegens een misdaad door het onder
zoeksgerecht naar haar is verwezen, dan 
indien die misdaad overeenkomstig de 
wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende 
omstandigheden door aanneming van 
verzachtende omstandigheden is gecor
rectionaliseerd; het onderzoeksgerecht 
kan niet volstaan met het vaststellen 
van het bestaan van die omstandighe
den; regelmatige opgave ervan vereist 
bovendien dat het die nader bepaalt. 

4 maart 1987 891 

15. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Misdaad - Beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Geen 
opgave van verzachtende omstandighe
den - Onbevoegdheid van de correctio
nele rechtbank. 

Wanneer de beschikking van de raad
kamer tot verwijzing van een verdachte 
wegens misdaad naar de correctionele 
rechtbank geen verzachtende omstandig
heden opgeeft, is de correctionele recht
bank niet bevoegd om kennis te nemen 
van het misdrijf. (Art. 1 wet van 4 okt. 
1867.) 

9 juni 1987 1363 
Mdeling 3. - Geschil inzake bevoegd

heid - Zie : Regeling van rechtsge
bied. 

16. - 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 bewoordingen die in 
het middel worden gebruikt, maar van 
het werkelijke voorwerp van dat middel. 

16 september 1986 64 
Mdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

BEWAARGEVING 
Bewijs. 
Op de regel van art. 1923 B.W. wordt 

uitzondering gemaakt wanneer er een 
begin van bewijs door geschrift is; het 
begin van bewijs van de bewaargeving 
moet dan worden aangevuld door getui
genissen en vermoedens. 

6 november 1986 321 

BEWIJS 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Mdeling 1. - Bewijslast - Beoorde

lingsvrijheid. 
Mdeling 2. - Geschriften. 

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

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Mdeling 1. - Bewijslast - Beoorde

lingsvrijheid. 
Mdeling 2. - Geschriften. 

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

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

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 
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het deugdelijk bezit niet opgelegd door 
het arrest dat de dubbelzinnigheid van 
het bezit afleidt uit de gezamenlijke ge
gevens van de zaak. 

4 december 1986 448 

2. - Algemene begrippen - Burger
Hjke zaken - Roerende eigendom -
Vordering tot teruggave - Bewijsmid
del. 

De erfgenaam die teruggave vordert 
van roerende goederen, die volgens hem 
tot de nalatenschap van zijn rechtsvoor
ganger behoren en die zich in handen 
bevinden van een medeerfgenaam die de 
eigenaar ervan beweert te zijn, kan het 
bewijs van het recht van eigendom op 
die goederen leveren door aile middelen 
rechtens, wanneer de medeerfgenaam, 
houder van die goederen, zich niet op 
een ondubbelzinnig bezit kan beroepen. 

4 december 1986 448 

3. - Algemene begrippen Strafza-
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtsvordering van de benadeelde par
tij tegen de verzekeraar van de beklaag
de - Bewijs van de vervanging van het 
omschreven voertuig - Bewijsmiddelen. 

De regels betreffende de bewijsmidde
len in burgerlijke zaken worden miskend 
door de strafrechter die de burgerlijke 
rechtsvordering van de benadeelde tegen 
de verzekeraar van de beklaagde ge
grond verklaart, op grond dat de vervan
ging van het omschreven voertuig in de 
bij de verzekeringspolis bepaalde voor
waarden bewezen wordt door de enkele 
verklaring van de beklaagde op wie val
gens de rechter de bewijslast rust. (Artt. 
1315 e.v. B.W.) 

11 maart 1987 908 

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

De regels betreffende de bewijslast in 
strafzaken worden miskend door de 
rechter die, na de beklaagde op de straf
vordering te hebben veroordeeld en na 
op de burgerlijke rechtsvordering te heb
ben beslist dat de tegen die beklaagde 
bewezen verklaarde misdrijven in oorza
kelijk verband staan met de schade van 
de burgerlijke partij, aan die partij enkel 
een gedeeltelijke vergoeding van die 
schade toekent op grond dat zij zelf een 
als overtreding van de strafwet aan te 
merken fout heeft begaan die de schade 
mede heeft veroorzaakt, en dat zij het 
bewijs niet heeft geleverd van het be
staan van de door haar aangevoerde 

rechtvaardigingsgrond die niet alle ge
loofwaardigheid miste. 

3 juni 1987 1340 

5.- Strafzaken- Algemeen rechtsbe
ginsel - « Fraus omnia corumpit ». 

Onregelmatig verkregen bewijselemen
ten mag de rechter bij het vormen van 
zijn overtuiging noch rechtstreks noch 
onrechtstreeks in aanmerking nemen; 
het algemeen rechtsbeginsel « Fraus om
nia corrumpit » doet geen afbreuk aan 
een schuldigverklaring van de beklaagde 
die de rechter laat steunen op andere op 
regelmatige wijze ingewonnen bewijsele
menten. 

16 juni 1987 1423 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

6. - Belastingzaken - Vermoedens -
Feitelijke vermoedens - Vast te stellen 
feit - Toezicht van het Hoi. 

De feitenrechter stelt op onaantastba
re wijze het bestaan vast van de feiten 
waarop hij steunt; de gevolgen die hij 
daaruit afleidt als feitelijke vermoedens 
worden door de wet aan zijn oordeel en 
beleid overgelaten en het is niet vereist 
dat die vermoedens noodzakelijk uit die 
feiten volgen; het is voldoende dat ze 
eruit kunnen volgen. 

23 januari 1987 657 

7. - Bewijs door geschrift Belas-
tingzaken - Bewijskracht van akten -
Vonnis waarvan redenen tegenstrijdig 
zijn met die van een vroeger vonnis, ter
wijl het beschikkend gedeelte verenig
baar is met dat van het vroegere vonnis. 

Uit het enkele feit dat een motief van 
een vonnis onverenigbaar is met de be
woordingen van een motief van een vroe
ger vonnis, terwijl er geen tegenstrijdig
heid bestaat tussen de beschikkende 
gedeelten van beide vonnissen, kan niet 
worden afgeleid dat dit tweede vonnis de 
bewijskracht van het eerste miskent. 
(Artt. 1319, 1320 B.W.) 

23 april 1987 1123 

8. - Vermoedens - Feitelijke vermoe
dens - Beoordeling - Onaantastbaar
heid - Grenzen. 

De rechter stelt op onaantastbare wij
ze de feiten vast die hij als feitelijke ver
moedens beschouwt, en de gevolgtrek
king daaruit dat zij gewichtige en be
paalde met elkaar overeenstemmende 
vermoedens vormen, wordt aan zijn oor
deel en beleid overgelaten, mits hij het 
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rechtsbegrip « feitelijke vermoedens » 
niet miskent. 

22 mei 1987 1303 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast 
lingsvrij heid. 

Afdeling 2. - Geschriften. 

Beoorde-

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

9. - Bewijs door geschrift - Burger
lijke zaken - Begin van bewijs door ge
schrift - Geschrift uitgaande van de 
schuldenaar - Begrip. 

De rechter kan wettig oordelen dat 
wanneer, tot gedeeltelijke aflossing van 
de schuld de schuldenaar aan de schuld
eiser eer{ cheque heeft afgegeven die 
door een vriend van de schuldenaar is 
uitgegeven, die afgifte, zonder protest 
van die vriend, een begin van bewijs 
door geschrift van het bestaan van een 
schuldvordering oplevert. (Art. 1347 
B.W.) 

12 februari 1987 789 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

10. - Burgerlijke zaken - Geschrif
ten - Miskenning van bewijskracht -
Be grip. 

De bewijskracht van een akte wordt 
niet miskend door een interpretatie van 
die akte die met de termen ervan niet 
onbestaanbaar is. 

14 november 1986 349 

11. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Burgerlijke za
ken - Overeenkomst - Miskenning van 
de bewijskracht van de akten - Begrip. 

De bewijskracht van de akte waarin 
een overeenkomst is vastgelegd, wordt 
miskend door de rechter die aan deze 
akte een uitlegging geeft die niet ver
enigbaar is met de bewoordingen ervan. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

20 november 1986 391 

12. - Burgerlijke zaken - Bewijs 
door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Miskenning - Begrip. 

De bewijskracht van de akte waarin 
een overeenkomst is vastgelegd, wordt 
niet miskend door de beslissing die deze 
akte anders uitlegt dan de partij die de 
betreffende overeenkomst heeft aange
voerd. 

19 februari 1987 808 

Afdeling 3. - Getuigen. 

13. - Bewijs door getuigen - Burger
Jijke zaken - Getuigenverhoren - Be
voegdheid van de aangewezen rechter
Omvang. 

Alleen de rechter aangewezen om de 
getuigenverhoren te houden is bevoegd 
om uitspraak te doen over de mogelijke 
tussengeschillen tijdens die verhoren; die 
bevoegdheid eindigt pas wanneer hij de 
sluiting van het getuigenverhoor heeft 
bevolen. (Artt. 921, 945 Ger.W.) 

6 oktober 1986 149 

Afdeling 4. - Vermoedens. 
14. - Burgerlijke zaken - Vermoe

dens - Feitelijke vermoedens - Zeker
heid omtrent het vast te stellen feit. 

De rechter kan feitelijke vermoedens 
slechts aannemen wanneer zij hem ze
kerheid geven omtrent het bestaan van 
het vast te stellen feit dat hij uit een be
kend feit afleidt. (Art. 1353 B.W.) 

22 december 1986 543 

15. - Feitelijke vermoedens - Bur
gerlijke zaken - Toezicht van het Hof. 

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. 

26 januari 1987 660 

Afdeling 5. Bekentenis. 

Afdeling 6. Eed. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast Beoorde-
lingsvrijheid. 

16. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Bewijslast - Begrip. 

De regels inzake bewijslast in strafza
ken worden miskend als de rechter, die 
uitspraak moet doen over de burgerlijke 
gevolgen van een verkeersongeval, de 
schuld van een bestuurder afleidt uit de 
omstandigheid dat het aan de rechtbank 
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voorgelegde dossier niet het bewijs ople
vert dat die bestuurder zijn verplichtin
gen is nagekomen. 

24 september 1986 105 

17. - Strafzaken - Gevallen waarin 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrift - Beoordeling door de fei
tenrechter - Grenzen. 

W anneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter in feite de bewijs
waarde van de gegevens van de zaak 
waarover de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren. 

27 mei 1987 1325 

Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

18. - Strafzaken - Sociale zekerheid 
der werknemers - Sociale-Zekerheids
wet Werknemers, art. 33 - Wettelijke 
bewijswaarde van de processen-verbaal 
- Voorwaarden. 

De rechter kan niet beslissen dat een 
door de sociale inspectie aan de arbeids
auditeur gedane kennisgeving een wette
lijke bewijswaarde heeft voor het straf
gerecht als hij daarbij niet vaststelt dat 
die kennisgeving is opgenomen in een 
overeenkomstig art. 33 Sociale-Zeker
heidswet Werknemers ter kennis ge
bracht proces-verbaal en dat het bewijs 
van het tegendeel niet is geleverd. 

10 december 1986 478 

19. - Strafzaken - Wettelijke bewijs
waarde van een proces-verbaal - Gren
zen van die bewijswaarde. 

De processen-verbaal die overeenkom
stig art. 62 Wegverkeerswet door bevoeg
de ambtenaren of beambten van de over
heid zijn opgemaakt, leveren, behoudens 
bewijs van het tegendeel, bewijs op van 
de materii:He vaststellingen die de verba
lisanten binnen de perken van hun wet
telijke opdracht hebben gedaan; de ge
volgtrekkingen of vermoedens die de 
verbalisanten uit die vaststellingen aflei
den, hebben niet die bewijswaarde, even
min als de inlichtingen die zij buiten die 
vaststellingen hebben verzameld. 

10 maart 1987 905 

20. - Strafzaken - Deskundigenver
slag - Bewijswaarde - Beoordeling 
door de feitenrechter. 

De rechter beoordeelt op onaantastba
re wijze, in feite, de bewijswaarde van 
een deskundigenverslag, mits hij de be
wijskracht van dat verslag niet miskent. 

11 maart 1987 912 

21. ~ Strafzaken - Deskundigenon
derzoek - Bewijswaarde - Beoordeling 
door de feitenrechter. 

In strafzaken beoordeelt de feitenrech
ter onaantastbaar, in feite, de bewijs
waarde van een deskundigenverslag, 
mits hij de bewijskracht van dat verslag 
niet miskent. 

17 maart 1987 942 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

22. - Geschriften - Miskenning van 
bewijskracht - W:A.M-verzekering -
Modelcontract, art. 33 - Uitlegging. 

De bewijskracht van art. 33 van het 
modelcontract inzake W.A.M.-verzeke
ring wordt niet miskend door het arrest 
dat oordeelt dat de toepassing van die 
bepaling niet beperkt is tot het geval van 
overdracht van het in de polis omschre
ven voertuig, maar tevens geldt in geval 
van definitieve en ondubbelzinnige bui
tengebruikstelling van het omschreven 
voertuig. 

7 oktober 1986 151 

23. - Bewijs door geschrift - Strafza
ken - Bewijskracht van de akten -
Aanvaarding door een advocaat van een 
voorstel tot dading - Vonnis gegrond op 
het akkoord van de partij zeJf - Gevolg. 

W anneer een advocaat, in een tot de 
advocaat van de tegenpartij gerichte 
brief, een voorstel tot dading aanvaardt, 
miskent de rechter, die beslist dat de 
partij zelf zich akkoord verklaarde, de 
bewijskracht van die brief, indien hij 
niet vaststelt dat de schrijver van de 
brief optrad als lasthebber van zijn 
client. 

30 december 1986 571 

24. - Bewijs door geschrift - Strafza
ken - Bewijskracht van de akten - Ak
te waarnaar de rechter niet verwijst -
Gevolg. 

De rechter die niet verwijst naar een 
akte, miskent geenszins de bewijskracht 
van die akte. 

28 januari 1987 690 

25. - Strafzaken - Schriftelijk bewijs 
- Bew1)'skracht van de akten - Misken
ning van de bewijskracht van de akten 
- Begrip. 

Uit het enkele feit dat de rechter an
ders beslist dan de deskundige adviseert, 
kan niet worden afgeleid dat de bewijs
kracht van het deskundigenverslag is 
miskend. 

11 maart 1987 912 

Afdeling 3. - Getuigen. 
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Afdeling 4. - Vermoedens. 

Afdeling 5. Bekentenis. 

Afdeling 6. - Eed. 

BEZIT 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Bezit voor een ander - Bewijs -
Art. 2231 B. W. 

Wanneer men heeft aangevangen voor 
een ander te bezitten, wordt steeds ver
moed dat men het bezit onder dezelfde 
titel voortzet, tenzij het tegendeel bewe
zen is. (Art. 2231 B.W.) 

6 november 1986 321 

2. - Roerende goederen - Dubbelzin
nig bezit - Begrip. 

Het bezit van roerende goederen is 
dubbelzinnig indien het, gelet op de om
standigheden, vatbaar is voor verschil
lende interpretaties en met name ingeval 
er twijfel bestaat of de bezitter het goed 
onder zich heeft als eigenaar dan wei als 
houder. 

4 december 1986 448 
3. - Roerende goederen Gebreken 

van het bezit - Bewijslast. 
Hij die beweert dat het door de houder 

van roerende goederen aangevoerde be
zit dubbelzinnig is, dient zulks te bewij
zen. Deze regel wordt niet geschonden 
en aan de houder wordt het bewijs van 
het deugdelijk bezit niet opgelegd door 
het arrest dat de dubbelzinnigheid van 
het bezit afleidt uit de gezamenlijke ge
gevens van de zaak. 

4 december 1986 448 

BLOEDPROEF 
Veroordeling wegens het alcoholgehalte 

in het bloed - Venule met bloedmonster 
zoekgeraakt - Miskenning van het 
recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter die een telastleg
ging « alcoholgehalte in het bloed ,, be
wezen verklaart en, om te beslissen dat 
dit recht is in acht genomen, enkel ver
meldt dat de beklaagde niet binnen de 
wettelijke termijn zijn wens heeft te 
kennen gegeven om, m.b.t. het bloedon-

derzoek, een tegenexpertise te doen uit
voeren en dat dit recht geenszins in het 
gedrang is gekomen, oak al is achteraf 
de venule met het bloedmonster zoekge
raakt. 

1 oktober 1986 137 

BORGTOCHT 
Wil om zich borg te stellen - Vorm -

Bewijs. 
Art. 2015 B.W., krachtens hetwelk 

borgtocht niet wordt vermoed en uit
drukkelijk moet zijn aangegaan, onder
werpt de borgtocht aan geen enkel vorm
voorschrift, maar stelt als voorwaarde 
dat degene die zich verbindt op ondub
belzinnige wijze van die wilsuiting doet 
blijken. 

11 september 1986 42 

BURGERUJK PENSIOEN 
Ambtenaren Internaatbeheerder 

van een atheneum - l~osteloze inwo
ning- Eaten die in aanmerking komen 
voor de berekening van het pensioen. 

Bij de berekening van het pensioen 
van de internaatbeheerder van een athe
neum van de Staat, die kosteloze inwo
ning geniet zonder onderworpen te zijn 
aan bijzondere dienstverplichtingen in 
de zin van het K.B. 30 nov. 1950, moeten 
de baten zoals inwoning, verwarming en 
verlichting in aanmerking genomen wor
den. (Art. 10 wet 21 juli 1844.) 

11 juni 1987 1383 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 

1. - Annulatieberoep voor de Raad 
van State, strekkende tot vernietiging 
van een koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester - Subjectieve 
rechten - Begrip. 

Een bij de Raad van State ingediend 
annulatieberoep waarin de vernietiging 
van een koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester wordt gevorderd 
op grand dat de benoeming heeft plaats
gehad met schending van de uit artikel 
3bis van de Grondwet voortvloeiende re
geling van het taalgebruik in het Neder
landse taalgebied door openbare manda
tarissen en met schending van de Be
stuurstaalwet, en waarin geen herstel 
van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht wordt gevorderd, heeft niet 
tot werkelijk en rechtstreeks onderwerp 
een betwisting over subjectieve rechten 
waarvan aileen de Rechterlijke Macht, 
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krachtens de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet kennis kan nemen; op dit 
stuk voo~ziet geen enkele bijzondere 
wettelijke bepaling in enig rechtsmi~del 
bij de Rechterlijke Macht dat kan le1den 
tot een resultaat dat gelijkwaardig is aan 
dat van dit annulatieberoep; derhalve is 
de Raad van State bevoegd om van het 
annulatieberoep kennis te nemen. 

10 april 1987 1043 
2. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 6.1 - Procedure inzake 
rechten en verplichtingen uit niet con
tractuele rechtsbetrekkingen tussen de 
Staat en zijn organen - Procedure zon
der verband met een betwisting over 
burgerlijke rechten en verpl~chtingen, in 
de zin van voormelde bepalmg. 

Een procedure inzake rechten en ver
plichtingen uit niet contractuele rechts
betrekkingen die het publiek recht tus
sen de Staat en zijn organen vastlegt, 
heeft geen betrekking op burgerlijke 
rechten en verplichtingen, in de zin van 
artikel 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

3. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens art. 6.1 - Tuchtprocedure ten 
Jaste va.d een lid van de Rechterlijke Or
de - Procedure zonder verband met een 
betwisting over burgerlijke rechten en 
verplichtingen, in de zin van voormelde 
be paling. 

Een tuchtprocedure ten laste van een 
lid van de Rechterlijke Orde heeft geen 
betrekking op een betwisting over bur
gerlijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

BURGERLIJKE 
RING 

RECHTSVORDE-

1. - Schade ten gevolge van een mis
drijf - Rechtsvordering tot ve~goer:Jing 
van die schade - Rechtsvordermg mge
steld door een in de plaats van de getrof
fene getreden partij - Gevolgen van de 
indeplaatsstelling. 

De burgerlijke rechtsvordering inge
steld door iemand die in de plaats van 
de getroffene is getreden, met name 
door de verzekeringsinstelling die aan de 
getroffene ziekte- en invaliditeit.suitke
ringen heeft toegekend, staat met los 
van de burgerlijke rechtsvordering van 
de getroffene; zij is diens rechtsvorde
ring zelf. 

24 september 1986 105 

2. - Rechtsvordering, ingesteld voor 
de strafrechter - Toepasselijke regels. 

De burgerlijke rechtsvordering die bij 
de strafrechter wordt ingesteld, wordt 
behandeld volgens de procedureregels 
van het strafproces. (Artt. 3 en 4 wet 17 
april 1878.) 

15 oktober 1986 196 

3. - Ontvankelijkheid - Politie- en 
cozTectionele rechtbank - Rechtstreekse 
dagvaarding, door de benadeelde partij, 
van een minderjarige die de voile leeftijd 
van achttien jaar had bereikt ten tijde 
van de feiten. 

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de 
benadeelde een minderjarige, die ten tij
de van de hem ten laste gelegde feiten 
de voile leeftijd van achttien jaar had be
reikt, bij wege van rechtstr~~kse dag
vaarding voor de bevoegde poht1e- of c_or
rectionele rechtbank te dagen en ziCh 
zodoende voor die strafgerechten tegen 
die minderjarige burgerlijke partij te 
stellen. (Artt. 145, 182 en 183 Sv.) 

3 maart 1987 881 

4. - Rechtsvordering tot vergoeding 
van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade - Keuze van de benadeelde par
til tussen het burgerlijk en het strafge
recht - Draagwijdte. 

Art. 4 wet 17 april 1878 dat aan de 
door een misdrijf benadeelde partij de 
keuze laat de rechtsvordering tot vergoe
ding van de door haar geleden schade te 
vervolgen, hetzij voor het burgerlijk ge
recht hetzij terzelfder tijd als de straf
vordering voor het strafgerecht, impli
ceert dat die partij de rechtsvordering 
tot vergoeding van dezelfde schade niet 
tegelijkertijd voor beide gerechten mag 
brengen. 

24 maart 1987 975 

5. - Burgerlijke-partijstelling Ont-
vankelijkheidsvereisten. 

Om zich burgerlijke partij te kunnen 
stellen, en met name om de zaak door 
rechtstreekse dagvaarding bij het straf
gerecht aanhangig te maken, hoeft . de 
partij de vordering tot schadeloosstellmg 
niet te detailleren; ze moet echter wei 
aangeven dat zij persoonlijk door het 
misdrijf schade kan hebben geleden. 
(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.) 

7 april 1987 1023 

6. - Uitgifte van een cheque zonder 
dekking - Burgerlijke-partijstelling 
Ontvankelijkheidsvereiste. 

In geval van vervolging wegens uitgif
te van een ongedekte cheque is de verde
ring van de burgerlijke partij ontvanke-
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lijk wanneer zonder de uitgifte van de 
cheque de verbintenis waarop deze be
trekking heeft, niet zou ontstaan zijn of, 
als het een verbintenis tussen derden be
treft, niet zou zijn uitgevoerd. (Art. 3 wet 
17 april 1878.) 

7 april 1987 1028 

7. - Burgerlijke-partijstelling Ont-
vankelijkheidsvereisten. 

De burgerlijke-partijstelling, met name 
om de zaak door rechtstreekse dagvaar
ding bij het strafgerecht aanhangig te 
maken, vereist een eigen schade; geen 
enkele wettelijke bepaling verleent aan 
de Orde van Architecten, die geen over
eenkomstig de wet van 31 maart 1898 op
gerichte beroepsvereniging is, het recht 
om bij wege van rechtstreekse dagvaar
ding de strafvordering wegens een mis
drijf dat het belang van haar leden zou 
schaden, op gang te brengen. 

19 mei 1987 1258 

BURGERUJKE STAAT 
Akten van de burgerlijke stand - Ge

boorteakte - Verbetering - Voorwaar
de. 

Wanneer in de geboorteakte van het 
kind de schrijfwijze van de familienaam 
overeenstemt met die welke in de ge
boorteakte van zijn vader staat, komt er 
in dat verband geen vergissing voor en 
bestaat er derhalve geen grond tot ge
rechtelijke verbetering van die geboorte
akte. 

30 januari 1987 705 

c 

CASSATIE 

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. 
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige 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. - Rechtspleging- Voeging. 

HOOFDSTUK IV. - Vernietiging - Om-
vang 

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

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is 
in cassatie. 

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

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde-
ringen. 

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

HOOFDSTUK V. - Bindendverklaring 

Inleiding 

OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN 
HET HOF- AARD VAN HET CASSATIE
GEDING 

1. - Cassatieberoep tegen een arrest 
dat een koninklijk besluit onwettig ver
klaart - Koninklijk besluit retroactiei 
bekrachtigd door een wet die tijdens het 
cassatiegeding in werking is getreden -
Gevolgen van de bekrachtiging t.a. v. het 
cassatieberoep. 

Wanneer, na een arrest dat een ko
ninklijk besluit onwettig heeft verklaard, 
tijdens het cassatiegeding een wet in 
werking treedt die retroactief dat ko
ninklijk besluit bekrachtigt, neemt het 
Hof de nieuwe wet in aanmerking. 

8 september 1986 31 

2. - Wet in de zin van art. 608 Ger. W: 
- Internationaal Verdrag - Opschrift. 

Aangezien het opschrift van een ver
drag geen wet is in de zin van art. 608 
Ger.W., leidt schending ervan niet tot 
cassatie. 

3 november 1986 307 

3. - Wet in de zin van art. 608 Ger. W: 
- Internationaal Verdrag - Preambule. 

Aangezien de preambule van een ver
dag, in de regel, geen wet is in de zin 
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van art. 608 Ger.W., leidt schending el'
van niet tot cassatie. 

3 november 1986 307 

4. - Opdracht van het Hoi - Tegen
strijdigheid tussen een internationale 
verdragsnorm en een norm van intern 
recht. 

Hoewel art. 6.1 Europees Verdrag 
R;ech~en van de Mens, dat van toepas
smg 1s op de tuchtrechtsplegingen wan
neer het rechtscollege dat kennis neemt 
van de zaak, met name over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, uitspraak 
moet doen, als internationale rechtsnorm 
voorrang heeft op de interne rechtsnorm 
heeft die voorrang niet tot gevolg dat het 
Hof van Cassatie, dat krachtens de artt. 
608 en 612 Ger.W. toezicht heeft op de 
toepassing van de wet, bevoegd is om de 
wet te wijzigen. 

21 mei 1987 1291 

5. - Taak van het Hoi - Burgerlijke 
zaken - Bestreden beslissing waarvan 
het beschikkende gedeelte is gegrond op 
een door het cassatieberoep gekritiseer
de reden - Bevoegdheid van het Hoi om 
een rechtsgrond in de plaats te stellen 
waardoor het beschikkende gedeelte 
wordt verantwoord. 

Wanneer het beschikkende gedeelte 
van een bestreden beslissing gegrond is 
op een door het cassatieberoep gekriti
seerde reden, kan het Hof die reden ver
vangen door een rechtsgrond waardoor 
het beschikkende gedeelte van de beslis
sing wordt verantwoord. 

22 mei 1987 1300 

HOOFDSTUK I 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Afdeling 1. - Algemeen. 

6. - Bevoegdheid - Burgerlijke za
ken - Toezicht van het Hoi - Arbeids
overeenkomst - Dringende reden. 
He~ Hof is bev~egd om na te gaan of 

de fe1ten:echter mt de door hem vastge
stelde fe1ten het bestaan van een drin
gende reden in de zin van art. 35 Ar
beidsovereenkomstenwet wettig heeft 
kunnen afleiden. 

· 15 september 1986 50 

7. - Bevoegdheid Verzoekschrift 
ter griifie. van het Hoi neergelegd -
Vraag gerJCht tot de minister van Justi
tie - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het ter griffie van 
het Hof neergelegde verzoekschrift waar
in aan de minister van Justitie wordt ge-

vraagd tegen een magistraat tucht
sancties te treffen. 

21 oktober 1986 228 

8. - Bevoegdheid - Burgerlijke za
ken - Uitlegging van een overeenkomst 
- Hoi niet bevoegd. 

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

17 november 1986 364 

9. - Bevoegdheid Strafzaken -
Verschrijving in de verklaring van voor
ziening - Bevoegdheid van het Hoi om 
ze te verbeteren. 

Bij de beoordeling van de ontvanke
lijkheid van een cassatieberoep is het 
Hof bevoegd om een verschrijving te ver
beteren in de verklaring van voorzie
ning, als die verschrijving kennelijk 
blijkt uit de gedingstukken. 

17 december 1986 521 

10. - Bevoegdheid Straizaken -
Incidentele aangifte van misdaden- Be
grip. 

Een zogenaamd incidentele aangifte 
van misdaden, die wordt gedaan naar 
aanleiding van een bij het Hof aanhan
gig verzoek tot regeling van rechtsgebied 
en tot onttrekking en verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een ande
re, is niet ontvankelijk als dat verzoek 
zelf niet ontvankelijk wordt verklaard. 
(Art. 483, 485, 486 en 493 Sv.) 

7 januari 1987 591 

11. - Bevoegdheid - Straizaken -
Verzoek tot heropening van een gerech
telijk strafonderzoek. 

Het Hof van Cassatie is niet bevoegd 
om de heropening te bevelen van een ge
rechtelijk strafonderzoek dat werd afge
sloten door een beslissing van buitenver
volgingstelling verleend door een onder
zoeksgerecht. 

13 januari 1987 605 

12. - Bevoegdheid Straizaken -
Rechtvaardigingsgrond - Onoverkome
lijke dwaling - Toetsing door het hoi. 

Het Hof van Cassatie toetst of uit de 
door de feitenrechter op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandig
heden in rechte het bestaan van een 
rechtvaardigingsgrond wettig kan wor
den afgeleid. 

14 januari 1987 608 

13. - Bevoegdheid - Oorzakelijk ver
band tussen onrechtmatige daad en 
schade - Toezicht van het Hoi. 
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Het staat weliswaar aan de rechter op 

onaantastbare wijze, in feite, het bestaan 
en de omvang van een door een onrecht
matige daad veroorzaakte schade te be
oordelen en, binnen de grem::en van de 
eis, het tot herstel van die schade nodige 
bedrag te bepalen; maar het Hof dient 
niettemin te toetsen of de vastgestelde 
feiten de rechtsgevolgen verantwoorden 
die de rechter eruit afleidt en met name 
of die gevolgtrekkingen het wettelijk be
grip << oorzakelijk verband » niet misken
nen. 

3 februari 1987 724 
14. - Bevoegdheid Strafzaken -

Aangifte van misdaden die o.m. door een 
gehele rechtbank van eerste aanleg of 
rechtbank van koophandel in de uitoefe
ning van het ambt zijn gepleegd - Inci
dentele aangifte - Begrip. 

Het Hof is bevoegd om kennis te ne
men van de rechtstreekse aangifte van 
misdaden die o.m. door een gehele recht
bank van eerste aanleg of rechtbank van 
koophandel in de uitoefening van het 
ambt zijn gepleegd, in zoverre de per
soon die beweert benadeeld te zijn een 
aanvraag tot verhaal op de rechtbank of 
op de rechter indient of mits de aangifte 
incidenteel gedaan wordt in een zaak die 
voor het Hof aanhangig is, d.w.z. wan
neer de aangifte rechtsgevolgen kan heb
ben voor de beslissing of voor het verde
re lot van de zaak; zulks kan niet het 
geval zijn wanneer de aangifte inciden
teel gedaan wordt bij een verzet dat bij 
arrest van het Hof niet ontvankelijk ver
klaard wordt. (Artt. 485, 486 en 493 Sv.) 

4 februari 1987 743 

15. - Bevoegdheid van het Hof - Al
gemeen - Burgerlijke zaken - Afstand 
van een recht - Vaststellingen en ge
volgtrekkingen van de feitenrechter -
Toezicht van het Hoi. 

Hoewel het aan de feitenrechter staat 
de feiten waarop hij zijn beslissing 
grondt, op onaantastbare wijze vast te 
stellen, toch moet het Hof van Cassatie 
nagaan of de rechter uit die vaststelling 
wettig een afstand van een recht heeft 
kunnen afleiden. 

26 februari 1987 851 

16. - Bevoegdheid van het Hof van 
Cassatie - Bevoegdheid in het algemeen 
- Strafzaken - Samenstelling van het 
rechtscollege - Proces-vezobaal van te
rechtzitting - Doorhalingen - Twijfel 
omtrent de goedkeuring ervan - Be
voegdheid van het Hof. 

Wanneer eiser aanvoert dat er, wat de 
samenstelling van het rechtscollege be-

treft, tegenstrijdigheid bestaat tussen de 
vermeldingen van het vonnis en die van 
het proces-verbaal van de terechtzitting, 
doordat de doorhaling van de naam van 
een rechter in dat proces-verbaal niet is 
goedgekeurd, en wanneer uit de vermel
dingen van dat proces-verbaal niet met 
zekerheid valt af te leiden dat die door
haling niet is goedgekeurd, gaat het Hof 
aan de hand van de uitgifte van het von
nis na of dat vonnis voldoet aan de ver
eisten van artikel 779, eerste lid, Ger.W. 

11 maart 1987 910 

17. - Burgerlijke zaken - Verschrij
ving in de bestreden beslissing - Be
voegdheid van het Hof om ze te verbete
ren. 

Hoewel niet goedgekeurde doorhalin
gen of verbeteringen in een vonnis of 
een arrest als niet bestaande worden be
schouwd, is het Hof, bij de beoordeling 
van een cassatiemiddel, bevoegd om na 
te gaan of het ontbreken van goedkeu
ring een verschrijving uitmaakt, die ken
nelijk uit de gedingstukken blijkt en die 
derhalve door het Hof ook mag worden 
verbeterd. 

19 maart 1987 953 

18. - Bevoegdheid - Burgerlijke za
ken - Toezicht van het Hof - Arbeids
overeenkomst voor werklieden - Hoofd
zakelijk handenarbeid. 

Het Hof is bevoegd om na te gaan of 
de feitenrechter uit de door hem vastge
stelde feiten wettig heeft kunnen aflei
den dat de werknemer hoofdzakelijk 
handenarbeid verrichtte en derhalve 
door een arbeidsovereenkomst voor 
werklieden verbonden was. (Art. 2 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

30 maart 1987 999 

19. - Bevoegdheid - Strafzaken -
Gevolgtrekking door de rechter afgeleid 
uit de door hem vastgestelde feiten -
Toezicht van het Hoi. 

Al staat het aan de feitenrechter de 
feiten vast te stellen waarop hij zijn be
slissing grondt, toch dient het Hof van 
Cassatie te toetsen of die feiten de door 
de rechter in rechte eruit afgeleide ge
volgtrekking verantwoorden. 

8 april 1987 1042 

20. - Bevoegdheid van het Hof -
Burgerlijke zaken - Voorziening tegen 
het arrest van de Raad van State -
Taak van het Hoi. 

Wanneer het Hof op grond van de arti
kelen 33 van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State en 609, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, zijn toezicht uitoe-
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fent, heeft het niet te beoordelen of de 
raad van State terecht of onterecht heeft 
geconstateerd of geweigerd te constate
ren dat een bestuursoverheid een hande
ling heeft verricht of een verordening 
heeft uitgevaardigd met machtsafwen
ding of machtsoverschrijding of met 
overtreding van substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen; 
de taak van het Hof bestaat er, in wezen 
in na te gaan of de aan de Raad voorge
legde eis al dan niet behoort tot de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht. 

10 april 1987 1043 

21. - Bevoegheid - Algemeen - Bur
gerlijke zaken - Wet betreffende de 
rechtspleging van kracht geworden tij
dens het cassatiegeding. 

Een middel waarbij in burgerlijke za
ken een nietigheid betreffende de proce
dure wordt aangevoerd, kan door het 
Hof wegens het ontbreken van belang 
niet ontvankelijk worden verklaard op 
grand van een wet die tijdens het cassa
tiegeding van kracht is geworden, wan
neer de rechter op verwijzing, niettegen
staande de vernietiging die uit de aanne
ming van het middel zou voortvloeien, de 
procedure als regelmatig zou dienen te 
beschouwen. 

27 april 1987 1132 

22. - Bevoegdheid Strafzaken -
Strafvordering Redelijke termijn 
waarbinnen krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens uitspraak 
:noet worden gedaan over de tegen een 
beklaagde ingestelde strafvordering -
Beoordeling door de feitenrechter- Ge
volgtrekking naar recht afgeleid uit de 
door de rechter vastgestelde feiten -
Toezicht van het Hoi. 

De redelijke termijn, waarbinnen 
krachtens art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens uitspraak moet 
worden gedaan over de tegen een be
klaagde ingestelde strafvordering, moet 
worden beoordeeld in het licht van de 
feitelijke gegevens die eigen zijn aan ie
dere zaak en op onaantastbare wijze 
door de feitenrechter worden vastgesteld; 
het staat evenwel aan het Hof te toetsen 
of de rechter uit zijn vaststellingen het 
al dan niet overschrijden van de rede
lijke termijn naar recht heeft kunnen af
leiden. 

5 mei 1987 1165 

23. - Bevoegdheid Burgerlijke za-
ken - Aansprakelijkheid van de ge
meente - Openbare weg - Abnormaal 
gevaar - Toezicht van het Hoi. 

Het Hof is bevoegd om na te gaan of 
de feitenrechter uit de door hem vastge
stelde feiten wettig heeft kunnen aflei
den dat een openbare weg geen abnor
maal gevaar vertoont waardoor de ge
wettigde verwachting van de weggebrui
kers wordt beschaamd. (Art. 50 decreet 
14 dec. 1789 en titel XI, 3, 1°, decreet 
16-24 aug. 1790.) 

17 juni 1987 1431 

Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 
middelen. 

24. - Ambtshalve aan te voeren mid
delen - Strafzaken - Voorziening van 
de civielrechtelijke aansprakelijke partij 
tegen het openbaar ministerie. 

'l'ot staving van de voorziening van 
een civielrechtelijk aansprakelijke partij 
wordt door het Hof ambtshalve geen 
middel aangevoerd, ook niet als die voor
ziening tegen het openbaar ministerie 
gericht is. (Impliciete oplossing.) 

3 december 1986 442 

25. - Bevoegdheid van het Hoi -
Dienstplicht - Ambtshalve op te werpen 
middelen. 

In dienstplichtzaken kan het Hof geen 
middel ambtshalve opwerpen. (Art. 51, 
§ 1, Dienstplichtwet.) 

2 februari 1987 723 

26. - Bevoegdheid Strafzaken -
Rechtvaardigingsgrond - Noodtoestand 
- Toetsing door het Hoi. 

Het Hof van Cassatie toetst of uit de 
door de feitenrechter onaantastbaar vast
gestelde feiten en omstandigheden een 
rechtvaardigingsgrond, met name het be
staan van een noodtoestand, naar recht 
valt af te leiden. 

13 mei 1987 1203 

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

27. - Verenigde kamers - Bevoegd
heid - Burgerlijke zaken. 

'l'ot de bevoegdheid van de verenigde 
kamers van het Hof behoort het onder
zoek van een middel dat wordt aange
voerd tot staving van een voorziening te
gen een na cassatie op verwijzing gewe
zen beslissing, wanneer deze beslissing 
onverenigbaar is met het cassatiearrest 
en het middel dezelfde strekking heeft 
als datgene dat door dit arrest is aange
nomen. (Art. 1119 Ger.W.) 

1 juni 1987 1333 
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HOOFDSTUK II 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN 

CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET 

28. - Voorziening van de procureur
generaal - Strafzaken - Art. 441 Sv. -
Jeugdbescherming - Ontzetting van de 
ouderlijke macht - Niet ei"kend natuur
lijk kind - Vernietiging zondel" verwij
zing. 

Op de door de procureur-generaal 
krachtens artikel 441 Sv. ingestelde voor
ziening vernietigt het Hof het arrest of 
het vonnis dat een vrouw geheel of ge
deeltelijk ontzet van de ouderlijke macht 
over het kind dat zij meer dan driehon
derd dagen na haar echtscheiding ter 
wereld gebracht heeft en van wie zij, bij 
ontstentenis van een akte van erken
ning, niet de wettelijke moeder is; die 
vernietiging wordt uitgesproken zonder 
verwijzing. 

14 januari 1987 613 

29. - Cassatiebemep in het belang 
van de wet - Strafzaken - Sv., art. 442 
- Vooi"ziening dool" de procureur-gene
mal bij het Hof van Cassatie - Ter te
rechtzitting van het Hof 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, met name ter terechtzitting van 
het Hof ingesteld met toepassing van 
art. 442 Sv., wordt enkel uitgesproken in 
het belang van de wet en zonder verwij
zing. (Art. 442 Sv.) 

21 januari 1987 635 

30. - Voorziening van de procureur
generaal - Strafzaken - Art. 441 Sv. -
Wegverkeer - Wegverkeerswet - Ver
val van het recht tot sturen, uitgespro
ken als straf - Aangifte tot het verval 
bepei"kt - Gevolg. 

Ofschoon de onwettigheid van het als 
straf uitgesproken verval van het recht 
tot sturen de gehele veroordeling aantast 
die is uitgesproken wegens het misdrijf 
waarvoor het verval is uitgesproken, ver
nietigt het Hof, op de door de procureur
generaal, met toepassing van art. 441 Sv. 
ingestelde voorziening, aileen de be
schikking van het aangegeven arrest of 
vonnis waarbij zodanig verval op onwet
tige wijze is uitgesproken, wanneer de 
aangifte tot die onwettigheid beperkt is; 
de vernietiging geschiedt zonder verwij
zing. 

4 maart 1987 889 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN - VORM 

Afdeling 1. - Vorm. 

Afdeling 2. - Rechtspleging - Voeging. 

31. - Rechtspleging - Incidentele 
aangifte van misdaden - Arrest in raad
kamer gewezen. 

Wanneer het Hof, bij de toetsing van 
een aangifte van misdaden, oordeelt dat 
die niet is gedaan naar aanleiding van 
een voor het Hof aanhangige zaak en 
haar derhalve niet ontvankelijk ver
klaart, wordt het arrest in raadkamer ge
wezen. 

7 januari 1987 591 

32. - Strafzaken - Aangifte van mis
daden die a.m. door een gehele recht
bank van eerste aanleg of rechtbank van 
koophandel in de uitoefening van het 
ambt zijn gepleegd - Arrest waarin de 
aangifte niet ontvankelijk wordt ver
klaard omdat zij niet incidenteel is -
Arrest in raadkamer gewezen. 

Wanneer het Hof, bij de toetsing van 
een aangifte van misdaden die o.m. door 
een gehele rechtbank van eerste aanleg 
of rechtbank van koophandel in de uitoe
fening van het ambt zijn gepleegd, oor
deelt dat die aangifte niet incidenteel is 
gedaan in een zaak die bij het Hof aan
hangig is en ze derhalve niet ontvanke
lijk verklaart, wordt het arrest in raad
kamer gewezen. 

4 februari 1987 743 

HOOFDSTUK IV 
VERNIETIGING- OMVANG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

33. - Omvang - Strafzaken - Ver
volging wegens bankbreuk en andere 
misdrijven - Eenheid van opzet - Eim 
enkele hoofdgevangenisstraf en een en
kele geldboete - Straf naar recht ver
antwoord door de bankbreuk - Beslis
sing waarbij bovendien, wegens bank
breuk, bekendmaking, bij uittreksel, van 
de veroordeling wordt bevolen - Ver
plichting in het uittreksel aile misdrijven 
te vermelden die met die enkele straf 
worden bestraft - Middel betreffende 
een ander misdrijf dan bankbreuk ge
grond verklaard - Gevolg. 

W anneer ingevolge eenheid van opzet 
een enkele straf, nl. een hoofdgevange
nisstraf en een geldboete, wordt uitge
sproken wegens bankbreuk en wegens 
andere misdrijven, en die straf naar 
recht is verantwoord door eerstgenoemd 
misdrijf, zodat het middel, dat enkel be
trekking heeft op een ander misdrijf, in 
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dit opzicht niet tot cassatie kan leiden, 
vernietigt het Hof niettemin, indien het 
dat middel gegrond acht, die beslissing, 
in zoverre zij bovendien beveelt dat de 
veroordeling bij uittreksel zal worden be
kendgemaakt; nu dat wegens de bank
breuk te publiceren uittreksel melding 
client te maken van alle misdrijven die 
met die enkele straf werden bestraft, en 
dus ook het misdrijf met betrekking tot 
hetwelk het middel gegrond is bevonden, 
is de beslissing waarbij die bekendma
king wordt bevolen, niet naar recht ver
antwoord en is de verwijzing, alsmede 
de vernietiging, beperkt tot dat beschik
kende gedeelte. (Artt. 573 tot 578 en 583, 
inz. 3°, Kh.) 

4 november 1986 313 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

34. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Vernietiging van een beslissing - Ge
volg voor een beslissing die slechts het 
gevolg is van de vernietigde beslissing. 

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

31 oktober 1986 303 
Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is 
in cassatie. 

35. - Omvang - Stmfzaken - On
derzoek gevorderd - Inverdenkingstel
ling van een verdachte - Procedure 
dienaangaande door de raadkamer niet 
geregeld - Vrijwillige verschijning voor 
de correctionele rechtbank - Voorzie
ning van de beklaagde tegen het vemor
delend arrest - Vernietiging van dat ar
rest en van al hetgeen eraan voorafgaat 
vanaf de oudste nietige handeling, t. w. 
de vrijwillige verschijning. 

W anneer een onderzoek is ingesteld en 
de raadkamer niet heeft beslist over de 
schriftelijke vordering van de procureur 
des Konings, tot verwijzing van een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
wegens een feit dat blijkt uit het door de 
onderzoeksrechter medegedeelde dossier, 
spreekt het Hof, als het vaststelt dat de 
zaak door de vrijwillige verschijning van 
de verdachte niet rechtsgeldig bij het 
vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, 
vernietiging uit van het veroordelend ar
rest en van al hetgeen eraan voorafgaat, 
vanaf de oudste nietige handeling, t.w. 
de vrijwillige verschijning, en verwijst 

het de zaak naar de raadkamer. (Artt. 
408 en 429 Sv.) 

30 september 1986 133 

36. - Omvang - Strafzaken - On
derzoek gevorderd - Inverdenkingstel
ling van een verdachte - Procedure 
dienaangaande door de raadkamer niet 
geregeld - Vrijwillige verschijning voor 
de cormctionele rechtbank - Voorzie
ning van de beklaagde tegen het veroor
delend arrest - Vernietiging van dat ar
rest en van al hetgeen eraan voorafgaat 
vanaf de oudste nietige handeling, t. w. 
de vrijwillige verschijning - Vel'Wijzing 
naar de raadkame~ 

W anneer een onderzoek is ingesteld en 
de raadkamer niet heeft beslist over de 
schriftelijke vordering van de procureur 
des Konings, tot verwijzing van een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
wegens een feit dat blijkt uit het door de 
onderzoeksrechter medegedeelde dossier, 
spreekt het Hof, als het vaststelt dat de 
zaak door de vrijwillige verschijning van 
de verdachte niet rechtsgeldig bij het 
vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, 
vernietiging uit van het veroordelend ar
rest en van al hetgeen eraan voorafgaat, 
vanaf de oudste nietige handeling, t.w. 
de vrijwillige verschijning, en verwijst 
het de zaak naar de raadkamer. (Artt. 
408 en 429 Sv.) 

30 september 1986 133 

37.- Omvang- Strafzaken- Cassa
tieberoep van de beklaagde beperkt tot 
de beslissing op de strafvordering -
Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering - Vernietiging van de 
niet definitieve beslissing op de tegen de 
beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering. 

Vernietiging van de beslissing over de 
strafvordering, op het tot die beslissing 
beperkte cassatieberoep van de beklaag
de, brengt vernietiging mede van de niet 
definitieve beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
welke laatste beslissing het gevolg is van 
de eerste. 

26 november 1986 413 

38. - Omvang - Strafzaken - Ver
oordeling wegens bedrieglijke bankbreuk 
en andere misdrijven - E{m enkele 
hoofdgevangenisstraf en een geldboete 
- Straf naar recht verantwoord door be
paalde misdrijven - Bekendmaking be
volen voor aile bewezen verklaarde mis
drijven - Middel dat enkel op bepaalde 
misdrijven betrekking heeft - Middel 
gegrond - Gevolg. 
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Wanneer wegens eenheid van opzet 
een enkele hoofdgevangenisstraf en een 
geldboete wordt uitgesproken wegens be
drieglijke bankbreuk en andere misdrij
ven en die straf naar recht verantwoord 
is door bepaalde misdrijven waarop de 
cassatiemiddelen geen betrekking heb
ben, vernietigt het Hof, indien het een 
middel gegrond verklaart, het veroorde
lend arrest, in zoverre dit beveelt dat de 
veroordeling bij uittreksel zal worden be
kendgemaakt en enkel in zoverre die be
kendmaking betrekking heeft op de mis
drijven waarvoor het middel gegrond is 
verklaard. 

23 december 1986 548 

39. - Omvang - Strafzaken - Ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
als straf - Vernietiging wegens onwet
tigheid van die strai 

Onwettigheid van het als straf uitge
sproken verval van het recht tot sturen 
strekt zich uit tot de gehele veroordeling 
wegens het misdrijf waarvoor het rijver
bod werd opgelegd. 

9 januari 1987 598 

40. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de beklaagde - Vernietiging van de 
beslissing waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld - Dientengevolge vernieti
ging van de niet definitieve beslissing 
waarbij de vrijwillig tussengekomen par
tij veroordeeld wordt, niettegenstaande 
de afstand van de voorziening, die niet 
als een berusting kan worden opgevat. 

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 vernietiging 
zich uit tot de niet definitieve beslissing 
waarbij de vrijwillig tussengekomen par
tij samen met de beklaagde in solidum 
wordt veroordeeld, niettegenstaande af
stand van het cassatieberoep als deze 
niet als een berusting kan worden opge
vat. 

9 januari 1987 598 

41. - Rechtspleging in het algemeen 
- Strafzaken - Omvang - Beschik
kend gedeelte dat t.o. v. de vernietiging 
geen afscheidbare beslissing is - Cassa
tieberoep van de verzekeraar van de be
klaagde - Vernietiging van de beslis
sing dat de beklaagde door de verzeke
ringsovereenkomst gedekt blijft - Ver
nietiging die leidt tot de vernietiging van 
het beschikkende gedeelte waarbij het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 

buiten de zaak wordt gesteld en waarte
gen geen van de voor de feitenrechter bij 
de zaak betrokken partijen een ontvan
kelijk cassatieberoep kon instellen. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
verzekeraar van de beklaagde, de beslis
singen op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen vernietigd 
worden, strekt die vernietiging zich uit 
tot de beslissing die het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds buiten de zaak 
stelt en die, wat de vernietiging betreft, 
geen afscheidbare beslissing is, nu geen 
van de voor de feitenrechter bij de zaak 
betrokken partijen daartegen een ont
vankelijk cassatieberoep kon instellen. 

11 maart 1987 908 

42. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Fiscale geldboete onwettig 
toegevoegd aan de uitgesproken straf -
Beperkte vernietiging, zonder verwijzing. 

Wanneer de rechter wegens het mis
drijf bedrieglijke bankbreuk en wegens 
overtredingen van art. 339 W.I.B. een en
kele straf uitspreekt, met name die be
paald bij art. 489, derde lid, Sw., en bo
vendien een onwettige fiscale geldboete 
oplegt, blijft de vernietiging beperkt tot 
die geldboete, zonder verwijzing. 

19 mei 1987 1274 

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

43. - Voorziening van de procureur
generaal - Strafzaken - Sv., art. 441 -
Arrest of vonnis tot veroordeling van de 
beklaagde tot een straf van een jaar ge
vangenis wegens verlating van familie 
binnen de termijn van vijf jaar, te reke
nen van een eerste veroordeling wegens 
hetzelfde feit - Vernietiging en verwij
zing. 

Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het arrest 
of het vonnis dat de beklaagde veroor
deelt tot een straf van een jaar gevange
nis wegens verlating van familie binnen 
de termijn van vijf jaar, te rekenen van 
een eerste veroordeling wegens hetzelfde 
feit; het verwijst de zaak naar een ander 
hof van beroep of naar een andere cor
rectionele rechtbank. (Artt. 427 en 441 
Sv.; artt. 25 en 391bis Sw.) 

15 oktober 1986 202 

44. - Omvang - Strafzaken Niet-
ontvankelijkverklaring van de strafvor
dering - Voorziening van het openbaar 
ministerie - Vernietiging waaruit de 
vernietiging voortvloeit van de beslissing 
waarbij de rechter zich niet bevoegd ver-
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klaart om kennis te nemen van de bur
gerlijke rechtsvordering. 

Vernietiging, op de voorziening van 
het openbaar ministerie, van de beslis
sing waarbij de strafvordering niet ont
vankelijk verklaard wordt op grand dat 
de redelijke termijn in de zin van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens 
verstreken was, heeft vernietiging tot ge
volg van de beslissing waarbij de rechter 
zich niet bevoegd verklaart om van de 
burgerlijke rechtsvordering kennis te ne-
men. 

18 november 1986 381 

45. - Strafzaken Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Art. 441 
Sv. - Cassatieberoep ingesteld na ver
werping van het vroegere cassatieberoep 
van de veroordeelde - Ontvankelijkheid 
- Vereisten. 

De aangifte van een beslissing op de 
strafvordering tegen een beklaagde, ge
daan op verzoek van de minister van 
Justitie overeenkomstig art. 441 Sv., 
maar na verwerping van de door de be
klaagde tegen die beslissing gerichte 
voorziening, en gegrond op een onwettig· 
heirl riie de veroortleelde grieft, is slechts 
ontvankelijk indien het bestaan van de 
onwettigheid berust op feitelijke omstan
digheden die na het verwerpen van de 
voorziening zijn geopenbaard of ontdekt, 
die blijken uit gegevens die extrinsiek 
zijn aan de voordien door het Hof van 
Cassatie gevoerde rechtspleging en waar
van het Hof derhalve destijds geen ken
nis kon hebben; het bestaan van zulk 
een omstandigheid blijkt niet uit een ar
rest van het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens, dat enkel beslist over 
een rechtspunt waarover het Hof van 
Cassatie uitspraak deed bij een vorig ar
rest. 

27 januari 1987 668 

46. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Verval van het recht tot 
sturen, uitgesproken als straf - Voorzie
ning van de procureur-generaal bij het 
Hoi van Cassatie - Art. 441 Sv. - Aan
gifte tot het verval beperkt - Gevolg. 

Ofschoon de onwettigheid van het als 
straf uitgesproken verval van het recht 
tot sturen de gehele veroordeling aantast 
die is uitgesproken wegens het misdrijf 
waarvoor het verval is uitgesproken, ver
nietigt het Hof, op de door de procureur
generaal, met toepassing van art. 441 Sv. 
ingestelde voorziening, alleen de be
schikking van het aangegeven arrest of 
vonnis waarbij zodanig verval op onwet
tige wijze is uitgesproken, wanneer de 

aangifte tot die onwettigheid beperkt is; 
de vernietiging geschiedt zonder verwij
zing. 

4 maart 1987 889 

47. - Omvang - Strafzaken - On
wettigheid van de beslissing over de ver
plichting om een bedrag van vijf frank te 
betalen als bijdrage voor het B1jzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden - Gedeelte
lijke vernietiging. 

W anneer een arrest wordt vernietigd 
wegens onwettigheid van de beslissing 
over de verplichting om een bedrag van 
vijf frank te betalen als bijdrage voor 
het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Geweldda
den, bedoeld in art. 29 wet van 1 aug. 
1985 houdende fiscale en andere bepalin
gen, zijn cassatie en verwijzing tot dat 
beschikkende gedeelte beperkt. 

9 juni 1987 1367 

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering te
gen beklaagde. 

48. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
in cassatie van de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij - Vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering - Gevolg 
m.b.t. de niet definitieve beslissing op de 
tegen de eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering. 

Vernietiging, op de voorziening van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
van de beslissing op de vordering van 
het openbaar ministerie leidt tot vernie
tiging van de niet definitieve beslissin
gen op de tegen haar ingestelde burger
lijke rechtsvordering, die het gevolg zijn 
van de eerste beslissing, ook al is de 
voorziening tegen die beslissingen alsnog 
niet ontvankelijk en heeft de eiser af
stand gedaan van zijn voorziening tegen 
die beslissingen, zonder daarin te berus
ten. 

2 september 1986 1 

49. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering Gedeelde 
aansprakelijkheid - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Cassatie - Gren
zen. 

Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid voor een ongeval tussen de beklaag
de en het slachtoffer heeft verdeeld, 
strekt de vernietiging van de beslissing 
waarbij het slachtoffer mede aansprake
lijk wordt verklaard, zich niet uit tot de 
beschikking volgens welke de beklaagde 
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voor ten minste een vierde aansprakelijk 
is. 

2 september 1986 7 

50. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvorderingen - Vernieti
ging van de eindbeslissing op een van 
die rechtsvorderingen - Vernietiging 
van de niet definitieve beslissing op de 
andere - Voorwaarden. 

De vernietiging, op de voorziening van 
de burgerlijke partij, van de eindbeslis
sing over de rechtsvordering van die bur
gerlijke partij tegen een beklaagde en 
een civielrechtelijk aansprakelijke partij 
heeft de vernietiging tot gevolg van de 
niet definitieve beslissing op de door die 
civielrechtelijk aansprakelijke partij te
gen een andere beklaagde ingestelde 
rechtsvordering, wanneer die beslissing 
aan dezelfde onwettigheid lijdt, zelfs als 
de voorziening tegen die beslissing voor
alsnog niet ontvankelijk is en zelfs als 
eiser zonder te berusten afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening tegen die 
beslissing. 

2 september 1986 9 

51. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Vorderingen 
van de getroffene en van een in diens 
plaats getreden partij - Beslissingen 
over die vorderingen - Voorziening in 
cassatie door de getroffene - Cassatie 
- Gevolgen van de indeplaatsstelling -
Uitbreiding van de cassatie. 

De vernietiging, op de voorziening van 
een burgerlijke partij aan wie een onge
val is overkomen, van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van de 
getroffene tegen de beklaagde, heeft de 
vernietiging tot gevolg van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die te
gen dezelfde beklaagde is ingesteld door 
een andere, in de plaats van eerstge
noemde getreden burgerlijke partij, met 
name de verzekeringsinstelling die aan 
de getroffene ziekte- en invaliditeitsuit
keringen heeft toegekend. 

24 september 1986 105 

52. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de beklaagde - Vernietiting van de 
veroordeling van de beklaagde - Beslis
sing waarbij de beklaagde wordt veroor
deeld, bindend verklaard voor de vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar van zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid -
Geen voorziening ingesteld door de ver
zekeraar - Gevolg van de vernietiging 
voor die verzekeraar. 

Wanneer de beslissing waarbij de be
klaagde wordt veroordeeld op de burger
lijke rechtsvordering, op diens cassatie
beroep wordt vernietigd en de verzeke
raar van zijn burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid, die voor de feitenrechter 
vrijwillig is tussengekomen, zich niet in 
cassatie heeft voorzien, heeft de beslis
sing, waarbij de veroordeling voor de 
verzekeraar bindend verklaard wordt, 
geen reden van bestaan meer. 

15 oktober 1986 200 

53. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Cassatie van 
een beslissing - Vernietiging van de 
daaruit voortvloeiende beslissingen. 

Cassatie van een in strafzaken op de 
burgerlijke rechtsvordering gewezen be
slissing brengt vernietiging mede van de 
beslissingen, die uit de vernietigde be
slissing voortvloeien. 

12 december 1986 498 

54. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van een verzekeraar van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van de beklaag
de - Vernietiging van de op een burger·· 
lijke rechtsvordering gewezen eindbeslis
sing - Vernietiging van de niet defini
tieve beslissing op een andere, tegen 
dezelfde verzekeraar ingestelde burger
lijke rechtsvordering - Voorwaarden. 

De vernietiging, op de voorziening van 
een verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beklaag
de, van de eindbeslissing op een tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring leidt tot vernietiging van de niet de
finitieve beslissing op een andere, tegen 
dezelfde verzekeraar ingestelde burger
lijke rechtsvordering, als de tweede be
slissing aan dezelfde onwettigheid lijdt 
als de eerste, en al heeft de eiser wat die 
tweede beslissing betreft, afstand gedaan 
van zijn voorziening, zonder evenwel in 
de beslissing te berusten. 

17 december 1986 516 

55. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van een veroordeelde verzekeraar - Be
slissing waarbij een andere verzekeraar 
buiten het geding wordt gesteld. 

Wanneer de burgerlijke partij haar 
vordering heeft gericht tegen de beklaag
de en van het haar door art. 6 W.A.M.
wet toegekende eigen recht gebruik 
heeft gemaakt tegen twee verzekeraars 
van wie ofwel de ene ofwel de andere de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde moet dekken, en de bestre
den beslissing een der verzekeraars ver 
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oordeelt en de andere verzekeraar buiten 
het geding stelt, brengt de cassatie op de 
voorziening van de eerste verzekeraar, 
van het beschikkende gedeelte waarbij 
deze wordt veroordeeld, vernietiging me
de van het beschikkende gedeelte t.a.v. 
de tweede verzekeraar, daar dit beschik
kende gedeelte vooralsnog niet vatbaar 
is voor enig cassatieberoep vanwege een 
van de betrokken partijen en het derhal
ve geen afscheidbaar dispositief is wat 
de cassatie betreft. 

17 december 1986 516 

56. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de vrijwillig tussengekomen partij 
- Eindbeslissing op de rechtsvordering 
van een burgerlijke partij - Cassatie 
van die beslissing - Gevolg - Vernieti
ging van de niet definitieve beslissing op 
de rechtsvordering van een andere bur
gerlijke partij - Vereiste. 

Wanneer de rechter, bij wie twee bur
gerlijke rechtsvorderingen aanhangig 
zijn tegen de vrijwillig tussengekomen 
partij, beslissingen heeft gewezen waar
aan dezelfde onwettigheid kleeft, en een 
van die beslissingrm een eindbeslissing 
is, tf>r•Nijl de ander·" zulks niet is, brengt 
de inwilliging van de voorziening van de 
vrijwillig tussengekomen partij tegen de 
eerste beslissing vernietiging mede van 
de andere beslissing, ook al is de voor
ziening tegen deze beslissing vooralsnog 
niet ontvankelijk en niettegenstaande 
van die voorziening afstand wordt ge
daan, zonder erin te berusten. 

23 december 1986 554 

57. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Beslissing die 
het gevolg is van de vernietigde beslis
sing. 

Cassatie van een beslissing van de 
strafrechter op de burgerlijke rechtsvor
dering leidt tot vernietiging van een be
slissing die slechts het gevolg is van de 
vernietigde beslissing. 

23 december 1986 554 

58. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Niet beperkt 
cassatieberoep van de beklaagde - Cas
satie van de beslissing op de strafvorde
ring - Vernietiging van de definitieve 
en niet definitieve beslissingen op de te
gen de beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen. 

Cassatie, op het niet beperkte cassatie
beroep van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt vernieti
ging mede van de definitieve en niet 
definitieve beslissingen op de tegen de 

beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen die het gevolg zijn van de 
eerste beslissing, hoewel het cassatiebe
roep tegen de niet definitieve beslissin
gen vooralsnog niet ontvankelijk is. 

23 december 1986 557 

59. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Gevolgen. 

Cassatie van een punt van de beslis
sing, gewezen op de voor het strafge
recht ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, herstelt de partijen in de toestand 
waarin zij zich bevonden toen zij ver
schenen voor de rechter die de beslissing 
heeft gewezen, zonder dat de eiser, in 
wiens voordeel de cassatie is uitgespro
ken, zich nog kan beroepen op enig oor
deel, op grond waarvan de rechter de be
slissing over dat punt van de vordering 
heeft gewezen, nu die eiser door de cas
satie alle gevolgen heeft verkregen die 
dat rechtsmiddel kon doen ontstaan. 

7 januari 1987 582 

60. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlljke rechtsvorderingen - Niet be

. perkte voorziening van de beklaagde. 
Vernietiging, op de niet beperkte voor

ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt vernieti
ging mede van de definitieve en de niet 
definitieve beslissingen op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen 
die uit eerstgenoemde beslissing voort
vloeien, ook al is de voorziening tegen de 
niet definitieve beslissingen vooralsnog 
niet ontvankelijk en ook al heeft eiser 
afstand gedaan van zijn voorziening te
gen die beslissingen zonder erin te be
rusten. 

9 januari 1987 595 

61. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Verdeling 
van de aansprakelijkheid tussen de be
klaagde en de burgerlijke partij - Voor
ziening van de beklaagde - Cassatie 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering - Grenzen. 

Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid van de door de burgerlijke partij 
geleden schade heeft verdeeld tussen de 
beklaagde en de burgerlijke partij en de 
beslissing over de burgerlijke rechtsvor
dering op de voorziening van de beklaag
de wordt vernietigd, strekt deze vernieti
ging zich niet uit tot de beschikking dat 
de burgerlijke partij ten dele aansprake
lijk is voor de schade die zij heeft gele
den. 

10 februari 1987 777 
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62. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Strafvordering en burger
lijke rechtsvordering - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Cassatie van de be
slissing tot veroordeling van de beklaag
de - Burgerrechtelijk aansprakel1jke 
partij niet of niet regelmatig in cassatie 
gekomen - Beslissing waarb1j die partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de veroordeling. 

W anneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op diens cassatiebe
roep vernietigd wordt en de burgerechte
lijk aansprakelijke partij niet of althans 
niet regelmatig in cassatie is gekomen, 
heeft de beslissing waarbij die partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de veroordeling van die be
klaagde, geen reden van bestaan meer. 

24 maart 1987 969 

63. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Voorzie
ning van de beklaagde - Vernietiging 
van de eindbeslissing op de tegen be
klaagde ingestelde burgerl1jke rechtsvor
dering - Uitbreiding van de vernietiging 
tot de eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van beklaagde - Voor
waarden. 

De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt de vernietiging 
mede van de eindbeslissing op de door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, ofschoon laatstgenoemde beslissing 
waartegen hij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, niet door dezelfde onwet
tigheid is aangetast, wanneer uit de be
streden beslissing blijkt dat de feiten
rechter tussen beide beslissingen een 
zodanig verband heeft gelegd dat de 
tweede beslissing noodzakelijkerwijze af
hangt van eerstgenoemde. 

3 april1987 1014 

64. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering. 

W anneer het Hof, in het beschikkende 
gedeelte van een arrest, de bestreden be
slissing vernietigt, doet het noodzakelij
kerwijs en ongeacht de gebruikte be
woordingen uitspraak binnen de perken 
van de voorziening en, op de burgerlijke 
rechtsvordering, blijft de vernietiging 
noodzakelijkerwijs binnen de grenzen 
van de middelen op grond waarvan ze is 
uitgesproken; binnen die perken kunnen 
de partijen voor de verwijzingsrechter al
le middelen aanvoeren die zij konden 
aanvoeren voor de rechter die de vernie-

tigde beslissing heeft gewezen. (Art. 427 
Sv.) 

14 april 1987 1106 

65. - Omvang - Strafzaken Bur-
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging, 
met verwijzing, van de beslissing op de 
strafvordering, wegens de onmogelijk
heid om na te gaan of die rechtsvorde
ring al dan niet verjaard was - Vernie
tiging van de niet definitieve beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering die het 
gevolg is van de eerste, ook al is het cas
satieberoep tegen die beslissing niet ont
vankelijk. 

Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, die met verwijzing is uit
gesproken omdat het Hof niet kan na
gaan of die rechtsvordering al dan niet 
verjaard was, brengt vernietiging mee 
van de niet definitieve beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die het ge
volg is van de eerste beslissing, ook al is 
het cassatieberoep tegen die beslissing 
vooralsnog niet ontvankelijk. 

9 juni 1987 1357 

66. - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging 
van de beslissing betreffende de rechts
vordering van de burgerlijke partij tegen 
een beklaagde- Vernietiging van de be
slissing over de rechtsvordering van die 
burgerlijke part1j tegen een andere be
klaagde - Vereisten. 

Cassatie, op de voorziening van de 
burgerlijke partij, van de beslissing 
waarbij een beklaagde buiten de zaak 
wordt gesteld, brengt vernietiging mede 
van de beslissing op de rechtsvordering 
van die burgerlijke partij tegen een an
dere beklaagde, waartegen de burger
lijke partij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, wanneer de beide beslis
singen op dezelfde onwettigheid berus
ten. 

9 juni 1987 1371 

67. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Cassatie van de beslissing waar
bJj de vordering van de burgerlijke partij 
t.a. v. een beklaagde wordt afgewezen -
Vernietiging van de niet definitieve be
slissing waarbij een andere beklaagde 
wordt veroordeeld, terwijl hij buiten de 
zaak wordt gesteld voor een misdrijf -
Vereiste. 

Cassatie, op de voorziening van de 
burgerlijke partij, van de beslissing 
waarbij een beklaagde buiten de zaak 
wordt gesteld, brengt vernietiging mede 
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van de niet definitieve beslissing waarbij CASSATIEMIDDELEN 
een andere beklaagde weliswaar wordt 
veroordeeld, maar buiten de zaak gesteld 
voor een misdrijf, wanneer de rechter 
een nauw verband heeft gelegd tussen 
de beide beschikkende gedeelten; die uit
breiding van cassatie geschiedt niette
genstaande een afstand van voorziening 
die geen berusting inhoudt. 

9 juni 1987 1371 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde
ringen. 

68. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Voorziening in cassatie van 
de beklaagde en van de voor deze bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij -
Cassatie op de voorziening van de be
klaagde - Gevolg t.a. v. de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij. 

W anneer de beslissing houdende ver
oordeling van de beklaagde op de straf
vordering wordt vernietigd op diens cas
satieberoep en de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien, brengt die cassa
tie vernietiging mede van de beslissing 
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij gehouden is tot betaling van de 
geldboete en de kosten. 

23 december 1986 551 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

69. - Omvang - Tuchtzaken - Ge
neeskunde - Orde van Apothekers -
Koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 - Beslissing over de tuchtver
volging - Nietigheid van de procedure 
- Vernietiging van de beslissing en van 
aile procedurehandelingen die aan de be
slissing voorafgaan en door nietigheid 
zijn aangetast. 

Wanneer, met schending van artikel 
20, § 1, van het koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967 betreffende de Or
de der Apothekers, de provinciale raad 
heeft beslist dat voordat uitspraak werd 
gedaan over de ingestelde tuchtvervol
ging er geen aanleiding was een onder
zoek te bevelen, dan vernietigt het Hof 
de aldus uitgesproken beslissing alsmede 
de beslissingen die eraan zijn voorafge
gaan, van de oudste nietige handeling af. 

17 oktober 1986 222 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK V 
BINDENDVERKLARING 

Inleiding. - Begrip - Aard - Exceptie 
van niet-ontvankelijkheid 

HOOFDSTUK I. - Onduidelijke midde
Jen 

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

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

HOOFDSTUK III. - Gemis aan feite-
lijke grondslag 

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

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

voor eiser 
Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
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 - Zie : Cassatie, hoofdstuk 
I, afdeling 2 
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Inleiding 

BEGRIP- AARD- EXCEPTIE VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID 

1. - Belastingzaken - Begrip. 
De enkele verklaring van de eiser, tot 

staving van zijn voorziening, dat hij ver
wijst naar zijn antwoorden op de brieven 
van de provinciegouverneur over de 
handhaving van een belastingaanslag in 
een gemeentebelasting, maakt geen cas
satiemiddel uit. 

2 oktober 1986 144 

2. - Straizaken Voorlopige hechte-
nis - Beslissing van het onderzoeksge
recht - Middel afgeleid uit schending 
van art. 97 Gw. - Middel dat iaalt naar 
recht. 

Een middel afgeleid uit schending van 
art. 97 Gw., aangevoerd tot staving van 
een voorziening in cassatie tegen een be
slissing van een onderzoeksgerecht inza
ke voorlopige hechtenis, faalt naar recht. 

21 oktober 1986 238 

3. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
het Hoi noopt tot toetsing van ieitelijke 
gegevens - Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof noopt tot toetsing van feitelijke ge
gevens. 

17 november 1986 364 

4. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Conclusie voor het vonnisge
recht dat over het verzoek uitspraak 
moet doen - Middel uit schending van 
art. 97 Gw. 

Art. 97 Gw. is niet van toepassing op 
de vonnisgerechten wanneer zij in raad
kamer uitspraak doen over een verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling. 

9 december 1986 474 

5. - Ontvankelijkheid - Belastingza
ken - Middel dat het Hoi noopt tot een 
onderzoek van ieitelijke gegevens waar
toe het niet bevoegd is. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat het Hof noopt tot een onderzoek van 
feitelijke gegevens waartoe het niet be
voegd is. 

13 maart 1987 924 

6. - Strafzaken Ontvankelijkheid 
- Middel waarin kritiek wordt geoefend 
op een ieitelijke beoordeling van de iei
tenrechter. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat zich ertoe beperkt kritiek te oefenen 

op een feitelijke beoordeling van de 
rechter. (Art. 95 Gw.) 

12 mei 1987 1188 
7. - Straizaken - Ontvankelijkheid 

- Middelen voorgedragen tot staving 
van een niet ontvankelijke voorziening, 
zonder enig verband met die niet-ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk zijn de cassatiemid
delen, aangewend tot staving van een 
niet ontvankelijke voorziening, als ze 
geen verband houden met de niet-ont
vankelij kheid. 

12 mei 1987 1188 

8. - Aard van het middel - Straiza
ken - Middel gegrond op beweringen 
die tegengesproken worden door de au
thentieke vaststellingen van een vonnis 
- Geen betichting van valsheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat is 
gegrond op beweringen die worden te
gengesproken door de authentieke vast
stellingen van een vonnis, als de eiser 
dat vonnis niet van valsheid heeft be
ticht. 

27 mei 1987 1324 

9. - Aard van het middel - Straiza
ken - Middel dat het Hoi ertoe zou ver
plichten ieiten na te gaan. 

Niet ontvankelijk omdat het Hof er
door verplicht zou zijn feiten na te gaan, 
is het middel ten betoge dat de rechter 
het bestaan van het aan eiser verweten 
misdrijf niet mocht afleiden uit de ver
klaringen en vaststellingen van de door 
de politie opgemaakte processen-verbaal. 

27 mei 1987 1325 

10. - Aard - Tuchtzaken - Ontvan
kelijkheid - Middel dat het Hoi ertoe 
zou verplichten ieitelijke gegevens na te 
gaan. 

Niet ontvankelijk is het middel met 
beroep op schending van artikel 6.1 Eu
ropees Verdrag Rechten van de Mens, in 
zoverre dat artikel bepaalt dat een ieder 
recht heeft op een behandeling van de 
zaak binnen een redelijke termijn, wan
neer de vraag naar de redelijke termijn 
niet aan de feitenrechter werd onderwor
pen. 

19 juni 1987 1460 

HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

11. - Strafzaken - Ontvankelijkheid 
- Middel ten betoge dat het gezag en de 
kracht van het gewijsde zijn miskend -
Middel niettemin duidelijk. 
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Het cassatiemiddel dat is afgeleid uit 

miskenning, tegelijk, van de kracht en 
van het gezag van gewijsde, is ontvanke
lijk, met name als het nauwkeurig aan 
de bestreden beslissing verwijt dat zij de 
kracht van het gewijsde miskent. 

8 oktober 1986 159 

12. - Strafzaken - Onnauwkeurig 
middel - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waarin tegen de bestreden 
beslissing wordt aangevoerd dat niet ge
antwoord is op een conclusie, maar 
waarin niet gepreciseerd wordt op welke 
eis, weer of exceptie de beslissing het 
antwoord schuldig is gebleven. 

4 maart 1987 887 

13. - Belastingzaken - Onnauwkeu
rig middel - Begrip. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep is het middel dat een 
schending aanvoert van de artt. 1984 tot 
2010 en 1315 tot 1369 B.W. als het bij ge
brek aan enige specificatie niet mogelijk 
is te onderscheiden waardoor elk van de 
bedoelde artikelen is geschonden. 

10 april 1987 1091 

14. - Belastingzaken - Onnauwkeu
rig middel - Middel uit schending van 
art. 97 Gw. wegens niet beantwoorden 
van verweer. 

Het middel uit schending van art. 97 
Gw., wegens niet beantwoorden van een 
verweer, is niet ontvankelijk wanneer 
het niet preciseert in welke akte of con
clusie de eiser het bedoelde verweer 
heeft aangevoerd. 

10 april 1987 1091 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

15. - Belastingzaken - Ontvankelijk
heid - Vaagheid - Middel met beroep 
op miskenning van de bewijskracht van 
een beslissing van de directeur - Geen 
precisering van de bestanddelen van de 
beslissing waarvan de bewijskracht zou 
zijn miskend. 

Niet ontvankelijk wegens vaagheid is 
het middel met beroep op miskenning 
van de bewijskracht van de beslissing 
van een directeur, wanneer daarin niet 
wordt aangegeven van welke bewoordin
gen of berekeningen de bewijskracht zou 
zijn miskend. 

27 februari 1987 859 

16. - Belastingzaken - Ontvankelijk
heid - Vermelding die los staat van de 
wetsbepalingen waarvan de schending 
wordt aangevoerd. 

Niet ontvankelijk is het middel dat en
kel een schending van art. 97 G.W. aan
voert, terwijl het in werkelijkheid over 
een onwettigheid klaagt die niets te rna
ken heeft met het door die grondwette
lijke bepaling voorgeschreven vormver
eiste. 

27 februari 1987 859 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

17. - Burgerlijke zaken - Middel ge
grond op de schending van een door de 
rechter toegepaste wetsbepaling - Ver
melding van aile feitelijke gegevens. 

De enkele omstandigheid dat de rech
ter niet alle feitelijke gegevens vermeldt 
die vereist zijn voor de door hem toege
paste wetsbepaling, houdt geen scherr
ding van die bepaling in, onverminderd 
de verplichting van de rechter de conclu
sies van de partijen te beantwoorden. 

29 september 1986 132 

18. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
het onderzoek van stukken vereist -
Stukken niet overgelegd. 

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
onderzoek van stukken vereist, die niet 
aan het Hof zijn overgelegd en die even
min in het bestreden arrest zijn aange
haald. 

10 november 1986 330 

19. - 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 een schending aan
voert van een wettelijke bepaling die 
geen verband houdt met de aangevoerde 
grief. 

24 november 1986 403 

20. - Burgerlijke zaken - Middel 
waarin kritiek wordt geoefend op de mo
tivering van de bestreden beslissing -
Kritiek gegrond op artikel 1161 B. W. -
Middel waarin art. 97 Gw. wordt opgege
ven - Gevolg voor de ontvankelijkheid 
van het middel. 

Niet ontvankelijk is het middel, in zo
verre het is afgeleid uit schending van 
art. 97 Gw., waarin aan de bestreden be
slissing wordt verweten dat zij niet in
gaat op (in het Frans « rencontrer ») ei
sers conclusie « gelet op art. 1161 B.W. >>, 
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nu dat artikel geen betrekking heeft op 
het vormvoorschrift van de aangevoerde 
grondwets be paling. 

27 november 1986 423 

21. - Burgerlijke zaken - Voorzie
ning tegen twee arresten - Middel 
waarin niet wordt vermeld op welk ar
rest het kritiek oefent - Ontvankelijk
heid. 

Wanneer in burgerlijke zaken een 
voorziening tegen twee of meer arresten 
of in laatste aanleg gewezen vonnissen 
is gericht, is in de regel ontvankelijk het 
middel dat kritiek oefent op een van die 
arresten of vonnissen, zonder dat de ei
ser in elk middel afzonderlijk behoeft te 
vermelden welk arrest of vonnis dat mid
del bekritiseert. 

18 december 1986 522 

22. - Ontvankelijkheid Vereiste 
vermeldingen - Burgerlijke zaken -
Aanwijzing van een artikel van een wet 
waarvan de tekst gewijzigd is door een 
latere wet - Draagwijdte. 

Een middel dat als geschonden aan
wijst een artikel van een wet waarvan 
de tekst gewijzigd is door een latere wet, 
verwijst naar het artikel zoals het gewij
zigd is. 

10 april 1987 1043 
Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

23. - Strafzaken - Ontvankelijkheid 
- Opgave van de geschonden bepalin
gen - Geen vereiste. 

In strafzaken moet de eiser tot cassa
tie nauwkeurig opgave doen van de aan
gevoerde onwettigheid, maar niet nood
zakelijk van de wettelijke bepalingen die 
hij acht te zijn geschonden. 

8 oktober 1986 159 

24. - Gemis aan belang - Strafzaken 
- Cassatieberoep tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Middel betreffende de 
rechtspleging voor de raadkamer. 

Niet ontvankelijk bij gemis aan belang 
tot staving van een cassatieberoep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij de handhaving 
van de voorlopige hechtenis wordt bevo
len, is het middel ten betoge dat het dos
sier waarvan aan de raadsman van de 
verdachte v66r de terechtzitting van de 
raadkamer inzage is gegeven, niet voile
dig was. 

13 augustus 1987 1496 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III 
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

25. - Strafzaken - Middel dat berust 
op een feitelijke bewering - Bewering 
zonder enige steun in de bestreden be
slissing of in de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan - Gemis aan feite
lijke grondslag. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat berust op een feitelijke bewering die 
geen steun vindt in de bestreden beslis
sing of in de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan. 

17 september 1986 72 

26. - Strafzaken - Jeugbescherming 
- Middel dat kritiek oefent op een feite
lijke beoordeling van de feitenrechter -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat enkel kritiek oefent op een feitelijke 
beoordeling van de feitenrechter. (Art. 95 
Gw.) 

26 november 1986 416 

Afdeling 6. Tuchtzaken. 

Afdeling 7. Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE-

LEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

27.- Burgerlijke zaken- !v'ieuw mid
del - Middel dat kritiek oefent op een 
reden die de rechter opgeeft ter verant
woording van zijn beslissing - In begin
sel geen nieuw middel. 

In beginsel is niet nieuw het middel 
dat, zelfs indien het geen verband houdt 
met de openbare orde of met een bepa
ling van dwingend recht, kritiek oefent 
op een reden die de rechter opgeeft ter 
verantwoording van zijn beslissing. 

23 oktober 1986 268 
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28. - Burgerijke zaken - Nieuw mid
del. 

Niet nieuw is, in beginsel, het middel 
dat, ook al raakt het niet de openbare or
de, schending aanvoert van een wetsbe
paling waarvan de bestreden beslissing 
toepassing heeft gemaakt. 

26 januari 1987 660 

29. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Begrip. 

In beginsel is niet nieuw het middel 
dat, zelfs indien het geen verband houdt 
met de openbare orde of met een bepa
ling van dwingend recht, kritiek oefent 
op een reden die de rechter opgeeft ter 
verantwoording van zijn beslissing. 

19 februari 1987 817 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

30. - Dienstplicht - Nieuw middel -
Hoger beroep buiten de wettelijke ter
mijn - Overmacht. 

Dat eiser door overmacht verhinderd 
was binnen de wettelijke termijn hoger 
beroep in te stellen, kan niet voor het 
eerst in cassatie worden aangevoerd. 

8 december 1986 466 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

31. - Strafzaken - Ontvankelijkheid 
- Middel waarin voor het eerst wordt 
aangevoerd dater voor de eerste rechter 
geen talk aanwezig was. 

Het in art. 6.3, e, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens neergelegde recht 
op kosteloze bij stand van een tolk is een 
recht van verdediging waarvan de be
klaagde de miskenning door de correctio
nele rechtbank niet kan aanvoeren in 
cassatie als hij dat niet reeds heeft ge
daan voor de appelrechter. 

8 oktober 1986 156 

32. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Nieuw middel - Be-
griJl. . 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel van eiser, burgerlijke partij, 
dat niet voor de appelrechter is aange
voerd, waarover deze niet op eigen initia
tief heeft beslist en dat gegrond is op 
wettelijke bepalingen of op een alge
meen rechtsbeginsel die niet van open
bare orde of van dwingend recht zijn. 

12 december 1986 500 

33. - Nieuw middel - Strafzaken -
Voor het eerst voor het Hof aangevoerd 
middel waarbij aan het hof van assisen 
wordt verweten het woord te hebben ver-

leend aan de getroffene als burgerlijke 
partij, terwijl enkel de strafvordering 
nog aanhangig was. 

Niet ontvankelijk is het voor het eerst 
voor het Hof aangevoerde middel waarin 
aan het hof van assisen verweten wordt 
dat het woord werd verleend aan de ge
troffene als burgerlijke partij, terwijl na 
de verwijzing door het Hof van Cassatie 
enkel nog de strafvordering bij het hof 
aanhangig was. 

25 februari 1987 842 

34. - Strafzaken - Middel waarin de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechtbank wordt betwist wegens 
haar samenstelling - Middel dat voor 
het eerst voor het Hof kan worden voor
gedragen. 

Het middel waarin de onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van de recht
bank wordt betwist wegens haar samen
stelling, raakt de openbare orde en kan 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

27 februari 1987 857 

35. - Strafzaken - Hof van assisen 
- Gezworene - Zelfde identiteit als een 
andere in de zaak opgetreden persoon -
Middel gegrond OJl die identiteit - Geen 
vaststelling door de feitenrechter - Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, omdat toetsing er
van het Hof ertoe zou verplichten feite
lijke gegevens na te gaan, is het middel, 
gegrond op de niet door de feitenrechter 
vastgestelde omstandigheid dat een of 
meer gezworenen dezelfde identiteit zou
den kunnen hebben als personen die in 
de zaak opdrachten van gerechtelijke po
litie hebben vervuld of deelgenomen heb
ben aan een daad van opsporing of on
derzoek, of nog, als getuige, deskundige, 
aangever, klager of betrokken partij in 
de zaak zouden zijn opgetreden. 

4 maart 1987 883 

36. - Nieuw middel - Strafzaken -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
- Middel ten betoge dat de raadsman 
van eiser niet op de hoogte gebracht was 
van de datum van de terechtzitting. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
waarin voor de eerste maal wordt aange
voerd dat aan verdachtes raadsman de 
datum niet is medegedeeld van de te
rechtzitting van het hof van beroep be
treffende een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. 

13 augustus 1987 1498 
Afdeling 6. Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 
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HOOFDSTUK V 

GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 

37.- Gemis aan belang- Burgerlijke 
zaken - Middel afgeleid uit de misken
ning van de bewijskracht van een con
clusie - Ontvankelijkheid - Rechter 
die over het middel uitspraak heeft ge
daan zoals hij zulks had moeten doen in
dien hij de aangevoerde miskenning niet 
had begaan. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het cassatiemiddel dat is afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van de conclusie van een partij, als de 
rechter over het middel uitspraak heeft 
gedaan zoals hij zulks had moeten doen 
indien hij de aangevoerde miskenning 
niet had begaan. 

23 februari 1987 833 

38. - Ontvankelijkheid Belang -
Burgerlijke zaken - Cassatieberoep te
gen een arrest van de Raad van State 
dat de Raad bevoegd verklaart - Middel 
waarin niet wordt gesteld of aangegeven 
hoe de daarin aangevoerde grieven zou
den moeten leiden tot de beslissing dat 
de Rechterlijke Macht bevoegd is. 

Wanneer een voorziening gericht is te
gen een arrest waarbij de afdeling admi
nistratie van de Raad van State afwij
zend beschikt heeft op een declinatoire , 
exceptie die zich erop beroept dat de eis 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoorde, is niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, het middel waarin 
niet wordt gesteld of aangegeven hoe de 
daarin aangevoerde grieven zouden moe
ten leiden tot de beslissing dat de Rech
terlijke Macht bevoegd is. 

10 april 1987 1090 

39. - Gemis aan belang - Burgerlijke 
zaken - Middel zonder invloed op de 
wettigheid van de bestreden beslissing. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat, ook al was het 
gegrond, de wettigheid van de bestreden 
beslissing niet kan be!nvloeden. 

4 juni 1987 1351 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

40. - Strafzaken - Cassatieberoep te
gen het veroordelend arrest - Middel 
waazin wordt betwist dat de zaak regel
matig aanhangig is gemaakt bij het von-

nisgerecht - Onregelmatigheid die niet 
kan blijken uit de aangevoerde grief -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel dat, op grond van 
de nietigheid van de verwijzende be
schikking, betwist dat de zaak regelma-
tig bij het vonnisgerecht aanhangig is 
gemaakt, wanneer de onregelmatigheid 
van die aanhangigmaking niet uit de 
aangevoerde grief kan blijken omdat de 
verwijzende beschikking kracht van ge
wijsde heeft verkregen door de verwer
ping van het cassatieberoep tegen die be
schikking. 

17 september 1986 70 

41. - Strafzaken - Strafvordering -
E{m enkele straf voor verschillende mis
drijven - Middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft - Straf 
naar recht verantwoord door een ander 
misdrijf - Ontvankelijkheid. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, is 
niet ontvankelijk het beroep tot cassatie 
van de beslissing op de strafvordering, 
dat is gegrond op een middel dat enkel 
betrekking heeft op een van die misdrij
ven, als de uitgesproken straf naar recht 
verantwoord blijft door een ander mis
drijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

24 september 1986 105 

42. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Cassatieberoep van 
de beklaagde - Middel betreffende de 
aansprakelijkheid van een medebeklaag
de en van de voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijke - Gebrek aan belang -
Niet ontvankelijk middel. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het cassatiemiddel dat is aange
voerd tot staving van het cassatieberoep 
van een beklaagde en dat betrekking 
heeft op de beslissing over de civielrech
telijke vordering die gericht was tegen 
een medebeklaagde en de voor hem bur
gerrechtelijk aansprakelijke, terwijl voor 
de rechter tussen die partijen en de ei
ser geen geschil aanhangig was; zelfs als 
de aansprakelijkheid wordt verdeeld, 
blijft de eiser gehouden tot vergoeding 
van de gehele schade jegens de burger
lijke partij. 

21 oktober 1986 241 

43. - Gemis aan belang - Strafzaken 
- Burgerlijke rechtsvordering - Bur
gerlijke rechtsvordering die ongegrond 
maar ook niet ontvankelijk wordt ver
klaard - Middel van de burgerlijke par
tij slechts gericht tegen het niet ontvan
kelijk verklaren. 
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Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel van de burgerlijke 
partij tegen de beslissing die haar bur
gerlijke rechtsvordering ongegrond en 
ook niet ontvankelijk verklaart, dat ai
leen opkomt tegen het niet ontvankelijk 
verklaren. 

9 december 1986 471 

44. - Strafzaken Ontvankelijkheid 
- Strafvordering - Een enkele straf 
uitgesproken wegens twee misdrijven -
Middel dat enkel op een van die misdrij
ven betrekking heeft - Bestaan van het 
andere misdrijf afgeleid uit het eerste. 

Wanneer wegens twee misdrijven een 
enkele straf wordt uitgesproken en de 
rechter het bestaan van het tweede mis
drijf uit het eerste afleidt, is ontvanke
lijk het middel dat betrekking heeft op 
het eerste misdrijf. 

10 februari 1987 772 

45. - Strafzaken Ontvankelijkheid 
- Bescherming van de maatschappij
Middel afgeleid uit schending van het 
recht van verdediging - Verweer voor 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij zonder aanvoering van die 
schending. 

Niet ontvankelijk is het middel afge
leid uit miskenning van het recht van 
verdediging door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, wan
neer de eiser zich voor die commissie 
heeft verdedigd zonder die schending 
aan te voeren. 

10 februari 1987 778 

46. - Ontvankelijkheid - Gemis aan 
belang - Strafzaken - Strafvordering 
- E{m enkele straf voor verscheidene 
misdrijven - Middel dat enkel op een 
van die misdrijven betrekking heeft -
Straf naar recht verantwoord door een 
ander misdrijf. 

W anneer voor verscheidene misdrijven 
een enkele straf is uitgesproken, is niet 
ontvankelijk het beroep tot cassatie van 
de beslissing op de strafvordering, als 
het gegrond is op een middel dat enkel 
op een van de misdrijven betrekking 
heeft, terwijl de uitgesproken straf naar 
recht verantwoord blijft door een ander 
misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

11 februari 1987 780 

47. - Gemis a an belang - Strafzaken 
- Middel m.b.t. de herhaling. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat aanvoert dat her
haling ten onrechte door de rechter in 
aanmerking is genomen wanneer de uit
gesproken straf de strafmaat voor een 

eerste misdrijf niet te boven gaat en 
wanneer de veroordelende beslissing 
geen vaststelling inhoudt waaruit blijkt 
dat de rechter de strafmaat heeft be
paald op grond van de herhaling. 

19 mei 1987 1271 

48. - Gemis aan belang - Strafzaken 
- Middel afgeleid uit de afwezigheid 
van de beschuldigde bij de uitspraak van 
het veroordelend arrest en uit het feit 
dat zij niet werd ingelicht omtrent de 
mogelijkheid cassatieberoep in te stellen 
- Voorziening ingesteld binnen de wet
telijke termijn. 

Het cassatiemiddel afgeleid uit de af
wezigheid van de beschuldigde bij de uit
spraak van het veroordelend arrest en 
uit het feit dat zij niet werd ingelicht 
omtrent de mogelijkheid cassatieberoep 
in te stellen, is bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk als de beschuldigde 
binnen de wettelijke termijn cassatiebe
roep heeft ingesteld. (Art. 366 Sv.) 

19 mei 1987 1275 

49. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Voor
lopige Hechtenis - Handhaving - Mid
del volgens hetwelk de beslissing niet 
met redenen omkleed is wat de gegevens 
eigen aan de persoonlijkheid van de ver
dachte betreft - Beslissing die de gege
vens eigen aan de zaak nader omschrijft. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel waarin enkel wordt 
aangevoerd dat de gegevens eigen aan 
de persoonlijkheid van de verdachte niet 
nader omschreven zijn, wanneer de be
slissing tot handhaving van de voorlopi
ge hechtenis een nauwkeurige omschrij
ving geeft van de gegevens eigen aan de 
zaak, welke ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden opleveren die de open
bare veiligheid dermate raken dat de 
hechtenis moet worden gehandhaafd. 

10 juni 1987 1379 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI 
GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN 

BESLISSING 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

Dienstplichtzaken. 
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Afdeling 5. - Strafzaken. 

50. - Straizaken - Middel gericht te
gen een beslissing waartegen geen cas-
satieberoep is ingesteld. . 

Niet ontvankelijk is het middel dat op
komt tegen een beslissing waartegen 
geen cassatieberoep is ingesteld. 

22 oktober 1986 261 

51. - Straizaken - Middel dat op
komt tegen de daden van het voorberei
dend onderzoek. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet op de bevoegdheid, doch op de da
den van het voorbereidend onderzoek be
trekking heeft. 

22 oktober 1986 261 

52. - Straizaken - Middel zonder 
enig verband met de bestreden beslis
sing - Niet ontvankelijk middel. 

Zander enig verband met de bestreden 
beslissing en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel waarbij aan het Hof van 
Cassatie wordt verweten dat het, bij de 
verwijzing van de zaak van een recht
bank naar een andere, geen uitspraak 
heeft gedaan over bepaalde proceshande
lingen. 

19 december 1986 535 

53. - Straizaken - Voorlopige hechte
nis - Middel dat enkel betrekking heeft 
op de procedure voor de raadkamer -
Niet ontvankelijk middel. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling, op het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking van de 
raadkamer tot handhaving van de voor
lopige hechtenis, regelmatig die handha
ving heeft bevolen, is het middel dat tot 
staving van een voorziening tegen 
laatstgenoemde beslissing wordt aange
voerd, niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang als het enkel kritiek oefent op de 
regelmatigheid van de voor de raadka
mer gevoerde rechtspleging. 

19 december 1986 535 

54. - Strafzaken - Middel zonder 
verband met de bestreden beslissing -
Voorziening tegen een arrest waarbij de 
voorlopige hechtenis wordt gehandhaaid 
- Middel dat de regelmatigheid van de 
aanhouding betwist. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die enkel is ingesteld tegen 
een arrest waarbij de voorlopige hechte
nis wordt gehandhaafd, is het middel dat 
de regelmatigheid van de aanhouding be
twist. 

4 februari 1987 737 

55. - Straizaken - Middel zonder 
verband met de bestreden beslissing -
Arrest dat uitspraak doet over de hand
having van de voorlopige hechtenis -
Middel dat uitsluitend betrekking heeft 
op de regelmatigheid van het voorberei
dend onderzoek - Aard van het middel. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die is ingesteld tegen een ar
rest waarbij de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, is het middel dat 
geen betrekking heeft op de ontvanke
lijkheid van de strafvordering en op de 
bevoegdheid, maar enkel op de regelma
tigheid van het voorbereidend onder
zoek. 

4 februari 1987 737 

56. - Middel zonder verband met de 
bestreden beslissing - Strafzaken -
Voorziening enkel gericht tegen de door 
het hoi van assisen op de strafvordering 
gewezen beslissing - Middel tegen de 
op de burgerlijke rechtsvordering gewe
zen beslissing. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
tegen de door het hof van assisen op de 
burgerlijke rechtsvordering gewezen be
slissing, als de voorziening enkel tegen 
de beslissing op de strafvordering is in
gesteld. 

25 februari 1987 842 

57. - Straizaken Ontvankelijkheid 
- Hoi van assisen - Voorziening tegen 
het veroordelend arrest - Middel dat 
enkel betrekking heeit op het verwijzend 
arrest. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
wordt aangevoerd tot staving van een 
enkel tegen het veroordelend arrest van 
het hof van assisen gerichte voorziening, 
maar dat enkel betrekking heeft op het 
verwijzend arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling. 

1 april 1987 1003 

58. - Straizaken - Ontvankelijkheid 
- Middel met betrekking op de na de 
bestreden beslissing gevoerde rechtsple
ging. 

Zander verband met de bestreden be
slissing en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel ten betoge dat het aan het 
Hof toegezonden dossier niet volledig 
was. 

1 april 1987 1003 

59. - Strafzaken Ontvankelijkheid 
- Middel gericht tegen een beslissing 
waal'tegen geen voorziening is ingesteld. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
wordt aangevoerd tot staving van een 
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enkel tegen het veroordelend arrest van 
het hof van assisen gerichte voorziening, 
maar dat uitsluitend op de door de raad
kamer gewezen beschikking van gevan
genneming betrekking heeft. 

1 april 1987 1003 

Afdeling 6. 
Afdeling 7. 

Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VII 
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN - ZIE : 

CASSATIE, HOOFDSTUK I, AFDELING 2 

COLLECTIEVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

Collectieve overeenlwmst van 8 dec. 
1983, gesloten in het Aanvullend Natio
naal Paritair Comite voor de Bedienden 
- Conventioneel brugpensioen - Be
drijven geconfronteerd met economische 
moeilijkheden - Begrip. 

Uit de opzet van de collectieve arbeids
overeenkomsten gesloten op 19 dec. 1974 
in de Nationale Arbeidsraad (overeen
komst nr. 17), en op 8 dec. 1983 in het 
Aanvullend Nationaal Paritair Comite 
voor de Bedienden, respectievelijk ver
bindend verklaard bij K.B. van 16 jan. 
1975 en van 19 april 1984, enerzijds, en 
uit de samenlezing van de Franse en Ne
derlandse tekst van art. 2 van de tweede 
overeenkomst, anderzijds, blijkt dat in 
die bepaling de bedrijven bedoeld zijn 
die wegens economische moeilijkheden 
hun personeel moeten verminderen of 
afdanken. 

23 maart 1987 961 

D 

DAGVAARDING 
1. - Burgerlijke zaken - Termijn -

Nietigheid t.a. v. een gedagvaarde partij 
- Gevolg t.a. v. de andere partijen. 

Wanneer verscheidene partijen bij het
zelfde exploot worden gedagvaard, volgt 
uit de enkele omstandigheid dat de ter
mijn van dagvaarding ten aanzien van 
een van hen niet werd nageleefd, niet 
noodzakelijk dat de dagvaarding ook ten 
aanzien van de andere partijen nietig is. 
(Art. 710 Ger.W.) 

2 februari 1987 716 

2. - Strafzaken - Geldigheid van de 
dagvaarding ~ Toepasselijke bepalingen 
en regels. 

In strafzaken wordt de dagvaarding 
niet geregeld bij art. 702 Ger.W., maar 
bij de artt. 145, 182, 184 en 211 Sv., welke 
geen nietigheidsbepaling inhouden; nie
tigheid ervan kan derhalve slechts wor
den uitgesproken wanneer een essentieel 
bestanddeel van die akte ontbreekt of 
wanneer is bewezen dat het recht van 
verdediging door die onregelmatigheid is 
miskend; een verkeerde opgave van de 
woonplaats van de beklaagde heeft niet 
de nietigheid van de dagvaarding tot ge
volg, wanneer het afschrift van het ex
ploot de dag zelf aan de betrokkene is 
afgegeven en het recht van verdediging 
aldus niet is miskend. 

17 maart 1987 938 

3. - Strafzaken - Geldigheid van de 
dagvaarding - Toepasselijke wettelijke 
bepalingen en regels. 

In strafzaken wordt de dagvaarding 
beheerst door de artt. 145, 182, 184 en 
211 Sv., welke geen nietigheidsbepaling 
inhouden; nietigheid van zodanige dag
vaarding kan derhalve slechts worden 
uitgesproken wanneer een essentieel be
standdeel van die akte ontbreekt of wan
neer is bewezen dat het recht van verde
diging door die onregelmatigheid werd 
miskend. 

26 mei 1987 1316 

DERDENVERZET 
Gericht tegen de beslissing waarbij de 

rechter, op eenzijdig verzoekschrift, aan 
een schuldeiser toestaat bewarend be
slag te leggen op bepaalde roerende goe
deren van zijn schuldenaar - Derden
verzet van een persoon die niet is 
tussengekomen in de rechtspleging op 
eenzijdig verzoekschrift en die beweert 
door de beslissing te zijn benadeeld 
Vereiste aile partijen te dagvaarden 
Begrip. 

De eiser op derdenverzet die niet is 
tussengekomen in een rechtspleging op 
eenzijdig verzoekschrift ingevolge welke 
door de rechter aan een schuldeiser 
werd toegestaan bewarend beslag te leg
gen op bepaalde goederen van zijn schul
denaar, en die beweert door die beslis
sing in zijn rechten te zijn benadeeld, is 
niet gehouden de beslagene te dagvaar
den indien deze niet in het geding is ge
weest tijdens de rechtspleging op eenzij
dig verzoekschrift. (Artt. 1025, 1033, 1034, 
1122, 1125 en 1419 Ger.W.) 

24 april 1987 1126 
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DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Strafzaken - Deskundigenver

slag - Bewijswaarde - Beoordeling 
door de feitenrechter. 

De rechter beoordeelt op onaantastba
re wijze, in feite, de bewijswaarde van 
een deskundigenverslag, mits hij de be
wijskracht van dat verslag niet miskent. 

11 maart 1987 912 

2. - Strafzaken - Deskundigenver
slag - Bewijswaarde - Beoordeling 
door de feitenrechter. 

In strafzaken beoordeelt de feitenrech
ter onaantastbaar, in feite, de bewijs
waarde van een deskundigenverslag, 
mits hij de bewijskracht van dat verslag · 
niet miskent. 

17 maart 1987 942 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
1. - Diefstal - Wegneming - Begrip. 
Wegnemen in de zin van artikelen 461 

en 464 Sw. betekent een zaak die aan 
een ander toebehoort, in bezit nemen te
gen de wil in van de eigenaar. 

3 april 1987 1016 

2. - Bedrieglijk apzet - Begrip. 
Het in de zin van artikelen 461, eerste 

lid, en 464 Sw. vereiste bedrieglijk opzet 
bestaat zodra degene die een zaak tegen 
de wil in van de eigenaar wegneemt, het 
voornemen heeft ze niet terug te geven 
en er " animo domini , over beschikte. 

3 april 1987 1016 

DIENSTPLICHT 

HOOFDSTUK I. - Uitstel en vrijlating 
van dienst op marele grond 

HOOFDSTUK II. - Vrijstelling en voar
lapige afkeuring ap Jichamelijke 
grand 

HOOFDSTUK III. - Militierechtscollege 
Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegd

heid - Rechtspleging. 
Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstweigering ap 
grand van gewetensbezwaar 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 

MORELE GROND 

1. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grond - Kostwinner - In aan
merking te nemen inkamen - Inkom
sten van het lopende jaar - Inkamsten 
Jager dan het wettelijk maximum. 

Om uitstel of vrijlating van dienst als 
kostwinner te verkrijgen, op grond van 
de vermoedelijke inkomsten van het lo
pende jaar, moeten die inkomsten lager 
zijn dan het voor de aanvrager geldende 
maximum. (Art. 10, § 1, 1°, zesde lid, 
Dienstplichtwet.) 

15 september 1986 54 

2. - Uitstel op marele grond - In het 
buitenland verblijvende dienstplichtige. 

De dienstplichtige, die in het buiten
land verblijft, kan enkel uitstel genieten 
als hij behoort tot of is ingedeeld bij een 
lichting genoemd naar een der jaren 
waarin hij de leeftijd van negentien tot 
drieentwintig jaar bereikt. (Art. 10, § 1, 
8°, dienstplichtwetten.) 

26 januari 1987 664 

3. - Uitstel op morele grand -
Dienstplichtige van ten haogste dertig 
jaar oud - In het buitenland verblijven
de dienstplichtige. 

Indien hij meer dan drieentwintig jaar 
oud is kan de dienstplichtige, die in het 
buitenland verblijft, enkel uitstel genie
ten tot de leeftijd van ten hoogste dertig 
jaar, als hij werkelijk en gewoonlijk ver
blijf houdt buiten Europa. (Art. 10, § 4, 
5°, dienstplichtwetten.) 

26 januari 1987 664 

4. - Uitstel op morele grand -
Dienstplichtige zonder recht op de eerste 
vijf uitstellen - In het buitenland ver
blijvende dienstplichtige. 

De dienstplichtige, die in het buiten
land verblijft en die wegens zijn leeftijd 
geen recht meer heeft op de eerste vijf 
uitstellen, kan slechts worden vrijgelaten 
van dienst als hij, na de leeftijd van ten 
minste achttien jaar, zijn werkelijke en 
gewone verblijfplaats buiten Europa 
heeft. (Art. 12, § 1, 1°, dienstplichtwet
ten.) 

26 januari 1987 664 

5. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
marele grand - Kastwinner - In aan
merking te nemen inkomsten - Inkam
sten van het lopend jaar - Begrip. 

Om te beslissen over een aanvraag om 
uitstel of vrijlating als kostwinner wordt 
voor de vaststelling van de in aanmer-
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king te nemen inkomsten onder lopend 
jaar verstaan het jaar waarin de aan
vraag tijdig wordt ingediend. (Art. 10, § 1, 
1°, zesde lid, Dienstplichtwet.) 

2 februari 1987 723 

6. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Kostwinner van het ge
zin - In aanmerking te nemen inkomen 
- Kinderbijslag. 

Het inkomen dat in aanmerking komt 
om te oordelen of een diensplichtige uit
stel of vrijlating van dienst kan bekomen 
als kostwinner van vader en moeder, 
omvat o.m. de door dezen ontvangen kin
derbijslag. (Art. 10, § 1, 1°, derde lid, 
Dienstplichtwet.) 

2 maart 1987 880 

7. - Vrijlating van dienst op morele 
grand - Broederdienst - Lid van het 
gezin dat de hoedanigheid bezit van ver
zetslid, krijgsgevangene, politiek gevan
gene of gedeporteerde - Begrip. 

In de zin van art. 12, § 1, 5°bis, derde 
lid, c, Dienstplichtwet, dat bepaalt dat 
voor vrijlating op morele grand de voor
keur wordt gegeven aan de ingeschreve
nen wier gezin ten minste een lid telt 
dat de hoedanigheid bezit van verzetslid, 
krijgsgevangene, politiek gevangene of 
gedeporteerde, moet die hoedanigheid 
zijn aangetoond door het bezit van het 
desbetreffend statuut. 

23 maart 1987 964 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 

HOOFDSTUK III 
MILITIERECHTSCOLLEGE 

Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegd
heid - Rechtspleging. 

8. - Militiegerechten - Voornraarden 
van art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet voor 
het verlenen van uitstel of vrijlating van 
dienst niet vervuld - Geen verwijzing 
door de militieraad naar de Hoge Militie
raad wegens speciale omstandigheden -
Bevoegdheid van de Hoge Militieraad. 

Wanneer de militieraad, die vaststelt 
dat uitstel of vrijlating van dienst we
gens kostwinnerschap niet kan worden 
verleend, omdat de voorwaarden vermeld 
in art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet niet 
vervuld zijn, de aanvraag heeft afgewe
zen zonder de zaak wegens speciale om
standigheden die voor inwilliging van de 
aanvraag pleiten, aan de Hoge Militie
raad voor te leggen, vermag de Hoge Mi
litieraad niet over het bestaan van der
gelijke omstandigheden uitspraak te 

doen, ook al heeft de militieraad het des
betreffende verzoek van de dienstplich
tige daartoe slechts impliciet verworpen. 
(Artt. 28, § 4, en 37, § 3, Dienstplichtwet.) 

15 september 1986 54 

9. - Herkeuringsraad - Beslissing na 
inobservatiestelling - Nieuwe verschij
ning nodeloos geacht - Gewijzigde 
samenstelling van de raad. 

De herkeuringsraad kan na de inob
servatiestelling van de dienstplichtige 
slechts beslissen dat een nieuwe ver
schijning nodeloos is, indien de raad is 
samengesteld uit dezelfde leden als dege
nen voor wie de dienstplichtige reeds is 
verschenen. (Art. 45, § 3, Dienstplicht
wet.) 

10 november 1986 338 

10. - Militierechtscolleges Militie-
raad - Rechtsmiddelen - Intrekking. 

Van een beslissing van de militieraad 
kan geen intrekking worden gevraagd. 

8 december 1986 466 

Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK I 
DIENSTWEIGERING OP GROND VAN GE

WETENSBEZW AAR 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
1. - Strafvordering - Burgerlijke 

rechtsvordering tot betaling van opeisba
re rechten - Vrijspraak op de strafvor
dering - Beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering. 

Inzake douane en accijnzen moet de 
strafrechter, wanneer hij de beklaagde 
vrijspreekt, niettemin uitspraak doen op 
de burgerlijke rechtsvordering tot beta
ling van opeisbare rechten, die terzelfder 
tijd als de strafvordering bij hem aan
hangig is gemaakt. (Art. 283 K.B. 18 juli 
1977 houdende coi:irdinatie van de alge
mene bepalingen inzake douane en ac
cijnzen.) (Impliciet.) 

9 september 1986 34 

2. - Burgerlijke rechtsvordering tot 
betaling van opeisbare rechten - E.E.G.
verordening nr. 222/77 van 13 december 
1976 betreffende communautair douane
vervoer, art. 36.1 - Draagwijdte. 

Art. 36.1 van de E.E.G.-verordening nr. 
222177 van de Raad van 13 december 
1976 bepaalt dat, wanneer wordt vastge
steld dat bij communautair douanever
voer in een bepaalde Lid-Staat een over-
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treding of onregelmatigheid is begaan, 
de actie tot invordering van opeisbare 
rechten en andere heffingen - onver
minderd eventuele strafvervolging -
door deze Lid-Staat wordt ingesteld vol
gens zijn wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen. De strafrechter die 
vaststelt dat bij zodanig vervoer, waar
voor in Belgie een Tl-aangifte werd ge
daan overeenkomstig art. 12 van ge
noemde verordening, een overtreding of 
onregelmatigheid is begaan in Neder
land, verantwoordt naar recht zijn beslis
sing dat de Belgische Staat niet bevoegd 
is om de actie tot invordering van de 
deswege opeisbare rechten en andere 
heffingen in te stellen. 

9 september 1986 34 

DRONKENSCHAP 
Herhaling - Vereisten. 
Een veroordeling wegens een overtre

ding van art. 35 Wegverkeerswet, die val
gens art. 36 van die wet in staat van her
haling is begaan, kan slechts als grand
slag dienen voor een veroordeling we
gens een feit van openbare dronken
schap, gepleegd in staat van nieuwe 
herhaling, volgens art. 1, § 1, besluitwet 
14 nov. 1939, indien het feit van de voor
gaande veroordeling binnen een jaar na 
de eerste veroordeling werd gepleegd. 

19 mei 1987 1272 

DWANGSOM 
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vordering - Art. 1385bis Ger. W. - Toe
passelijkheid van die wetsbepaling. 

Art. 1385bis Ger.W. luidens hetwelk de 
rechter op vordering van een der partij
en de wederpartij kan veroordelen tot 
betaling van een geldsom, dwangsom ge
naamd, voor het geval dat aan de hoofd
veroordeling niet wordt voldaan, kan 
worden toegepast door het strafgerecht 
dat uitspraak doet op de burgerlijke 
rechtsvordering, om de vergoeding van 
de schade ten gevolge van een misdrijf 
te waarborgen. 

28 april 1987 1135 

2. - Verschuldigdheid Tenuitvoer-
legging - Grondslag. 

De verschuldigdheid van. een dwang
som vindt haar gronds!ag in de rechter
lijke uitspraak waarbij zij is opgelegd; 
op grond van die uitspraak is, wanneer 

na de betekening ervan aan de in de uit
spraak aangegeven voorwaarden niet 
wordt voldaan, de dwangsom ten voile 
verschuldigd en kan zij zonder nieuwe 
rechterlijke uitspraak worden ten uitvoer 
gelegd. (Art. 1385quater Ger.W.) 

26 juni 1987 1480 

3. - Tenuitvoerlegging - Voorwaar
den - Beoordeling - Beslagrechter -
Bevoegdheid. 

In geval van zwarigheden bij de ten
uitvoerlegging van een vonnis dat een 
veroordeling tot een dwangsom inhoudt, 
staat het aan de beslagrechter, op grond 
van art. 1498 Ger.W., te bepalen of de 
voorwaarden waarbij de dwangsom ver
schuldigd is, al dan niet vervuld zijn. 

26 juni 1987 1480 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK Ill. Gevolgen t.a. v. de 
person en 

HOOFDSTUK IV. 
goederen 

Gevolgen t.a. v. de 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

1. - Gronden van echtscheiding 
Overspel - Beledigend kenmerk. 

Overspel is enkel dan een grond tot 
echtscheiding wanneer het beledigend is; 
de feitenrechter vermag te oordelen dat, 
bij gebreke van daarmee strijdige om
standigheden, het overspel beledigend is. 
(Art. 229 B.W.) 

4 september 1986 23 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

2. - Hoger beroep tegen een vonnis 
waarbij de echtscheiding wordt toege
staan - Hoger beroep - Verval - Be
perking. 

De bepaling van art. 1273 Ger.W., 
krachtens welke hoger beroep, op straffe 
van verval, moet ter kennis worden ge
bracht van de griffier van de rechtbank 
die de bestreden beschikking heeft gewe
zen, is enkel van toepassing op de be-
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schikking waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan. 

HOOFDSTUK III 
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

4 september 1986 21 

3. - Echtscheiding - Bijzondere re
gels - Wet 2 dec. 1982 - Werking van 
de wet in de tijd - Draagwijdte. 

Noch art. 2 B.W., noch het algemeen 
rechtsbeginsel luidens hetwelk wetten 
geen terugwerkende kracht hebben, 
noch art. 1 wet 1 juli 1974, als gewijzigd 
bij art. 1 wet 2 dec. 1982, worden ge
schonden door het arrest dat beslist dat 
art. 232, eerste lid, B.W., gewijzigd bij de 
wet van 2 dec. 1982, van toepassing is op 
de gevolgen van een minstens vijfj arige 
feitelijke scheiding van echtgenoten, die 
bestond onder de gelding van de oude 
wet en die heeft voortgeduurd na de in
werkingtreding van de nieuwe wet. 

19 februari 1987 806 

4.- Echtscheidingsprocedure- Voor
Jopige maatregelen - Art. 221, eerste lid, 
B. W. en art. 1280 Ger. W. - Inkomsten 
en fasten van partijen - Begrip. 

De rechter, die in de loop van de echt
scheidingsprocedure in kort geding uit
spraak doet over d<) voorlopige maatrege
len, moet, inzondnheid voor de toepas
sing van de artt. 221, eerste lid, B.W. en 
1280 Ger.W., alle aanwijzingen verzame
len die hem in staat kunnen stellen de 
inkomsten en lasten van de partijen te 
bepalen, met name gelet op hun leeftijd 
en hun gezondheidstoestand. 

19 februari 1987 812 

5. - Echtscheidingsprocedure - Voor
lopige maatregelen - Maatregelen be
treffende een kind - Geschil over de af
stamming van dat kind - Respectieve 
bevoegdheid van de rechtbank van eer
ste aanleg en van de voorzitter van die 
rechtbank, rechtsprekend in kart geding. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die overeenkomstig art. 
1280 Ger.W. in kort geding kennis neemt 
van een vordering tot het verkrijgen van 
voorlopige maatregelen inzake, met na
me, een kind, en die vaststelt dat de af
stamming van dat kind wordt betwist, 
kan op grond dat die betwisting in de 
loop van de bij hem aanhangig gemaak
te vordering is opgeworpen, geen uit
spraak doen over de afstamming zonder 
inbreuk te maken op de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg, die, in
gevolge artikel 569, 1°, van hetzelfde wet
hoek, aileen bevoegd is om kennis te ne
men van de geschillen betreffende de 
staat van de personen. 

21 mei 1987 1289 

6. - Uitkering na echtscheiding 
Echtscheiding op grand van feitelijke 
scheiding van meer dan vijf jaar - Uit
kering tot levensonderhoud eventueel te 
betalen door de echtgenoot die de echt
scheiding verkrijgt aan de andere echt
genoot - Uitkering die een derde ge
deelte van de inkomsten van de schulde
naar mag te boven gaan - B. W., art. 
307bis - Grand. 

De uitkering tot lev~nsonderhoud, 
eventueel te betalen door de echtgenoot 
die de echtscheiding verkrijgt op grond 
van feitelijke scheiding van meer dan 
vijf jaar, aan de andere echtgenoot, mag 
een derde gedeelte van de inkomsten 
van de schuldenaar te hoven gaan omdat 
de uitkeringsgerechtigde tot echtschei
ding wordt gedwongen. (Artt. 232, eerste 
lid, 301, 306, 307 bis B.W.) 

20 maart 1987 957 

7.- Gevolgen t.a.v. personen- Uitke
ring na echtscheiding - Echtscheiding 
op grand van bepaalde feiten - Vonnis 
dat de echtscheiding toestaat, enen• 1jds 
op verzoek van de ene echtgenooi op 
grand van feitelijke scheiding van meer 
dan vijf jaar, anderzijds op verzoek van 
de andere echtgenoot op grand van over
spel - Beschikkend gedeelte van het 
vonnis overgeschreven in de registers 
van de burgerlijke stand op het enkel 
verzoek van de laatstbedoelde echtge
noot - Bedrag van de eventuele uitke
ring. 

Wanneer een vonnis de echtscheiding 
heeft toegestaan, enerzijds, op verzoek 
van de ene echtgenoot op grond van fei
telijke scheiding van meer dan vijf jaar, 
anderzijds op verzoek van de andere 
echtgenoot op grond van art. 229 B.W., 
en aileen de laatstbedoelde echtgenoot 
het vonnis, met betrekking tot zijn eis 
tot echtscheiding, heeft doen overschrij
ven in de registers van de burgerlijke 
stand, mag de hem eventueel toekomen
de uitkering niet hager zijn dan een der
de van de inkomsten van de tot uitke
ring gehouden echtgenoot. (Artt. 229, 232, 
eerste lid, 301, §§ 1 en 4, 306 en 307bis 
B.W.) 

20 maart 1987 957 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDERCN 

8. - Ech'tscheiding op grand van be
paalde feiten - Gevolgen t.a. v. de goede
ren - Uitkering na echtscheiding -
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Maximumbedrag vastgesteld op een 
derde van de inkomsten van de tot uitke
ring gehouden echtgenoot - Begrip. 

De na echtscheiding verschuldigde uit
kering is beperkt tot een derde van de 
bedragen waarover de tot uitkering ge
houden echtgenoot werkelijk beschikt na 
betaling van de door de fiscale en sociale 
wetten opgelegde lasten. (Art. 301, § 4, 
B.W.) 

11 juni 1987 1397 

E 

EED 
G1iffiebeambte aan wie opdracht is ge

geven om het ambt van klerk-grifi'ier te 
vervullen - Eed. 

Wanneer aan een griffiebeambte op
dracht is gegeven om het ambt van grif
fier te vervullen, mag hij de daaraan ver
bonden gerechtelijke ambtsverrichtingen 
niet vervullen alvorens in handen van de 
eerste voorzitter van het hof of de voor
zitter van de rechtbank de bij art. 2 deer. 
20 juli 1831 voorgeschreven eed te heb
ben afgelegd, ook al heeft hij die eed 
vroeger al afgelegd bij zijn indiensttre
ding als griffiebeambte. (Artt. 288, vijfde 
lid, 289, 290, 328, inz. vierde lid, 330 en 
377, § 1, Ger.W.; art. 51, eerste lid, K.B. 
30 mei 1970 betreffende het statuut van 
de griffiers der Rechterlijke Orde, van 
het personeel der griffies, van hoven en 
rechtbanken en van het personeel der 
parketten.) 

21 januari 1987 635 

EIGENDOM 
1. - Medeeigendom - Art. 577bis 

B. W: - Voorwerp. 
Art. 577 bis B.W. regelt uitsluitend de 

verhoudingen tussen onverdeelde eige
naars onderling en niet die met derden. 

10 oktober 1986 171 

2. - Roerende eigendom - Vordering 
tot teruggave - Bewijsmiddel. 

De erfgenaam die teruggave vordert 
van roerende goederen, die volgens hem 
tot de nalatenschap van zijn rechtsvoor
ganger behoren en die zich in handen 
bevinden van een medeerfgenaam die de 

eigenaar ervan beweert te zijn, kan het 
bewijs van het recht van eigendom op 
die goederen leveren door alle middelen 
rechtens, wanneer de medeerfgenaam, 
houder van die goederen, zich niet op 
een ondubbelzinnig bezit kan beroepen. 

4 december 1986 448 

ERFENISSEN 
Inbreng - Art. 829 B. W: - Bewijs. 
Het bewijs van de inbreng in een nala

tenschap kan door alle middelen rech
tens worden geleverd. 

6 november 1986 323 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschil
Jen 

HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. -Art. 177 E.EG.-Verdrag- Vraag 
om uitlegging van een bepaling van het 
Verdrag - Uitlegging noodzakelijk om 
een uitspraak van het Hof mogelijk te 
maken. 

Wanneer de uitlegging van een bepa
ling van het E.E.G.-Verdrag voor het Hof 
van Cassatie noodzakelijk is om arrest 
te wijzen, wendt het Hof zich, in <le re
gel, tot het Hof van Justitie om, bij wijze 
van prejudiciiHe beslissing, uitspraak te 
doen. (Artt. 177 E.E.G.-Verdrag). 

4 mei 1987 1151 

HOOFDSTUK II 
VERDRAGSBEPALINGEN 

2. - Douane en accijnzen - Burger
Iijke rechtsvordering tot betaling van 
opeisbare rechten - E.E.G.-verordening 
nr. 222/77 van 13 december 1976 betref
fende communautair douanevervoer, art. 
36.1 - Draagwijdte. 

Art. 36.1 van de E.E.G.-verordening nr. 
222/77 van de Raad van 13 december 
1976 bepaalt dat, wanneer wordt vastge
steld dat bij communautair douanever
voer in een bepaalde Lid-Staat een over
treding of onregelmatigheid is begaan, 
de actie tot invordering van opeisbare 
rechten en andere heffingen - onver
minderd eventuele strafvervolging -
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door deze Lid-Staat wordt ingesteld val
gens zijn wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen. De strafrechter die 
vaststelt dat bij zodanig vervoer, waar
voor in Belgie een T1-aangifte werd ge
daan overeenkomstig art. 12 van ge
noemde verordening, een overtreding of 
onregelmatigheid is begaan in Neder
land, verantwoordt naar recht zijn beslis
sing dat de Belgische Staat niet bevoegd 
is om de actie tot invordering van de 
deswege opeisbare rechten en andere 
heffingen in te stellen. 

9 september 1986 34 

3. - Executieverdrag, art. 33, tweede 
lid - Voorgeschreven woonplaatskeuze 
- Vereisten - Modaliteiten, 

De in art. 33, eerste lid, Executiever
drag voorgeschreven woonplaatskeuze 
dient te geschieden overeenkomstig de 
vereisten van de wet van de aangezochte 
staat en, indien die wet zwijgt over het 
tijdstip waarop die formaliteit moet wor
den vervuld, uiterlijk bij de betekening 
van de beslissing houdende verlof tot 
tenuitvoerlegging. 

24 oktober 1986 270 

4.- E.E.G.-Verdrag, art. 30- Kwanti
tatieve beperkingen - Maatregelen van 
gelijke werking - Afschaffing - Toe
passingsgebied. 

De bepalingen van art. 30 E.E.G.-Ver
drag, inzake de afschaffing van kwanti
tatieve beperkingen en aile maatregelen 
van gelijke werking, gelden slechts voor 
produkten van oorsprong uit de Gemeen
schap en voor produkten welke, onge
acht hun oorsprong, in een der Lid-Sta
ten in het vrije verkeer zijn gebracht. 
(Artt. 9, lid 2, 10, lid 1, en 30 van het Ver
drag.) 

6 februari 1987 750 

5. - Executieverdrag, art. 17 - Door 
partijen aangewezen bevoegde rechter -
Vereiste van een schriftelijke overeen
komst of van een schriftelijk bevestigde 
mondelinge overeenkomst - Draagwijd
te. 

Wanneer een schriftelijke overeenkom
st, die een forumclausule bevat en be
paalt dat zij enkel schriftelijk kan wor
den verlengd, verstreken is, doch verder 
tot juridische grondslag dient voor de 
voortgezette contractuele relatie tussen 
de partijen, voldoet de forumclausule 
nog aan de in art. 17 van het Executie
verdrag gestelde vormvereisten, indien 
volgens het toepasselijke contractenrecht 
de partijen de oorspronkelijke overeen-

komst toch rechtsgeldig konden verlen
gen zonder de schriftelijke vorm in acht 
te nemen of, zo niet, indien een der par
tijen de clausule of het geheel van stil
zwijgend overgenomen bepalingen waar
van zij dee! uitmaakt, schriftelijk heeft 
bevestigd, zonder dat de andere partij 
die deze bevestiging heeft ontvangen, 
zich daartegen heeft verzet. 

20 februari 1987 821 

EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER 

Betekening - Geldigheidsvoorwaarden. 
Niet ontvankelijk is de voorziening in 

cassatie waarvan geen rechtsgeldig ex
ploot van betekening voorligt, onder 
meer wanneer het stuk inhoudende een 
beweerde betekening, niet ondertekend 
werd door een gerechtsdeurwaarder. 

10 april 1987 1091 

F 

FABRIEKS- EN HANDELSMER
KEN 

1. - Strafzaken - Strafvordering -
Handelspraktijkenwet, artt. 54, 55, littera 
i, 56 en 61 - Wet 1 april1879 betreffen
de de fabrieks- en handelsmerken - Da
den van namaking die strijdig zijn met 
de eerlijke gebruiken op handelsgebied 
en verboden zijn bij art. 54 Handelsprak
tijkenwet, doch onder toepassing vallen 
van de wet van 1 april 1879 - Gevolg. 

Daden van namaking die strijdig zijn 
met de eerlijke gebruiken op handelsge
bied en verboden zijn bij art. 54 Han
delspraktijkenwet, doch onder toepas
sing vallen van de wet 1 april 1879 
betreffende de fabrieks- en handelsmer
ken, kunnen niet op grand van art. 61 
Handelspraktijkenwet bestraft worden. 
(Artt. 54, 55, littera i, 56 en 61 Handels
praktijkenwet.) 

18 november 1986 370 

2. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van de wet van 1 april 1879 
op de fabrieks- en handelsmerken - Uit
oefening van de strafvordering - Voor
waarde. 
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De uitoefening van de strafvordering 
wegens overtreding van de wet van 
1 april 187g betreffende de fabrieks- en 
handelsmerken is afhankelijk van een 
klacht van de benadeelde partij. (Art. 14 
wet 1 april 187g.) 

18 november 1g86 370 

3. - Strafzaken - Strafvordering -
Burgerlijke rechtsvordering - Overtre
ding van de wet van 1 april 1879 op de 
fabrieks- en handelsmerken - Klacht 
van de benadeelde partij vereist - Be
nadeelde partij - Begrip. 

De benadeelde partij, in de zin van 
art. 14 wet 1 april187g betreffende de fa
brieks- en handelsmerken, wier klacht 
vereist is voor het uitoefenen van de 
strafvordering op grond van die wet en 
derhalve voor het deswege instellen van 
de burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter, behoeft niet te voldoen aan 
de in art. 12A van de Eenvormige Bene
luxwet op de warenmerken gestelde 
voorwaarde dat zij het als merk be
schouwd teken moet hebben gedepo
neerd, en zo nodig, de inschrijving ervan 
moet hebben doen vernieuwen. 

18 november 1g86 370 

4. - Art. 13, A, 1°, Benelux-Merkenwet 
- Gebruik van merk voor waren -
Vraag om uitlegging aan het Benelux
Gerechtshof. 

Wanneer een vraag van uitlegging van 
art. 13, A, 1°, Benelux-Merkenwet voor 
het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, 
met name de vraag of die bepaling toe
passelijk is op het gebruik van een merk 
als handelsbenaming en niet voor waren, 
moet het Hof, in de regel, de zaak bij 
het Benelux-Gerechtshof aanhangig rna
ken. 

13 maart 1g87 g22 

FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GE-
RECHTELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten 

HOOFD.STUK II. - Bevoegdheid (rechts
plegmg tot benoeming curator) 

HOOFDSTUK III. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK IV. - Gevolgen voor per
sonen en verbintenissen 

HOOFDSTUK V. - Bevoorrechte en hy
pothecaire schuldeisers 

HOOFDSTUK VI. - Gerechtelijk ak
koord 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP - VEREISTEN 

1. - Mededeling aan het openbaar mi
nisterie - Vorderingen inzake faillisse
ment- Begrip. 

De vorderingen bedoeld in art. 764, go, 
Ger.W. zijn die welke uit het faillisse
ment ontstaan zijn en de toepassing im
pliceren van regels die eigen zijn aan 
het faillissementsrecht. 

21 november 1986 394 

HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHEID (RECHTPLEGING TOT BE

NOEMING CURATOR) 

2. - Geschil betreffende de bevoegd
heid van de curator tot verkoop van de 
onroerende goederen van de gefailleerde 
- Mededeling aan het openbaar ministe
rie. 

De vordering betreffende de bevoegd
heid van de curator met betrekking tot 
de verkoop van de onroerende goederen 
van de gefailleerde wordt, op straffe van 
nietigheid, aan het openbaar ministerie 
medegedeeld. (Art. 764, go, Ger.W.) 

21 november 1g86 3g4 

HOOFDSTUK III 
RECHTSPLEGING 

3. - Wederkerige overeenkomst - Ex
ceptie van niet-uitvoering - Tegenwer
pelijkheid - Faillissement van een van 
de partijen. 

De faillietverklaring van een der par
tijen staat de toepassing van de exceptie 
van niet-uitvoering inzake wederkerige 
overeenkomsten niet in de weg. 

12 september 1986 43 

4. - Prodecure - Faillietverklaring 
op verzoek van een schuldeiser - Recht 
van verdediging van de schuldenaar. 

Een schuldenaar kan op verzoek van 
een schuldeiser niet failliet worden ver
klaard zonder vooraf in de gelegenheid 
te zijn gesteld zich tegen het verzoek tot 
faillietverklaring te verweren. 

6 februari 1987 755 
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5. - Rechtspleging - Hoger beroep -

Term1jn. 
De termijn om hoger beroep in te stel

len tegen een vonnis gewezen ter zake 
van faillissement bedraagt vijftien da
gen, te rekenen van de betekening er
van. (Art. 465 Kh. [wet van 18 april 
1865].) 

19 maart 1987 951 

6. - Betwisting over de opname, in 
het bevoorrecht passief van het faillisse
ment, van een schuldvordering waarvan 
het bestaan noch de hoegrootheid wordt 
betwist - Materiele bevoegdheid. 

De betwisting nopens de opname in 
het bevoorrecht passief van het faillisse
ment, van een schuldvordering waarvan 
het bestaan noch de hoegrootheid wordt 
betwist, behoort tot het bijzonder recht 
dat het stelsel van het faillissement be
heerst; alleen de rechtbank van.koophan
del is bevoegd om over die betwisting 
uitspraak te doen (Art. 574, 2° Ger.W.; 
art. 547 Kh. [wet 18 april 1851].) 

19 maart 1987 951 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

7. - Overeenkomst - Wederkerige 
overeenkomst - Exceptie van niet-uit
voering- Retentierecht- Tegenwerpe
Jijkheid. 

Het retentierecht kan worden tegenge
worpen aan de curator in het faillisse
ment van de wederpartij. 

12 september 1986 43 

HOOFDSTUK V 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

FEITEUJKHEDEN EN LICHTE 
GEWELDDADEN 

Art. 563, :J>, Sw. - Begrip. 
Om onder art. 563, 3°, Sw. te vallen 

mag een feitelijkheid of een lichte ge
welddaad met name niet geleid hebben 

tot enige verwonding of slag in de zin 
van art. 398 van dat wetboek. 

18 februari 1987 803 

FONDS VOOR BESTAANSZEKER
HEID 

1. - Wet Fondsen Bestaanszekerheid, 
art. lbbis - Veroordeling tot betaling 
van de achterstallige bijdragen, bijdrage
opslagen en interesten - Alleen ten Jas
te van de werkgever. 

De rechter mag geen veroordeling tot 
betaling van achterstallige bijdragen, 
bijdrageopslagen en verwijlinteresten 
uitspreken tegen een als werkgever, aan
gestelde of lasthebber omschreven per
soon, als hij een vennootschap civielrech
telijk aansprakelijk verklaart voor de 
kosten waarin die persoon is verwezen. 
(Art. 16bis wet van 7 jan. 1958.) 

10 december 1986 480 

2. - Wet Fondsen voor Bestaanszeker
heid, art. lbbis - Ambtshalve veroorde
Jing van de werkgever - Burgerlijke 
maatregel. 

De krachtens art. 16bis Wet Bestaans
zekerheidsfondsen van 7 jan. 1958 
ambtshalve uitgesproken veroordeling 
van de werkgever tot betaling, aan de in
stalling die met de inning van de bJjdra
gen belast is, van de achterstallige bij
dragen, de bijdrageopslagen en de ver
wijlinteresten die nog niet aan die instel
ling zijn gestort, is geen straf maar een 
burgerlijke maatregel die door de met de 
kennisneming van de strafvordering be
Jaste strafrechter moet worden bevolen, 
ook als is die strafvordering verjaard, 
doch op voorwaarde dat strafvordering 
v66r de verjaring is ingesteld. 

21 januari 1987 635 

3. - Verplichting van de werkgever te
genover z1jn werknemers - Hoedanig
heid van het Fonds om de nakoming er
van te vorderen. 

Het Sociaal Fonds voor de Grote 
Kleinhandelszaken heeft geen hoedanig
heid om van de werkgever te vorderen 
dat hij de formulieren, vereist om de 
korting op de vakbondsbijdrage te ver
krijgen, aan zijn werknemers overhan
digt. (Artt. 3 C.A.O. 19 dec. 1977, alg. 
verb. verklaard bij K.B. 9 maart 1978, en 
5 C.A.O. 22 dec. 1978, alg. verb. verklaard 
bij K.B. 7 mei 1978.) 

13 april 1987 1104 
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G 

GEMEENSCHAP, GEWEST 
1. - Lasten van het verleden van het 

Vlaamse Gewest inzake stedebouw en 
ruimtelijke ordening - Vereisten. 

Het Vlaamse Gewest draagt de lasten 
van de sedert 1 januari 1975 inzake de 
stedebouw en de ruimtelijke ordening 
door de Belgische Staat genomen beslis
singen, voor zover die genomen zijn « in
gevolge beraadslagingen » van het minis
terieel comite voor Vlaamse gewestelijke 
aangelegenheden. (Wet van 5 maart 1984 
betreffende de saldi en de lasten van het 
verleden van de gemeenschappen en de 
gewesten en de nationale sectoren, art. 
1.) 

19 juni 1987 1454 

2. - Voorlopig stelsel van de wet van 
1 augustus 1974 - Ontwerp van konink
lijk besluit betreffende ruimtelijke orde
ning en stedebouw waarvan de toepas
sing zich beperkte tot het Vlaamse 
Gewest - Beraadslaging door het minis
terieel comite voor Vlaamse gewestelijke 
aangelegenheden. 

Krachtens de artt. 9 en 10 van de wet 
van 1 augustus 1974 tot oprichting van 
gewestelijke instellingen, in voorberei
ding van de toepassing van art. 107 qua
ter Gw. en onder het voorlopige stelsel 
van die wet, moest over elk ontwerp van 
koninklijk besluit betreffende ruimte
lijke ordening en stedebouw, waarvan de 
toepassing zich beperkte tot het Vlaamse 
Gewest, worden beraadslaagd door het 
ministerieel comite voor Vlaamse gewes
telijke aangelegenheden. 

19 juni 1987 1454 

3. - Lasten van het verleden van het 
Vlaamse Gewest - Koninklijk besluit 
door de Belgische Staat onder het voorlo
pige stelsel van de wet van 1 augustus 
1974 uitgevaardigd - Geen beraadsla
ging van het bevoegde Vlaamse ministe
rieel comite voor gewestelijke aangele
genheden - Gevolg. 

Uit geen wetsbepaling volgt dat wan
neer de Belgische Staat onder het voor
lopige stelsel van de wet van 1 augustus 
1974 een koninklijk besluit heeft uitge
vaardigd, hoewel het bevoegde Vlaamse 
ministerieel comite voor gewestelijke 
aangelegenheden over het ontwerp ervan 
niet had beraadslaagd, die onregelmatig
heid wettelijk moet worden toegerekend 

aan het ingevolge art. 3 van de bijzonde
re wet van 8 augustus 1980 sedert 1 okto
ber 1980 met rechtspersoonlijkheid be
klede Vlaamse Gewest. 

19 juni 1987 1454 

GEMEENTE 
1. - Gemeenteverordening - Art. 35 

van het algemeen politiereglement van 
de stad Lokeren van 26 juni 1978 - Ver
boden reclame - Voorwerp. 

Art. 35 van het algemeen politieregle
ment van de stad Lokeren van 26 juni 
1978 houdende verbod van zekere vor
men van reclame is niet toepasselijk op 
het aanbrengen van reclamepanelen 
door publiciteitsfirma's op de gevels van 
gebouwen. 

24 maart 1987 969 

2. - Burgemeester Cassatieberoep 
van de Belgische Staat tegen een arrest 
van de Raad van State dat het konink
Jijk besluit tot benoeming van een burge
meester vernietigt - Bevoegdheid van 
de minister van Binnenlandse Zaken. 

Het onderwerp van een geschil dat op 
de benoeming van een burgemeester be
trekking heeft, behoort tot de bevoegd
heid van de minister van Binnenlandse 
Zaken, zodat deze de hoedanigheid heeft 
om namens de Belgische Staat cassatie
beroep in te stellen tegen een arrest van 
de Raad van State dat het koninklijk be
sluit tot benoeming van een burgemees
ter vernietigt. 

10 april 1987 1043 

3. - Burgemeester - Annulatieberoep 
voor de Raad van State, strekkende tot 
vernietiging van een koninklijk beslu.it 
tot benoeming van een burgemeester -
Raad van State - Bevoegdheid. 

Een bij de Raad van State ingediend 
annulatieberoep waarin de vernietiging 
van een koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester wordt gevorderd 
op grond dat de benoeming heeft plaats
gehad met schending van de uit artikel 
3bis van de Grondwet voortvloeiende re
geling van het taalgebruik in het Neder
landse taalgebied door openbare manda
tarissen en met schending van de Be
stuurstaalwet, en waarin geen herstel 
van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht wordt gevorderd, heeft niet 
tot werkelijk en rechtstreeks onderwerp 
een betwisting over subjectieve rechten 
waarvan alleen de Rechterlijke Macht, 
krachtens de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, kennis kan nemen; op dit 
stuk voorziet geen enkele bijzondere 



-70-
wettelijke bepaling in enig rechtsmiddel I 
bij de Rechterlijke Macht dat kan leiden 
tot een resultaat dat gelijkwaardig is aan 
dat van dit annulatieberoep; derhalve is 
de Raad van State bevoegd om van het 
annulatieberoep kennis te nemen. 

10 april 1g87 1043 

4. - Wegen - Rijksweg - Veiligheid 
van de weggebruikers - Beveiligings
verplich ting. 

De gemeenteoverheid moet, tenzij een 
vreemde oorzaak die haar niet kan wor
den aangerekend, haar belet haar bevei
ligingsverplichting na te komen, op haar 
grondgebied de veiligheid van het ver
keer in de straten handhaven, zelfs op 
aan de Staat toebehorende wegvakken, 
en de nodige maatregelen bevelen om 
het verkeer opnieuw mogelijk te maken 
wanneer de veiligheid van de weggebrui
kers er niet meer verzekerd is. (Artt. 
1382, 1383 B.W.) 

21 mei 1g87 1285 
5. - Rechtsvordering Besluit van 

de gemeenteraad waarbij het college van 
burgemeester en schepenen gemachtigd 
wordt om in rechte op te treden -
Draagwijdte van de machtiging. 

Het besluit van de gemeenteraad 
waarbij, zonder nadere bepaling, het col
lege van burgemeester en schepenen ge
machtigd wordt om in rechte op te tre
den, houdt geen machtiging in om cassa
tieberoep in te stellen. (Artt. go, go en 10°, 
en 148 Gemeentewet.) 

27 mei 1g87 1323 

6. - Voorziening van het college van 
burgemeester en schepenen - Geen 
machtiging door de gemeenteraad -
Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de door het colle
ge van burgemeester en schepenen na
mens de gemeente ingestelde voorzie
ning, als het college niet de machtiging 
overlegt van de gemeenteraad om de 
voorziening in te stellen of om het cassa
tiegeding voort te zetten op een voorzie
ning tot bewaring van rechten. (Artt. go, 
go en 10°, en 148 Gemeentewet.) 

3 juni 1g87 1346 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. 
gen 

Gemeen tebelastin-

HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastin-
gen 

HOOFDSTUK V. - Agglomeratiebelas
tingen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Wet van 5 juli 1871, art. 8 - Ver
wittigingsuittreksel - Aflevering - Be
grip. 

In de context van art. 8 wet van 5 juli 
1871 betekent het woord « afgeleverd >> 

overhandigd aan de geadresseerde of 
aangeboden aan diens woonplaats. 

6 maart 1g87 8g8 

2. - Algemene begrippen - Bestendi
ge deputatie - Rechtsmacht - Draag
wijdte. 

Het grondwettelijk beginsel van de 
scheiding van de machten verzet zich er
tegen dat de bestendige deputatie die 
uitspraak doet als rechtssprekend college 
over een bezwaar tegen een aanslag in 
een directe gemeentebelasting, als dus
danig over de billijkheid van de aanslag 
oordeelt. 

22 mei 1g87 1307 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

3. - Beslissing van de bestendige de
putatie van een provincieraad - Rede
nen - Begrip. 

Niet naar vereis van art. g7 Gw. met 
redenen omkleed, is de beslissing van de 
bestendige deputatie van een provincie
raad die geen eigen motieven bevat en 
zich ertoe beperkt te verwijzen naar de 
motivering die het gerecht ontwikkeld 
heeft in een eerdere beslissing betreffen
de een overeenkomstig bezwaar van de
zelfde belastingschuldige voor een vorig 
dienstjaar. 

23 januari 1g87 656 

4. - Rechtspleging - Bezwaar inzake 
directe gemeentebelastingen - Indienen 
van het bezwaar - Termijn - Aanvang. 

De bezwaren inzake directe gemeente
belastingen dienen aan de bestendige de
putatie van de provincieraad te worden 
gericht binnen drie maanden na het « af
leveren >> (afgeven) van het verwittiging
uittreksel » uit de rol aan de belasting-



-71-
schuldige, dit is de overhandiging aan de 
geadresseerde of de aanbieding aan 
diens woonplaats. 

6 maart 1987 898 

5. - Directe belastingen - Voorzie
ning in cassatie - Termijn binnen wel
ke cassatieberoep wordt ingesteld. 

Ingevolge art. 4, tweede lid, wet van 22 
jan. 1849, als gewijzigd door art. 2 wet 
van 18 maart 1874, dient de voorziening 
tegen de beslissingen van de bestendige 
deputatie inzake directe belastingen op 
straffe van verval te worden ingesteld 
binnen de termijn van een maand te re
kenen van de kennisgeving van de be
streden beslissing. 

22 mei 1987 1306 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

6. - Directe gemeentebelastingen 
Aanslag - Bezwaar - Bestendige depu
tatie van een provincieraad - Rechts
macht. 

De bestendige deputatie van een pro
vincieraad, die moet oordelen over een 
bezwaar tegen een aanslag inzake di
recte gemeentebelastingen, verricht een 
handeling van eigenlijke rechtspraak; zij 
heeft, in de uitoefening van haar rechts
macht, de plicht te onderzoeken of de 
aanslag in overeenstemming is met de 
desbetreffende belastingverordening en 
moet het recht van verdediging eerbiedi
gen; zij client aile nuttige gegevens in te 
zamelen en acht te slaan op aile stukken 
en gegevens die haar op regelmatige wij
ze zijn voorgelegd of ingevolge haar on
derzoek werden ingezameld. (Artt. 1 wet 
22 juni 1865 en 8 wet 5 juli 1871.) 

28 november 1986 430 

7. - Directe gemeentebelastingen -
Voorziening in cassatie - Betekening 
van de verklaring van voorziening -
Ontvankelijkheidsvereiste. 

De voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het bezwaar 
van een belastingplichtige inzake directe 
gemeentebelasting moet, op straffe van 
verval, binnen tien dagen na de verkla
ring van voorziening bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder worden betekend aan 
de partij tegen wie zij is gericht. (Art. 4 
wet van 22 jan. 1849; art. 2 wet van 22 ju
ni 1865; art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 
16 wet van 22 juni 1977.) 

18 december 1986 533 

8. - Gemeentebelasting - Onder
scheid tussen verschillende categorieen 
belastingplichtigen - Willekeur - Be
grip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
de in art. 112 Gw. vervatte regel van ge
lijkheid van allen voor de belastingen 
houden in dat allen die in dezelfde toe
stand verkeren op dezelfde wijze worden 
behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt voor bepaal
de categorieen personen, mits dit onder
scheid niet willekeurig is, d.w.z. kan wor
den verantwoord; zulks houdt niet in dat 
het onderscheid tussen de categorieen 
belastingplichtigen aileen maar kan wor
den verantwoord indien het verband 
houdt met de aard en het doe! van de be
lasting; art. 112 Gw. verbiedt met name 
niet dat speciale belastingen worden in
gevoerd die slechts bepaalde personen in 
verband met hun activiteiten treffen, 
mits aile personen die zich in gelijke om
standigheden bevinden, gelijkelijk wor
den aangeslagen. 

6 februari 1987 757 

9. - Belasting analoog met het patent 
- Begrip. 

Een met het patent analoge belasting 
is de belasting die de belastingplichtige 
treft wegens de uitoefening van zijn han
del, nijverheid of bedrijf, ongeacht de 
daarbij behaalde winsten of baten. 

20 maart 1987 960 

10. - Gemeentebelastingen Ge-
meente Middelkerke - Belasting op 
tweede verblijf - Tweede verblijf - Be
grip. 

Een zelfde persoon kan, in de zin van 
art. 2 van de verordening van 17 januari 
1965 van de gemeente Middelkerke, bin
nen de gemeente een hoofdverblijf en 
een tweede verblijf hebben. 

10 april 1987 1090 

11. - Gemeentebelasting op niet be
bouwde gronden in een bouwzone -
Vrijstelling m.b.t. gronden die voor het 
algemeen belang worden gebruikt - Be
grip. 

W anneer een gemeenteverordening be
paalt dat gronden die voor het algemeen 
belang worden gebruikt, van de belas
ting op niet bebouwde gronden in een 
bouwzone zijn vrijgesteld, kan de besten
dige deputatie aan de verordening geen 
voorwaarde toevoegen die deze niet be
vat, door de vrijstelling te weigeren op 
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grond dat de bestuursoverheid niet heeft 
beslist dat de betrokken grond voor het 
algemeen belang werd gebruikt. 

30 april 1987 1149 

12. - Directe gemeentebelastingen -
Belastingverordeningen van 24 maart 
1977 van de gemeente Sint-Pieters
Leeuw - Verhaalbelasting voor wegwer
ken - Jaarlijkse belasting verschuldigd 
op 1 januari volgend op de voltooiing der 
werken - Voltooiing der werken - Be
grip. 

De belastingverordeningen van 24 
maart 1977 van de gemeente Sint-Pie
ters-Leeuw, waarbij de door die gemeen
te gedane kosten voor wegwerken wor
den verhaald op de aangelanden, zijn 
krachtens art. 15 toepasselijk op de erin 
beschreven werken waarvan de voltooi
ing heeft plaatsgehad tijdens de jaren 
1977 tot 1981, met dien verstande dat 
daarmee de materiele voltooiing van de 
werken wordt bedoeld. 

15 mei 1987 1230 

HOOFDSTUK IV 
PROVINCIEBELASTINGEN 

13. - Provinciebelasting analoog met 
het patent - Begrip. 

Een met het patent analoge beslissing 
is de provinciebelasting die een belas
tingplichtige treft die onroerende voor
heffing is verschuldigd op grand dat hij 
in de betreffende onroerende goederen 
waarvan hij eigenaar is, een nijverheid 
uitoefent, nu die belasting de belasting
schuldige treft wegens de uitoefening 
van zijn nijverheid, ongeacht de daarbij 
behaalde winsten of baten. 

30 oktober 1986 292 

14. - Provinciebelasting in verband 
met de verbetering van de kwaliteit van 
het leefmilieu - Belasting tweemaal ge
vorderd van dezelfde persoon, gelet op 
verscheidene toestanden - Geen schen
ding van art 6 Gw. 

Schending van het grondwetsbeginsel 
van gelijkheid van de Belgen voor de 
wet valt niet af te leiden uit het enkele 
feit dat, ingevolge een provincieverorde
ning tot invoeren van een belasting in 
verband met de verbetering van de kwa
liteit van het leefmilieu, een zelfde per
soon tweemaal wordt belast, gelet op 
twee verschillende toestanden waarin die 
persoon zich bevindt. (Art. 6 Gw.) 

13 maart 1987 924 

15. - Provinciebelastingen - Belas
ting analoog met het patent - Begrip. 

Een met het patent analoge belasting 
is de belasting die, op grand van indi
cien, de belastingplichtige treft wegens 
de uitoefening van zijn nijverheid, han
del of beroep, ongeacht de daarbij be
haalde winsten of baten. 

19 maart 1987 955 

16. - Directe provinciebelasting op de 
hoeveelheid water, verbruikt in de loop 
van een jaar - Bedrag, jaarlijks bere
kend op het samengetelde waterverbruik 
van het jaar - Belasting analoog met 
het patent. 

Analoog met het patent is een directe 
provinciebelasting die, ten name van ie
dere natuurlijke of rechtspersoon die in 
de provincie grand-, bron- of oppervlakte
water gebruikt, een belasting heft op 
grand van de totale hoeveelheid water 
die is verbruikt in de loop van een jaar, 
en die aldus de belastingplichtige treft 
wegens de uitoefening van zijn nijver
heid, handel of beroep, ongeacht de daar
bij behaalde winsten of baten. 

19 maart 1987 955 

17. - Directe provinciebelastingen -
Besluit van de bestendige deputatie -
Voorziening in cassatie - Betekening 
van de verklaring van voorziening. 

De voorziening in cassatie tegen een 
besluit waarbij de bestendige deputatie 
van een provincieraad uitspraak doet 
over de reclamatie van een belasting
plichtige inzake directe provinciebelas
tingen, moet op straffe van verval bin
nen tien dagen bij gerechtsdeurwaar
dersexploot worden betekend aan de par
tij waartegen zij is gericht. (Art. 4 wet 22 
jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 
wet 18 maart 1874.) 

19 maart 1987 955 

18. - Directe provinciebelastingen -
Besluit van de bestendige deputatie -
Voorziening in cassatie - Betekening 
van de verklaring van voorziening -
Laattijdige betekening - Overmacht -
Be grip. 

De belastingplichtige, eiser in cassatie, 
wiens voorziening inzake directe provin
ciebelastingen aan verweerster, de pro
vincie, na het verstrijken van de wette
lijke termijn van tien dagen is betekend, 
kan niet van het verval worden ontheven 
enkel op grand dat uit twee aan het Hof 
voorgelegde brieven blijkt dat de optre
dende gerechtsdeurwaarder « zich niet 
vroeger in de kantoren van het provin
ciaal gouvernement heeft kunnen aanmel
den, wegens een toegangsverbod tot (die) 
lokalen uitgaande van stakingsposten >>; 
uit die enkele brieven, waarin niet wordt 
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verduidelijkt op welke dagen en uren de 
gerechtsdeurwaarder zou hebben ge
poogd de voorziening in cassatie te bete
kenen, kan immers niet worden afgeleid 
dat de aangevoerde omstandigheden 
overmacht uitmaken. 

19 maart 1987 955 

HOOFDSTUK V 
AGGLOMERATIEBELASTINGEN 

19. - Agglomeratiebelastingen - Be
lasting op reclame-inrichtingen - Be
grip. 

De Brusselse Agglomeratie kan belas
ting heffen op de reclame-inrichtingen, 
maar niet op de reclame zelf. (Artt. 59 en 
60 wet 29 maart 1962, art. 4 wet 26 juli 
1971, art. 1 wet 7 juli 1972.) 

12 februari 1987 786 

GENEESKUNDE 

HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen 

HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
geneeskunst 

HOOFDSTUK III. - Orden 

HOOFDSTUK I 
GENEESMIDDELEN 

1. - Verhandelen van slaapmiddelen 
en verdovende middelen - Wet 24 fe
bruari 1921, art 2bis, eerste lid - Ge
vangenisstraf van minder dan drie 
maanden - Geen opgave van verzach
tende omstandigheden - Wettigheid. 

Onwettig is de gevangenisstraf van 
minder dan drie maanden die wordt uit
gesproken wegens overtreding van de 
bepalingen, vermeld in art. 2bis, eerste 
lid, van de wet van 24 februari 1921 be
treffende het verhandelen van de gift
stoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica, als de beslissing niet het be
staan van verzachtende omstandigheden 
vaststelt. 

29 oktober 1986 286 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST 

2. - Orde van Geneesheren - Tucht
vordering - Therapeutische vrijheid -
Misbruik ·- Beoordeling door de tucht
overheden. 

De raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren, die vaststelt dat een ge
neesheer langer dan noodzakelijk de ver-

slaving van sommige zijner patienten in 
stand heeft gehouden, beslist wettig, zon
der zijn bevoegdheid te overschrijden, 
dat die geneesheer zijn therapeutische 
vrijheid heeft misbruikt en dat hem des
wege een sanctie moet worden opgelegd. 

13 november 1986 343 

3. - Art. 18, §2, Geneeskundewet -
Draagwijdte. 

Art. 18, § 2, Geneeskundewet, volgens 
hetwelk het de geneesheren o.m. verba
den is met derden enige overeenkomst 
te sluiten die betrekking heeft op hun 
beroep en ertoe strekt aan de partijen 
enige winst of voordeel te verschaffen, 
slaat noch op de overeenkomst waarbij 
een geneesheer zich ertoe verbindt een 
vergoeding te betalen voor het gebruik 
van het personeel, de lokaliteiten en het 
materieel van een ziekenhuis, noch op 
de overeenkomst waarbij een ziekenhuis 
zich ertoe verbindt de prestaties, die een 
geneesheer in dienst van het ziekenhuis 
werkelijk verricht, regelmatig te vergoe
den; verboden is evenwel de overeen
komst waarbij door een geneesheer een 
participatie wordt bedongen in de winst 
uit prestaties van anderen. 

28 april 1987 1142 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

4. - Orde van Geneesheren - Tucht
raad - Samenstelling van ~et rechtscol
Jege - Beroepen beslissing nietig door
dat het rechtscollege, wegens zijn 
samenstelling, niet voldeed aan het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de on
partijdigheid van de rechter - Beslis
sing in hager bemep gegrond op eigen 
redenen - Wettigheid. 

Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke 
beslissing nietig is doordat zij is gewe
zen door een rechtscollege dat, wegens 
zijn samenstelling, niet voldeed aan de 
vereisten van het algemeen rechtsbegin
sel betreffende de onpartijdigheid van de 
rechter, wordt die nietigheid niet overge
nomen door de beslissing van het rechts
college in hoger beroep die, hoewel zij de 
beroepen beslissing niet nietig verklaart, 
ze evenmin bevestigt, geen enkele reden 
ervan overneemt en evenmin naar die 
redenen verwijst. 

19 september 1986 83 

5. - Orde van Geneesheren - Recht 
op een onpartijdig rechter - Begrip. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
welk een rechter onpartijdig moet zijn, 
wordt miskend wanneer een of meer le
den die hebben deelgenomen aan de be-



-74-
slissing van een provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren, waarbij een ge
neesheer een tuchtmaatregel of een indi
viduele maatregel zonder kenmerk van 
tuchtstraf is opgelegd, v66r de beslissing 
die geneesheer voor de raad te doen ver
schijnen, de zaak mede hebben onder
zocht. 

26 september 1986 119 

6.- Tuchtzaken- Beslissing van een 
provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren door nietigheid aangetast -
Beslissing van de raad van beroep die de 
nietigheid overneemt - Gevolg. 

Wanneer de beslissing van een provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren 
door nietigheid is aangetast, is de beslis
sing van de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren, welke de nietigheid 
overneemt, eveneens nietig. 

26 september 1986 119 

7. - Orde van Geneesheren Be-
voegdheid van de provinciale raden en 
van de raden van beroep om individuele 
maatregelen te bevelen - Bevel aan een 
geneesheer zijn medische activiteiten op 
een bepaalde wijze te beperken 
Grondslag en aard van die maatregel. 

De provinciale raden en de raden van 
beroep van de Orde van Geneesheren 
die oordelen dat het verantwoord is aan 
een geneesheer te bevelen zijn medische 
activiteiten op een bepaalde wijze te be
perken, rekening houdende met de con
crete omstandigheden waarin hij zijn be
roep uitoefent, ten einde te voorkomen 
dat een regel van de medische plichten
leer, die de continu!teit van de verzor
ging waarborgt, door hem wordt overtre
den, roepen aldus die regel niet zelf in 
het leven, maar erkennen hem aileen als 
bestaande en zorgen ervoor dat hij in 
dat bepaald geval wordt nageleefd, zon
der zodoende een tuchtsanctie uit te 
spreken. 

26 september 1986 121 

8. - Orde van Geneesheren Be-
voegdheid van de provinclale raden en 
van de raden van beroep om tuchtmaat
regelen toe te passen - K.B. nr. 79 van 
10 november 1967, artt. 6, 2>, en 13, eer
ste lid - Bevoegdheid om individuele 
preventieve maatregelen te bevelen -
KB. nr. 78 van 10 november 1967, art. 
38, § 3 - Dubbele bevoegdheid. 

Art. 38, § 3, K.B. nr. 78 van 10 nov. 
1967 dat aan de provinciale raden en aan 
de raden van beroep van de Orde van 
Geneesheren bevoegdheid verleent om, 
in afwachting van de inwerkingtreding 
van de Code van de medische plichten-

leer, in bepaalde gevallen tuchtmaatrege
len toe te passen, doet geen afbreuk aan 
de algemene bevoegheid die krachtens 
de artt. 6, 2°, en 13, eerste lid, K.B. 
nr. 79 van 10 nov. 1967 aan die raden is 
verleend om te waken over het naleven 
van de regels van de medische plichten
leer en over de handhaving van de eer, 
de bescheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid van de leden van de Orde 
en deswege tuchtmaatregelen te treffen 
ter zake van door die leden begane fou
ten dan wel bepaalde individuele maatre
gelen te bevelen om overtreding van die 
regels te voorkomen. 

26 september 1986 121 

9. - Orden - Orde van Apothekers -
Koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 - Tuchtvervolging - Vooraf
gaand onderzoek - Geldigheidsvoor
waarden van de vervolging. 

De tuchtvervolging voor een provinci
ale raad van de Orde van Apothekers 
moet steeds worden voorafgegaan door 
een onderzoek. (Koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967 betreffende de Or
de der Apothekers, art. 20, § 1.) 

17 oktober 1986 222 

10. - Orden - Orde van Geneesheren 
- Raad van beroep - Gewettigde ver
denking. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak, wegens ge
wettigde verdenking, aan een raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren; 
nu art. 12, § 1, van het K.B. nr. 79 van 10 
nov. 1967 betreffende de Orde van Ge
neesheren. 

21 mei 1987 1291 

GERECHTELIJKE POLITIE 
1. - Handeling of optreden van een 

lid van de rijkswacht in burgerkledij, die 
van zijn hoedanigheid niet doet blijken 
- Sanctie. 

Nietigheid, hetzij van een optreden of 
van een handeling van de rijkswacht, 
hetzij van een op die handeling of dat 
optreden berustend opsporingsonderzoek 
of onderzoek valt niet af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat het lid van de 
rijkswacht ten tijde van zijn optreden of 
van zijn handeling in burgerkledij was 
en niet van zijn hoedanigheid heeft doen 
blijken. (Art. 1 K.B. van 14 maart 1963 
houdende inrichting van de Algemene 
Dienst van de rijkswacht.) 

1 oktober 1986 140 
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2. - Wegverkeer - Wegverkeersregle
ment, art. 3 - Aanwijzing van de perso
nen bevoegd om toezicht uit te oefenen 
op de naleving van de wetten betreffen
de de politie over het wegverkeer en de 
ter uitvoering daarvan genomen regle
menten - Art. 8 Sv. - Optreden van of
ficieren of agenten van gerechtelijke po
Jitie met algemene opsporingsbevoegd
heid, niet aangewezen in voormeld art. 3, 
in verband met overtredingen inzake 
wegverkeer. 

De aanwijzing, in art. 3 Wegverkeers
reglement, van de personen bevoegd om 
toezicht uit te oefenen op de naleving 
van de wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer en de ter uitvoering 
daarvan genomen reglementen doet geen 
afbreuk aan de algemene opsporingsbe
voegdheid welke door art. 8 Sv. is ver
leend aan de officieren en agenten van 
gerechtelijke politie die niet zijn aange
wezen in art. 3 Wegverkeersreglement; 
dat die algemene opsporingsbevoegdheid 
geen dwangmaatregelen toelaat, geldt 
n.iet voor de aanhouding of vatting ter 
voorgeleiding bij een bevoegde overheid. 

12 mei 1987 1186 

3. - Vaststelling van overtredingen -
Mededeling aan het R.IZL V. 

W anneer de officieren van gerechte
lijke politie, hulpofficieren van de procu
reur des Konings, kennis krijgen van 
overtredingen van wets- en verorde
ningsbepalingen inzake ziekte- en invali
diteitsverzekering, hebben zij het recht 
om die overtredingen op te sporen en 
vast te stellen en de gegevens of inlich
tingen mede te delen aan de geneeshe
ren-inspecteurs van het R.I.Z.I.V., die, 
overeenkomstig art. 102 wet van 9 aug. 
1963, t.a.v. die misdrijven als gerechte
lijke politie optreden. 

9 juni 1987 1371 

GERECHTSKOSTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. - Procedure in cassatie. 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 
Afdeling 1. - (Opgeheven.) 
Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. 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 BEGRIPPEN 

Afdeling 1. 
rechter. 

Afdeling 2. 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. Procedure in cassatie. 

1. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Voorziening namens een overle
dene - Verwerping - Veroordeling van 
die overledene in de kosten. 

W anneer de voorziening niet ontvanke
lijk is verklaard, op grond dat zij is bete
kend ten verzoeke van iemand die is 
overleden, wordt de overledene in de 
kosten veroordeeld. (Art. 1111 Ger.W.) 

15 december 1986 509 

2. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Pool van de Zeelieden ter Koop
vaardij - Intrekking van de inschrijving 
in de Pool - Cassatieberoep van de 
Pool. 

W anneer het Hof, na de voorziening 
van de Pool van de Zeelieden ter Koop
vaardij te hebben ingewilligd, een beslis
sing vernietigt over een vordering van de 
zeeman betreffende de intrekking van 
zijn inschrijving in de Pool, veroordeelt 
het eiser in de kosten. (Art. 4 wet 25 feb. 
1964; artt. 580, 2°, 1017, tweede lid, en 
1111, vierde lid, Ger.W.) 

2 februari 1987 718 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 
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3. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Art. 1017, tweede lid, Ger. W. 
- Draagwijdte. 

Art. 1017, tweede lid, Ger.W., luidens 
hetwelk de overheid of de instelling, be
last met het toepassen van de wetten en 
verordeningen bedoeld in de artt. 580, 
581 en 582, 1° en 2", ter zake van vorde
ringen ingesteld door of tegen de gerech
tigden, in de regel steeds in de kosten 
worden verwezen, vindt ook toepassing, 
wanneer de vordering bij de burgerlijke 
rechtbank is ingesteld. 

30 maart 1987 994 

4. - Burgerlijke zaken - Arbeidson
geval- Art. 68 Arbeidsongevallenwet 10 
april 1971 - Geding tussen een verzeke
raar en een ziekenfonds. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk de kosten van alle op die wet 
gegronde vorderingen ten laste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, is niet toe
passelijk op een geding tussen een ver
zekeraar en een ziekenfonds dat tegen 
de verzekeraar een vordering heeft inge
steld tot terugbetaling van aan zijn ver
zekerde betaalde uitkeringen, op grond 
van art. 70, § 2, ziekte- en invaliditeits
wet. 

6 april 1987 1023 

5. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Arbeidsongeval - Geschil 
tussen de werkgever en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Vordering tot beta
ling van bijdragen. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk de kosten van alle vorderingen 
gesteund op deze wet ten laste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, is niet toe
passelijk op geschillen tussen de werkge
ver en het Fonds voor Arbeidsongevallen 
over de vordering van dat Fonds tot be
taling van bijdragen. (Impliciete oplos
sing.) 

18 mei 1987 1258 

6. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Bestaansminimum - Cassa
tiegeding - Cassatieberoep van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn ingewilligd. 

Wanneer het Hof, na het cassatiebe
roep van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn te hebben inge
willigd, een beslissing vernietigt over 
een vordering omtrent het recht op be
staansminimum ingesteld door of tegen 
een gerechtigde, veroordeelt het eiser in 

de kosten. (Artt. 580, 8", c, 1017, tweede 
lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.) 

17 juni 1987 1436 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 

Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

7. - Strafzaken - Verzet - Door het 
verzet veroorzaakte kosten ten Jaste ge
laten van de eiser in verzet - Vereiste. 

In strafzaken kan de rechter de door 
het verzet veroorzaakte kosten, met in
begrip van de kosten van uitgifte en van 
betekening van het vonnis, niet ten laste 
laten van de opposant, tenzij hij vaststelt 
dat het verstek aan hem te wijten is. 
(Art. 187, zesde lid, Sv.) 

23 september 1986 95 

8. - Strafzaken - Strafvordering -
Verval door verjaring - Veroordeling 
van de beklaagde in kosten van de straf
vordering - Onwettige veroordeling. 

Wanneer de rechter geen veroordeling 
uitspreekt omdat de strafvordering ver
jaard is, mogen de kosten van die vorde
ring niet ten laste komen van de be
klaagde. (Artt. 162, 176, 194 en 211 Sv.) 

7 april 1987 1034 

Afdeling 2. - In cassatie. 

9. - Strafzaken - Herstel in eer en 
rechten -Art. 683 Sv. - Toepassingsge
bied. 

Art. 633 Sv., volgens hetwelk de kosten 
van de rechtspleging tot herstel in eer 
en rechten ten laste komen van de Staat, 
is toepasselijk op de cassatieprocedure. 
(Impliciet.) 

28 januari 1987 692 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. 
rechter. 

Afdeling 2. 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK VH 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. In cassatie. 
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GRONDWET 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Gewaarborgde ge-
zinsbijslag 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

Werknemers - Rechtgevend kind 
Minder-valide kind - Verhoogde kinder
bijslag - Vereiste van ongeschiktheid. 

Een minder-valide kind van minder 
dan 25 jaar geeft geen recht op verhoog
de kinderbijslag wanneer zijn ongeschikt
heidsgraad van 66 pet. niet is vastge
steld volgens de Officiele Belgische 
Schaal ter bepaling van de graad van in
validiteit en wanneer het kind wordt ge
acht ongeschikt te zijn om enig beroep 
uit te oefenen op de enkele grond dat 
het 66 pet. arbeidsongeschikt is en in 
een beschutte werkplaats is tewerkge
steld. (Artt. 47 en 63, eerste lid, 2°, a en 
b, Kinderbijslagwet Werknemers en art. 
2, § 1, K.B. 10 maart 1964.) 

10 november 1986 333 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

HOOFDSTUK III 
GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

GRIFFIE, GRIFFIER 
Griffiebeambte aan wie opdracht is ge

geven om het ambt van klerk-griffier te 
vervullen - Eed. 

Wanneer aan een griffiebeambte op
dracht is gegeven om het ambt van grif
fier te vervullen, mag hij de daaraan ver
bonden gerechtelijke ambtsverrichtingen 
niet vervullen alvorens in handen van de 
eerste voorzitter van het hof of de voor
zitter van de rechtbank de bij art. 2 deer. 
20 juli 1831 voorgeschreven eed te heb
ben afgelegd, ook al heeft hij die eed 
vroeger al afgelegd bij zijn indiensttre
ding als griffiebeambte. (Artt. 288, vijfde 
lid, 289, 290, 328, inz. vierde lid, 330 en 
377, § 1, Ger.W.; art. 51, eerste lid, K.B. 
30 mei 1970 betreffende het statuut van 
de griffiers der Rechterlijke Orde, van 
het personeel der griffies, van hoven en 
rechtbanken en van het personeel der 
parketten.) 

21 januari 1987 635 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 
Afdeling 2. - Art. 2. 
Afdeling 3. - Art. 3. 

§ 1. Art. 3. 
§ 2. Art. 3bis. 
§ 3. Art. 3ter. 

Afdeling 4. - Art. 4. 
Afdeling 5. - Art. 5. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. - Art. 100 
Afdeling 2. - Art. 101 

Afdeling 41. - Art. 140 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 

Afdeling 2. - Art. 2. 

Afdeling 3. - Art. 3. 

§ 1. Art. 3. 

§ 2. Art. 3bis. 

§ 3. Art. 3ter. 

Afdeling 4. - Art. 4. 

Afdeling 5. - Art. 5. 

Afdeling 6. - Art. 6. 

1. - Art. 6 - Gelijkheid van de Bel
gen voor de wet - Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
de in art. 112 Gw. vervatte regel van ge 
lijkheid van allen voor de belastingen 
houden in dat allen die in dezelfde toe
stand verkeren op dezelfde wijze worden 
behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt voor bepaal
de categorieen personen, mits dit onder
scheid niet willekeurig is, d.w.z. kan wor
den verantwoord; zulks houdt niet in dat 
het onderscheid tussen de categorieen 
belastingplichtigen aileen maar kan wor
den verantwoord indien het verband 
houdt met de aard en het doel van de be
lasting; art. 112 Gw. verbiedt met name 
niet dat speciale belastingen worden in
gevoerd die slechts bepaalde personen in 
verband met hun activiteiten treffen, 
mits alle personen die zich in gelijke om
standigheden bevinden, gelijkelijk wor
den aangeslagen. 

6 februari 1987 757 
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2. - Artikel 6 - Gelijkheid van de 

Belgen voor de wet - Openbaar ministe
rie - Beoordeling van de wenselijkheid 
van vervolging. 

Uit het enkele feit dat het openbaar 
ministerie voor elk geval afzonderlijk 
oordeelt of het wenselijk is vervolging in 
te stellen, valt geen schending van de 
grondwetsregel van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet af te leiden. (Gw., 
art. 6.) 

10 maart 1987 907 

3. - Artikel 6 - Gelijkheid van de 
Belgen voor de wet - Begrip. 

Schending van het grondwetsbeginsel 
van gelijkheid van de Belgen voor de 
wet valt niet af te leiden uit het enkele 
feit dat, ingevolge een provincieverorde
ning tot invoeren van een belasting in 
verband met de verbetering van de kwa
liteit van het leefmilieu, een zelfde per
soon tweemaal wordt belast, gelet op 
twee verschillende toestanden waarin die 
persoon zich bevindt. (Art. 6 Gw.) 

13 maart 1987 924 
Afdeling 7. - Art. 7. 

4. - Art. 7 - Aanhouding - Wettig
heid - Voorwaarde. 

Noch art. 7 Gw., noch de artt. 91 tot 
112 Sv., noch enige andere wetsbepaling 
verbieden, zelfs buiten het geval van ont
dekking op heterdaad, een van misdaad 
of wanbedrijf verdacht persoon aan te 
houden met het doel hem ter beschik
king van het gerecht te stellen, mits er 
tegen hem ernstige schuldaanwijzingen 
bestaan. 

14 januari 1987 610 

5. - Art. 7, derde lid - Met redenen 
omkleed bevel van de rechter - Begrip. 

Een met redenen omkleed bevel tot 
medebrenging, door de onderzoeksrech
ter uitgevaardigd en aan de verdachte 
betekend binnen vierentwintig uur na 
zijn vrijheidsbeneming, is een met rede
nen omkleed bevel van de rechter, als 
bedoeld in art. 7, derde lid, Gw. 

20 januari 1987 628 
Afdeling 8. - Art. 8. 

Afdeling 9. - Art. 9. 

Afdeling 10. - Art. 10. 

6. - Art. 10 :- Woonplaats - Begrip. 
De « gemeenschappelijke ruimten » 

van een flatgebouw maken geen deel uit 
van de woning, in de zin van art. 10 Gw., 
van de personen die een flat in dat ge
bouw bewonen. 

14 januari 1987 610 

Afdeling 11. - Art. 11. 

Afdeling 24. - Art. 24. 

7. - Art. 24 - Draagwijdte. 
Behoudens het bepaalde t.a.v. de mi

nisters, verleent art. 24 Gw. aan de bena
deelde persoon het recht de openbare 
ambtenaar wegens daden van zijn be
stuur voor de strafrechter of de burger
lijke rechter te brengen mits de gewone 
procedure- en bevoegdheidsregelen daar
bij worden nageleefd; het brengt geen 
aparte en afwijkende bevoegdheidsrege
len tot stand. 

24 maart 1987 971 
Afdeling 25. - Art. 25. 

8. - Scheiding der machten - Draag
wijdte. 

Het grondwettelijk beginsel van de 
scheiding van de machten verzet zich er
tegen dat de bestendige deputatie die 
uitspraak doet als rechtssprekend college 
over een bezwaar tegen een aanslag in 
een directe gemeentebelasting, als dus
danig over de billijkheid van de aanslag 
oordeelt. 

22 mei 1987 1307 

Afdeling 26. - Art. 26. 

Afdeling 92. - Art. 92. 

9. - Artikel 92 - Draagwijdte. 
Gesteld zelfs dat de krenking van een 

subjectief recht kan te wijten zijn aan de 
machtoverschrijding van een administra
tieve overheid en dat die overschrijding 
aanleiding kan geven tot een tuchtrech
telijke vordering voor de instellingen 
waarin het statuut van het rijksperso
neel voorziet, vallen noch de beoordeling 
van de fout, noch die van het daaruit 
voortvloeiend nadeel, krachtens art. 92 
Gw., buiten de bevoegdheid van de Rech
terlijke Macht. 

30 oktober 1986 299 
Afdeling 93. - Art. 93. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. - Art. 100 

Afdeling 8. - Art. 107. 

10. - Art. 107- Toetsing van de wet
tigheid van besluiten en verordeningen 
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door hoven en rechtbanken - Gemeen
teraadsbeslissing. 

Art. 107 Gw. wordt geschonden door de 
strafrechter die de bij wijze van exceptie 
aangevoerde onwettigheid van een ge
meenteraadsbeslissing weigert te onder
zoeken op grond dat hij daartoe niet be
voegd is. 

24 maart 1987 975 

Afdeling 9. - Art. 108. 

Afdeling 13. - Art. 112. 

11. - Art. 112 - Gelijkheid voor de 
belastingen - Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
de in art. 112 Gw. vervatte regel van ge
lijkheid van allen voor de belastingen 
houden in dat allen die in dezelfde toe
stand verkeren op dezelfde wijze worden 
behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt voor bepaal
de categorieen personen, mits dit onder
scheid niet willekeurig is, d.w.z. kan wor
den verantwoord; zulks houdt niet in dat 
het onderscheid tussen de categorieen 
belastingplichtigen alleen maar kan wor
den verantwoord indien het verband 
houdt met de aard en het doel van de be
lasting; art. 112 Gw. verbiedt met name 
niet dat speciale belastingen worden in
gevoerd die slechts bepaalde personen in 
verband met hun activiteiten treffen, 
mits alle personen die zich in gelijke om
standigheden bevinden, gelijkelijk wor
den aangeslagen. 

6 februari 1987 757 

Afdeling 14. - Art. 113. 

Afdeling 41. - Art. 140 

H 

HANDELSZAAK 

Inpandgeving - Samenstelling van 
het pand - Wet van 25 okt. 1919 -
Schuldvorderingen - Inschrijvingsbor
derel. 

De inpandgeving van een handelszaak, 
die door de inschrijving van het borderel 
op het hypotheekkantoor aan derden 
kan worden tegengeworpen, omvat de 

schuldvorderingen die in de pandakte 
zijn vermeld, ook als het inschrijvings
borderel er geen melding van maakt. 

6 november 1986 325 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN 

Art. 621 Sv. - Landloperij - Terbe
schikkingstelling van de regering - Ad
ministratieve maatregel - Maatregel 
waarvoor geen herstel in eer en rechten 
kan worden verleend. 

De maatregel van vrijheidsbeneming 
waarbij de rechter een landloper ter be
schikking van de regering stelt, is een 
maatregel van administratieve aard en 
geen veroordeling; die maatregel kan 
derhalve niet worden gelijkgesteld met 
de straffen, bedoeld in art. 621 Sv., en 
herstel in eer en rechten in strafzaken is 
daarop dan ook niet van toepassing. 
(Artt. 13 en 16 wet van 27 nov. 1891.) 

28 januari 1987 692 

HERZIENING 

HOOFDSTUK I. 
zing om advies 

Verzoek en verwij-

HOOFDSTUK II. - Advies en verwij
zing tot herziening 

HOOFDSTUK I 
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 

HOOFDSTUK II 
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIE

NING 
Nieuwe feiten waaruit het bewijs van 

de onschuld van een veroordeelde kan 
blijken - Verwijzing voor onderzoek 
naar een hoi van beroep. 

Wanneer het bewijs van de onschuld 
van een veroordeelde eventueel uit nieu
we feiten kan blijken, wordt de aanvraag 
tot herziening door het Hof ontvankelijk 
verklaard en wordt de zaak voor onder
zoek naar een hof van beroep verwezen. 
(Artt. 443, 3°, en 445, derde lid, Sv.) 

12 november 1986 340 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
Arbeidsbescherming - Algemeen Re

glement voor de Arbeidsbescherming -
Vergunningsplichtige inrichting - Uit
breiding of verandering 
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Elke uitbreiding of verandering van I 

een vergunninghoudende inrichting, die 
de toepassing van een nieuwe rubriek op 
de lijst van de vergunningsplichtige on
dernemingen tot gevolg heeft, is aan de 
bepalingen van artt. 1 tot 13 van het Al
gemeen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming onderworpen; voor zulke uit
breiding of verandering is derhalve een 
nieuwe vergunning van de bestuursover
heid vereist. (Art. 14 Algemeen Regle
ment Arbeidsbescherming.) 

6 februari 1987 752 

HOF VAN ASSISEN 

HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de 
verwijzing naar het hoi 

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van 
de jury en van het hoi 

HOOFDSTUK III. - Behandeling ter zit
ting en tussenarresten 

HOOF DSTUK IV. - Eindarrest 

HO(;.I:' DSTUK V. · ·- Burgerlijke rechts
vordering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 

NAAR HET HOF 

1. - Arrest van verwijzing door de ka
mer van inbeschuldigingstelling - Cas
satieberoep van de beschuldigde, binnen 
vijitien vrije dagen na de betekening 
van het arrest - Onderzoek door het 
Hoi. 

Op het cassatieberoep, dat de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen heeft ingesteld 
v66r het verstrijken van de termijn van 
vijftien vrije dagen na de betekening en 
binnen de termijn van art. 296 Sv., doet 
het Hof enkel uitspraak over de scherr
ding van de wetten inzake bevoegdheid 
van de onderzoeksgerechten en van het 
hof van assisen en onderzoekt het de 
nietigheden die bepaald zijn in art. 299 
Sv. of voortvloeien uit het niet in acht 
nemen van de wetten tot invoering van 
een debat op tegenspraak voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling en tot rege
ling van het gebruik der talen voor die 
kamer (artt. 299 en 416 Sv.); niet ontvan
kelijk is het middel dat geen van de on
wettigheden aanvoert die in die stand 

van de rechtspleging aan het Hof kun
nen worden onderworpen. (Artt. 299 en 
416 Sv.) 

16 september 1986 64 

HOOFDSTUK II 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HET HOF 

2. - Samenstelling van het hoi en van 
de jury - Gezworene die l1et ambt van 
gevangenbewaarder uitoeient - Geen 
miskenning van het recht van de be
schuldigde op een onaihankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
gezworene van het hof van assisen het 
ambt van gevangenbewaarder uitoefent, 
valt niet af te leiden dat de jury geen on
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie zou zijn in de zin van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

18 februari 1987 805 

3. - Samenstelling van het hoi -
Aanwijzing van de assessoren door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg - Art. 121 Ger. W. - Draagwijd
tA. 

Art. 121 Ger.W. laat het aan de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aanleg 
over te oordelen welke aanwijzingen van 
assessoren bij het hof van assisen de 
rechtsbedeling het best kunnen waarbor
gen; wanneer de voorzitter niet de 
oudstbenoemde magistraten aanwijst, 
hoeft hij niet vast te stellen dat ze ver
hinderd zijn. 

25 februari 1987 842 

4. - Openbaar ministerie - Opdracht 
door de procureur-generaal gegeven aan 
een magistraat van een parket van de 
procureur des Konings, die was aange
wezen om het ambt van openbaar minis
terie uit te oeienen bij het parket-gene
raal - Wettigheid. 

Krachtens de artt. 149 en 326 Ger.W. 
kan de procureur-generaal bij het hof 
van beroep een magistraat van een par
ket van de procureur des Konings van 
zijn rechtsgebied, die is aangewezen om 
tijdelijk het ambt van openbaar ministe
rie waar te nemen bij het parket-gene
raal, opdracht geven om het ambt van 
openbaar ministerie uit te oefenen bij 
het hof van assisen. 

25 februari 1987 842 

5. - Samenstelling van de jury - Ge
zworene - Zelfde identiteit als een an
dere in de zaak opgetreden persoon -
Middel gegrond op die identiteit - Geen 
vaststelling door de ieitenrechter. 
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Niet ontvankelijk, omdat toetsing er
van het Hof ertoe zou verplichten feite
lijke gegevens na te gaan, is het middel, 
gegrond op de niet door de feitenrechter 
vastgestelde omstandigheid dat een of 
meer gezworenen dezelfde identiteit zou
den kunnen hebben als personen die in 
de zaak opdrachten van gerechtelijke po
litie hebben vervuld of deelgenomen heb
ben aan een daad van opsporing of on
derzoek, of nog, als getuige, deskundige, 
aangever, klager of betrokken partij in 
de zaak zouden zijn opgetreden. 

4 maart 1987 883 

HOOFDSTUK III 
BEHANDELING TER ZITTING EN TUS

SENARRESTEN 

6. - Terechtzitting met gesloten deu
ren - Getuige die na zijn getuigenis in 
de rechtszaal blijft ter confrontatie. 

Een getuige mag na zijn getuigenis in 
de rechtszaal blijven, zelfs tijdens een te
rechtzitting met gesloten deuren, indien 
de voorzitter van het hof van assisen 
zijn aanwezigheid beveelt, met het oog 
op een confrontatie. (Artt. 316, 320 Sv.) 

23 september 1986 96 

7. - Ondervraging door de voorzitter 
- Verklaring over een objectief gegeven 
van het dossier. 

Uit de woorden van de voorzitter van 
het hof van assisen, waarmee enkel 
wordt verwezen naar een objectief gege
ven van het dossier en rechtstreeks noch 
onrechtstreeks wordt gezinspeeld op 
eventuele schuld van de beschuldigde 
aan het hem ten laste gelegde feit, kan 
geen partijdigheid worden afgeleid die 
het vermoeden van onschuld van de be
schuldigde zou miskennen. (Art. 6.2 Eu
ropees Verdrag Rechten van de Mens; 
art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten.) 

23 september 1986 96 

8. - Overhandiging van de akte van 
verdediging aan de juryleden - Voeging 
van die akte bij lwt strafdossier- Recht 
van verdediging. 

Uit het ontbreken in de processen-ver
baal van de terechtzittingen van enige 
vermelding omtrent het overhandigen 
aan de juryleden van een kopie van de 
akte van verdediging kan geen misken
ning van het recht van verdediging wor
den afgeleid, als uit de vermeldingen van 
die processen-verbaal blijkt dat die akte 
van verdediging bij het strafdossier werd 

gevoegd, zodat de juryleden daarvan tij
dens hun beraadslaging kennis hebben 
kunnen nemen. 

23 september 1986 96 

9. - Terechtzitting met gesloten deu
ren - Voorwaarden - Onaantastbare 
beoordeling in feite. 

Het hof van assisen oordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of, om een van de 
redenen van art. 96 Gw. of van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
op de regel volgens welke de zaak in het 
openbaar dient te worden behandeld, uit
zondering moet worden gemaakt. 

23 september 1986 96 

10. - Debatten geleid door de voorzit
ter- Onregelmatige verklaring van een 
getuige - Nietigheid - Nieuw verhoor. 

De voorzitter van het hof van assisen, 
belast met de Ieiding der debatten, is 
verplicht een op onregelmatige wijze af
gelegde verklaring van een getuige te 
vernietigen en vervolgens te handelen 
zoals de wet het voorschrijft. 

23 september 1986 96 

11. - Debatten geleid door de voorzit
ter - Beslissing de deuren te sluiten, 
door de voorzitter genomen - Onregel
matige uitoefening van die discretionaire 
macht - Onregelmatige verklaring van 
een getuige ·- Nietigheid - Nieuw ver
hoor. 

De voorzitter van het hof van assisen 
vermag niet krachtens zijn discretionaire 
macht een getuige met gesloten deuren 
te horen; hij kan desnoods, indien de ge
tuige op onregelmatige wijze is verhoord, 
deze opnieuw horen, nadat het hof, bij 
wege van een arrest, de sluiting der deu
ren heeft bevolen. 

23 september 1986 96 

12. - Debatten geleid door de voorzit
ter - Weigering van de voorzitter een 
vraag aan de beschuldigde te stellen -
Inachtneming van art. 319 Sv. 

Uit de weigering van de voorzitter van 
het hof van assisen aan de beschuldigde 
zelf, op diens verzoek, een vraag te stel
len na verhoor van een getuige, kan 
geen miskenning van het recht van ver
dediging worden afgeleid, indien de voor
zitter, na de ondervraging van die getui
ge, aan de beschuldigde de mogelijkheid 
heeft geboden te handelen overeenkom
stig artikel 319 Sv., en namelijk alles in 
te brengen wat tot zijn verdediging dien
stig kan zijn. 

23 september 1986 96 
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13. - Aanw1)zing van de assessoren -

Bevoegdheid van de eerste voorzitter 
van het hof van beroep. 

Ofschoon krachtens art. 98 Ger.W. de 
eerste voorzitter van het hof van beroep, 
in geval van wettige verhindering van 
een rechter of als er een plaats van rech
ter in een rechtbank van eerste aanleg 
openstaat, aan een rechter of een plaats
vervangend rechter uit het rechtsgebied 
van het hof van beroep die dit aan
vaardt, kan opdragen er tijdelijk zijn 
ambt waar te nemen, staan noch dat ar
tikel, noch enige andere wettelijke bepa
ling hem toe een rechter in een recht
bank van eerste aanleg aan te wijzen om 
als assessor in een hof van assisen op te 
treden. (Artt. 98, 121 en 122 Ger.W.) 

1 oktober 1986 141 

14. - Rechtspleging - Voorzitter ge
roepen in de kamer van de juryleden -
Proces-verbaal waarin niet wordt vastge
steld dat hij was vergezeld door de be
schuldigde. 

Art. 343, tweede lid, Sv. wordt door het 
arrest van veroordeling door het hof van 
assisen geschonden wanneer de voorzit
ter van dat hof tiidens de beraadslaging 
in dP kamer van de juryleden is geroe 
pen en het proces-verbaal niet vaststelt 
dat hij was vergezeld door de beschuldig
de, of dat deze had afgezien van het 
recht om hem te vergezellen. 

8 oktober 1986 164 

15. - Rechten van de mens - Rede
lijke termijn - Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, art. 6.1 - Overschrij
ding van de redelijke termijn - Gevol
gen wat het teloorgaan van bewijsmate
riaal betreft - Beoordeling door de jury 
aileen. 

W anneer de beschuldigde voor het hof 
van assisen tijdens de rechtspleging die 
aan het verdict voorafgaat betoogt dat 
het proces niet binnen een redelijke ter
mijn is gevoerd, zal alleen de jury oorde
len of de aangebrachte bewijzen een vol
doende grondslag vormen voor haar 
overtuiging aangaande de schuld en haar 
beslissing dienaangaande te kennen ge
ven door bevestigend of ontkennend te 
antwoorden op de haar overeenkomstig 
de artt. 337 tot 339 Sv. gestelde vragen. 

22 oktober 1986 261 

16. - Rechten van de mens - Rede
lijke termijn - Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, art. 6.1 - Overschrij
ding van de redelijke termijn - Schade
lijke gevolgen voor de beschuldigde -
Beoordeling door het hof in vereniging 
met de jury 

Wanneer de jury bevestigend ant
woordt op de vragen die de schuld be
treffen, en de beschuldigde betoogt dat 
de overschrijding van de redelijke ter
mijn voor hem zelf of voor zijn vermo
gen nadelige gevolgen heeft gehad, staat 
het aan het hof om in vereniging met de 
jury te beslissen welke gevolgen er in 
voorkomend geval voor de strafmaat die
nen te worden verbonden aan een even
tuele overschrijding van die termijn. 

22 oktober 1986 261 

17. - Rechten van de mens - Rede
Jijke termijn - Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, art. 6.1 - Overschrij
ding van de redelijke termijn - Gevol
gen voor de straftoemeting - Beoorde
ling door de rechter. 

Bij ontstentenis van een conclusie van 
de beschuldigde betreffende de schade 
die voor hem zou zijn voortgevloeid uit 
de zogezegd abnormaal lange duur van 
het proces, beslist het hof van assisen, 
door een straf op te leggen, impliciet 
doch onmiskenbaar dat de beweringen 
van de beschuldigde betreffende de over
schrijding van de redelijke termijn <'nge
grond waren, hetzij omdat die terl nijn 
niet was overschreden, hetzij omdat, ge
let op de omstandigheden eigen aan de 
zaak, de eventuele overschrijding geen 
enkele weerslag kon hebben op de straf; 
bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande behoeft het hof de veroorde
lende beslissing niet nader met redenen 
te omkleden. 

22 oktober 1986 261 

18. - Voorzitter van het hof - Discre
tionaire macht - Beoordeling van de 
noodzaak van aanvullende aansporingen 
- Redengeving. 

De voorzitter van het hof van assisen 
oordeelt aileen en in geweten of een 
door de beschuldigde gevraagde onder
zoeksdaad nuttig is om de waarheid aan 
de dag te brengen; hij behoeft de rede
nen van zijn weigering niet op te geven 
en uit de verklaring die hij ervoor geeft, 
valt geen misbruik van zijn discretionai
re macht af te leiden. 

25 februari 1987 842 

19. - Samenstelling van de jury -
Wraking van gezworenen - Verscheide
ne beschuldigden - Art. 250 Ger. W: -
Orde van de wrakingen. 

Ingeval de beschuldigden over de wra
king van de gezworenen niet overeenko
men, vereist art. 250 Ger.W. niet dat het 
aantal wrakingen waarop alle beschul
digden samengenomen recht hebben, ge
lijkelijk onder hen verdeeld wordt, en 
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verbiedt dat artikel niet dat een enkele 
beschuldigde bijvoorbeeld vijf van de ze
ven gezworenen wraakt. 

25 februari 1987 842 

HOOFDSTUK IV 
EINDARREST 

20. - Afwezigheid van de beschuldig
de bij de uitspraak van het veroordelend 
arrest- Beschuldigde niet ingelicht om
trent de mogelijkheid cassatieberoep in 
te stellen - Gevolg. 

Het cassatiemiddel afgeleid uit de af
wezigheid van de beschuldigde bij de uit
spraak van het veroordelend arrest en 
uit het feit dat zij niet werd ingelicht 
omtrent de mogelijkheid cassatieberoep 
in te stellen, is bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk als de beschuldigde 
binnen de wettelijke termijn cassatiebe
roep heeft ingesteld. (Art. 366 Sv.) 

19 mei 1987 1275 

HOOFDSTUK V 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

21. - Verzoek om rechtsbijstand 
Aanwezigheid van de juryleden. 

W anneer het hof van assisen, met toe
passing van art. 673 Ger.W., uitspraak 
doet over een verzoek om rechtsbijstand, 
geschiedt de rechtspleging met gesloten 
deuren; de aanwezigheid van de juryle
den is niet vereist. 

19 mei 1987 1275 

HOGER BEROEP 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

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

lastingen, agglomeratiebelasting. 
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 hoger 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 hoger be

roep. 
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Burgerlijke zaken - Appelge
recht dat uitspraak doet op een hager 
beroep dat aldaar niet aanhangig is -
Onwettigheid. 

Onwettig is het arrest van het hof van 
beroep dat uitspraak doet op een hoger 
beroep dat aldaar niet aanhangig is. 
(Artt. 1050, 1054, 1056 en 1068 Ger.W.) 

18 december 1986 530 

2. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Akte van hager beroep niet bete
kend - Gevolg. 

Inzake uitvoerend beslag op onroerend 
goed moet het hoger beroep op straffe 
van nietigheid aan de partij of aan de 
gekozen woonplaats worden betekend. 
(Art. 1625 Ger.W.) 

5 februari 1987 746 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe
lastingen, agglomeratiebelasting. 

Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

3. - Burgerlijke zaken - Partijen te
gen wie het kan worden ingesteld. 

Hoger beroep kan slechts worden inge
steld tegen een partij die in de procedu
re in eerste aanleg, hetzij in persoon, 
hetzij vertegenwoordigd, tegen de appel
lant is opgetreden; het kan niet worden 
gericht tegen iemand die geen partij was 
in eerste aanleg, ook al heeft die, na ge-
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daagd te zijn in hoger beroep, verklaard · 
het geding, ingesteld tegen een partij in 
eerste aanleg, te hervatten. 

31 oktober 1986 303 

4. - Burgel'lijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Hoger bemep dat een 
vmegere eindbeslissing opnieuw in het 
geding wil brengen- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het hoger beroep 
dat opnieuw in het geding wil brengen 
een vroegere rechterlijke beslissing, bui
ten het beroepen vonnis, waarbij de 
rechter zijn rechtsmacht over een ge
schilpunt volledig heeft uitgeoefend. 

18 juni 1987 1444 

5. - Bul'gerlijke zaken - Uitvoel'end 
beslag op onmerend goed - Benoeming 
van een notal'is - Verzoekschrift - Be
schikking op dat verzoekschrift. 

Wanneer een schuldeiser, die uitvoe
rend beslag heeft laten leggen op onroe
rend goed, een verzoekschrift heeft inge
diend tot benoeming van een notaris die 
het in beslag genomen goed zal schatten, 
is de beschikking op dat verzoekschrift 
vatbaar voor hoger beroep. (Artt. 608, 
1033, 1034 en 1580 Ger.W.) 

29 juni 1987 1484 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 

6. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Hoger beroep buiten de termijn - Ge
volg - Uitzondel'ing. 

Behalve in geval van overmacht is het 
hoger beroep tegen een beslissing in bur
gerlijke zaken, dat na het verstrijken 
van de wettelijke termijn is ingesteld, 
niet ontvankelijk. 

9 oktober 1986 165 

7. - Burgerlijke zaken - Termijn van 
hogel' beroep - Verlenging in geval van 
overmacht - Overmacht - Begl'ip. 

Overmacht, die een verlenging van de 
termijn van hoger beroep tegen een be
slissing in burgerlijke zaken mogelijk 
maakt, kan enkel voortvloeien uit een 
gebeurtenis buiten de wil van de betrok
kene, die door deze niet kon worden 
voorzien noch vermeden. 

9 oktober 1986 165 

8. - Bul'gerlijke zaken en zaken van 
koophandel - Hoger beJ'oep tegen een 
vonnis ter zake van faillissement - Tel'
mijn. 

De termijn om hoger beroep in te stel
len tegen een vonnis gewezen ter zake 
van faillissement bedraagt vijftien da-

gen, te rekenen van de betekening er
van. (Art. 465 Kh. [wet van 18 april 
1865].) 

19 maart 1987 951 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

9. - Burgel'lijke zaken - Incidenteel 
hogel' beroep - Al't. 1054, Ger. W. - Be
gl'ip. 

De gedaagde in hoger beroep kan te
gen het vonnis waarbij hij wordt bena
deeld, te allen tijde en tot het sluiten 
van de debatten, incidenteel hoger be
roep instellen tegen alle partijen die in 
hoger beroep in het geding zijn. (Art. 
1054 Ger.W.) 

18 december 1986 530 

10. - Bul'gerlijke zaken - Incidenteel 
hager bemep - Ger. W., ad. 1054 - Ge
daagde in hager bemep - Begrip. 

De gedaagde in hoger beroep die 
krachtens art. 1054 Ger.W. te allen tijde 
incidenteel beroep kan instellen tegen al
le partijen die in het geding zijn voor de 
rechter in hoger beroep, is de partij te
gen wie het principaal hoger beroep is 
gericht; de partij die in de zaak is opge
roepen, zonder dat tegen haar een prin
cipaal hoger beroep is gericht, heeft niet 
de hoedanigheid van gedaagde in hoger 
beroep in de zin van de voormelde wets
bepaling. 

24 april 1987 1127 

Afdeling 4. - Gevolgen 
van de rechter. 

Bevoegdheid 

11. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Geschil inzake bevoegdheid -
Rechtsmacht van de appelrechter. 

Wanneer de tegenpartij voor de eerste 
rechter de volstrekte bevoegdheid van de 
geadieerde rechter heeft betwist, maar 
eiser de verwijzing van de zaak naar de 
arrondissementsrechtbank niet heeft ge
vorderd, al kan hij dat op grond van art. 
639 Ger.W. doen, moet de appelrechter, 
die op zijn beurt van de exceptie van on
bevoegdheid kennis neemt, zijn rechts
macht bepalen naar het onderwerp van 
het geschil, zoals dat door eiser zelf is 
omschreven. 

19 februari 1987 808 

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be
roep. 

12. - Burgerlijke zaken - Vonnis 
waal'bij de echtscheiding wordt toege
staan - Hoger bemep - Verval - Be
perking. 
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De bepaling van art. 1273 Ger.W., 

krachtens welke hoger beroep, op straffe 
van verval, moet ter kennis worden ge
bracht van de griffier van de rechtbank 
die de bestreden beschikking heeft gewe
zen, is enkel van toepassing op de be
schikking waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan. 

4 september 1986 21 

13. - Burgerlijke zaken Ontvanke-
lijkheid - Beslissing over een vordering 
tot tussenkomst strekkend tot het uit
spreken van een veroordeling. 

De ontvankelijkheid van het hoger be
roep tegen de beslissing over een verde
ring tot tussenkomst strekkend tot het 
uitspreken van een veroordeling moet 
worden beoordeeld zonder te verwijzen 
naar de hoofdvordering. (Ger.W., art. 
621.) 

25 juni 1987 1474 

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. 

14. - Strafzaken - Verslag van de 
voorzitter of van een rechter - Bewijs. 

Wanneer er, in strafzaken, in verband 
met de identiteit van de magistraat-rap
porteur, een verschil is tussen de vermel
dingen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting en die van het vonnis of van 
het arrest, vloeit het bewijs van de iden
titeit wettig voort uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terechtzit
ting. 

21 oktober 1986 241 

15. - Strafzaken - Beslissing van de 
appelrechter houdende bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter -
Draagwijdte. 

Als de appelrechter de door de eerste 
rechter uitgesproken veroordeling beves
tigt, spreekt hijzelf de veroordeling uit 
met overneming van de inhoud van de 
beroepen beslissing. 

9 juni 198'7 1367 

16. - Stralzaken Beslissingen en 
partijen - Jeugdbescherming - Maatre
gelen tot bescherming van minderjarigen 

- Maatregelen ten aanzien van de ou
ders - Opvoedingsbijstand - Bewaring 
van de minderjarige - Voorlopige maat
regel- Hoger beroep tegen die maatre
gel- Ontvankelijkheid- Hoger beroep 
van de minderjarige. 

In de zaken bedoeld in titel II, hoofd
stuk III, afdeling 1, van de Jeugdbescher
mingswet van 8 april 1965, die betrek
king hebben op de maatregelen, onder 
meer voor opvoedingsbijstand, ten aan
zien van de ouders, worden de betrokken 
minderj arigen niet als partij bij de de
batten beschouwd; daaruit volgt dat zij 
geen hoger beroep kunnen instellen, 
zelfs niet tegen de beschikking waarbij 
te hunnen aanzien een voorlopige maat
regel van bewaring wordt genomen. 
(Artt. 30,31, 52, eerste lid, 56, eerste lid, 
en 58, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.) 

17 juni 1987 1440 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn. 

17. - Strafzaken - Vonnis van de po
Jitierechtbank - Hoger beroep van de 
procureur des Konings - Laattijdige be
tekening- Hoger beroep niet ontvanke
lijk. 

Niet ontvankelijk is het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen een 
vonnis van de politierechtbank als het, 
hetzij aan de beklaagde, hetzij aan de 
voor het misdrijf burgerlijk aansprake
lijke partij betekend is na het verstrij
ken van de bij art. 205 Sv. gestelde en, 
in voorkomend geval, overeenkomstig 
art. 644, eerste lid, van dat wetboek ver
lengde termijn van vijfentwintig dagen, 
te rekenen van de uitspraak van het von
nis. (Art. 205 Sv.; art. 8 wet 1 mei 1849.) 

29 oktober 1986 285 

18. - Strafzaken - Aanhangigmaking 
van de zaak bij de appelrechter. 

In strafzaken wordt, onder voorbehoud 
van het geval van art. 205 Sv., de zaak 
bij de appelrechter aanhangig gemaakt 
door de verklaring van hoger beroep en 
niet door de dagvaarding om voor die 
rechter te verschijnen. 

17 maart 1987 938 

19. - Strafzaken - Hoger beroep te
gen een bij verstek gewezen vonnis -
Termijn. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is het hoger beroep dat door de bij ver
stek veroordeelde beklaagde meer dan 
vijftien dagen na de betekening van het 
vonnis wordt ingesteld. (Art. 203 Sv.) 

7 april 1987 1040 
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20. - Strafzaken - Hoger beroep van 
de beklaagde - Vorm - Verklaring van 
hager beroep. 

Hoger beroep in strafzaken blijkt uit 
de verklaring die appelant heeft gedaan 
ter griffie van de rechtbank die het be
roepen vonnis heeft gewezen, zoals voor
geschreven bij art. 203 Sv. 

12 mei 1987 1192 

21. - Strafzaken - Principaal beroep 
- Gevolgen - Aanhangig maken van de 
zaak bij de appelrechter - Wijze. 

In strafzaken wordt, onder voorbehoud 
van het geval van art. 205 Sv., de zaak 
bij de appelrechter aanhangig gemaakt 
door de verklaring van hoger beroep en 
niet door de dagvaarding om voor die 
rechter te verschijnen. 

20 mei 1987 1281 

22. - Strafzaken - Vorm - Akte van 
hager beroep - Draagwijdte. 

Wanneer de beklaagde tegen alle straf
rechtelijke beschikkingen van het vonnis 
hoger beroep heeft ingesteld, wordt de 
draagwijdte van het hoger beroep niet 
verminderd door de onjuiste vermelding 
« beklaagde op rechtstreekse dagvaar
ding » in de akte van beroep, en even
min door de onjuiste vermelding « recht
streeks dagende partij '' in de dagvaar
ding die hem op verzoek van het O.M. 
was betekend. 

20 mei 1987 1281 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

23. - Strafzaken - Ontvankelijkheid 
van het hager beroep - Datum van de 
uitspraak van het beroepen vonnis -
Bepaling van die datum - Bevoegdheid 
van de appelrechter. 

Wanneer de appellant, zonder de mi
nuut of de uitgifte van het beroepen von
nis van valsheid te betichten, tot staving 
van de ontvankelijkheid van zijn hoger 
beroep, voor de appelrechter betoogt dat 
het beroepen vonnis, wegens de aanwe
zigheid van een niet goedgekeurde over
schrijving op de minuut ervan, als niet 
gedagtekend moet worden beschouwd en 
dat in het ontbreken van die dagteke
ning niet mag worden voorzien door de 
vermeldingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting waarop de beslissing is 
uitgesproken, daar over de in het proces
verbaal voorkomende dagtekening zelf 
een niet goedgekeurde tekst is geschre
ven, bepaalt de appelrechter, die moet 
oordelen of het hoger beroep binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld, de datum 
van het beroepen vonnis aan de hand 
van het geheel van de gegevens van het 

hem voorgelegde dossier en met name 
aan de hand van de uitgifte van dat von
nis. 

22 oktober 1986 258 

Afdeling 4. - Gevolgen 
van de rechter. 

Bevoegdheid 

24. - Strafzaken - Beklaagde vrijge
sproken - Verzet van de medebeklaag
de aileen - Hoger beroep tegen het von
nis op verzet - Draagwijdte. 

Wanneer een beklaagde is vrijgespro
ken en alleen een medebeklaagde die 
verstek liet gaan, verzet doet, maakt het 
hoger beroep van die medebeklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het 
vonnis op verzet de vervolging tegen de 
vrijgesproken beklaagde niet bij de 
appelrechter aanhangig. (Art. 202 Sv.) 

8 oktober 1986 159 

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be
roep. 

25. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Gevallen waarin eenstemmigheid is 
vereist. 

Nietig is de beslissing van de appel
rechters waarbij dezen, zonder vast te 
stellen dat de beslissing met eenparige 
stemmen is genomen, de door de eerste 
rechter uitgesproken geldboete verhogen 
en de veroordeling tot een hoofdgevange
nisstraf bevestigen, ook al verlenen zij, 
anders dan de eerste rechter, voor de 
hoofdgevangenisstraf ten dele uitstel. 
(Art. 21lbis Sv.) 

30 september 1986 135 

26. - Strafzaken Vernietiging van 
het beroepen vonnis - Verplichting voor 
de feitenrechter om over de zaak zelf te 
beslissen - Grenzen. 

In strafzaken is de appelrechter die 
het beroepen vonnis tenietdoet, krach
tens art. 215 Sv., dat geen beperkende 
bepaling is, verplicht over de zaak zelf te 
beslissen, mits die vernietiging niet hier
op is gegrond dat de eerste rechter niet 
bevoegd was of niet wettelijk was ge
adieerd. 

1 oktober 1986 140 

27. - Strafzaken - Strafvordering
Eenstemmigheid - In eerste aanleg we
gens twee misdrijven een enkele straf 
uitgesproken - In hager beroep slechts 
een van die misdrijven bewezen ver
klaard - Handhaving van de door de 
eerste rechter uitgesproken straf - Een
stemmigheid. 
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Wanneer het appelgerecht, op het ha
ger beroep tegen een vonnis waarbij we
gens twee misdrijven een enkele straf 
wordt uitgesproken, slechts een van die 
misdrijven bewezen verklaart en niette
min de door de eerste rechter uitgespro
ken straf behoudt, behoeft die beslissing 
niet met eenstemmigheid te worden ge
wezen. (Art. 21lbis Sv.) 

21 oktober 1986 229 

28. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
door het hoi van beroep vastgesteld in 
een geval waarin zulks niet is vereist -
Gevolg. 

De vaststelling in een arrest van het 
hof van beroep dat de beslissing met 
eenparige stemmen van zijn leden is ge
wezen, hoewel te dezen die eenstemmig
heid niet was vereist om de beslissing te 
verantwoorden, heeft geen nietigheid 
van het arrest tot gevolg. 

21 oktober 1986 244 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Herkwalificering - Eenparigheid. 

Het appelgerecht behoeft niet met een
parige stemmen van zijn leden uitspraak 
te doen wanneer het, zonder de straf te 
verzwaren, de beklaagde veroordeelt, na 
aan het feit waarvoor de beklaagde in 
eerste aanleg onder een andere kwalifi
catie was veroordeeld, de door de eerste 
rechter verworpen wettelijke kwalificatie 
te hebben gegeven. (Art. 2llbis Sv.) 

4 november 1986 310 

30. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Art. 211 bis Sv. - Draagwijdte. 

Het hof van beroep dat de toestand 
van de beklaagde verzwaart door bij 
diens veroordeling een langere misdrijf
periode in aanmerking te nemen dan de 
eerste rechter, zonder daarbij vast te 
stellen dat de veroordeling met eenpari
ge stemmen van al zijn leden is uitge
sproken, schendt art. 21lbis Sv.; die 
wetsbepaling is van toepassing, zelfs als 
het hof van beroep, overeenkomstig art. 
215 Sv., het aangebrachte vonnis teniet
doet en uitspraak doet bij wege van een 
nieuwe beslissing. 

3 december 1986 444 

31. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Gevallen waarin zij is vereist. 

W anneer de eerste rechter de beklaag
de heeft vrijgesproken, is nietig de be
slissing van de appelrechter die, zonder 
vast te stellen dat de beslissing met een
parigheid van stemmen is gewezen, ver
beurdverklaring als beveiligingsmaatre-

gel beveelt, nadat hij de strafvordering 
verjaard heeft verklaard. (Art. 211bis 
Sv.) 

23 december 1986 561 

32. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Verstekvonnis waarbij de eenstem
migheid wordt vastgesteld - Arrest op 
verzet waarb1j de eenstemmigheid niet is 
vastgesteld. 

In aile gevallen waarin eenstemmig
heid is vereist, moet zij worden vastge
steld door de appelrechter die uitspraak 
doet op verzet, zelfs indien de appelrech
ter, uitspraak doende bij verstek, de een
stemmigheid reeds had vastgesteld. (Art. 
21lbis Sv.) 

23 december 1986 561 

33. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Gevallen waarin ze is vereist. 

W anneer de correctionele rechtbank de 
beklaagde heeft veroordeeld wegens het 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen aan een persoon en hem 
heeft vrijgesproken van het onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen 
aan een ander persoon, kan het hof van 
beroep niet, zonder vast te stellen dat de 
beslissing met eenparige stemmen van 
al zijn leden gewezen is, laatstgenoemd 
feit bewezen verklaren, ook al zijn de 
aan beide personen toegebrachte slagen 
of verwondingen veroorzaakt door het
zelfde gebrek aan voorzorg of voorzich
tigheid en al werd voor alle misdrijven 
samen slechts een enkele straf opgelegd. 
(Art. 21lbis Sv.) 

9 januari 1987 595 

34. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Gevallen waarin ze is vereist. 

Met eenparige stemmen moet worden 
gewezen het in hoger beroep door de 
correctionele rechtbank gewezen vonnis 
waarbij de rechtbank, na de door de poli
tierechtbank tegelijkertijd met een ver
val van het recht tot sturen uitgesproken 
geldboete te hebben bevestigd, de duur 
van dat verval verlengt. (Art. 21lbis Sv.) 

9 januari 1987 598 

35. - Strafzaken - - Rechtspleging 
- Strafvordering - Eenstemmigheid -
E{m enkele straf door de eerste rechter 
uitgesproken voor drie misdrijven - In 
hager beroep slechts twee van die mis
drijven bewezen verklaard - Handha
ving van de door de eerste rechter uitge
sproken straf. 

Wanneer het appelgerecht, op hoger 
beroep tegen een vonnis waarbij een en
kele straf is uitgesproken wegens drie 
misdrijven, slechts twee van die misdrij·· 
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ven bewezen verklaart en niettemin de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
behoudt, behoeft die beslissing niet met 
eenstemmigheid te worden gewezen. 
(Art. 211bis Sv.) 

17 maart 1987 941 

36. - Stz·afzaken Eenstemmigheid 
- Beslissing waarbij tegen de eiser geen 
enkele veroordeling wordt uitgesproken. 

Uitspraak met eenstemmigheid is niet 
vereist wanneer het appelgerecht tegen 
de eiser geen enkele veroordeling uit
spreekt, maar aileen vaststelt dat hij het 
hem als burgerlijke partij ten laste ge
legde feit waarvoor hij door de eerste 
rechter was vrijgesproken, heeft begaan. 
(Art. 21lbis Sv.) 
3~ill1~ WM 

37. - Strafzaken - Rechtspleging
Eenstemmigheid - Vernietiging van het 
beroepen vonnis - Verzwaring van de 
toestand van de beklaagde. 

De in art. 211bis Sv. vastgestelde regel 
van de eenstemmigheid is van toepas
sing telkens wanneer de toestand van de 
beklaagde in hoger beroep wordt ver
zwaard, zelfs als de rechter in hoger be
roep, overeenkomstig art. 215 Sv., het 
hem overgebrachte vonnis tenietdoet en 
uitspraak doet bij wege van een nieuwe 
beschikking. 

22 mei 1987 1292 

38. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Burgerlijke rechtsvordering - Hoger 
beroep van de burgerlijke partij - Toe
kenning door het appelgerecht van een 
hogere schadevergoeding aan de burger
lijke partij. 

De beslissing waarbij het appelge
recht, op het hoger beroep van de bur
gerlijke partij, het bedrag van de aan die 
partij toegekende schadevergoeding ver
hoogt, behoeft niet met eenparige stem
men te worden uitgesproken. 

22 mei 1987 1298 

39. - Strafzaken - Akte van hager 
beroep - Taal. 

Terwijl de beklaagde in strafzaken 
zijn verklaring van hoger beroep mag 
doen in de taal van zijn keuze, moet de 
ambtenaar die deze verklaring ontvangt, 
daarvan, op straffe van nietigheid, akte 
opmaken in de taal van de beroepen be
slissing, met dien verstande dat hij in de 
akte de verklaring zelf weergeeft in de 
taal waarin deze is geschied. (Artt. 24, 31 
en 40 wet 15 juni 1935.) 

22 mei 1987 1299 

40. - Strafzaken - Strafvordering -
Rechtspleging in hager beroep - Een
stemmiglleid - Wet 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen, 
art. 29- KB. 18 december 1988, art. 58 
- Verplichting om een bedrag van vijf 
frank, vermeerderd met opdeciemen, te 
betalen bij wijze van bijdrage tot de fi
nanciering van het Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Geweld
daden, vanaf 2 maart 1987 uit te spreken 
door de rechter bij iedere veroordeling 
tot een criminele of correctionele hoofd
straf - Verplichting voor het eerst opge
Jegd in hogez· beroep - Eenstemmig
heid. 

De door de rechter bij iedere veroorde
ling tot een criminele of correctionele 
hoofdstraf vanaf 2 maart 1987 bovendien 
uit te spreken verplichting om een be
drag van vijf frank, vermeerderd met op
deciemen, te betalen bij wijze van bijdra
ge tot de financiering van het Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzette
lijke Gewelddaden is geen straf; zij client 
te worden opgelegd, ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten, en de 
omstandigheid dat, wanneer de verplich
ting voor het eerst in hoger beroep 
wordt opgelegd, de toestand van de be
klaagde feitelijk wordt verzwaard, vormt 
daartoe geen beletsel; die uitspraak hoeft 
niet met eenparige stemmen te worden 
gedaan. (Art. 21lbis Sv.) 

30 juni 1987 1485 

Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde
ring (bijzondere regels). 

41. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Onbevoegdverklaring 
van de eerste rechter- Geen hager be
roep van de burgerlijke partij - Uit
spmak van de appelrechter over de bur
gerlijke rechtsvordering - Onwettige 
beslissing. 

Wanneer de eerste rechter zich niet 
bevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ring en de burgerlijke partij geen hoger 
beroep heeft ingesteld, is die rechtsvor
dering niet aanhangig bij de appelrech
ter. (Art. 202 Sv.; artt. 3 en 4 wet 17 april 
1878.) 

15 oktober 1986 199 

42. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis 
- Hoger beroep van de burgerlijke par
tij ontvankelijk - Bevoegdheid van de 
rechter in hager beroep. 

Op het ontvankelijk hoger beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis, ook al is clit definitief ge-
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worden ten gevolge van de laattijdigheid 
van het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, dient de rechter in hoger be
roep m.b.t. de burgerlijke rechtsvorde
ring na te gaan of het aan die vordering 
ten grondslag liggend misdrijf bewezen 
is en of het aan de burgerlijke partij 
schade heeft berokkend. (Art. 202 Sv.) 

29 oktober 1986 282 

43. Strafzaken Burgel"lijke 
rechtsvordering - Eenstemmigheid -
Krijgsraad - Vrijspraak van de beklaag
de - Aiwijziging van de burgerlijke 
rechtsvordering - Ontvankelijk lwger 
beroep van de burgerlijke padij aileen 
- Wijziging en toekenning van schade
vergoeding door het Militair Gerechts
hof. 

Het arrest van het Militair Gerechts
hof dat, op het ontvankelijk hoger be
roep van de burgerlijke partij aileen te
gen een vrijsprekend vonnis van de 
krijgsraad waarbij haar vordering wordt 
afgewezen, aan die burgerlijke partij 
schadevergoeding toekent, behoeft niet 
vast te stellen dat het met eenparige 
stemmen is gewezen. (Art. 8 Besluitwet 
14 sept. 1918.) 

13 januari 1987 605 

44. - Strafzaken Eenstemmigheid 
- Burgerlijke rechtsvordering - Vrij
spraak van de beklaagde en afwijzing 
van de burgerlijke rechtsvordering -
Ontvankelijk hager beroep van de bur
gerlijke partij aileen - Wijziging en toe
kenning van schadevergoeding door de 
appelrechter. 

Het vonnis van de appelrechter dat op 
het ontvankelijk hoger beroep van de 
burgerlijke partij aileen tegen een vrij
sprekend vonnis waarbij haar vordering 
wordt afgewezen, schadevergoeding aan 
die burgerlijke partij toekent, moet vast
stellen dat het met eenparige stemmen 
is gewezen, in zoverre het het misdrijf 
waarop de burgerlijke rechtsvordering 
berust, bewezen verklaart. (Art. 21lbis 
Sv.) 

3 april 1987 1014 

45. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Eenstemmigheid -
Gevallen waarin eenstemmigheid is ver
eist. 

Wanneer de eerste rechter het feit be
wezen heeft verklaard en de beklaagde 
op de strafvordering heeft veroordeeld, 
doch de rechtsvordering van de burger
lijke partij heeft afgewezen, behoeft de 
beslissing van de appelrechter, die de 
strafvordering verjaard verklaart en de 

beklaagde op de burgerlijke rechtsvorde
ring veroordeelt, niet met eenstemmig
heid te worden gewezen. (Art. 21lbis Sv.) 

9 juni 1987 1360 

46. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Eenstemmigheid -
Gevallen waarin eenstemmigheid is ver
eist. 

Wanneer de correctionele rechtbank 
bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing de beklaagde wegens een in 
art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw bedoeld misdrijf heeft veroor
deeld en het herstel van de plaats in de 
vorige staat heeft bevolen op verzoek 
van de wettelijk bevoegde overheden, 
kan de appelrechter, die enkel uitspraak 
moet doen over de vordering tot betaling 
van een dwangsom, die bijkomende 
maatregel opleggen zonder vast te stel
len dat de beslissing met eenparige 
stemmen is uitgesproken. (Art. 211bis 
Sv.; art. 1385bis Ger.W.) 

9 juni 1987 1365 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HUUR VAN DIENSTEN 
Aanneming van werk - Aansprake

Jijkheid van de aannemer - Verborgen 
gebreken - Goedkeuring van het werk. 

De aannemer blijft ook na de goedkeu
ring van het werk door de opdrachtgever 
aansprakelijk voor verborgen gebreken 
van zijn werk. 

18 mei 1987 1250 

HUUR VAN GOEDEREN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Huishuur 
Mdeling 1. - Begrip - Aard van wetge

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van partij

en. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en over

dracht van huur. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen

ging, enz.). 
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HOOFDSTUK III. - Pacht 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van partij

en. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en over

dracht van huur. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen-

ging, terugkeer, enz.). 
Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

HOOFDSTUK IV. - Handelshuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge-

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van partij

en. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur

overdracht 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, huurher

nieuwing, enz.). 

HOOFDSTUK V. - Andere huurover
eenkomsten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij
en. 

Afdeling 3. - Onderverhuring en over
dracht van huur. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen
ging, enz.). 

HOOFDSTUK III 
PACHT 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

1. - Pacht - Bestaan en voorwaarden 
van de huurovereenkomst - Bewijsmid
delen. 

Krachtens art. 3 Pachtwet kan degene 
die in het bezit van een landeigendom is, 
van het bestaan van een pacht en van de 
pachtvoorwaarden, waaronder het tijd
stip van ingebruikneming, het bewijs le
veren door alle middelen rechtens, met 
inbegrip van getuigenissen en vermoe
dens. (Afdeling van het B.W. houdende 
regels betreffende de pacht in het bijzon
der, art. 3, wet 4 nov. 1969, art. 1.) 

10 oktober 1986 169 

2.- Pacht- Gerechtelijke interest
Aanvang. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat inzake pacht de gerechtelijke in
terest doet lopen vanaf de dag van de 
neerlegging van de conclusie door de 
schuldeiser en niet vanaf de dag van de 
indiening van het verzoek tot minnelijke 
schikking, waarover geen betwisting be
stand en dat, krachtens art. 1345 Ger.W., 
de gevolgen heeft van een met ingebre
kestelling gelijkstaande gerechtelijke 
dagvaarding. (Artt. 1139, 1146 en 1147 
B.W.) 

18 december 1986 525 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij
en. 

Afdeling 3. - Onververhuring en over
dracht van huur. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen
ging, terugkeer, enz.). 

3. - Pacht - Vergoeding verschuldigd 
aan de uittredende pachter - Bijkomen
de vergoeding - Begrip. 

De bijkomende vergoeding, waarvan 
sprake is in art. 46 Pachtwet en die is 
verschuldigd aan de pachter van landei
gendommen wiens pacht een einde 
neemt ten gevolge van opzegging met 
toepassing o.a. van art. 7, 9°, van die 
wet, is te vergelijken met die welke een 
onteigenend bestuur aan een pachter 
verschuldigd is bij onteigening ten alge
menen nutte. 

4 december 1986 451 

Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

4. - Pacht - Vervreemding van het 
verpachte goed en recht van voorkoop 
van de pachter- Vordering tot naasting 
en indeplaatsstelling en vordering tot 
schadeloosstelling - Verjaringstermijn 
- Aanvangspunt van de termijn. 

lngevolge art. 51, vierde lid, Pachtwet 
verjaren, bij verkoop uit de hand, de in 
die bepaling aangewezen vordering tot 
naasting en indeplaatsstelling en de vor
dering tot schadeloosstelling door ver
loop van drie maanden te rekenen van 
de datum van de kennisgeving van de 
verkoop aan de pachter, indien een der
gelijke kennisgeving heeft plaatsgehad; 
met die kennisgeving wordt bedoeld de 
in art. 48, § 1, vijfde lid, van dezelfde wet 
bepaalde kennisgeving, waardoor de 
pachter kan weten dat een verkoop is ge-
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beurd, de voorwaarden ervan kan na
gaan en de rechten die art. 51 hem 
toekent, kan uitoefenen. 

20 november 1986 387 

HOOFDSTUK IV 
HANDELSHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij
en. 

Afdeling 3. - Onderverhuring en huur
overdracht 

5. - Handelshuur - Onderverhuring 
en huuroverdracht - Uitzetting van de 
hoofdhuurder - Vergoeding - Voor
waarde. 

Wanneer inzake handelshuurovereen
komsten de onderhuurder aan wie de 
handels;aak toebehoort, het goed in ge
bruik houdt ondanks de uitzetting van 
de hoofdhuurder, is geen vergoeding we
gens uitzetting aan de hoofdhuurder ver
schuldigd. 

14 november 1986 357 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, huurher

nieuwing, enz.). 

6. - Handelshuur - Einde - Huur
hernieuwing - Weigering - Reden -
Persoonlijke en werkelijke ingebruikne
ming - Begrip. 

In de zin van art. 16, I, 1°, Handels
huurwet behoeft de persoonlijke en wer
kelijke ingebruikneming van het ver
huurde goed niet noodzakelijk een mate
riele ingebruikneming te zijn; de rechter 
verantwoordt naar recht zijn beslissing 
dat die ingebruikneming bestaat wan
neer hij vaststelt dat de verhuurder 
" naar goeddunken in het goed kan ver
blijven en dat dit goed voor geen andere 
doeleinden kan worden aangewend dan 
die welke de wet in aanmerking neemt ». 

18 juni 1987 1451 

HOOFDSTUK V 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

HUWELIJK 
1. - Dringende voorlopige maatrege

Jen betreffende de persoon en de goede
ren van de echtgenoten en de kinderen 
- Ernstige verstoring van de verstand
houding tussen de echtgenoten - Uitke
ring tot levensonderhoud - Toekenning 
- Voorwaarden. 

De rechter die op grond van art. 223, 
tweede lid, B.W. de plicht tot samenwo
ning der echtgenoten tijdelijk schorst, 
kan voor de duur van die feitelijke schei
ding ook een uitkering tot onderhoud of 
een inkomstenmachtiging als daarmee 
gepaard gaande dringende voorlopige 
maatregel toekennen, zonder dat hij zi~h 
behoeft uit te spreken over de vraag w1e 
van de echtgenoten met betrekking tot 
die feitelijke scheiding schuld treft. 

28 november 1986 426 

2. - Dringende voorlopige maatrege
len betreffende de persoon en de goede
ren van de echtgenoten en de kinderen 
- Draagwijdte. 

De bij art. 223 B.W. bedoelde dringen
de voorlopige maatregelen die de vrede
rechter op verzoek van een der echtgeno
ten kan bevelen indien de verstandhou
ding tussen hen erz;stig verstoord . is, 
mogen er niet toe le1den dat een felte
lijke scheiding van de echtgen?ten op be
stendige wijze wordt georgamseerd. 

28 november 1986 426 

I 

INDEPLAATSSTELLING 
1. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke

ring - Uitkeringen, toegekend door een 
verzekeringsinstelling - Geschil tussen, 
enerzijds, de vermoedelijke veroorzaker 
van de schade tot vergoeding waarvan 
de uitkeringen zijn betaald en, ander
zijds, de getroffene, rechthebbende op de 
uitkeringen, en de verzekeringsinstelling 
- Verzekeringsinstelling rechtens in de 
plaats getreden van de rechthebbende -
Onsplitsbaar geschil. .. 

Het geschil tussen de vermoedehJke 
veroorzaker van de schade en de getrof
fene en diens verzekeringsinstelling die 
hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
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 tenu.it
voerlegging van de onderscheiden beshs
singen waartoe het geschil aanleiding 
geeft materieel onmogelijk zou zijn. 
(Art.' 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde lid, 
Ziekte en Invaliditeitswet.) 

24 september 1986 105 
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2. - Schade ten gevolge van een mis
drijf - Rechtsvordering tot vergoeding 
van die schade - Burgerlijke rechtsvor
dering, door de getroffene ingesteld voor 
de rechter bij wie de strafvordel'ing aan
hangig is - Vordering, voor dezelfde 
rechter ingesteld door een in de plaats 
van de getroffene getreden partij -
Vool'ziening in cassatie door de getroffe
ne - Cassatie - Gevolgen van de inde
plaatsstelling - Uitbreiding van de cas
satie. 

De vernietiging, op de voorziening van 
een burgerlijke partij aan wie een onge
val is overkomen, van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van de 
getroffene tegen de beklaagde, heeft de 
vernietiging tot gevolg van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die te
gen dezelfde beklaagde is ingesteld door 
een andere, in de plaats van eerstge
noemde getreden burgerlijke partij, met 
name de verzekeringsinstelling die aan 
de getroffene ziekte- en invaliditeitsuit
keringen heeft toegekend. 

24 september 1986 105 

INGEBREKESTELLING 
1.- Begrip. 
Om vordering van schadevergoeding 

en van de bijhorende interest mogelijk 
te maken, behoeft de ingebrekestelling 
niets meer in te houden dan de duide
lijke en ondubbelzinnige wil van de 
schuldeiser dat de hoofdverbintenis 
wordt uitgevoerd; niet naar recht verant
woord is derhalve het arrest waarbij 
wordt beslist dat de gerechtelijke inte
rest op de schadevergoeding wegens te
kortkomingen aan pachtverbintenissen 
pas verschuldigd is vanaf de dag waarop 
de conclusie waarin die schadevergoe
ding wordt berekend, is neergelegd en 
niet vanaf de dag waarop de met inge
brekestelling gelijkstaande dagvaarding 
is uitgebracht. (Artt. 1139, 1142, 1146, 
1147 en 1184 B.W.) 

18 december 1986 525 

2. - Pacht - Begrip. 
Niet naar recht verantv.roord is het ar

rest dat inzake. pacht de gerechtelijke in
terest doet lopen vanaf de dag van de 
neerlegging van de conclusie door de 
schuldeiser en niet vanaf de dag van de 
indiening van het verzoek tot minnelijke 
schikking, waarover geen betwisting be
stond en dat, krachtens art. 1345 Ger.W., 

de gevolgen heeft van een met ingebre
kestelling gelijkstaande gerechtelijke 
dagvaarding. (Artt. 1139, 1146 en 1147 
B.W.) 

18 december 1986 525 

INKOMSTENBELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(annaliteit, gelijkheid, realiteit, legali
teit, enz.) 

HOOFDSTUK II. - Personenbelasting 
Afdeling 1. - Belastingplichtigen -

Rijksinwoner. 
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 

goederen. 
Afdeling 3. - InkomsteR 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 personenvennoot

schappen onderworpen aan per
sonenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 

echtgenoten en hun kinderen. 
Afdeling 8. - Berekening van de aan

slag. 
§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 
§ 2. Voorafbetalingen. 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 
§ 4. Vermindering wegens gezinslast. 

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. 
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Mdeling 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 

Mdeling 1. - Onroerende voorheffing. 
Mdeling 2. - Roerende voorheffing. 
Mdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing. 
Mdeling 4. - Aanrekening en terugbeta-

ling van de voorheffingen. 
Mdeling 5. - Belastingkrediet. 

HOOFDSTUK VII. - Aanslagprocedure 
Mdeling 1. - Aanslagtermijnen. 
Mdeling 2. - Belastingaangifte. 
Mdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 
Mdeling 4. - Aanslagbiljet. 
Mdeling 5. - Wijziging door de adminis

tratie van een aangifte. 
Mdeling 6. - Fiscale commissie. 
Mdeling 7. - Aanslag van ambtswege 

en forfaitaire aanslag. 
Mdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van gegoed

heid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke be

lastingplichtigen. 
Mdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad

ministratieve boeten, straffen. 
Mdeling 10. - Bezwaar. 
Mdeling 11. - Beslissing van de di

recteur. 
Mdeling 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, GE 

LIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
ENZ.) 

HOOFDSTUK II 
PERSONENBELASTING 

Mdeling 1. - Belastingplichtigen 
Rijksinwoner. 

Mdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
goederen. 

Mdeling 3. - Inkomsten uit roerende 
goederen. 

Mdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 

1. - Personenbelasting - Bedrijfsbe
Jasting - Nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijven - Winsten - Schuldvor
dering van de belastingschuldige - Be
Jastbaarheid. 

De in een schuldvordering bestaande 
winsten van de in artt. 20 en 21 W.I.B. 
bedoelde nijverheids-, handels- en land
bouwbedrijven zijn in beginsel aan de in
komstenbelasting onderworpen voor hun 
werkelijke waarde in de loop van het 
jaar tijdens hetwelk de schuldvordering 
is ontstaan. 

15 mei 1987 1227 
§ 2. Bezoldigingen. 

2. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Bezoldiging - Terugbetaling 
aan een bediende van werkelijke uitga
ven die ten laste komen van de werkge
ver - Wettelijk vermoeden. 

De wet vermoedt dat de bedragen die 
door een werkgever aan een bediende 
zijn uitgekeerd als terugbetaling van 
werkelijke uitgaven die ten laste komen 
van de werkgever, geen inkomsten ople
veren die belastbaar zijn ten name van 
de bediende die ze ontvangt, zonder dat 
deze de besteding ervan tegenover de ad
ministratie der belastingen behoeft te 
verantwoorden. (Art. 26 W.I.B.) 

30 oktober 1986 289 

3. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bezoldiging - Terugbetalino 
aan een bediende van uitgaven die ten 
laste komen van de werkgever - Verda
ken bezoldiging - Gevolg. 

De administratie der directe belastin
gen is ertoe gerechtigd te bewijzen dat 
de vergoedingen die door een werkgeve:r 
aan een bediende zijn toegekend als te
rugbetaling van de werkelijke uitgaven 
die ten laste komen van de werkgever, 
geheel of ten dele een verdoken bezoldi
ging zijn van de bediende; slaagt zij in 
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die bewijsvoering, dan behoeft enkel dat ' 
gedeelte van die vergoedingen dat een 
bezoldiging is, te worden meegerekend 
bij de overige bezoldigingen van de be
diende met het oog op de vaststelling 
van het brutobedrag van diens in art. 20, 
§ 1, 2, a, W.I.B. bedoelde inkomsten. (Art. 
26, laatste lid, W.I.B.) 

30 oktober 1986 289 

4. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Bezoldigingen - Belasting
vrijstelling voor de vergoedingen toege
kend ten gevolge van een ongeval op de 
weg naar en van het werk - Grondslag 
vooz· de berekening van het bedrag van 
de vrijstelling. 

De brutobezoldiging, waarvan het ver
lies werd bedoeld in art. 41, § 2, W.I.B., 
zoals die bepaling van toepassing was 
voor het aanslagjaar 1975, was de werke
lijk gederfde bezoldiging, die belastbaar 
zou zijn geweest in de zin van art. 26 
van genoemd wetboek, en niet het loon 
vastgesteld bij de wettelijke bepalingen 
die de vergoeding van dat loonverlies re
gelen, met name art. 34 Arbeidsongeval
lenwet, dat verwijst naar het basisloon. 

19 februari 1987 815 

§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit 
winstgevende bezigheden. 

§ 4. Pensioenen. 

5. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Renten en pensioenen -
Vergoedingen wegens blijvende arbeids
ongeschiktheid - Belastbaarstelling -
Vereiste - Art. 32bis juncto art. 20, SO, 
W.LB. 

Art. 32bis, eerste lid, juncto art. 20, 5°, 
W.I.B. bedoelt als bedrijfsinkomsten be
lastbaar te stellen, onder meer, de ver
goedingen die als sociaal vervangingsin
komen aan werknemers toekomen we
gens een blijvende arbeidsongeschikt
heid, met name wegens een blijvende 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door 
een arbeidsongeval; voor die belastbaar
heid is niet vereist dat de belastingplich
tige in de belastbare periode, in vergelij
king met zijn vroeger loon, ten gevolge 
van de opgelopen arbeidsongeschiktheid 
werkelijk een loonverlies heeft geleden. 

15 mei 1987 1229 

§ 5. Stopzet~ingsvergoedingen. 

§ 6. Meerwaarden. 

§ 7. Bedrijfslasten. 

6. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfsuitgaven en -lasten 
- Terugbetaling aan een bediende van 

uitgaven die ten Jaste komen van de 
werkgever - Verantwoording van die 
Jasten - Bewijsvoering. 

De vergoedingen die door een werkge
ver aan een bediende zijn toegekend als 
terugbetaling van werkelijke uitgaven 
die ten laste komen van de werkgever, 
zijn bedrijfsuitgaven van die werkgever, 
die ze als voor zijn rekening en te zijnen 
voordele gedane uitgaven beschouwt en 
die het bewijs moet leveren van de echt
heid en van het bedrag ervan en moet 
aantonen dat het om bedrijfsuitgaven 
gaat. (Art. 44 W.I.B.) 

30 oktober 1986 289 

7. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Door een werknemer voorge
schoten bedrijfsuitgaven van de werkge
ver - Verdoken bezoldiging - Bewijs. 

Art. 26 W.I.B. stelt ten voordele van de 
werknemer een weerlegbaar vermoeden 
in dat de sommen die hem worden uitge
keerd als terugbetaling van de door hem 
voorgeschoten bedrijfsuitgaven van de 
werkgever, geen bezoldigingen uitmaken; 
de administratie mag bewijzen dat de' 
toegekende vergoedingen in werkelijk
heid een verdoken bezoldiging zijn. 

23 januari 1987 657 

8. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Aftrekbare lasten en uitga
ven - Bewijsvoering. 

Art. 44 W.I.B. bepaalt, met het oog op 
de vaststelling van het nettobedrag van 
de bedrijfsinkomsten dat de grondslag 
van de personenbelasting vormt, wat af
trekbare bedrijfsuitgaven of bedrijfslas
ten zijn; voormeld artikel is van toepas
sing op de bezoldiging van werknemers, 
behalve wanneer de belastingschuldige 
werknemer, met toepassing van art. 51, 
§ 1, W.I.B., een forfaitaire aftrek voor be
drijfslasten of -uitgaven verkiest. 

22 mei 1987 1303 

§ 8. Andere aftrekbare posten. 

§ 9. Bedrijfsverliezen. 

9. - Personenbelasting - Bedrijfsbe
lasting - Nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijven - Verlies - Schuldvor
dering van de belastingschuldige - Af
trekbaarheid. 

Van de winst die tijdens een belast
baar tijdperk door een in de artt. 20 en 
21 W.I.B. bedoeld nijverheids-, handels
of landbouwbedrijf werd gerealiseerd, 
kan een schuldvordering enkel dan voor 
haar volledig nominaal bedrag als be
drijfsverlies worden afgetrokken, wan-
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neer ze werkelijk en definitief volledig is 
verloren gegaan v66r het einde van dat 
tijdperk. 

15 mei 1987 1227 

§ 10. Inkomsten uit personenvennoot
schappen onderworpen aan per
sonenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 

10. - Personenbelasting - Diverse in
komsten - Occasionele of toevallige 
winsten of baten - Begrip. 

Art. 67 W.I.B., dat onder de sub 1 o be
paalde voorwaarden als diverse inkom
sten belastbaar stelt de winsten of baten 
die zelfs occasioneel of toevallig uit eni
gerlei prestatie, verrichting of speculatie 
of uit aan derden bewezen diensten 
voortvloeien, stelt daartoe niet als vereis
te dat de bedoelde winsten voortvloeien 
uit gei:soleerde, afzonderlijke verrichtin
gen. 

15 mei 1987 1234 

11. - Personenbelasting - Diverse in
komsten - Occasionele of toevallige 
winsten of baten - Winsten uit specula
ties - Speculatie - Begrip. 

De in art. 67, 1°, W.I.B. bedoelde specu
latie bestaat onder meer in het kopen 
van goederen met het risico van verlies, 
maar met de verwachting winst te rna
ken door de stijging van hun marktwaar
de. 

15 mei 1987 1234 

12. - Personenbelasting - Diverse in
komsten - Occasionele of toevallige 
winsten of baten - Winsten uit specula
tie - Draagwijdte. 

Het arrest dat vaststelt dat bouwgron
den, die voordien grotendeels als land
bouwgrond bekend waren, werden aan
gekocht met hoofdzakelijk geleend geld, 
door een koper die zijn beroepswerk
zaamheid als landbouwer stopzette en na 
amper een jaar een verkavelingsvergun
ning vroeg en verkreeg, en dat die gron
den nagenoeg ononderbroken met grote 
winsten werden voortverkocht, leidt hier
uit wettig af dat die winsten voortvloeien 
uit speculatie, buiten de uitoefening van 
een beroepswerkzaamheid, en niet uit 
normale verrichtingen van beheer van 
een uit onroerende goederen bestaand 
prive-vermogen, en als diverse inkom
sten belastbaar zijn krachtens art. 67, 1°, 
W.I.B. 

15 mei 1987 1234 

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. 

13. - Personenbelasting - Bereke
ning van de aanslag - Afzonderlijke 
aanslagen - Art. 93, § 1, 3>, b, W.LB. -
Speciale aanslagregeling voor bezoldigin
gen en pensioenen die door toedoen van 
een overheid te laat zijn uitbetaald of 
toegekend - Begrip. 

De bezoldigingen en pensioenen, be
doeld in art. 20, 2°, a, W.I.B., die pas na 
het verstrijken van de belastbare periode 
waarop zij in werkelijkheid betrekking 
hebben, door toedoen van een openbare 
overheid werden uitbetaald of uitge
keerd, vallen enkel onder de speciale 
aanslagregeling van art. 93, § 1, 3°, b, 
W.I.B. als de laattijdige uitbetaling of 
toekenning te wijten is aan een openba
re overheid. 

18 juni 1987 1452 
§ 4. Vermindering wegens gezinslast. 

HOOFDSTUK III 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Vaststelling van het be
lastbaar netto-inkomen. 

§ 1. Winsten. 

§ 2. Meerwaarden. 

§ 3. Bedrijfslasten. 

14. - Personen- en vennootschapsbe
lasting - Bedrijfslasten en -uitgaven -
Be grip. 

Aftrekbare bedrijfslasten of -uitgaven 
in de zin van de artt. 44 en 45 W.I.B. zijn 
de verliezen, uitgaven en afschrijvingen 
die voortvloeien uit werkelijk gedane 
verrichtingen, waarbij geen enkele wet
telijke verplichting is miskend en waar
van de partijen alle gevolgen hebben 
aanvaard. 

27 februari 1987 859 

15. - Personen- en vennootschapsbe
lasting - Bedrijfslasten en -uitgaven -
Aankoop en afschrijving van lichame
lijke activa die reeds door de verkoper 
geheel waren afgeschreven. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de aankoopwaarde en de afschrij 
ving van lichamelijke activa die reeds 
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door de verkoper geheel afgeschreven 
zijn, als bedrijfslasten of -uitgaven van 
de inkomsten af te trekken, wanneer de 
verkoper ze voor een werkelijke prijs 
heeft overgedragen. (Artt. 44 en 45 
W.I.B.; art. 2 wet 29 juni 1975; art. 1 K.B. 
24 aug. 1975.) 

27 februari 1987 859 

16. - Personen- en vennootschapsbe
Jasting - Bedrijfslasten en -uitgaven -
Begrip - Schadevergoeding wegens on
rechtmatige mededinging. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat de ter uitvoering van een veroor
deling wegens onrechtmatige mededin
ging betaalde schadevergoeding niet als 
aftrekbare bedrijfslasten of -uitgaven 
aanmerkt, op grond dat die uitgave niet 
noodzakelijk was voor de uitoefening 
van het beroep. (Art. 44 W.I.B.) 

27 februari 1987 865 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 

§ 5. Definitief belaste inkomsten. 

Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen 
van personenvennootschappen onder
W0rpen aan ve11nootschapsbelasting. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 

§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 

§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Fusie, splitsing, opslorping. 

17. - Vennootschapsbelasting - Bij
zondere aanslagen - Ontbinding van 
een vennootschap zonder verdeling van 
het maatschappelijk vermogen - Ver
eniging van aile aandelen in een hand -
Tijdstip waarop de belastingschuld ont
staat. 

De bijzondere aanslag voorgeschreven 
door art. 118 W.I.B. moet, ingevolge art. 
123, § 1, 2°, ook worden toegepast op ven
nootschappen die worden ontbonden zon
der dat er verdeling van het maatschap
pelijk vermogen is, o.m. door de vereni
ging van alle aandelen in een hand; de 
belastingschuld ontstaat op het tijdstip 
van die ontbinding. 

12 juni 1987 1412 

§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

HOOFDSTUK V 
NIET VERBLIJFHOUDERS 

HOOFDSTUK VI 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE

DIET 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. 

18. - Onroerende voorheffing - Art. 
8 W.lB. - Voordelen uit een onroerend 
goed, door een vereniging zonder winst
oogmerk behaald - Aanwending van die 
voordelen door de vereniging - Beper
king. 

Uit het doel en de strekking van art. 8 
W.I.B. volgt dat, ook al houdt het enkele 
feit dat de belastingschuldige door de 
aanwending van zijn onroerend goed 
voordelen verkrijgt, niet in dat hij een 
winstoogmerk nastreeft, voor de aan
spraak op vrijstelling van belasting ver
eist is dat die voordelen uitsluitend wor
den gebruikt voor de instandhouding en 
uitbreiding van het doel waartoe het on
roerend goed wordt aangewend. 

6 maart 1987 896 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Roerende voorheffing. 

Bedrijfsvoorheffing. 

Afdeling 4. - Aanrekening en terugbeta
ling van de voorheffingen. 

Afdeling 5. - Belastingkrediet. 

HOOFDSTUK VII 
AANSLAGPROCEDURE 

Afdeling 1. - Aanslagtermijnen. 

Afdeling 2. Belastingaangifte. 

Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 

Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 

19. - Aanslagprocedure - Aanslagbil
jet - Kennisgeving van de aanslag -
Vereiste vermeldingen. 

Inzake directe belastingen moeten het 
aanslagbiljet of de kennisgeving van 
aanslag alle vermeldingen bevatten die 
nodig zijn om het bestaan van een regel
matige uitvoerbare titel kenbaar te rna
ken en de belastingplichtige in staat te 
stellen een bezwaar in te dienen. 

26 februari 1987 848 

Afdeling 5. - Wijziging door de adminis
tratie van een aangifte. 

Afdeling 6. - Fiscale commissie. 

Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag. 

Afdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 
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§ 2. Vermoedens. 

20. - Vaststelling van de belasting -
Bewijs - Terugbetaling aan een bedien
de van uitgaven die ten Jaste komen van 
de werkgever - Verdoken bezoldiging 
- Bewijsvoering. 

Het bewijs dat de bedragen, die door 
een werkgever aan een bediende zijn uit
gekeerd als terugbetaling van uitgaven 
voor rekening van de werkgever, verdo
ken bezoldigingen zijn, behoeft niet te 
worden geleverd door de bediende maar 
door de administratie der belastingen. 

30 oktober 1986 289 

21. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Vermoedens - Door een werkne
mer voorgeschoten bedrijfsuitgaven van 
de werkgever - Verdoken bezoldiging 
- Bevvijslast. 

Art. 26 W.I.B. stelt ten voordele van de 
werknemer een weerlegbaar vermoeden 
in dat de sommen die hem worden uitge
keerd als terugbetaling van de door hem 
voorgeschoten bedrijfsuitgaven van de 
werkgever, geen bezoldigingen uitmaken; 
de administratie mag bewijzen dat de 
toegekende vergoedingen in werkelijk
heid een verdoken bezoldiging zijn. 

23 januari 1987 657 

22. - Aanslagprocedul'e Bewijs -
Vermoedens - « Globalisering » over 
verschillende jaren. 

De regel van art. 265, eerste lid, W.I.B., 
volgens welke de over een aanslagjaar 
verschuldigde belasting wordt vastge
steld op de inkomsten welke de belas
tingplichtige behaald en verkregen heeft 
gedurende het belastbaar tijdperk, belet 
niet dat de inkomsten en de verantwoor
ding over twee of meer jaren worden 
« geglobaliseerd >> en dat vervolgens de 
vermoede inkomsten over de onderschei
den aanslagjaren worden verdeeld. 

12 februari 1987 795 

§ 3. Tekenen of indicien van gegoed
heid. 

23. - Personenbelasting - Bewijsvoe
ring - Tekenen en indicien van gegoed
heid. 

Wordt de belastbare grondslag ge
raamd volgens tekenen of indicien, te 
weten bepaalde door de belastingplichti
ge gedane uitgaven, waaruit een hogere 
graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
door de belastingschuldige aangegeven 
inkomsten, dan behoeft deze, wanneer 
hij aantoont dat die gegoedheid voort
spruit uit andere inkomsten, niet te be-

wijzen dat deze inkomsten werkelijk zijn 
aangewend voor die uitgaven. (Art. 24 7 
W.I.B.) 

5 september 1986 24 

24. - Aanslagprocedure Bewijs -
Tekenen en indicien van gegoedheid -
Bewijslast - Tegenbewijs - Vereisten. 

Wanneer de administratie de belastba
re inkomsten volgens tekenen en indi
cien heeft vastgesteld, kan de belasting
schuldige, wil hij aantonen dat zijn 
gegoedheid niet groter is dan blijkt uit 
de aangegeven inkomsten, niet volstaan 
met loutere beweringen; hij moet positie
ve, doorslaggevende en controleerbare 
gegevens aanbrengen. (Art. 247 W.I.B.) 

23 april 1987 1123 

§ 4. Vergelijking met soortgelijke be
lastingplichtigen. 

25. - Aanslagprocedure - Bewijs -
Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen - Voorwerp. 

De rechter maakt gebruik van het in 
art. 248 W.I.B. bedoelde bijzonder bewijs
middel, welke benaming hij ook moge 
geven aan het door hem toegepaste be
wijs bij vergelijking, als hij op een ver
gelijking met normale winsten of baten 
van soortgelijke belastingplichtigen 
steunt bij de vaststelling van het groot
ste deel van de belastbare grondslag zelf 
en niet van een gegeven dat dient om de 
belastbare grondslag te bepalen. 

30 april 1987 1147 

Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad
ministratieve boeten, straffen. 

26. - Belastingheffing - Sancties: 
straiten -Art. 100, tweede lid, Sw., op
geheven door art. 105 wet 4 aug. 1986-
Gevolg. 

Wanneer de rechter, na de inwerking
treding van art. 105 van de wet van 4 
aug. 1986 houdende opheffing van art. 
100, tweede lid, Sw., zegt dat zowel het 
misdrijf bedrieglijke bankbreuk als de 
overtredingen van art. 339 W.I.B. bewe
zen zijn en, overeenkomstig art. 65 Sw., 
voor die vermengde misdrijven een en
kele straf uitspreekt, met name de bij 
artt. 80 en 489, derde lid, bepaalde, mag 
hij de fiscale geldboete, gesteld op de 
overtredingen van art. 339, niet opleggen. 

19 mei 1987 1274 

Afdeling 10. - Bezwaar. 

27. - Bezwaar - Termijn van zes 
maanden - Aanvangspunt - Kennisge
ving van een betalingsbevel. 
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Bij gebreke van bewijs aangaande de 

verzending van het aanslagbiljet aan de 
belastingplichtige, doet de kennisgeving 
aan de belastingplichtige van een beta
lingsbevel, dat gelijkstaat met de kennis
geving van aanslag, de bij art. 272 W.I.B. 
bepaalde termijn van zes maanden in
gaan, waarbinnen het bezwaarschrift op 
straffe van verval moet worden inge
diend. 

26 februari 1987 848 

28. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Bevoegdheid van de directeur - Gren
zen. 

De directeur, die uitspraak doet over 
de door een belastingschuldige aange
voerde bezwaren, mag geen belasting
supplementen heffen en evenmin compen
satie verwezenlijken tussen een rechtma
tig bevonden ontlasting en een eventueel 
vastgestelde ontoereikendheid van de 
aanslag; ook al heeft het bezwaar betrek
king op de raming van de belastbare 
grondslag volgens tekenen of indicien 
van gegoedheid, dan nog kan de di
recteur niet gaan buiten de bezwaren die 
de belastingschuldige in dat verband 
aanvr.ert. (Art. 27r W.J.B.) 

311 '<Pril 1987 1146 

29. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Inzagerecht van de bezwaarindiener -
Omvang. 

Het inzagerecht dat bij art. 275, derde 
lid, W.I.B. wordt toegekend aan de be
zwaarindiener die er schriftelijk om ge
vraagd heeft, slaat niet op het adminis
tratief rapport van de met de behande
ling van het bezwaarschrift belaste in
specteur. 

15 mei 1987 1234 

Afdeling 11. 
recteur. 

Beslissing van de di-

Afdeling 12. - Ontheffing. 

30. - Aanslagprocedure - Vennoot
schapsbelasting - Wet 30 maart 1976 be
treffende de economische herstelmaatre
gelen, artt. 43 en 44 - Solidariteitsbij
drage ten name van vennootschappen, 
verenigingen, inrichtingen of instellingen 
- Wet 30 maart 1976, art. 43, § 9 - Ont
heffing van ambtswege - Voorwaarde. 

De bij art. 43, § 9, van de wet van 30 
maart 1976 bedoelde ontheffing van 
ambtswege van de solidariteitsbijdrage 
ten name van vennootschappen, vereni
gingen, inrichtingen of instellingen die, 
overeenkomstig de artikelen 98 tot 102 
WI. B., aan de vennootschapsbelasting 

zijn onderworpen, geldt slechts, wat be
treft de investeringen van die belasting
plichtigen, in nieuwe controledeelnemin
gen in bestaande of op te richten 
ondernemingen waar, ten gevolge van 
die deelnemingen en de investeringen 
die eruit voortvloeien, de werkgelegen
heid zal worden gehandhaafd of bevor
derd, indien deze investeringen geen 
grondstoffen, produkten, koopwaren of 
waarden in portefeuille omvatten. 

29 mei 1987 1329 

HOOFDSTUK VIII 

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP 

31. - Voorziening voor het Hoi van 
Beroep - Rechtsmacht van het hoi van 
beroep - Grenzen. 

Wanneer het hof van beroep, op grond 
van artikel 278 W.I.B., kennis neemt van 
een voorziening tegen een in het kader 
van artikel 276 W.I.B. door de directeur 
der belastingen genomen beslissing op 
de bezwaren van een belastingschuldige 
tegen een te zijnen name vastgest. Ide 
aanslag, en het beslist dat de betw1ste 
aanslag nietig is wegens niet-naleving 
van een substantiele procedurevorm bij 
de vaststelling ervan, dan heeft het hof 
zijn rechtsmacht geheel uitgeoefend en 
vermag het niet verder te onderzoeken 
of bij de vaststelling van de nietige aan
slag werd uitgegaan van een juiste be
lastbare grondslag; het staat aan de ad
ministratie een nieuwe aanslag vast te 
stellen. (Art. 260 W.I.B.) 

10 oktober 1986 166 

32. - Beroep voor het hoi van beroep 
- Principiele beslissing die het de admi
nistratie mogelijk maakt het bedrag van 
de ontheffingen te berekenen - Wettig
heid. 

Wanneer het hof van beroep inzake in
komstenbelastingen uitspraak doet over 
het beroep van een belastingplichtige 
kan het volstaan met een principii:He be
slissing en het aan de administratie 
overlaten het bedrag van de ontheffin
gen te berekenen dat uit de toepassing 
van het beginsel voortvloeit. (Art. 278 
W.I.B.) 

27 februari 1987 859 

33. - Beroep voor het hoi van beroep 
- Bevoegdheid. 

Wanneer de belastingplichtige een be
zwaarschrift heeft ingediend tegen de te 
zijnen name gevestigde aanslag en te
vens de directeur der belastingen om 
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vrijstelling van de nalatigheidsinteresten 
heeft verzocht, worden de artt. 278 en 
307 W.I.B. geschonden als het hof van 
beroep, bij de uitspraak over het tegen 
de aanslag ingediende bezwaarschrift, 
beslist dat ook het verzoek om vrijstel
ling van interesten, waarover de di
recteur zijn beslissing had aangehouden, 
bij het hof aanhangig is. 

27 februari 1987 863 

HOOFDSTUK IX 
VOORZIENING IN CASSATIE 

34. - Voorziening in cassatie - Vooi'
ziening ingesteld bij verzoekschrift -
Verzoekschrift niet ondertekend - Ge
volg. 

Nu de voorziening in cassatie inzake 
directe . belastingen bij verzoekschrift 
wordt ingesteld, moet dit verzoekschrift 
noodzakelijk ondertekend zijn door de 
eiser, door een advocaat of door een bij
zonder gemachtigde; de voorziening inge
steld bij een niet ondertekend ver
zoekschrift is niet ontvankelijk. 

19 februari 1987 816 

HOOFDSTUK X 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 

SCHATKIST 

35. - Voorrechten - Verplichte inhou
dingen op de betalingen gedaan aan een 
aannemer van wie de registratie is ge
schrapt - Vereisten. 

De artt. 299bis, § 3, tweede lid, W.I.B. 
en 30bis, § 3, tweede lid, van de wet van 
27 juni 1969 leggen de verplichting op 15 
pet. te storten aan de fiscus en 15 pet. 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid in de vorm van een inhouding op el
ke betaling gedaan aan een aannemer 
van wie de registratie is geschrapt, ook 
als die schrapping te wijten is aan het 
faillissement van de aannemer en niet 
aan bedrog of nalatigheid. 

11 juni 1987 1391 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAAL INKOMEN 

HOOFDSTUK XII 
INTERNATIONALE VERDRAGEN 

HOOFDSTUK XIII 
STELSEL VAN VOOR HET WETBOEK V.D. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

INTEREST 

HOOFDSTUK I. - Gerechtelijke inte
resten 

HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten 

HOOFDSTUK III. - Compensatoire in
terest 

HOOFDSTUK I 
GERECHTELIJKE INTERESTEN 

1. - Gerechtelijke interest - Verbin
tenis tot betaling - Werkloosheidsuitke
ring. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning is de wettelijke interest verschul
digd bij vertraging in de uitvoering van 
zijn verbintenis tot betaling van werk
loosheidsuitkering, ook al is de gevorder
de geldsom niet becijferd. (Art. 1153 
B.W.) 

8 december 1986 465 

2. - Gerechtelijke interest - Aan
vang. 

Om vordering van schadevergoeding 
en van de bijhorende interest mogelijk 
te maken, behoeft de ingebrekestelling 
niets meer in te houden dan de duide
lijke en ondubbelzinnige wil van de 
schuldeiser dat de hoofdverbintenis 
wordt uitgevoerd; niet naar recht verant
woord is derhalve het arrest waarbij 
wordt beslist dat de gerechtelijke inte
rest op de schadevergoeding wegens te
kortkomingen aan pachtverbintenissen 
pas verschuldigd is vanaf de dag waarop 
de conclusie waarin die schadevergoe
ding wordt berekend, is neergelegd en 
niet vanaf de dag waarop de met inge
brekestelling gelijkstaande dagvaarding 
is uitgebracht. (Artt. 1139, 1142, 1146, 
1147 en 1184 B.W.) 

18 december 1986 525 

3. - Gerechtelijke interest - Aan
vang- Pacht. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat inzake pacht de gerechtelijke in
terest doet !open vanaf de dag van de 
neerlegging van de conclusie door de 
schuldeiser en niet vanaf de dag van de 
indiening van het verzoek tot minnelijke 
schikking, waarover geen betwisting be
stand en dat, krachtens art. 1345 Ger.W., 
de gevolgen heeft van een met ingebre
kestelling gelijkstaande gerechtelijke 
dagvaarding. (Artt. 1139, 1146 en 1147 
B.W.) 

18 december 1986 525 
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4. - Gerechtelijke interest - Wette
lijke interest - Begrip. 

De wettelijke interest kan niet eerder 
dan vanaf de vervaldag van de hoofdsom 
verschuldigd zijn. (Art. 1153 B.W.) 

16 februari 1987 798 

HOOFDSTUK II 
MORATOIRE INTERESTEN 

HOOFDSTUK III 
COMPENSATOIRE INTEREST 

5. - Compensatoire rente - Muntont
waarding - Gevolg. 

De rechter vergoedt de schade van het 
slachtoffer van een ongeval niet volledig 
en schendt bijgevolg de artt. 1382 en 
1383 B.W. wanneer hij, na, gelet op de 
muntontwaarding, << de voet van de com
pensatoire rente te hebben vastgesteld 
op 5 pet. van de naar het prijspeil van de 
datum van het arrest omgerekende be
dragen », de rente berekent, enerzijds, 
voor sommige bestanddelen van de scha
de, tegen de eenvormige rentevoet van 5 
pet. over het bedrag waarop hij zelf, bij 
een eigen beslissing, de schade heeft ge
raamd en, anderzijds, voor andere be
standdelen van de schade, over het door 
de eerste rechter vastgestelde bedrag, 
dat hij zich ertoe beperkt te bevestigen. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

15 oktober 1986 193 

6. - Vergoedende interest - Begrip. 
Vergoedende interest kan niet worden 

toegekend voor perioden die aan het ont
staan van de schade voorafgaan. (Art. 
1382 B.W.) 

29 oktober 1986 280 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
1. - Opschrift - Aard. 
Aangezien het opschrift van een ver

drag geen wet is in de zin van art. 608 
Ger.W., leidt schending ervan niet tot 
cassatie. 

3 november 1986 307 

2. - Preambule - Aard. 
Aangezien de preambule van een ver

dag, in de regel, geen wet is in de zin 
van art. 608 Ger.W., leidt schending er
van niet tot cassatie. 

3 november 1986 307 

3. - Europese Interim-Overeenkomst 
betreffende sociale zekerheid met uitslui
ting van de regelingen voor ouderdom, 

invaliditeit en overlijden en het Alge
meen Verdrag tussen Belgie en Turkije 
betreffende de sociale zekerheid - Ge
lijktijdige toepassing van die verdragen 
ter zake van werkloosheid. 

Inzake werkloosheid kunnen de Euro
pese Interim-Overeenkomst betreffende 
sociale zekerheid met uitsluiting van de 
regelingen voor ouderdom, invaliditeit en 
overlijden en het Algemeen Verdrag tus
sen Belgie en Turkije betreffende de so
ciale zekerheid gelijktijdig worden toege
past. 

3 november 1986 307 

4. - Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, art. 
14.5 - Uitspraak in twee instanties -
Be grip. 

De appelrechter die aan het hem voor
gelegde feit de juiste, hoewel van die 
van de eerste rechter afwijkende om
schrijving geeft, beslist niet en heeft ook 
niet te beslissen of tegen zijn beslissing 
hoger beroep mogelijk is; hij kan dus on
mogelijk art. 14.5 schenden van het ln
ternationaal Verdrag inzake Burgerrech
ten en Politieke Rechten dat betrekking 
heeft op het recht van beklaagde op 
rechtspraak in twee instanties. 

18 november 1986 379 

5. - Verdrag van Gent:'we van 29 april 
1958 inzake de voile zee - Zeeroof -
Vereiste - Persoonlijke doeleinden -
Draagwijdte. 

Door als vereiste te stellen dat de 
daarin vermelde handelingen, om als 
zeeroof te kunnen worden aangemerkt, 
« voor persoonlijke doeleinden » moeten 
zijn gepleegd, bedoelt art. 15.1 van het 
Verdrag van Geneve van 29 april 1958, 
goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971, 
van die aanmerking uit te sluiten, zulke 
handelingen die worden gepleegd met 
politieke doeleinden ten gunste of ten 
nadele van een staat of van een staatsre
gime. 

19 december 1986 539 

6. - Sociale zekerheid - Belgisch-Al
gerijns Algemeen Verdrag - Inwerking
treding. 

Krachtens het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969 houdende goedkeuring 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te Brussel 
op 27 februari 1968, heeft dat verdrag 
volkomen uitwerking. 

23 februari 1987 830 
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7. Wederkerigheidsbeginsel 

Draagwijdte. 
Het wederkerigheidsbeginsel in de in

ternationale verdragen impliceert niet 
dat de wetgevingen van de Verdragslui
tende Staten aan degenen die eraan on
derworpen zijn, noodzakelijk gelijkwaar
dige voordelen toekennen. 

23 februari 1987 830 

8. - Sociale zekerheid - Belgisch-Al
gerijns Algemeen Verdrag - Inwerking
treding. 

Krachtens het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969 houdende goedkeuring 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te Brussel 
op 27 februari 1968, heeft dit verdrag vol
komen uitwerking. 

25 mei 1987 1311 

9. Wederkerigheidsbeginsel 
Draagwijdte. 

Het wederkerigheidsbeginsel in de in
ternationale verdragen impliceert niet 
dat de wetgevingen van de Verdragslui
tende Staten aan degenen die eraan on
derworpen zijn, noodzakelijk gelijkwaar
dige voordelen toekennen. 

25 mei 1987 1311 

J 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
1. - Vakantiegeld - Bedienden 

Niet betalen van het vakantiegeld 
Aard van het misdriji 

Het aanhoudend niet betalen van va
kantiegeld is een voortgezet misdrijf 
wanneer de verscheidene feiten uit een 
enkel opzet voortvloeien. (Art. 54, 2°, Va
kantiewet.) 

27 oktober 1986 276 

2. - Ten onrechte uitbetaald vakantie
geld - Terugvordering - Bevoegdheid 
van het beheerscomite om af te zien van 
de terugvordering. 

Art. 34 van het K.B. van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uitvoe
ringsmodaliteiten van de wetten betref
fende de jaarlijkse vakantie der loonar
beiders, dat bepaalt dat het beheerscomi
te van de Rijksdienst mag afzien van de 

invordering van het ten onrechte uitbe
taald vakantiegeld, impliceert niet dat 
dit comite over de opportuniteit van de 
terugvordering van het vakantiegeld uit
spraak moet doen alvorens de vordering 
strekkende tot terugbetaling van het ten 
onrechte uitbetaald vakantiegeld in te 
stellen. 

1 december 1986 435 

3. - Vakantiegeld Bedienden 
Veranderlijk loon - Aandeel in de 
winst. 

Een in percenten vastgesteld aandeel 
in de winst, dat wordt toegekend als te
genprestatie voor verrichte arbeid, is 
veranderlijk · loon voor de berekening 
van het vakantiegeld van de bediende, 
ook wanneer dat aandeel slechts eens 
per jaar wordt betaald. (Art. 39 K.B. 30 
maart 1967.) 

1 juni 1987 1337 

JACHT 
Vogelbescherming - Netvangst -

Toepasselijke straffen. 
Op de overtreding van de bepalingen 

van de besluiten betreffende de in het 
wild levende vogels, met name betreffen
de de netvangst, staan de politiestraffen, 
bepaald in art. 31 Jachtwet 28 feb. 1882. 
(K.B. 20 juli 1972; art. 8, § 1, besluit Waal
se Gewestexecutieve 28 juli 1982.) 

3 juni 1987 1343 

JEUGDBESCHERMING 
1. - Jeugdrechtbank - Bevoegdheid. 
Alleen de jeugdrechtbank is bevoegd 

om, met toepassing van art. 36, 2°, Jeugd
beschermingswet, kennis te nemen van 
de vorderingen van het openbaar minis
terie betreffende minderjarigen wier ge
zondheid, veiligheid of zedelijkheid ge
vaar loopt, hetzij wegens het milieu 
waarin zij Ieven, hetzij wegens hun be
zigheden, of wanneer de omstandighe
den waarin zij worden opgevoed, gevaar 
opleveren door het gedrag van degenen 
die hen onder hun bewaring hebben. 

17 september 1986 74 

2. - Niet-afgeven van een kind -
Strafwetboek, art. 369 bis - Begrip. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind , kan bestaan in de onthouding van 
de vader of de moeder om zijn of haar 
gezag te doen gelden ten einde de weer
stand van het kind tegen de uitoefening 
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van het bezoekrecht van de andere ou
der te overwinnen; die onthouding dient 
evenwel te worden onderzocht naar de 
omstandigheden, rekening houdende 
o.m. met de beslissing die het bezoek
recht toekent. (Art. 369bis Sw.) 

21 oktober 1986 234 

3. - Zedelijke bescherming van de 
jeugd - Aanwezigheid van minderjari
gen in danszalen of drankgelegenheden 
terwijl er gedanst wordt - Bestanddelen 
van het misdrijf. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing houdende veroordeling 
van de houder of de exploitant van een 
danszaal of van een drankgelegenheid 
waarin, terwijl er gedanst werd, minder
jarigen beneden de zestien jaar aanwe
zig waren, welke niet vergezeld waren 
van hun vader, moeder, voogd of een 
persoon aan wiens bewaking ze waren 
toevertrouwd, wanneer niet wordt vast
gesteld dat die minderjarigen ongehuwd 
waren. (Artt. 1 en 3 wet van 15 juli 1960.) 

21 oktober 1986 237 

4. - Ontzetting van de ouderlijke 
macht - Niet erkend natuurlijk kind -
Geen erkenning - Gevolg. 

De afstamming van het kind, dat gebo
ren is uit een sedert meer dan driehon
derd dagen uit de echt gescheiden vrouw 
en dat niet bij akte is erkend, staat niet 
wettelijk vast en dat kind heeft de staat 
van niet erkend natuurlijk kind; daaruit 
volgt dat de vrouw die het ter wereld ge
bracht heeft, niet zijn wettelijke moeder 
is en derhalve, zelfs niet gedeeltelijk, 
ontzet kan worden van een ouderlijke 
macht die ze niet heeft. (Art. 312, 315 en 
405, eerste en tweede lid, B.W.; artt. 32 
tot 35 Jeugdbeschermingswet.) 

14 januari 1987 613 

5. - Ontzetting van de ouderhjke 
macht - Meerderjarig kind - Wettig. 

Ouders kunnen van de ouderlijke 
macht worden ontzet zelfs ten aanzien 
van hun meerderjarige kinderen. (Artt. 
32 en 33 Jeugdbeschermingswet.) 

6 mei 1987 1170 

6. - Maatregelen tot bescherming van 
minderjarigen - Maatregelen ten aan
zien van de ouders - Opvoedingsbij
stand - Bewaring van de minderjarige 
- Voorlopige maatregel - Hoger beroep 
tegen die maatregel - Ontvankelijkheid 
- Hoger beroep van de minderjarige. 

In de zaken bedoeld in titel II, hoofd
stuk III, afdeling 1, van de Jeugdbescher
mingswet van 8 april 1965, die betrek
k ing hebben op de maatregelen, onder 

meer voor opvoedingsbijstand, ten aan
zien van de ouders, worden de betrokken 
minderjarigen niet als partij bij de de
batten beschouwd; daaruit volgt dat zij 
geen hager beroep kunnen instellen, 
zelfs niet tegen de beschikking waarbij 
te hunnen aanzien een voorlopige maat
regel van bewaring wordt genomen. 
(Artt. 30,31, 52, eerste lid, 56, eerste lid, 
en 58, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.) 

17 juni 1987 1440 

K 

KOOP 
1. - Rechtsvordering van de koper op 

grand van koopvernietigende gebreken 
- Tijd waarbinnen de rechtsvordering 
moet worden ingesteld - Korte tijd -
Beoordeling door de feitenrechter. 

De rechter beoordeelt in feite en der
halve onaantastbaar of de rechtsvorde
ring op grand van koop'li ernietigende ge
breken binnen een korte tijd is inge
steld. (Art. 1648 B.W.) 

29 januari 1987 693 

2. - Koper eigenaar geworden van ge
kochte roerende zaken, al heeft hij de 
prijs ervan nog niet betaald en al wei
gert de verkoper te leveren - Bewarend 
beslag op de verkochte zaken door de 
schuldeiser van de koper - Gevolg. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt een schuldeiser bewarend beslag te 
leggen op roerende zaken waarvan zijn 
schuldenaar door koop eigenaar is ge
worden, ook al heeft de schuldenaar de 
prijs ervan nog niet betaald en al wei
gert de verkoper, met toepassing van art. 
1612 B.W., de levering zolang de prijs 
niet is betaald; het bewarend beslag 
brengt nochtans niet mee dat de verko
per tot levering van de verkochte zaken 
kan worden gedwongen zolang de prijs 
ervan niet is betaald. (Artt. 1582, 1583, 
1612 B.W. en 1413 Ger.W.) 

24 april 1987 1127 

KOOPHANDEL, KOOPMAN 
1. - Handelspraktijken - Rechtsvor

dering tot staking - Bestaansvoorwaar
de. 

De rechtsvordering tot staking van een 
met de eerlijke gebruiken op handelsge
bied strijdige daad heeft geen reden van 
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bestaan wanneer de gelaakte daad vol
tooid is en degene die ze heeft verricht 
er definitief mee opgehouden heeft voor: 
dat de vordering werd ingesteld. 

14 november 1986 349 

2. - Handelspraktijken - Rechtsvor
dering tot staking - Belang - Beoorde
ling - Tijdstip. 

Wanneer een met de eerlijke gebrui
ken op ~andelsgebied strijdige daad pas 
na het mstellen van de rechtsvordering 
tot staking werd stopgezet, moet het be
lang van de eiser bij de vordering wor
den beoordeeld naar het tijdstip waarop 
de vordering is ingesteld. 

14 november 1986 349 

3. - Handelspraktijken - Strafzaken 
- Strafvordering - Handelspraktijken
wet, artt. 54, 55, littera i, 56 en 61 - Wet 
1 april 1879 betreffende de fabrieks- en 
handelsmerken - Daden van namaking 
die strijdig zijn met de eerlijke gebrui
ken op handelsgebied en verboden zijn 
bij art. 54 Handelspraktijkenwet, doch 
onder toepassing vallen van de wet van 1 
april 1879 - Gevolg. 

Daden van namaking die strijdig zijn 
~et de eerlijke gebruiken op handelsge
bied en verboden zijn bij art. 54 Han
delspraktijkenwet, doch onder toepas
sing vallen van de wet 1 april 1879 
betreffende de fabrieks- en handelsmer
ken, kunnen niet op grond van art. 61 
Handelspraktijkenwet bestraft worden. 
(Artt. 54, 55, littera i, 56 en 61 Handels
praktijkenwet.) 

18 november 1986 370 

4. - Handelspraktijken - Reclame -
Rechtsvordering tot stopzetting - Moge
lijkheid een of meer andere handelaars 
te identificeren. 

De rechter die in feite oordeelt dat een 
handelaar door het gebruik van de term 
« niemand » in de slogan « Niemand be
schikt ov~: de. gamma van Frankrijk ,,, 
de mogehJkheid heeft uitgesloten een 
co~curr~~t of een groep wijnproducenten 
te 1.dentlf1Ceren, verwerpt wettig de vor
dermg .waarop de rechtsvordering tot 
stopzettmg van het gebruik van die slo
gan is gegrond. (Art. 20, 2°, Wet Handels
praktijken.) 

23 februari 1987 834 

5. - Daden van koophandel - Manu
factuur- of fabrieksonderneming - Ver
werking die normaal bij de landbouwbe
drijven behoort - Begrip. 

Met de normaal bij de landbouwbedrij
ven behorende verwerking die niet als 
daad van koophandel kan worden aange
merkt, bedoelt art. 2, vierde lid, Kh. de 
verwerking, door de exploitant zelf, van 
voortbrengselen van zijn eigen land
bouwbedrijf. 

12 juni 1987 1403 

KORT GEDING 
1. - Art. 584, eerste lid, Ger. W. -

Voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg - Bevoegdheid in spoedeisende 
gevallen - Spoedeisend karakter - Be
grip. 

Art. 584, eerste lid, Ger.W. bepaalt dat 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg, in gevallen die hij spoedei
send acht, bij voorraad uitspraak doet; in 
de zin van die wetsbepaling is er sprake 
van spoedeisend geval wanneer een on
middellijke beslissing wenselijk is om 
schade van een bepaalde omvang of ern
stige ongemakken te voorkomen; men 
kan derhalve zijn toevlucht nemen tot 
het kort geding wanneer met de gewone 
rechtspleging het geschil niet tijdig zou 
zijn op te lossen, waardoor de rechter in 
kort geding over een ruime feitelijke be
oordelingsmacht beschikt en, in juiste' 
mate, over de grootste vrijheid. 

21 mei 1987 1287 

2.- Echtscheidingsprocedure - Voor
Jopige maatregelen - Maatregelen be
treffende een kind - Geschil over de af
stamming van dat kind - Respectieve 
bevoegdheid van de rechtbank van eer
ste aanleg en van de voorzitter van die 
rechtbank, rechtsprekend in kart geding. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, die overeenkomstig art. 
1280 Ger.W. in kort geding kennis neemt 
van een vordering tot het verkrijgen van 
voorlopige maatregelen inzake met na
me, een kind, en die vaststelt dat de af
stamming van dat kind wordt betwist 
kan op grond dat die betwisting in d~ 
loop van de bij hem aanhangig gemaak
te vordering is opgeworpen, geen uit
~praak doen over de afstamming zonder 
mbreuk te maken op de bevoegdheid van 
de rechtba~k van eerste aanleg, die, in
gevolge artlkel 569, 1°, van hetzelfde wet
hoek, alleen bevoegd is om kennis te ne
men van de geschillen betreffende de 
staat van de personen. 

21 mei 1987 1289 
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L 

LANDLOPERIJ 
1. - Terbeschikkingstelling van de re

gering van een landloper gedurende drie 
jaar om in een bedelaarsgesticht te wor
den opgesloten - Redengeving. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
en niet naar recht verantwoord is het 
vonnis dat een landloper ter beschikking 
van de regering stelt om gedurende drie 
jaar in een bedelaarsgesticht te worden 
opgesloten, maar in het onzekere laat of 
het art. 13 dan wei art. 16 wet 27 novem
ber 1891 toepast. 

13 januari 1987 606 

2. - Begrip - Gevolg. 
Landloperij is geen misdrijf; de maat

regel van vrijheidsbeneming waarbij de 
rechter een landloper ter beschikking 
van de regering stelt, is derhalve een 
maatregel van administratieve aard en 
geen veroordeling. (Art. 347 Sw.; artt. 8, 
13 en 16 wet van 27 nov. 1891.) 

28 januari 1987 692 

LEVENSONDERHOUD 
1. - Huwelijk - Dringende voorlopi

ge maatregelen betreffende de persoon 
en de goederen van de echtgenoten en 
de kinderen - Ernstige verstoring van 
de verstandhouding tussen de echtgeno
ten - Uitkering tot Jevensonderhoud -
Toekenning - Voorwaarden. 

De rechter die op grond van art. 223 
tweede lid, B.W. de plicht tot samenwo~ 
ning der echtgenoten tijdelijk schorst, 
kan voor de duur van die feitelijke schei
ding ook een uitkering tot onderhoud of 
een inkomstenmachtiging als daarmee 
gepaard gaande dringende voorlopige 
maatrege~ toekennen, zonder dat hij zich 
behoeft mt te spreken over de vraag wie 
van de echtgenoten met betrekking tot 
die feitelijke scheiding schuld treft. 

28 november 1986 426 

2. - Verplichting tot levensonderhoud 
tussen ouders en kinderen - Behoeftig
heid - Begrip. 

Onwettig is de beslissin15 waarbij het 
bestaan van een verplichting tot levens
onderhoud tussen ouders en kinderen 
wordt aangenomen met de overweging 
dat het door de onderhoudsplichtige aan
gevoerde feit, te weten dat de behoeftig-

I h~!d van de onderhoudvragende partij te 
WI~ten was aan haar wangedrag, ledig
hmd en verkwisting, toen zij om bijstand 
verzocht, zonder betekenis is. (Art. 205 
B.W.) 

5 februari 1987 744 

3. - Artt. 373, tweede lid, en 389, twee
de lid, B. W: - Feitelijk gescheiden echt
genoten - Bijdrage in de kosten van het 
onderhoud en de opvoeding van de min
derjarige kinderen - verplichting van 
de echtgenoot die niet de materiele be
waring van het kind heeft. 

De feitelijk gescheiden echtgenoot die 
de materii:He bewaring van een minderja
rig kind heeft, is ertoe gerechtigd van de 
andere echtgenoot te vorderen dat die 
bijdraagt in de kosten van het onder
houd en de opvoeding van dat kind. 
(Artt. 373, tweede lid, en 389, tweede lid 
B~J ' 

14 mei 1987 1225 

4. - Artt. 211, 373, tweede lid, en 389, 
tweede lid, B. W: - Feitelijk gescheiden 
echtgenoten - Bijdrage in de kosten 
van het onderhoud en de opvoeding van 
de minderjarige kinderen - Aanbod van 
de echtgenoot die de materiele bewaring 
van het kind niet heeft, om het kind bij 
zich in huis te nemen en het aldaar kost 
onderhoud en opvoeding te verschaffe~ 
- Gevolg t.a. v. die echtgenoot. 

De feitelijk gescheiden echtgenoot die 
zich niet tot de jeugdrechtbank heeft ge
wend om de materii:He bewaring van een 
minderjarig kind te verkrijgen, kan zich 
niet beroepen op zijn aanbod om het 
kind bij zich in huis te nemen en het al
daar kost en onderhoud te verschaffen, 
ten einde te worden vrijgesteld van de 
verplichting tot betaling aan zijn echtge
noot die de materii:He bewaring van het 
kind heeft, van de uitkering tot onder
houd, dit is zijn bijdrage in de kosten 
van het onderhoud en de opvoeding van 
dat kind. (Ar~t. 211, 373, tweede lid, en 
389, tweede hd, B.W.) 

14 mei 1987 1225 

5. - Uitkering na echtscheiding -
Maximumbedrag vastgesteld op een der
de van de inkomsten van de tot uitke
J'ing gehouden echtgenoot - Begrip. 

De na echtscheiding verschuldigde uit
kering is beperkt tot een derde van de 
bedragen waarover de tot uitkering ge
houden echtgenoot werkelijk beschikt na 
betaling van de door de fiscale en sociale 
wetten opgelegde lasten. (Art. 301 § 4 
B.W.) ' ' 

11 juni 1987 1397 
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LOON (BESCHERMING, GELIJK
HEID) M 

1. - Bescherming - Begrip - Slui
tingsvergoeding. 

De sluitingsvergoeding, bedoeld in 
art. 6 Sluitingswet, is loon in de zin van 
art. 2 Wet Bescherming Loon. 

13 oktober 1986 175 

2. - Berekening van de uitwinnings
vergoeding - Dubbel vakantiegeld. 

Het dubbel vakantiegeld is loon voor 
de berekening van de uitwinningsvergoe
ding. (Art. 101 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

10 november 1986 332 

3.- Bescherming- Rente - Afhou
ding bedrijfsvoorheffing en sociale-zeker
heidsbijdrage door de werkgever. 

De werkgever is aan de werknemer 
geen rente verschuldigd over het gedeel
te van diens loon dat hij als bedrijfsvoor
heffing en sociale-zekerheidsbijdrage in
houdt. (Art. 10 Wet 12 april 1965.) 

17 november 1986 364 

4.- Bescherming- Rente - Afhou
ding bedrijfsvoorheffing en sociale-zeker
heidsbijdrage. 

De werkgever is aan de werknemer 
geen rente verschuldigd over het gedeel
te van het loon dat hij als bedrijfsvoor
heffing en sociale-zekerheidsbijdrage in
houdt. (Art. 10 Wet Bescherming Loon.) 

6 februari 1987 760 

5. - Bescherming - Rente - Afhou
ding bedrijfsvoorheffing en sociale-zeker
heidsbijdrage - Opzeggingsvergoeding. 

De werkgever is aan de werknemer 
geen rente verschuldigd op het gedeelte 
van de opzeggingsvergoeding dat hij als 
bedrijfsvoorheffing en sociale-zeker
heidsbijdrage inhoudt. (Art. 10 Wet Be
scherming Loon.) 

16 maart 1987 931 

6. - Begrip - Vergoeding bepaald in 
artikel 21, § 7, eerste lid, Z', Bedrijfsorga
nisatiewet - Berekening - Lopend 
loon. 

Voor de berekening van de ontslagver
goeding van de beschermde werknemer, 
bepaald in art. 21, § 7, eerste lid, 2°, Be
drijfsorganisatiewet, omvat het loon, be
nevens de voordelen die toegekend zijn 
wegens ter uitvoering van de arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, ook alle 
andere krachtens de overeenkomst ver
worven voordelen. 

13 april 1987 1094 

MAATSCHAPPELIJK 
O.C.M.W. 

WELZIJN, 

O.C.MW.-wet van 8 juli 1976 - Ver
vanging van de vroeger van kracht zijn
de wetten en besluiten ter zake - Art. 
149 van de wet - Draagwijdte. 

De bepaling van art. 149 O.C.M.W.-wet 
brengt mee dat de bepalingen van de 
wet en/of de ter uitvoering ervan gena
men besluiten onmiddellijke werking 
hebben vanaf de dag dat zij krachtens 
art. 151 van kracht geworden zijn. 

12 juni 1987 1406 

MACHTSOVERDRACHT 
Grondwettelijke machten in beginsel 

onvervreemdbaar en onoverdraagbaar -
Voorbereiding van een beslissing opge
dragen aan een andere overheid - Wet
tigheid. 

Hoewel de machten worden uitgeoe
fend op de wijze bij de Grondwet be
paald en hoewel zij in beginsel onver
vreemdbaar en onoverdraagbaar zijn, is 
het aan de bij de wet aangewezen over
heden niet verboden een andere over
heid te belasten met de voorbereiding 
van beslissingen, o.m. met de indiening 
van een aanvraag tot onteigening. 

11 december 1986 493 

MILITAIR 
Vervolging, ingesteld tegen een officier 

- Mil. Sv., art. 140 - Rechterlijk ambt 
- Begrip. 

Geen rechterlijk ambt in de zin van 
art. 140 Mil. Sv. vervult de onderofficier 
van de rijkswacht die, in zijn hoedanig
heid van officier van gerechtelijke poli
tie, in opdracht van de krijgsauditeur, 
handelingen van gerechtelijke politie 
verricht. (Artt. 44, vierde lid, en 140 Mil. 
Sv.; art. 16 wet 2 dec. 1957.) 

15 oktober 1986 188 

MINDERJARIGHEID 
1. - Burgerlijke rechtsvordering 

Strafvordering - Ontvankelijkheid 
Politie- en correctionele rechtbank 
Rechtstreekse dagvaarding door de bena
deelde partij van een minderjarige die 
de voile Jeeftijd van achttien jaar had be
reikt ten tijde van de feiten. 
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Geen enkele wetsbepaling verbiedt de 
benadeelde een minderjarige, die ten tij
de van de hem ten laste gelegde feiten 
de voile leeftijd van achttien jaar had be
reikt, bij wege van rechtstreekse dag
vaarding voor de bevoegde politie- of cor
rectionele rechtbank te dagen en zich 
zodoende voor die strafgerechten tegen 
die minderjarige burgerlijke partij te 
steilen. (Artt. 145, 182 en 183 Sv.) 

3 maart 1987 881 

2. - Bekwaamheid - Dienstplichtza
ken - Personen door wie cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Minderjarige. 

In dienstplichtzaken is de minderjari
ge in principe bekwaam om zelf te han
delen en met name cassatieberoep in te 
steilen. 

23 juli 1987 1495 

MINDER-VALID EN 

1. - Sociale reclassering - Functio
nele revalidatie - Ministerieel besluit 
27 sept. 1977, bijlage, hoofdstuk III, Q 1 
- Beroepsactiviteit - Begrip. 

Prestaties voor functionele revalidatie 
kunnen, met toepassing van het bepaal
de onder hoofdstuk III, Q 1, van de bijla
ge bij M.B. 27 sept. 1977, aileen worden 
verleend op voorwaarde dat zij noodza
kelijk zijn voor o.m. de beroepsactiviteit 
van de minder-valide; aan dit vereiste is 
niet voldaan wanneer de prestatie aileen 
de geschiktheid van de minder-valide 
verbetert om een activiteit uit te oefenen 
die hij niet als beroepsarbeid verricht. 

22 december 1986 544 

2. - Tegemoetkomingen - Hulp van 
derde - Verblijf in een verpleeginrich
ting of bejaardenoord - Dagen tijdens 
het verblijf thuis doorgebracht. 

De dagen die de minder-valide thuis 
doorbrengt in de loop van een verblijf in 
een verpleeginrichting of bejaardenoord 
komen in aanmerking voor de vaststel
ling van het recht op tegemoetkoming 
voor hulp van derde, met name voor de 
berekening van het aantal dagen bedoeld 
in art. 43bis, § 4, eerste lid, K.B. 17 nov. 
1969; voor deze dagen wordt de tege
moetkoming evenwel niet uitbetaald, ook 
als de minder-valide er recht op heeft 
met toepassing van art. 43bis, §§ 1 en 4, 
eerste lid. (Art. 56, tweede lid, K.B. 17 
nov. 1969.) 

13 april 1987 1101 

MISDRIJF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 
· materieel en moreel bestanddeel, een

heid van opzet 

HOOFDSTUK II. - Soorten 
Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 

voortdurend misdrijf. 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid 
Afdeling 1. - Natuurlijke personen. 
Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

HOOFDSTUK IV. - Gepleegd in het 
buitenland 

HOOFDSTUK V. - Rechtvaardiging en 
verschoning 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI. - Verzachtende en 
verzwarende omstandigheden 

HOOFDSTUK VII. - Paging 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN 

MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET 

1. - Deelneming - Vereisten. 
Voor het bestaan van strafbare deelne

ming is onder meer vereist dat de deel
nemer kennis heeft van de omstandig
heid dat hij deelneemt aan een welbe
paalde misdaad of een welbepaald wan
bedrijf· hiertoe is vereist dat de deelne
mer k~nnis heeft van aile omstandighe
den die aan het feit, waaraan hij door 
zijn medewerking deelneemt, het ken
merk geven van een welbepaalde mis
daad of een welbepaald wanbedrijf, doch 
niet dat hij bovendien weet waar of wan
neer of ten nadele van wie de misdaad 
of het wanbedrijf zal worden gepleegd. 

9 december 1986 472 

2. - Algemene begrippen - Zedelijk 
bestanddeel. 

Een misdrijf, in de wettelijke om
schrijving waarvan geen sprake is van 
opzet of onachtzaamheid, is niet straf
baar aileen maar doordat het materiele 
feit is gepleegd; de vraag naar de straf
baarheid van het misdrijf is evenwel te 
onderscheiden van de vraag op welke 
manier het zedelijk bestanddeel van het 
misdrijf moet worden bewezen, en meer 
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bepaald of het bestaan van dat hestand
dee! kan worden afgeleid uit het louter 
materieel gepleegde feit. 

12 mei 1987 1194 

HOOFDSTUK II 
SOORTEN 

Afdeling 1. - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

3. - Huisvredebreuk met behulp van 
valse sleutels - Valse sleutel - Begrip. 

De beslissing dat beklaagde zich schul
dig heeft gemaakt aan huisvredebreuk 
door gebruik van valse sleutels, wordt 
naar recht verantwoord als de rechter 
vermeldt dat beklaagde, door het appar
tement of het huis binnen te gaan tegen 
de wil van de bewoner ervan, een on
rechtmatig gebruik heeft gemaakt van 
de sleutel die in zijn bezit was. (Artt. 439 
en 487 Sw.) 

15 oktober 1986 188 

4. - Voortgezet misdrijf - Niet beta
.len van vakantiegeld. 

Het aanhoudend niet betalen van va
kantiegeld is een voortgezet misdrijf 
wanneer de verscheidene feiten uit een 
enkel opzet voortvloeien. (Art. 54, 2°, Va
kantiewet.) 

27 oktober 1986 276 

5. - Overtreding bestaande in het 
aanplanten van bomen op minder dan 
vijf meter van de buitenboord van pol
der.lopen - Aflopend misdrijf. 

Boomaanplanting op minder dan vijf 
meter van de buitenboord van polderlo
pen is een aflopend misdrijf. (Art. 22 wet 
3 juni 1957 betreffende de polders; art. 1 
reglement 19 april 1966, goedgekeurd bij 
K.B. 30 nov. 1967.) 

7 april 1987 1034 

Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III 
TOEREKENBAARHEID 

Afdeling 1. - Natuurlijke personen. 

6. - Deelneming - Dader - Begrip. 
Hij die door misbruik van gezag of 

macht een misdrijf rechtstreeks heeft 
uitgelokt, wordt als dader van dat mis
drijf aangemerkt, ook al is hij aan de 
uitvoering zelve van de feiten vreemd ge
bleven. 

28 oktober 1986 279 

Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

HOOFDSTUK IV 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

HOOFDSTUK V 
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 

7. - Rechtvaardigingsgrond - On
overkomelijke dwaling - Begrip. 

Wettig is de beslissing dat een be
klaagde niet het slachtoffer is geweest 
van een onoverkomelijke dwaling, als uit 
de door de feitenrechter op onaantastba
re wijze vastgestelde omstandigheden 
kan worden afgeleid dat die beklaagde 
niet gehandeld heeft zoals een redelijk 
en voorzichtig mens zou hebben gedaan. 

10 december 1986 482 

8. - Rechtvaardiging - Wettige zelf
verdediging - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing dat de beklaagde zich niet in 
staat van wettige zelfverdediging bevond, 
wanneer de rechter daarbij vaststelt dat 
de burgerlijke partij, na de band van de 
auto van de beklaagde te hebben stukge
sneden, de wegvluchtende beklaagde 
achternazat en met een mes bedreigde, 
waarop de beklaagde een kokosnoot in 
de richting van de burgerlijke partij had 
geworpen, en beslist dat het verweer van 
de beklaagde « de perken van de nood
zaak te buiten ging en werkelijk buiten 
aile verhouding stond met het geringe 
gevaar dat de bedreiging inhield >>. 

23 december 1986 557 

9. - Rechtvaardigingsgrond On-
overkomelijke dwaling - Begrip. 

AI kan dwaling in bepaalde omstandig
heden door de rechter als onoverkome
lijk worden beschouwd, toch kan dat en
kel mits uit die omstandigheden af te 
leiden valt dat de beklaagde gehandeld 
heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig 
mens zou hebben gedaan. 

14 januari 1987 608 

10. - Rechtvaardigingsgrond On-
overkomelijke dwaling - Toetsing door 
het Hoi. 

Het Hof van Cassatie toetst of uit de 
door de feitenrechter op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandig
heden in rechte het bestaan van een 
rechtvaardigingsgrond wettig kan wor
den afgeleid. 

14 januari 1987 608 
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11. - Rechtvaardigingsgrond - Dwa
Jing - Vereiste. 

Dwaling is slechts dan een rechtvaar
digingsgrond als zij onoverkomelijk is. 

6 februari 1987 753 

12. - Rechtvaardiging - Noodtoe
stand - Toetsing door het Hoi. 

Het Hof van Cassatie toetst of uit de 
door de feitenrechter onaantastbaar vast
gestelde feiten en omstandigheden een 
rechtvaardigingsgrond, met name het be
staan van een noodtoestand, naar recht 
valt af te leiden. 

13 mei 1987 1203 

13. - Rechtvaardiging Noodtoe-
stand - Begrip. 

De noodtoestand waarop een wegens 
schending van het beroepsgeheim ver
volgd persoon zich beroept, mag niet uit
gesloten worden wanneer die persoon, 
gelet op de respectieve waarde van de te
gen elkaar indruisende plichten en gelet 
op het bestaan van een ernstig en drei
gend gevaar voor anderen, redenen had 
om te oordelen dat hem, ter vrijwaring 
van een hoger belang dat hij verplicht of 
gerechtigd was v66r alle andere te be
schermen, geen andere weg openstond 
dan het beroepsgeheim te schenden. 
(Artt. 71 en 458 Sw.) 

13 mei 1987 1203 

14. - Rechtvaardiging Noodtoe-
stand- Voorwaarden -Schuld van de 
dader. 

W anneer de voorwaarden voor het be
staan van een noodtoestand vervuld zijn, 
sluit het feit dat de dader door eigen 
schuld de situatie heeft veroorzaakt 
waaruit hij de noodtoestand afleidt, in 
beginsel niet uit dat hij zich toch op die 
rechtvaardigingsgrond kan beroepen. 
(Art. 71 Sw.) 

13 mei 1987 1203 

15. - Rechtvaardigingsgrond - On
overkomelijke dwaling - Begrip. 

De enkele vaststelling dat de beklaag
de slecht werd geadviseerd, zelfs door 
een geschikt persoon, is niet voldoende 
om tot onoverkomelijke dwaling te be
sluiten; de feitenrechter moet, op grond 
van de feitelijke gegevens van de zaak, 
op onaantastbare wijze oordelen of dat 
advies de bekiaagde werkelijk in een 
toestand van onoverkomelijke dwaling 
heeft gebracht. 

19 mei 1987 1270 

Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI 
VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OM

STANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK VII 
POGING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

16. - Deelneming - Dader en mede
dader - Begrip. 

De woorden « dader » en « mededa
der » hebben dezelfde betekenis in het 
strafrecht. (Art. 66 Sw.) 

15 oktober 1986 200 

11. - Deelneming - Als dader ver
volgde beklaagde - Voorwerp van de te
lastlegging. 

De vervolging van een beklaagde als 
dader van een in het Sw. omschreven 
misdaad of wanbedrijf heeft betrekking 
zowel op een daad van rechtstreekse uit
voering van het misdrijf als op een van 
de in art. 66, tweede en derde lid, Sw. 
omschreven deelnemingshandelingen. 

15 oktober 1986 200 

18. - Deelneming - Onopzettelijk 
toebrengen van verwondingen en onop
zettelijk doden. 

Inzake misdrijven uit onvoorzichtig
heid is strafbare deelneming niet denk
baar. 

15 oktober 1986 200 

MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN) 

Decreet van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap van 3 
maart 1978 tot bescherming van monu
menten en stads- en dorpsgezichten -
Uitvoering van werken zonder machti
ging - Bevel het goed in zijn vroegere 
toestand terug te brengen - Voorwaarde 
-Art. 15. 

Het terugbrengen van het goed in zijn 
vroegere toestand krachtens art. 15 van 
het decreet van 3 maart 1976 voor de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cul
tuurgemeenschap tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezich
ten kan door de rechter slechts worden 
bevolen wanneer die maatregel nog 
noodzakelijk is om de gevolgen van het 
misdrijf te doen verdwijnen, rekening er
mee houdende dat de machtigingen van 
de overheid ondertussen kunnen gewij
zigd zijn. 

24 maart 1987 975 
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MUNTEN EN BANKBILJETTEN 

Namaking van bankbiljetten - Duur 
van het misdrijf. 

Het misdrijf « namaking van bankbil
jetten "• bedoeld in art. 173 Sw., duurt 
voort zolang het door de vervalser beoog
de doel niet geheel is bereikt of zolang 
de namaking, behoudens verzet van zijn 
kant, het nuttig gevolg heeft dat hij er
van verwachtte, zodat de verjaring van 
de strafvordering pas begint te lopen 
vanaf de laatste uitgifte van een nage
maakt bankbilj et. 

30 december 1986 573 

N 

NAAM 
1. - Familienaam - Begrip. 
Het wettig kind draagt de naam die in 

zijn geboorteakte als de naam van de va
der is vermeld. 

30 januari 1987 705 

2. - Familienaam - Schrijfwijze. 
De schrijfwijze van de familienaam in 

de geboorteakte van het kind moet over
eenstemmen met de schrijfwijze van de 
naam van de vader in diens geboorteak
te. 

30 januari 1987 705 

NATUURLIJK KIND 
Niet erkend natuurlijk kind - Geen 

erkenning - Gevolg. 
De afstamming van het kind, dat gebo

ren is uit een sedert meer dan driehon
derd dagen uit de echt gescheiden vrouw 
en dat niet bij akte is erkend, staat niet 
wettelijk vast en dat kind heeft de staat 
van niet erkend natuurlijk kind; daaruit 
volgt dat de vrouw die het ter wereld ge
bracht heeft, niet zijn wettelijke moeder 
is en derhalve, zelfs niet gedeeltelijk, 
ontzet kan worden van een ouderlijke 
macht die ze niet heeft. (Art. 312, 315 en 
405, eerste en tweede lid, B.W.; artt. 32 
tot 35 Jeugdbeschermingswet.) 

14 januari 1987 613 

NIEUWE VORDERING 
1. - Begrip - Conclusie met verdui

delijking van in dagvaarding niet ver-

melde rechtsgrond - Geen nieuwe vor
dering. 

De partij die, zonder andere dan de in 
de dagvaarding aangevoerde feitelijke 
gegevens aan te wijzen, in conclusie de 
in de dagvaarding niet vermelde rechts
grond van de vordering verduidelijkt, 
stelt geen nieuwe vordering in. (Art. 807 
Ger.W.) 

8 september 1986 29 

2. - Vordering gegrond op een in de 
dagvaarding aangewezen feit. 

De rechter die vaststelt dat een werk
nemer, luidens zijn dagvaarding, ener
zijds, een aanvullende opzeggingsvergoe
ding vorderde gelijk aan zeven maanden 
loon, op grond van een totale vergoeding 
van eenentwintig maanden en, ander
zijds, een aanvullende vergoeding van 
100.000 frank wegens onrechtmatig ant
slag, beslist wettig dat de bij conclusie 
ingestelde vorderingen strekkende tot 
het bekomen van een aanvullende ver
goeding van tweeenveertig maanden en 
tot het niet veroordeeld worden om het 
gedeelte van de hem reeds betaalde op
zeggingsvergoeding terug te betalen, ont
vankelijk zijn. (Art. 807 Ger.W.) 

29 december 1986 568 

3. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Wijziging of uitbreiding van 
de vordering van de burgerlijke partij -
Voorwaarde. 

De burgerlijke partij kan, bij een ter 
terechtzitting genomen conclusie, haar 
vordering wijzigen of uitbreiden, zelfs in 
hoger beroep, op voorwaarde dat de wij
ziging of uitbreiding blijft berusten op 
het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; 
artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) 

7 april 1987 1028 

NOTARIS 
Notarisakte - Partij - Begrip. 
Partij bij een notarisakte, in de zin 

van art. 10 wet 25 ventose jaar XI op het 
notarisambt, is aileen hij die in de akte 
verschijnt en handelt voor zichzelf of 
voor een ander, en hij die in de akte niet 
verschijnt maar daarin handelt door een 
gemachtigde; geen partij in die zin is de
gene die als lasthebber wordt aange
steld, maar die last in de akte noch zelf 
noch door een ander aanneemt. 

17 juni 1987 1427 
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0 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 
1. - Art. 247 Sw. - Bestanddelen. 
Art. 247 Sw. betreffende de omkoping 

van openbare ambtenaren slaat met na
me op het verrichten van een onrecht
matige handeling onder de in dat artikel 
aangegeven omstandigheden, onverschil
lig of die handeling al dan niet een mis
daad of een wanbedrijf oplevert. 

4 maart 1987 884 

2. - Art. 247 Sw. - Verrichten van 
een onrechtmatige handeling, die een 
misdaad of wanbedrijf oplevert - Ge
volg. 

Als de onrechtmatige handeling be
doeld in art. 247 Sw. betreffende omko
ping van openbare ambtenaren een mis
daad of een wanbedrijf oplevert, is er 
samenloop tussen die misdaad of dat 
wanbedrijf en het in dat art. 24 7 om
schreven misdrijf, in welk geval dat arti
kel en de wetsbepaling waarbij de mis
daad of het wanbedrijf wordt strafbaar 
gesteld, beide van toepassing zijn en de 
samenlopende misdrijven moeten wor
den gestraft volgens de regels van de 
artt. 60 e.v. Sw. 

4 maart 1987 884 

3. - Art. 246 Sw. Bestanddelen. 
Het in art. 246 Sw. omschreven mis-

drijf « omkoping van openbare ambtena
ren » is voltrokken zodra een aanbod of 
beloften zijn aangenomen of giften of ge
schenken zijn ontvangen, ongeacht of 
die al dan niet gevolgen hebben gehad; 
overtreding van die wetsbepaling sluit 
niet uit dat de dader ook art. 247 van ge
noemd wetboek overtreedt. 

4 maart 1987 884 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER 

1. - Ongeoorloofde mededinging -
Handelingen in strijd met de eerlijke 
handelsgebruiken - Vordering tot sta
ken - Verwarring stichtende handelin
gen - Beoordeling door de feitenrechter. 

Bij een vordering tot staken oordeelt 
de rechter in feite en derhalve op onaan
tastbare wijze of, gelet op de feitelijke 
omstandigheden van het geval, de han
delaar de gepaste maatregelen heeft ge
nomen ten einde verwarring te voorko
men met de handel van zijn concurren-

ten, zowel wat de door hun gevoerde 
reclame als wat zijn uithangborden be
treft. 

17 oktober 1986 219 

2. - Strafzaken - Noodzaak of nut 
van een onderzoeksmaatregel. 

De appelrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of het nut 
van een door de verdediging gevorderde 
aanvullende onderzoeksmaatregel. 

12 december 1986 502 

3. - Stmfzaken - Strafmaat. 
De feitenrechter bepaalt, binnen de 

door de wet gestelde perken, op onaan
tastbare wijze de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van de 
bewezen verklaarde misdrijven en tot de 
strafwaardigheid van de beklaagde. 

14 apri11987 1113 

4. - Tuchtzaken - Rechterlijke tucht 
- Algemene en sinds lang toepasselijke 
maatregel genomen door de korpschefs 
of hierarchische meel'deren - Onaan
tastbal'e beool'deling. 

In tuchtzaken stelt de rechter in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze vast 
of een bij de Rechterlijke Macht door de 
korpschefs of hierarchische meerderen 
genomen maatregel algemeen en sinds 
lang toepasselijk is. 

14 mei 1987 1210 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

1. - Beschermde werknemer - Ont
slag wegens economische of technische 
redenen - Raadpleging van het paritair 
comite - Ontslag van aile wel'knemers 
ingevolge een rechterlijke beslissing. 

De werkgever, de curator van een fail
lissement en de vereffenaar van een ge
rechtelijk akkoord zijn niet ertoe gehou
den het paritair comite te raadplegen 
alvorens een beschermde werknemer we
gens economische of technische redenen 
te ontslaan, wanneer zij ingevolge een 
rechterlijke beslissing verplicht zijn aile 
werknemers gelijkelijk en terzelfder tijd 
of binnen zeer korte termijn te ontslaan, 
zodat discriminatie uitgesloten is. (Artt. 
21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet en lbis, 
§ 2, Gezondheid en Veiligheidswet.) 

13 oktober 1986 172 

2. - Beschermde werknemers - Ont
slag met opzegging - Verbod - Om
vang. 
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Art. Ibis wet IO juni I952 verbiedt, in 
de regel, dat de werkgever met een op
zegging waarvan tijdens de wettelijke 
periode van bescherming kennis is gege
ven, de arbeidsovereenkomst van een 
personeelsafgevaardigde in het comite 
voor veiligheid en gezondheid beeindigt, 
ongeacht de datum waarop de opzeg
gingstermijn moet aflopen. (Art. Ibis, 
§§ 2, 3 en 5, Gezondheid en Veiligheids
wet.) 

I december I986 439 

3. - Beschermde werknemer - Vor
dering van de werkgever tot erkenning 
van een dringende reden die het ontslag 
van die werknemer rechtvaardigt - Toe
wijzing van de vordering - Gevolgen. 

Wanneer de werkgever een vordering 
heeft ingesteld tot erkenning, door het 
arbeidsgerecht, van een dringende reden, · 
die het ontslag van een beschermde 
werknemer rechtvaardigt, beeindigt de 
toewijzing van die vordering de overeen
komst niet op de datum van de instelling 
van de vordering, nu die beeindiging en
kel kan volgen uit de kennisgeving, door 
de werkgever, van het ontslag wegens 
dringende reden. (Art. lbis, § 2, Gezond
heid en Veiligheidswet.) 

15 december 1986 505 

4. - Beschermde werknemer - Ont
slagvergoeding - Vergoeding bepaald in 
art. 21, § 7, eerste lid, 2', Bedrijfsorgani
satiewet - Berekening - Lopend loon 
- Begrip. 

Voor de berekening van de ontslagver
goeding van de beschermde werknemer, 
bepaald in art. 21, § 7, eerste lid, 2°, Be
drijfsorganisatiewet, omvat het loon, be
nevens de voordelen die toegekend zijn 
wegens ter uitvoering van de arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, ook aile 
andere krachtens de overeenkomst ver
worven voordelen. 

13 april 1987 1094 

5. - Beschermde werknemer - Ont
slagvergoeding - Vergoeding bepaald in 
art. 21, § 7, eerste lid, 1°, Bedrijfsorgani
satiewet - Recht - Werknemer die zijn 
mandaat tot het einde heeft uitgeoefend. 

Geen recht op de vergoeding, bepaald 
in artikel 21, § 7, eerste lid, 1°, Bedrijfsor
ganisatiewet, heeft de beschermde werk
nemer die, hoewel onrechtmatig ontsla
gen en niet herplaatst, niettemin zijn 
mandaat heeft kunnen uitoefenen totdat 
het verstreken was. 

13 april 1987 1094 

6. - Beschermde werknemer - Ont
slag met opzegging - Begrip. 

De beschermde werknemer die met 
opzegging wordt ontslagen, wordt geacht 
te zijn ontslagen op het ogenblik dat 
hem opzegging wordt gedaan en niet bij 
het verstrijken van de opzeggingster
mijn. (Art. 1bis, § 2, eerste lid en achtste 
lid, 1", Gezondheid en Veiligheidswet.) 

18 mei 1987 1253 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
1. - Sv., artt. 479 en 483 - Magis

traat, verdachte - Onderzoeksgerecht -
Beoordeling van de bezwaren. 

De artt. 479 en 483 Sv. wijken af van 
het beginsel volgens hetwelk elk voorbe
reidend onderzoek aanleiding geeft tot 
een beoordeling van de bezwaren door 
het onderzoeksgerecht. 

3 september 1986 19 

2. - Magistraat - Vervolging wegens 
een misdaad - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat de misdaad 
correctionaliseert - Instelling van de 
strafvordering - Procureur-generaal bij 
uitsluiting bevoegd. 

In het bij art. 479 Sv. bepaalde geval 
komt aileen aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep, met uitsluiting 
van aile onderzoeksgerechten, het recht 
toe de strafvordering in te steilen bij het 
bevoegde vonnisgerecht; van die regel 
wordt niet afgeweken wanneer de procu
reur-generaal vooraf de eerste voorzitter 
van het hof van beroep heeft gevorderd 
een onderzoek te verrichten, noch wan
neer de kamer van inbeschuldigingstel
ling, op de vordering van de procureur
generaal, een misdaad correctionaliseert 
door verzachtende om>:tandigheden aan 
te nemen. 

3 september 1986 19 

3. - Vordering tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek - Regelma
tigheid - Vereiste. 

De beslissing dat het gerechtelijk on
derzoek regelmatig is gevorderd, wordt 
door het hof van beroep naar recht ver
antwoord als dat hof, op grond van feite
lijke gegevens die het vaststelt, zegt dat 
de beginvordering uitgaat van de bevoeg
de procureur des Konings en regelmatig 
door die magistraat is ondertekend. 

30 september 1986 136 

4. - Handeling of optreden van een 
lid van de rijkswacht in burgerkledij, die 
van zijn hoedanigheid niet doet blijken 
- Sanctie. 
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Nietigheid, hetzij van een optreden of 

van een handeling van de rijkswacht, 
hetzij van een op die handeling of dat 
optreden berustend opsporingsonderzoek 
of onderzoek valt niet af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat het lid van de 
rijkswacht ten tijde van zijn optreden of 
van zijn handeling in burgerkledij was 
en niet van zijn hoedanigheid heeft doen 
blijken. (Art. 1 K.B. van 14 maart 1963 
houdende inrichting van de Algemene 
Dienst van de rijkswacht.) 

1 oktober 1986 140 

5. - Vervolging, ingesteld tegen een 
officier - Mil. Sv., art. 140 - Rechter
Jijk ambt - Begrip. 

Geen rechterlijk ambt in de zin van 
art. 140 Mil. Sv. vervult de onderofficier 
van de rijkswacht die, in zijn hoedanig
heid van officier van gerechtelijke poli
tie, in opdracht van de krijgsauditeur, 
handelingen van gerechtelijke politie 
verricht. (Artt. 44, vierde lid, en 140 Mil. 
Sv.; art. 16 wet 2 dec. 1957.) 

15 oktober 1986 188 

6. - Vaststelling op heterdaad - Be
grip. 

DP beslissing v.·m de rechter dat een 
misdrijf op heterdaad is vastgesteld, in 
de zin van art. 41, eerste lid, Sv., is naar 
recht verantwoord als hij vaststelt dat de 
door de getuigen van een verkeersonge
val opgeroepen verbalisanten ter plaatse 
de voorbumper met de nummerplaat van 
het aanrijdende voertuig hebben gevon
den. 

21 oktober 1986 231 

7. - Deskundigenonderzoek Art. 
62bis Sv. niet van toepassing. 

Voor de uitvoering van de hem door de 
onderzoeksrechter gegeven opdracht is 
de deskundige niet gebonden door de be
palingen van art. 62bis Sv., volgens wel
ke de onderzoeksrechter onder bepaalde 
voorwaarden buiten zijn arrondissement 
daden van opsporing of van gerechtelijk 
onderzoek kan verrichten. 

21 oktober 1986 244 

8. - Langdurig gerechtelijk onderzoek 
- Toezicht van de kamer van inbeschul
digingstelling - Art. 26 Wet Voorlopige 
Hechtenis - Voorschrift van inwendige 
or de. 

De procedure bepaald bij art. 26 Wet 
Voorlopige Hechtenis heeft het karakter 
van een maatregel van inwendige orde, 
waarvan de toepassing niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven. 

25 november 1986 407 

1 9. - Kennisgeving van de telastleg
ging van het parket door de onderzoeks
rechter - Draagwijdte. 

De door de onderzoeksrechter gedane 
kennisgeving van de telastlegging van 
het parket heeft geen andere bestaansre
den en geen andere betekenis dan de 
verdachte op de hoogte te brengen van 
de beschuldigingen die tegen hem wor
den uitgebracht door het openbaar mi
nisterie en hem in staat te stellen zijn 
recht van verdediging uit te oefenen. 

21 januari 1987 644 

10. - Geheim karakter van het onder
zoek - Bijstand van geneesheren - In
specteurs van het R.LZ.I. V. 

Het geheim karakter van het onder
zoek verzet er zich niet tegen dat de on
derzoeksrechter, wanneer hij de gerech
telijke politie een onderzoeksopdracht 
geeft, die politiedienst verzoekt om, ter 
uitvoering van die opdracht, zich te laten 
bijstaan door geneesheren-inspecteurs 
van het R.I.Z.I.V., gelet op de aard van 
de opdracht. 

9 juni 1987 1371 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Beschikking van de raadkamer 

waarbij verdachte naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen - Niet goed
gekeurde doorhaling in verband met een 
buitenvervolgingstelling - Kennelijke 
verschrijving, die de geldigheid van een 
verwijzing van de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank niet aantast. 

W anneer een beschikking van de raad
kamer vermeldt dat zij, met overneming 
van de motieven van het openbaar mi
nisterie, de voornoemde en in de vorde
ring van het openbaar ministerie om
schreven verdachten naar de correctione
le rechtbank verwijst voor uitspraak als 
naar recht over de in die vordering om
schreven telastlegging, en wanneer na 
die vermelding de doorgehaalde woorden 
voorkomen « zegt dat er ten laste van de 
verdachte geen vervolging meer dient te 
worden ingesteld >>, zonder dat die door
haling is goedgekeurd, is naar recht ver
antwoord het arrest dat, na te hebben 
vastgesteld dat de zinsnede betreffende 
de buitenvervolgingstelling voortvloeit 
uit een kennelijke verschrijving, beslist 
dat die verschrijving de geldigheid niet 
aantast van de beslissing waarbij de ver
dachten naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen. 

3 september 1986 16 
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2. - Raadkamer - Verwijzing op 

grand van gewettigde verdenking - Ver
wijzing naar een onderzoeksrechter van 
een andere rechtbank van eerste aanleg 
- Raadkamer van die rechtbank be
voegd. 

Wanneer uit de omstandigheden blijkt 
dat het voor aile magistraten van het 
rechtsgebied van het hof van beroep on
mogelijk is de zaak te onderzoeken, er
over uitspraak te doen of aan de berech
ting ervan deel te nemen zonder bij de 
openbare opinie gewettigde verdenking 
te doen ontstaan omtrent hun strikte 
partijdigheid, onttrekt het Hof de zaak 
aan de onderzoeksrechter en beveelt de 
verwijzing van de zaak naar de onder
zoeksrechter van een andere rechtbank 
die daarvan verslag zal uitbrengen voor 
de raadkamer van die rechtbank. 

3 september 1986 20 

3. - Kamer van inbeschuldigingstel
Jing waarbij de zaak aanhangig is ge
maakt overeenkomstig art. 133 Sv. -
Volheid van rechtsmacht, zelfs bij ont
stentenis van hager beroep van het open
haar ministerie. 

Het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij de feiten re
gelmatig aanhangig zijn gemaakt door 
het toesturen van de stukken door de 
raadkamer overeenkomstig art. 133 Sv., 
met het oog op de inbeschuldigingstel
ling van de verdachte, vermag, zelfs bij 
ontstentenis van hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de beslissing 
van de raadkamer waarbij de interne
ring van de verdachte wordt geweigerd, 
diens internering te bevelen. 

9 september 1986 37 

4. - Artt. 5 en 20 Wet Voorlopige 
Hechtenis - Beslissing de voorlopige 
hechtenis niet te handhaven - Draag
wijdte. 

Wanneer een onderzoeksgerecht, in 
het kader van art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, beslist dat de voorlopige 
hechtenis niet dient te worden gehand
haafd, op grond dat in de huidige stand 
van het onderzoek er geen voldoende 
aanwijzingen van schuld meer aanwezig 
zijn in verband met de telastlegging 
t.a.v. welke het aanhoudingsbevel werd 
verleend, stelt het niet vast dat er geen 
aanwijzingen bestaan om de verdachte 
wegens die telastlegging te vervolgen. 

16 september 1986 64 

5. - Beschikking tot verwijzing van 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank - Niet onwettig wat de be-

voegdheid betreft - Zaak bij het vonnis
gerecht aanhangig gemaakt - Beslis
sing waarvan de gevolgen blijven voort
bestaan zolang zij door het Hoi van 
Cassatie niet is tenietgedaan. 

De beschikking waarbij de raadkamer 
de verdachte naar de correctionele recht
bank verwijst, maakt de zaak bij die 
rechtbank aanhangig, voor zover zij geen 
onwettigheid inzake bevoegdheid bevat, 
en de gevolgen ervan blijven bestaan zo
lang zij niet door het Hcf van Cassatie is 
tenietgedaan. 

17 september 1986 72 

6. - Verwijzende beschikking - Be
voegdheid van het vonnisgerecht. 

De door het onderzoeksgerecht uitge
sproken beslissing tot verwijzing maakt 
de zaak aanhangig bij de feitenrechter, 
in zoverre zij geen onwettigheid inzake 
de bevoegdheid bevat, en zij blijft al 
haar gevolgen behouden zolang zij door 
het Hof van Cassatie niet is vernietigd. 

12 november 1986 339 

7. - Kamer van inbeschuldigingstel
Jing - Toezicht op Jangdurige onderzoe
ken - Art. 26 Wet Voorlopige Hechtenis 
- Voorschrift van inwendige orde. 

De procedure bepaald bij art. 26 Wet 
Voorlopige Hechtenis heeft het karakter 
van een maatregel van inwendige orde, 
waarvan de toepassing niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven. 

25 november 1986 407 

8. - Raadkamer Contraventionali-
sering - Rechtspleging. 

Op eensluidende vordering van de pro
cureur des Konings en wanneer er geen 
burgerlijke partij in het geding is, kan 
de raadkamer een beschikking van con
traventionalisering wijzen, zonder dat 
aan de verdachte en aan diens raadsman 
bericht werd gegeven en zonder dat het 
dossier neergelegd werd ter griffie om 
hen in staat te stellen ervan inzage te 
nemen. (Wet 25 okt. 1919, enig art., 
§XV.) 

9 januari 1987 598 

9. - Beslissing bij verstek Verzet. 
Tegen een bij verstek gewezen beslis

sing van een onderzoeksgerecht staat 
verzet slechts open wanneer dat rechts
college beslist als vonnisgerecht en de 
beslissing het karakter heeft van een ei
genlijk vonnis in de zin van artikel 97 
Gw. 

10 februari 1987 769 
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10. - Raadkamer - Regeling van de 
procedure - Verwijzing naar de correc
tionele rechtbank - Verzet van de ver
dachte - Ontvankelijkheid - Vereiste. 

Wanneer de raadkamer heeft beslist 
dat de verdachte naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen, staat verzet 
tegen die beschikking voor de verdachte 
enkel open in zoverre hij voor de raad
kamer de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht heeft betwist. (Art. 539 Sv.) 

10 februari 1987 774 

11. - Verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wegens 
een misdaad - Correctionalisering van 
die misdaad - Aanneming van verzach
tende omstandigheden - Opgave van 
die omstandigheden - Begrip. 

De correctionele rechtbank is niet be
voegd om een beklaagde te berechten 
die wegens een misdaad door het onder
zoeksgerecht naar haar is verwezen, dan 
indien die misdaad overeenkomstig de 
wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende 
omstandigheden door aanneming van 
verzachtende omstandigheden is gecor
rectionaliseerd; het onderzoeksgerecht 
kan niet volstaan met het vaststellen 
van } et bestaan ' an die omstandighe
den; regelmatige opgave ervan vereist 
bovendien dat het die nader bepaalt. 

4 maart 1987 891 

12. - Onttrekldng van de zaak aan 
een onderzoeksrechter - Gevolgen. 

W anneer de zaak door het onderzoeks
gerecht aan de onderzoeksrechter is ont
trokken en naar de onderzoeksrechter 
van een ander arrondissement is verwe
zen, mag die tweede onderzoeksrechter 
acht slaan op de daden van onderzoek 
die door de eerste onderzoeksrechter 
v66r de onttrekking waren verricht. 

15 april 1987 1116 

13. - Raadkamer - Schriftelijke vor
dering van de procureur des Konings -
Beschikking tot verwijzing - DraagwJjd
te. 

Wanneer de procureur des Konings, na 
in zijn schriftelijke vordering drie feiten 
te hebben gekwalificeerd, heeft gesteld 
dat er tegen de verdachte voldoende be
zwaren bestaan en tot besluit, voor twee 
van de drie feiten, de verwijzing van de 
verdachte heeft gevorderd, maakt de 
raadkamer die deze vordering inwilligt, 
doordat zij de verdachte verwijst ter za
ke van de « in de vordering gekwalifi
ceerde telastleggingen >>, de drie feiten 
van de telastlegging aanhangig bij het 
vonnisgerecht. 

9 juni 1987 1362 

14. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Sluiting der deuren - Be
grip - Bewijs. 

Zoals ieder onderzoeksgerecht dat uit
spraak doet inzake voorlopige hechtenis, 
moet de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling aanhangig is, zitting 
houden met gesloten deuren; die regel 
wordt geacht nageleefd te zijn zelfs als 
de gedingstukken er geen melding van 
maken, en de eventuele aanwezigheid 
van medeverdachten op de terechtzitting 
kan niet als een miskenning ervan wor
den beschouwd. (Art. 7 wet 20 april 
1874.) 

13 augustus 1987 1500 

ONDERZOEKSRECHTER 

1. - Onafhankelijkheid - Begrip. 
De onderzoeksrechter geniet volledige 

onafhankelijkheid in de vervulling :an 
zijn opdracht; hij is geen partij in de 
strafvordering en geen vervolgingsor
gaan; zijn onderzoeksopdracht bestaat in 
het opsporen van bewijsmateriaal a 
charge of a decharge waarbij hij de be
schuldiging en de verdediging op gelijke 
voet moet behandelen, vermits hij niet 
ophoudt rechter te zijn, niet beslist over 
de verwijzing van de betrokkene naar 
het vonnisgerecht en zich ertoe beperkt 
aan de raadkamer, waarvan hij geen 
deel uitmaakt, objectieve verslagen voor 
te leggen betreffende het verloop en de 
stand van het onderzoek. 

24 september 1986 114 

2. - Opdracht - Begrip. 
De onderzoeksrechter geniet volledige 

onafhankelijkheid in de vervulling van 
zijn opdracht; hij is geen partij in de 
strafvordering en geen vervolgingsor
gaan; zijn onderzoeksopdracht bestaat in 
het opsporen van bewijsmateriaal a 
charge of a decharge waarbij hij de be
schuldiging en de verdediging op gelijke 
voet moet behandelen, vermits hij niet 
ophoudt rechter te zijn, niet beslist over 
de verwijzing van de betrokkene naar 
het vonnisgerecht en zich ertoe beperkt 
aan de raadkamer, waarvan hij geen 
deel uitmaakt, objectieve verslagen voor 
te leggen betreffende het verloop en de 
stand van het onderzoek. 

24 september 1986 114 
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3. - Onttrekking van de zaak door het 

onderzoeksgerecht - Gevolgen. 
W anneer de zaak door het onderzoeks

gerecht aan de onderzoeksrechter is ont
trokken en naar de onderzoeksrechter 
van een ander arrondissement is verwe
zen, mag die tweede onderzoeksrechter 
acht slaan op de daden van onderzoek 
die door de eerste onderzoeksrechter 
v66r de onttrekking waren verricht. 

15 april 1987 1116 

ONGEOORLOOFDE 
GING 

MEDEDIN-

1. - Vordering in rechte - Voorwaar
den van de rechtsvordering - Be
roepsvereniging - Handelspraktijken -
Vordering tot staken - Belang van een 
beroepsvereniging - Begrip. 

De door een beroepsvereniging met 
rechtspersoonlijkheid op grond van arti
kel 55 Handelspraktijkenwet ingediende 
vordering tot staken van een tekortko
ming is, overeenkomstig artikel 57, eer
ste lid, van dezelfde wet, enkel toelaat
baar indien de handelaars en ambachts
lui die geschaad worden of die men 
tracht te schaden, leden zijn van de 
groepering en het ondergane of dreigen
de nadeel de voor de groepering behar
tigde belangen aantast. 

17 oktober 1986 217 

2. - Handelingen in strijd met eerlijk 
llandelsgebruik - . Vordering tot staken 
-- Verwarring stichtende handelingen -
Beoordeling. 

Bij een vordering tot staken oordeelt 
de rechter in feite en derhalve op onaan
tastbare wijze of, gelet op de feitelijke 
omstandigheden van het geval, de han
delaar de gepaste maatregelen heeft ge
nomen ten einde verwarring te voorko
men met de handel van zijn concurren
ten, zowel wat de door hun gevoerde 
reclame als wat zijn uithangborden be
treft. 

17 oktober 1986 219 

3. - Handelspraktijkenwet, art. 20 -
Reclame voor sigaretten - Vermelding 
van de teer- en nicotinegehalten die ver
plicht op de pakjes sigaretten voorkomen 
en zijn vastgesteld overeenkomstig de 
Belgische normen - Wettigheid. 

Geen gegeven waardoor « het publiek 
zou kunnen worden misleid aangaande 
de identiteit, de aard, de samenstelling, 
de oorsprong, de kwantiteiten of de ken
merken van een produkt ''• in de zin van 

art. 20, 1°, Handelspraktijkenwet, is de 
vermelding in reclame voor sigaretten 
van de teer- en nicotinegehalten die ver
plicht op de pakjes sigaretten voorkomen 
en die zijn vastgesteld overeenkomstig 
de Belgische normen van de serie 
NBN V 01, waarnaar wordt verwezen in 
K.B. van 28 dec. 1979 betreffende het fa
briceren en het in de handel brengen 
van tabak, produkten op basis van tabak 
en soortgelijke produkten, gew. bij K.B. 
van 30 maart 1981. 

29 januari 1987 697 

ONSPLITSBAARHEID 

1. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Geschil tussen, enerzijds, de ver
moedelijke veroorzaker van de schade 
en, anderzijds, de getroffene en diens 
verzekeringsinstelling - Uitkeringen in
zake ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
door de verzekeringsinstelling toegekend 
tot vergoeding van de schade - Verzeke
ringsinstelling, rechtens in de plaats ge
treden van de getroffene, rechthebbende 
op de uitkeringen - Onsplitsbaar ge
schil. 

Het geschil tussen de vermoedelijke 
veroorzaker van de schade en de getrof
fene en diens verzekeringsinstelling die 
hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
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 het geschil aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk zou zijn. 
(Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde lid, 
Ziekte en Invaliditeitswet.) 

24 september 1986 105 

2. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Geschil tussen de in een ongeval 
betrokken partijen - In eisers rechten 
gesubrogeerde verzekeringsinstelling, die 
tegen de bestreden beslissing geen 
rechtsmiddel heeft aangewend, in de 
zaak niet mede betrokken - Onsplits
baarheid - Begrip. 

Een verzekerde is ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen de be
slissing die hem volledig aansprakelijk 
verklaart voor de schadelijke gevolgen 
van een ongeval, zonder de verzekerings
instelling in de zaak te betrekken die 
hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
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heeft toegekend, maar die tegen die be
slissing, die haar vordering afwijst, geen 
rechtsmiddel heeft aangewend; zulk een 
geschil is niet onsplitsbaar in de zin van 
art. 1084 Ger.W., omdat de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de door het bestre
den arrest t.a.v. de verzekeringsinstelling 
gewezen beslissing en de door de rechter 
op verwijzing t.a.v. de eiser te wijzen be
slissing materieel niet onmogelijk is. 

12 december 1986 495 

3.- Gerechtelijk Wetboek, art. 1084-
Onsplitsbaar geschil - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 1084 
Ger.W. is een geschil alleen dan onsplits
baar wanneer de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden beslis
singen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk zou zijn. 

10 april 1987 1090 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 

Wet van 30 dec. 1970 betreffende de 
economische expansie, art. 30, § 1 -
Openbare rechtspersoon door de Koning 
aangewezen voor de uitvoering van de 
onteigening- Aanvraag tot onteigening 
ingediend door het permanent comite 
waaraan de raad van bestuur krachtens 
de statuten daartoe opdracht heeft gege
ven - Wettigheid. 

Een aanvraag tot onteigening kan op 
de basis van art. 30, § 1, wet van 30 dec. 
1970 betreffende de economische expan
sie worden ingediend door het perma
nent comite van een door de Koning aan
gewezen openbare rechtspersoon, indien 
krachtens de statuten dat comite van de 
raad van bestuur daartoe opdracht heeft 
gekregen. 

11 december 1986 493 

ONTVOERING VAN EEN KIND 

1. - Niet-afgeven van een kind 
Strafwetboek, art. 36flois - Begrip. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind » kan bestaan in de onthouding van 
de vader of de moeder om zijn of haar 
gezag te doen gelden ten einde de weer
stand van het kind tegen de uitoefening 
van het bezoekrecht van de andere ou
der te overwinnen; die onthouding dient 
evenwel te worden onderzocht naar de 

omstandigheden, rekening houdende 
o.m. met de beslissing die het bezoek
recht toekent. (Art. 369bis Sw.) 

21 oktober 1986 234 

2. - Niet-afgeven van een kind door 
de vader of de moeder - Art. 36!Jois Sw. 
- Opzet. 

Het in art. 369 bis Sw. bepaalde mis
drijf << niet-afgeven van een kind door de 
vader of de moeder aan degenen die het 
recht hebben het op te eisen >> vereist, 
wat het opzet betreft, dat de dader van 
het materiele feit ervan kennis heeft dat 
hij de uitvoering van een beslissing van 
de overheid belemmert. 

6 februari 1987 753 

OPENBAAR MINISTERIE 

1. - Burgerlijke zaken - Mededeling 
aan het openbaar ministerie - Vorderin
gen inzake faillissement - Begrip. 

De vorderingen bedoeld in art. 764, 9°, 
Ger.W. zijn die welke uit het faillisse
ment ontstaan zijn en de toepassing im
pliceren van regels die eigen zijn aan 
het faillissementsrecht. 

21 november 1986 394 

2. - Hof van assisen - Opdracht door 
de procureur-generaal gegeven aan een 
magistraat van een parket van de procu
reur des Konings, die was aangewezen 
om het ambt van openbaar ministerie uit 
te oefenen bij het parket-generaal -
Wettigheid. 

Krachtens de artt. 149 en 326 Ger.W. 
kan de procureur-generaal bij het hof 
van beroep een magistraat van een par
ket van de procureur des Konings van 
zijn rechtsgebied, die is aangewezen om 
tijdelijk het ambt van openbaar ministe
rie waar te nemen bij het parket-gene
raal, opdracht geven om het ambt van 
openbaar ministerie uit te oefenen bij 
het hof van assisen. 

25 februari 1987 842 

3. - Beoordeling van de wenselijkheid 
van vervolging - Gw., art. 6 - Gelijk
heid van de Belgen voor de wet. 

Uit het enkele feit dat het openbaar 
ministerie voor elk geval afzonderlijk 
oordeelt of het wenselijk is vervolging in 
te stellen, valt geen schending van de 
grondwetsregel van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet af te leiden. (Gw., 
art. 6.) 

10 maart 1987 907 



-117-

4. - Mededeelbare zaken - Sociaal 
pmcesrecht- Ziekte- en invaliditeitsver
zekering. 

Verplicht mededeelbaar aan het open
baar ministerie is het geschil betreffende 
rechten van de werknemer welke voort
vloeien uit de wetgeving inzake verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering, ook 
al wordt het geschil door de rechtbank 
van eerste aanleg en het hof van beroep 
berecht. (Artt. 580, 2°, en 764, eerste lid, 
12°, Ger.W.) 

30 maart 1987 994 

5. - Burgerlijke zaken - Advies van 
dezelfde magistraat in eerste aanleg en 
in hager beroep - Recht van verdedi
ging. 

De omstandigheid dat dezelfde magis
traat van het openbaar ministerie in een 
burgerlijke zaak zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep advies geeft, brengt 
geen schending van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens mee, noch 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging of 
van de regels van het Gerechtelijk Wet
hoek m.b.t. de rechterlijke organisatie, 
o.m. art. 292 Ger.W. 

3 april 1987 1010 

OPENBARE ORDE 

1. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring- Zelfstandigen - KB. 20 juli 1971 
-Art. 19 - Bepaling van openbare or
de. 

Art. 19 K.B. 20 juli 1971 houdende in
stelling van een verzekering tegen ar
beidsongeschiktheid ten voordele van de 
zelfstandigen is een bepaling van open
bare orde. 

8 september 1986 26 

2. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring- Zelfstandigen - KB. 20 juli 1971 
- Art. 20 - Bepaling van openbare or
de. 

Art. 20 K.B. 20 juli 1971 houdende in
stelling van een verzekering tegen ar
beidsongeschiktheid ten voordele van de 
zelfstandigen is een bepaling van open
bare orde. 

8 september 1986 26 

3. - Middel waarin de onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van de recht
bank wordt betwist wegens haar samen
stelling - Middel dat de openbare orde 
raakt. 

Het middel waarin de onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van de recht
bank wordt betwist wegens haar samen
stelling, raakt de openbare orde en kan 
voor het eerst voor het Hof worden voor
gedragen. 

27 februari 1987 857 

OPLICHTING 
Bestanddelen van het misdrijf - Listi

ge kunstgrepen - Draagwijdte. 
Het feit zich onder het mom van zoge

naamde contracten van lening door een 
aantal personen gelden te doen afgeven, 
terwijl van meetaf aan niet de bedoeling 
aanwezig is die sommen terug te beta
len, kan de in art. 496 Sw. bedoelde op
lichting opleveren. 

4 november 1986 315 

OUDERLIJKE MACHT 
1. - Bewaring van een kind - Be

zoekrecht - Niet-afgeven van een kind 
- Strafwetboek, art. 36£A:Jis - Begrip. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind » kan bestaan in de onthouding van 
de vader of de moeder om zijn of haar 
gezag te doen gelden ten einde de weer
stand van het kind tegen de uitoefening 
van het bezoekrecht van de andere ou
der te overwinnen; die onthouding dient 
evenwel te worden onderzocht naar de 
omstandigheden, rekening houdende 
o.m. met de beslissing die het bezoek
recht toekent. (Art. 369bis Sw.) 

21 oktober 1986 234 

2. - Ontzetting - Meerderjarig kind 
- Wettig. 

Ouders kunnen van de ouderlijke 
macht worden ontzet zelfs ten aanzien 

. van hun meerderjarige kinderen. (Artt. 
32 en 33 Jeugdbeschermingswet.) 

6 mei 1987 1170 

OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten 
Afdeling 1. Begrip. 
Afdeling 2. Toestemming. 
Afdeling 3. Oorzaak. 
Afdeling 4. Voorwerp. 
Afdeling 5. Vorm. 
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HOOFDSTUK II. - Rechten en verplich- I die partij uitsluitend in haar eigen be-

tingen van partijen lang gebruik maakt van een recht dat zij 
Afdeling 1. - Tussen partijen. aan de overeenkomst ontleent en daaruit 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. een voordeel trekt dat buiten verhouding 

. . is met de overeenkomstige last van de 
HOOFDSTUK III. - Uitleggmg andere partij. (Art. 1134, derde lid, B.W.) 

HOOFDSTUK IV. Verbindende 18 juni 1987 1441 
kracht, niet-uitvoering 

HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK VI. 
recht 

/nternationaal 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

Afdeling 1. - Begrip. 

Afdeling 2. - Toestemming. 

Afdeling 3. - Oorzaak. 

Afdeling 4. - Voorwerp. 

Afdeling 5. - Vorm. 

HOOFDSTUK II 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR

TIJEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 

1. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Verplichtingen tussen partij
en - Wtvoering te goeder trouw - Be
ginsel volgens hetwelk een partij geen 
gebruik mag maken van de haar bij de 
overeenkomst toegekende rechten. 

Hoewel het beginsel, dat overeenkom
sten te goeder trouw ten uitvoer moeten 
worden gebracht, een partij verbiedt 
misbruik te maken van de rechten die 
een contract haar toekent, is een derge
lijk misbruik maar aanwezig wanneer 
die partij uitsluitend in haar eigen be
lang gebruik maakt van een recht dat zij 
aan de overeenkomst ontleent en daaruit 
een voordeel trekt dat buiten verhouding 
is met de overeenkomstige last van de 
andere partij. (Art. 1134, derde lid, B.W.) 

18 juni 1987 1441 

2. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Verplichtingen tussen partij
en - Wtvoering te goeder trouw - Mis
bruik door een partij van recht uit de 
overeenkomst - Begrip. 

Hoewel het beginsel, dat overeenkom
sten te goeder trouw ten uitvoer moeten 
worden gebracht, een partij verbiedt 
misbruik te maken van de rechten die 
een contract haar toekent, is een derge
lijk misbruik maar aanwezig wanneer 

Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

3. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Ten aanzien van derden. 

Derden zijn in de regel verplicht het 
bestaan van overeenkomsten te erken
nen en er ook rekening mee te houden. 
(B.W., art. 1165.) 

14 november 1986 357 

HOOFDSTUK III 
UITLEGGING 

4. - Wilsuiting - Uitlegging door de 
rechter - Grenzen. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze over het bestaan en de draag
wijdte van een wilsuiting, mits hij de be
wijskracht niet miskent van de akten 
waaruit hij die wilsuiting afleidt. 

11 september 1986 42 

5. - Art. 1161 B.W. Uitlegging -
Be grip. 

Art. 1161 B.W., volgens hetwelk de be
dingen van een overeenkomst worden 
uitgelegd het ene door het andere, zodat 
elk beding wordt opgevat in de zin die 
uit de gehele akte voortvloeit, wordt niet 
geschonden door de rechter die, na erop 
te hebben gewezen dat een artikel van 
de tussen partijen gesloten individuele 
verzekeringspolis bepaalt dat elk << onge
val , binnen een bepaalde termijn bij de 
verzekeraar moet worden aangegeven, 
en dat een ander artikel van die polis 
<< het ongeval , omschrijft, op die grand
slag de stelling weerlegt waarin de eiser 
uit andere bedingen van dezelfde polis 
wilde afleiden dat de door het contract 
voorgeschreven aangifte betrekking had 
niet op << het ongeval », maar op het 
<< schadegeval >>. 

27 november 1986 423 

6. - Uitlegging door de feitenrechter 
- Regel van art. 1162 B. W. - Toepas
singsgebied. 

Art. 1162 B.W. wordt geschonden door 
de feitenrechter die van die wettelijke 
bepaling toepassing maakt zonder te on
derzoeken of het niet mogelijk is de zin 
van de overeenkomst met zekerheid vast 
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te stellen aan de hand van de gegevens 
binnen en buiten de akte die hem zijn 
voorgelegd. 

4 december 1986 454 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, NIET-UITVOE

RING 

7. - Strafbeding- Begrip. 
Geen strafbeding, in de zin van de 

artt. 1152, 1226 en 1229 B.W., is het be
ding dat niet strekt tot vergoeding van 
de mogelijke schade wegens niet-nako
ming van de hoofdverbintenis, maar wel 
tot vaststelling van een prijsverminde
ring voor het geval dat de kwaliteit van 
de geleverde zaak minder zou zijn. 

3 oktober 1986 145 

8. - Verbindende kracht - Begrip. 
De verbindende kracht van een over-

eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die daaraan het gevolg toekent 
dat zij, volgens zijn uitlegging, wettig 
tussen partijen heeft. (Art. 1134 B.W.) 

27 november 1986 418 

9. - Verbindende kracht - Begrip. 
De verbindende kracht van een polis, 

de zogeheten « bijzondere familiale ver
zekering », wordt niet i:niskend door het 
arrest dat, na erop te hebben gewezen 
dat de dekking als verzekerde van die 
polis wordt uitgebreid « tot ieder persoon 
die niet uit hoofde van zijn beroep toe
zicht uitoefent op de minderjarige kinde
ren die gewoonlijk met de verzekering
nemer in gezinsverband leven », tenzij 
die persoon aansprakelijk wordt gesteld, 
beslist dat de dekking als benadeelde 
derde ook voor de grootouders van een 
verzekerde minderjarige geldt, op grond 
dat, enerzijds, dit met voldoende onder
scheidingsvermogen begaafde kind een 
fout had begaan waardoor zijn grootou
ders schade hebben geleden en, ander
zijds, die grootouders geen fout hadden 
begaan waarvoor zij zelf aansprakelijk 
zijn. 

27 november 1986 418 

10. - Verbindende kracht Beding 
waarbij wordt afgeweken van de regel 
van de exceptie van niet-uitvoering -
Gevolg. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt miskend door de rechter 
die weigert integraal toepassing te geven 
aan een sanctie die in die overeenkomst 
is bedongen, met afwijking van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
partijen in een wederkerige overeen-

komst zich op de exceptie van niet-uit
voering kunnen beroepen, op de enkele 
grond dat, aangezien het om een van het 
gemeen recht afwijkend beding gaat, dit 
dan ook op beperkende wijze dient te 
worden uitgelegd. (Art. 1134 B.W.) 

4 december 1986 454 

11. - Verbindende kracht - Weige
ring van het arrest aan een overeen
komst het gevolg toe te kennen dat zij 
wettelijk tussen partijen heeft. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt miskend en art. 1134. 
B.W. derhalve geschonden door het ar
rest dat, op grond van een uitlegging van 
een overeenkomst die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, weigert 
daaraan het gevolg toe te kennen dat zij 
wettelijk tussen partijen moest hebben. 
(Artt. 1134, 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

19 februari 1987 817 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

12. - Wederkerige overeenkomst 
Exceptie van niet-uitvoering - Toepas
singsgebied - Ontbinding van de over
eenkomst - Toepasselijkheid. 

De exceptie van niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten is toepas
selijk op de rechtsverhouding die tussen 
de partijen ontstaat ingevolge de ontbin
ding van de overeenkomst. 

12 september 1986 43 

13. - Wederkerige overeenkomst -
Exceptie van niet-uitvoering - Tegen
werpelijkheid - Faillissement van een 
van de partijen. 

De faillietverklaring van een der par
tijen staat de toepassing van de exceptie 
van niet-uitvoering inzake wederkerige 
overeenkomsten niet in de weg. 

12 september 1986 43 

14. - Wederkerige overeenkomst 
Exceptie van niet-uitvoering - Retentie
recht - Tegenwerpelijkheid - Faillisse
ment van de wederpartij. 

Het retentierecht kan worden tegenge
worpen aan de curator in het faillisse
ment van de wederpartij. 

12 september 1986 43 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONAAL RECHT 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 



OVERHEIDSOPDRACHTEN 
KEN, LEVERINGEN, 
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(WER
DIEN-

schuldvorderingen die in de pandakte 
zijn vermeld, ook als het inschrijvings
borderel er geen melding van maakt. STEN) 

1. - Wet van 16 maart 1954, art. 7bis, 
§ 7 - Overeenkomsten gesloten door een 
instelling van openbaar nut - Toepas
sing van het " algemeen lastenkohier » 
van de overeenkomsten van de Staat, 
van 14 okt. 1964 - Voorwaarden. 

Krachtens art. 7bis, § 7, wet van 16 
maart 1954 en art. 3 K.B. van 14 okt. 
1964 vielen de door de instellingen van 
openbaar nut gesloten overeenkomsten 
niet onder toepassing van het « alge
meen lastenkohier » van de Staat, tenzij 
de met de aannemer gesloten overeen
komst ernaar verwees. 

11 december 1986 491 

2. - Termijn van dertig dagen be
paald bij art. 16, C, van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964 aangaande 
de administratieve en technische con
tractuele bepalingen die het algemeen 
Jastenkohier van de overeenkomsten van 
de Staat uitmaken - Toepassingsgebied. 

De termijn van dertig kalenderdagen, 
die op straffe van nietigheid van de 
klachten of verzoeken is voorgeschreven 
bij art. 16, C, van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 aangaande de admi
nistratieve en technische contractuele 
bepalingen die het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, moet enkel worden na
geleefd voor de bekendmaking van feiten 
en omstandigheden bedoeld sub littera A 
en B van genoemd ministerieel besluit, 
en niet om de invloed te doen kennen 
die deze feiten en omstandigheden zou
den kunnen hebben op de goede gang en 
op de kosten van de onderneming, welke 
inlichting « ten spoedigste » moet worden 
verstrekt. 

22 januari 1987 649 

p 

PAND 

lnpandgeving van een handelszaak -
Wet van 25 oktober 1919 - Samenstel
Jing van het pand - Schuldvorderingen 
- lnschrijvingsborderel. 

De inpandgeving van een handelszaak, 
die door de inschrijving van het borderel 
op het hypotheekkantoor aan derden 
kan worden tegengeworpen, omvat de 

6 november 1986 325 

PARITAIR COMITE 

Paritair Comite voor de Textielnijver
heid en het Breiwerk - Toepassingsge
bied. 

De rechter beslist wettig dat de onder
neming die, op bestelling, geweven 
kunstwerken vervaardigt aan de hand 
van kartons van de kunstenaar, niet res
sorteert onder het Paritair Comite voor 
de textielnijverheid en het breiwerk, 
wanneer hij vaststelt dat die activiteit 
niet behoort tot de sector « tapijten en 
stoffen voor stoffering, met de hand ge
knoopte tapijten, chenilletapijten, axmin
stertapijten, mourzouck- en cocotapij
ten >>. (Art. 1, § 1, l.a, K.B. 5 feb. 1974.) 

23 februari 1987 836 

POLDERS EN WATERINGEN 
1. - Voorziening in cassatie - Polder

belastingen - Vorm en termijn van be
tekening van de voorziening. 

Krachtens de artt. 4 van de wet van 22 
jan. 1842, gew. bij art. 53, vervat in art. 3 
van de wet van 10 oktober 1967 houden
de het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de 
wet van 22 juni 1864 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, toepasselijk inzake pol
derbelastingen, moet de voorziening, op 
straffe van verval, binnen tien dagen na 
de verklaring, bij deurwaardersexploot 
aan de partij tegen wie ze gericht, is 
worden betekend. 

14 november 1986 363 

2. - Overtreding - Herstel van de 
overtreding - Vereisten. 

De strafrechter kan enkel dan het her
stel van de overtreding, overeenkomstig 
art. 22 wet 3 juni 1957 betreffende de 
polders, bevelen als de strafvordering bij 
hem aanhangig is gemaakt voordat zij 
door verjaring was vervallen. 

7 april 1987 1034 

POSTERIJEN 
Rekenplichtige 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 
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dat de wetgever, met toepassing van art. 
116 Gw., aan ondergeschikte beambten, 
zoals de ambtenaren van de Regie der 
Posterijen die lagere functies uitoefenen 
dan die van ontvanger en van 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. (Zaak A.R. nr. 
7321.) 

30 oktober 1986 293 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Voorziening die een beslissing nodig 

maakt over de overeenstemming van een 
decreet met de wetten tot hervorming 
der instellingen - Prejudicieel geschil 
voorgelegd aan het Arbitragehof. 

W anneer bij het Hof een voorziening 
is ingesteld die een beslissing noodzake
lijk maakt over de vraag of het decreet 
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewest
raad tot invoering van een belasting op 
de agentschappen die weddenschappen 
voor de buiten het W aalse Gewest gelo
pen paardenwedrennen aannemen, in 
overeenstemming is met de wetten tot 
hervorming der instellingen van 8 augus
tus 1980 (art. 6, § 1°, VIII) en 9 augustus 
1980 (art. 13), legt het Hof een prejudi
ciele vraag voor aan het Arbitragehof. 
(Art. 15 wet 28 juni 1983.) 

11 juni 1987 1399 

PROVINCIE 
Provinciewet - Bestendige deputatie 

- Bevoegdheid wanneer de provincie
raad niet vergadert - Art. 107 Provincie
wet - Draagwijdte. 

De beslissing die door een bestendige 
deputatie werd genomen op grond van 
art. 107 Provinciewet, voordat dit artikel 
bij de wet van 6 jan. 1984 werd opgehe
ven, was niet onderworpen aan de goed
keuring of de bekrachtiging van de pro
vincieraad; de beslissing diende aan de 
provincieraad te worden medegedeeld op 
diens eerstvolgende vergadering, maar 
de ontstentenis van kennisgeving had, 
op zichzelf, niet de nietigheid van de be
slissing van de bestendige deputatie tot 
gevolg. 

24 maart 1987 975 

R 

RAAD VAN STATE 
1. - Cassatieberoep van de Belgische 

Staat tegen een arrest van de Raad van 
State dat het koninklijk besluit tot be
noeming van een burgemeester vernie
tigt - Bevoegdheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Het onderwerp van een geschil dat op 
de benoeming van een burgemeester be
trekking heeft, behoort tot de bevoegd
heid van de minister van Binnenlandse 
Zaken, zodat deze de hoedanigheid heeft 
om namens de Belgische Staat cassatie
beroep in te stellen tegen een arrest van 
de Raad van State dat het koninklijk be
sluit tot benoeming van een burgemees
ter vernietigt. 

10 april 1987 1043 

2. - Bevoegdheid van de afdeling ad
ministratie om van een verzoek tot nie
tigverklaring van een handeling van de 
bestuurlijke overheid kennis te nemen 
- Bevoegdheid door het werkelijk en 
rechtstreeks onderwerp van het verzoek 
bepaald. 

De bevoegdheid van de afdeling admi
nistratie van de Raad van State om, 
krachtens artikel 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, op 
het beroep van een belanghebbende te
gen een handeling van een bestuurlijke 
overheid, die handeling nietig te verkla
ren wegens overtreding van hetzij sub
stantiele, hetzij op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen of wegens 
machtsoverschrijding of machtsafwen
ding, wordt door het werkelijk en recht
streeks onderwerp van het verzoek tot 
nietigverklaring bepaald. 

10 april 1987 1043 

3. - Annulatieberoep strekkende tot 
vernietiging van een koninklijk besluit: 
van benoeming van een burgemeester -
Bevoegdheid. 

Een bij de Raad van State ingediend 
annulatieberoep waarin de vernietiging 
van een koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester wordt gevorderd 
op grond dat de benoeming heeft plaats
gehad met schending van de uit artikel 
3bis van de Grondwet voortvloeiende re
geling van het taalgebruik in het Neder
landse taalgebied door openbare manda
tarissen en met schending van de Be
stuurstaalwet, en waarin geen herstel 
van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht wordt gevorderd, heeft niet 
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tot werkelijk en rechtstreeks onderwerp 
een betwisting over subjectieve rechten 
waarvan alleen de Rechterlijke Macht, 
krachtens de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, kennis kan nemen; op dit 
stuk voorziet geen enkele bijzondere 
wettelijke bepaling in enig rechtsmiddel 
bij de Rechterlijke Macht dat kan leiden 
tot een resultaat dat gelijkwaardig is aan 
dat van dit annulatieberoep; derhalve is 
de Raad van State bevoegd om van het 
annulatieberoep kennis te nemen. 

10 april 1987 1043 

4. - Bevoegdheid - Verzoekschrift 
tot vernietiging van een administratieve 
handeling - Te vellen beslissing welke 
repercussies zou hebben of zou kunnen 

'hebben op enig recht. 
De omstandigheid dat de nietigverkla

ring van een voor de Raad van State 
aangevochten administratieve handeling 
repercussies zou hebben of kunnen heb
ben op enig politiek of burgerlijk recht, 
is niet voldoende tot uitsluiting van de 
bevoegdheid van de Raad van State om 
kennis te nemen van een verzoekschrift 
strekkende tot die nietigverklaring. 

10 april 1987 1043 

5. - Bevoegdheid - Verzoekschrift 
tot vernietiging van een administratieve 
handeling - Repercussies van het gezag 
van gewijsde van de te vellen beslissing 
op een politiek recht. 

De omstandigheid dat een persoon, 
wegens het gezag van gewijsde erga om
nes dat een vernietigend arrest van de 
Raad van State heeft, niet meer de gele
genheid zou hebben om de betwisting 
nopens de draagwijdte van een politiek 
recht voor te leggen aan de rechters van 
de Rechterlijke Macht, is niet voldoende 
om de bevoegdheid van de Raad van Sta
te uit te sluiten om kennis te nemen van 
een verzoekschrift strekkende tot de ver
nietiging van een administratieve hande
ling waarbij die persoon tot burgemees
ter benoemd wordt. 

10 april 1987 1043 

6. - Arresten van de afdeling adminis
tratie die vatbaar zijn voor cassatiebe
roep. 

Krachtens de artikelen 33 van de ge
coordineerde wetten op de Raad van Sta
te en 609, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek kunnen bij het Hof aanhangig 
worden gemaakt aileen die arresten 
waarbij de afdeling administratie van de 
Raad van State beslist van de eis geen 
kennis te nemen op grond dat die ken
nisneming binnen de bevoegdheid van 
de rechterlijke overheden valt, alsmede 

de arresten waarbij de afdeling afwij
zend beschikt op een declinatoire excep
tie die zich erop beroept dat de eis tot de 
bevoegdheid van die overheden behoort. 

10 april 1987 1043 

7. - Cassatieberoep tegen een arrest 
van de Raad van State - Taak van het 
Hot. 

Wanneer het Hof op grond van de arti
kelen 33 van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State en 609, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek zijn toezicht uitoe
fent, heeft het niet te beoordelen of de 
Raad van State terecht of onterecht 
heeft geconstateerd of geweigerd te con
stateren dat een bestuursoverheid een 
handeling heeft verricht of een verorde
ning heeft uitgevaardigd met machtsaf
wending of machtsoverschrijding of met 
overtreding van substantiiHe of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen; 
de taak van het Hof bestaat er in wezen 
in, na te gaan of de aan de Raad voorge
legde eis al dan niet behoort tot de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht. 

10 april 1987 1090 

8. - Cassatieberoep tegen een arrest 
van de Raad van State dat de Raad be
voegd verklaart - Ontvankelijkheid -
Middel waarin niet wordt gesteld of aan
gegeven hoe de daarin aangevoerde grie
ven zouden moeten Jeiden tot de beslis
sing dat de Rechterlijke Macht bevoegd 
is. 

Wanneer een voorziening gericht is te
gen een arrest waarbij de afdeling admi
nistratie van de Raad van State afwij
zend beschikt heeft op een declinatoire 
exceptie die zich erop beroept dat de eis 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoorde, is niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, het middel waarin 
niet wordt gesteld of aangegeven hoe de 
daarin aangevoerde grieven zouden moe
ten leiden tot de beslissing dat de Rech
terlijke Macht bevoegd is. 

10 april1987 1090 

9. - Beroep bij de Raad van State -
Geen schorsende kracht. 

Beroep bij de Raad van State heeft 
geen schorsende kracht. 

19 juni 1987 1460 

RECHTBANKEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
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HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. Algemene regels. 
Afdeling 2. - Sociale zaken, bijzondere 

regels. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
- Zie : Dienstplicht 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde-

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Strafzaken - Beslissing tot ver
wijzing van het onderzoeksgerecht naar 
het vonnisgerecht - Bevoegdheid van 
het vonnisgerecht. 

De door het onderzoeksgerecht uitge
sproken beslissing tot verwijzing maakt 
de zaak aanhangig bij de feitenrechter, 
in zoverre zij geen onwettigheid inzake 
de bevoegdheid bevat, en zij blijft a! 
haar gevolgen behouden zolang zij door 
het Hof van Cassatie niet is vernietigd. 

12 november 1986 339 

2. - Grondwet, artt. 96 en 97 - Open
bare behandeling van de zaak - Uit
spraak van de beslissing in het openbaar 
- Toepassingssfeer- Gerechten van de 
Rechterlijke Macht. 

De regel vervat in de artt. 96 en 97 van 
de Grondwet, die de openbaarheid van 
de zaak en van de uitspraak van de be
slissing opleggen beoogt enkel de gerech
ten van de Rechterlijke Macht. 

14 november 1986 361 

3. - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, als bedoeld 
in de artt. 648 en 652 tot 657 Ger. W -
Verzuim van de rechter de zaak te be
rechten die hij in beraad heeft genomen 
- Overmacht - Gevolg. 

Bij de toetsing van een verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan de rech
ter omdat deze gedurende meer dan zes 
maanden heeft verzuimd een zaak te be
rechten die hij in beraad heeft genomen, 
mag het Hof weliswaar rekening houden 
met de omstandigheden van de zaak en 
onder meer met een toestand van over
macht, maar moet het niettemin, bij zijn 

beslissing, als doorslaggevende factor de 
belangen van een goede rechtsbedeling 
in aanmerking nemen. 

4 december 1986 456 

4. - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, als bedoeld 
in de artt. 648 en 652 tot 657 Ger. W -
Verwijzing van de zaak - Aanwijzing 
van de rechter naar wie de zaak wordt 
verwezen. 

W anneer het Hof een zaak onttrekt 
aan de rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te 
berechten die hij in beraad heeft gena
men, wijst het de rechter aan naar wie 
het de zaak verwijst; het kan de zaak 
verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders 
samengesteld. 

4 december 1986 456 

5. - Zaak gedurende meer dan zes 
maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter -
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, an
ders samengesteld. 

W anneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad had genomen, kan het 
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoel
de mededeling te bevelen, de zaak aan 
die rechter onttrekken en ze verwijzen 
naar hetzelfde gerecht, anders samen
gesteld. 

8 januari 1987 592 

6. - Zaak gedurende meer dan zes 
maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter -
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, an
dei·s samengesteld. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad had genomen, kan het 
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoel
de mededeling te bevelen, de zaak aan 
die rechter onttrekken en ze verwijzen 
naar hetzelfde gerecht, anders samen
gesteld. 

29 januari 1987 704 

7. - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, als bedoeld 
in artt. 648 en 652 tot 657 Ger. W - Ver
zuim van de rechter de zaak te berech
ten die hij in beraad heeft genomen -
Overmacht- Gevolg. 

Bij de toetsing van een verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan de rech
ter omdat deze gedurende meer dan zes 
maanden heeft verzuimd een zaak te be
rechten die hij in beraad heeft genomen, 
mag het Hof weliswaar rekening houden 
met de omstandigheden van de zaak en, 
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onder meer, met een toestand van over
macht, maar moet het niettemin, bij zijn 
beslissing, als doorslaggevende factor de 
belangen van een goede rechtsbedeling 
in aanmerking nemen. 

8 mei 1987 1180 

8. - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, als bedoeld 
in de artt. 648 en 652 tot 657 Ger. W. -
Verwijzing van de zaak - Aanwijzing 
van de rechter naar wie de zaak wordt 
verwezen. 

W anneer het Hof een zaak onttrekt 
aan de rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te 
berechten die hij in beraad heeft gene
men, wijst het de rechter aan naar wie 
het de zaak verwijst; het kan de zaak 
verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders 
samengesteld. 

8 mei 1987 1180 

9. - Zaak gedurende meer dan zes 
maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter -
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, an
ders samengesteld. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad heeft genomen, kan het 
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoel
de mededeling te bevelen, de zaak aan 
die rechter onttrekken en ze verwijzen 
naar hetzelfde gerecht, anders samen
gesteld. 

12 juni 1987 1412 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

10. - Burgerlijke zaken - Rechts
macht - Omvang - Ambtshalve aflei
ding van feiten uit overgelegde stukken. 

Er is geen sprake van schending van 
art. 1138, 2°, Ger.W., noch van misken
ning van het in die wetsbepaling neerge
legde beginsel van de autonomie der pro
cespartijen en evenmin van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, wanneer de rechter de 
inhoud van de hem overgelegde stukken 
onderzoekt en eruit afleidt dat die stuk
ken de door een der partijen aan het li
tigieuze beding gegeven uitlegging tegen
spreken. 

19 september 1986 82 

11. - Burgerlijke zaken - Wijziging 
ambtshalve door de rechter van een door 
partijen niet betwiste omschrijving van 
een litigieuze daad - Miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt miskend door de 
rechter die de door de partijen niet be
twiste omschrijving van een litigieuze 
daad wijzigt zonder hun daaromtrent om 
uitleg te verzoeken. 

20 november 1986 389 

12. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels- Rechtsmacht- Betwisting bui
ten de grenzen van het geschil. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie der procespartijen, volgens 
hetwelk die partijen de grenzen van het 
geschil bepalen, en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging 
worden geschonden door de rechter die 
beslist dat de betrokkene, die aanvaardt 
een cheque, waarvan hij niet weet dat 
hij gestolen en vervalst is, hoven de be
schikbare dekking uit te betalen, grove 
schuld moet worden toegerekend omdat 
hij medeplichtig is aan het wanbedrijf 
uitgifte van een ongedekte cheque, ter
wijl de partijen zodanige grove schuld 
niet hebben aangevoerd en de betrokke
ne derhalve geen verweer heeft kunnen 
voeren tegen de aantijging dam·van. 

22 januari 1987 652 

13. - Burgerlijke zaken - Zaak gedu
rende meer dan zes maanden in beraad 
gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar het
zelfde gerecht, anders samengesteld. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berechten 
db hij in beraad had genomen, kan het 
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoel
de mededeling te bevelen, de zaak aan 
die rechter onttrekken en ze verwijzen 
naar hetzelfde gerecht, anders samen
gesteld. 

26 februari 1987 855 

14. - Burgerlijke zaken - Oorzaak 
van de vordering - Ambtshalve wijzi
ging door de rechter. 

Art. 807 Ger.W. en het algemeen begin
sel inzake het recht van verdediging 
worden geschonden door de beslissing 
die de oorzaak van de vordering ambts
halve wijzigt doordat ze een op een con
tractuele fout gegronde vordering ver
vangt door een vordering op grond van 
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een onrechtmatige daad buiten overeen
komst. 

12 maart 1987 916 

15. - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter overeenkom
stig de artt. 648, 652 tot 657 Ger. W. - Ar
rest van het Hoi van Cassatie waarbij 
wordt bevolen dat van het verzoekschrift 
mededeling wordt gedaan aan de betrok
ken rechters - Arrest tot vaststelling 
van de termijn waar.binnen de rechters 
hun verklaring moeten afleggen. 

Alvorens uitspraak te doen over het 
verzoekschrift van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep, ingediend op 
grond dat rechters gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd hebben de zaak 
te berechten die zij in beraad hadden ge
nomen, beveelt het Hof, als het dit gera
den acht, dat van het verzoekschrift me
dedeling wordt gedaan aan de betrokken 
rechters, opdat die binnen een bepaalde 
termijn hun verklaring onderaan op de 
uitgifte van 's Hofs arrest stellen en ook 
dat van dit arrest mededeling wordt ge
daan aan de procureur-generaal bij het 
hof van beroep van wie het ver
zoekschrift uitgaat. 

10 april 1987 1094 

16. - Zaak gedurende meer dan zes 
maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter -
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, an
ders samengesteld. 

Wanneer een rechter gedurende meer 
dan zes maanden verzuimt de zaak te 
berechten die hij in beraad had gena
men, kan het Hof, zonder de in art. 656 
Ger.W. bedoelde mededeling te bevelen, 
de zaak aan die rechter onttrekken en ze 
verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders 
samengesteld. 

23 april 1987 1120 

17. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid van het vonnisgerecht- Deskundi
genonderzoek - Aan de deskundige ge
geven opdracht - Gevolgen t.a.v. de 
rechtsmacht. 

De rechter draagt zijn rechtsmacht 
niet over doordat hij een deskundige be
last met vaststellingen en technisch ad
vies. (Art. 962 Ger.W.) 

7 mei 1987 1175 

18. - Zaak gedurende meer dan zes 
maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter -
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, an
ders samengesteld. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berechten 

die hij in beraad had genomen, kan het 
Hof, zonder de in artikel 656 Ger.W. be
doelde mededeling te bevelen, de zaak 
aan die rechter onttrekken en ze verwij
zen naar hetzelfde gerecht, anders sa
mengesteld. 

29 mei 1987 1328 

19. - Zaak gedurende meer dan zes 
maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter -
Verwijzing naar hetzelfde gerecht, an
ders samengesteld. 

W anneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad had genomen, kan het 
Hof, zonder de in art. 656 Ger.W. bedoel
de mededeling te bevelen, de zaak aan 
die rechter onttrekken en ze verwijzen 
naar hetzelfde gerecht, anders samen
gesteld. 

11 juni 1987 1403 

Afdeling 2. 
regels. 

Sociale zaken, bijzondere 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE : DIENST

PLICHT 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

20. - Strafzaken - anderzoek gevor
derd - Inverdenkingstelling van een 
verdachte - Procedure dienaangaande 
door de raadkamer niet geregeld - Vrij
willige verschijning voor de correctionele 
rechtbank - Gevolg. 

Wanneer een onderzoek is ingesteld en 
de raadkamer niet heeft beslist over de 
schriftelijke vordering van de procureur 
des Konings tot verwijzing van een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
wegens een feit dat blijkt uit het door de 
onderzoeksrechter medegedeelde dossier, 
is dat feit bij de rechtbank niet rechts
geldig aanhangig gemaakt door de vrij
willige verschijning van de verdachte. 

30 september 1986 133 

21. - Strafzaken - Vermelding, in de 
verwijzingsbeschikking, van het tijdstip 
waarop het misdrijf is gepleegd - Be
voegdheid van de rechter die te verbete
ren. 

De vermelding, in de verwijzingsbe
schikking, van het tijdstip waarop de fei
ten zijn gepleegd die ten grondslag lig
gen aan de vervolging, is slechts voorlo
pig en het staat aan de rechter om aan 
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de hand van de resultaten van het onder
zoek het tijdstip van het misdrijf defini
tief vast te stellen en eventueel te verbe
teren, met inachtneming van het recht 
van verdediging. 

14 oktober 1986 181 

22. - Strafzaken - Vals getuigenis -
Schorsing van het debat. 

Wanneer in de loop van het debat voor 
een strafgerecht een of meer getuigenis
sen vals blijken te zijn, oordeelt de rech
ter op onaantastbare wijze of het nood
zakelijk is dat de behandeling van de 
aanhangige zaak wordt opgeschort. 

21 oktober 1986 229 

23. - Strafzaken - Vaststelling van 
de correctionele rechtbank dat het feit 
een misdaad is - Verwijzing naar de on
derzoeksrechter - Bevel tot aanhouding 
- Bevoegdheid - Sv., art. 193 - Gren
zen. 

De bepalingen van art. 193 Sv. volgens 
welke de correctionele rechtbank, wan
neer zij zich onbevoegd verklaart omdat 
het feit een misdaad is, de beklaagde 
naar de onderzoeksrechter verwijst en 
zelf een bevel tot aanhouding kan verle
nen, zijn niet toepasselijk als de recht
bank, volgens de akte waarbij de zaak 
voor de rechtbank aanhangig wordt ge
maakt, niet bevoegd is voor dat feit. 

21 oktober 1986 244 

24. - Strafzaken - Nieuwe kwalifica
tie voor het feit door het vonnisgerecht, 
dat zich onbevoegd verklaart - Voor
waarde. 

Na correctionalisering van een mis
daad kan het vonnisgerecht zich niet on
bevoegd verklaren voor een aangevulde 
of heromschreven telastlegging die ook 
onder de nieuwe kwalificatie voor correc
tionalisering in aanmerking kan komen, 
zonder vast te stellen dat de elementen, 
die in de oorspronkelijke telastlegging 
niet voorkomen, door de raadkamer niet 
gekend waren op het ogenblik van de 
verwijzing, of dat zij door de raadkamer 
expliciet of impliciet werden uitgesloten. 

25 november 1986 411 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling wegens een ander misdrijf 
dan dat waarvoor de beklaagde is ver
volgd - Wettigheid - Voorwaarden. 

In correction.ele en politiezaken moet 
de feitenrechter uitspraak doen over het 
regelmatig bij hem aanhangig gemaakte 
feit en moet hij, met inachtneming van 
het recht van verdediging, desnoods de 
voorlopige kwalificatie van dat feit, zoals 
die uit de verwijzingsbeschikking of uit 

de dagvaarding blijkt, door de juiste wet
telijke kwalificatie vervangen; hij moet 
evenwel vaststellen dat het aldus om
schreven feit overeenkomt met het feit 
dat aan de vervolging ten grondslag lag 
of in dat feit begrepen was en dat de be
klaagde op de hoogte gebracht werd van 
de wijziging van de kwalificatie. 

6 januari 1987 580 

26. - Strafzaken Correctionele of 
politierechtbank - Verplichting van de 
rechter aan het bij hem aanhangig ge
maakte strafbaar feit de wettelijke om
schrijving te geven. 

De politierechtbank of de correctionele 
rechtbank waarbij een strafbaar feit aan
hangig is, is verplicht hieraan de wette
lijke omschrijving te geven, met inacht
neming van het recht van verdediging; 
daartoe mag zij de oorspronkelijke om
schrijving verbeteren, aanvullen of ver
vangen. 

15 januari 1987 615 

27. - Strafzaken Correctionele of 
politierechtbank - Bevoegdheid van de 
rechter om een nieuw misdrijf ten Jaste 
te Jeggen naast dat omschreven in de ak
te die de zaak bij hem aanhangig maakt 
- Grenzen. 

Wanneer de rechter uitspraak moet 
doen over een feit waaraan slechts een 
omschrijving is gegeven, vermag hij niet, 
zonder aanvullende dagvaarding of vrij
willige verschijning, de beklaagde te ver
oordelen uit hoofde van verscheidene 
misdrijven, ook als die misdrijven, te za
men met het in de oorspronkelijke te
lastlegging bedoelde misdrijf, slechts een 
enkel strafbaar feit vormen. 

15 januari 1987 615 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Kwalificatie - Verplichting van de rech
ter. 

In correctionele zaken en in politieza
ken is de feitenrechter verplicht over het 
regelmatig bij hem aanhangig gemaakte 
feit uitspraak te doen en, mits hij het 
recht van verdediging in acht neemt, aan 
dat feit de juiste wettelijke omschrijving 
te geven. 

7 april 1987 1038 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Rechter in hager beroep die de beklaag- ' 
de veroordeelt wegens een ander mis
drijf dan dat waarover de eerste rechter 
heeft beslist - Wettigheid - Voorwaar
den. 

De feitenrechter heeft het recht en de 
verplichting om aan een hem ter beoor
deling voorgelegd feit de juiste kwalifica-
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tie te geven, mits hij vaststelt dat het al
dus nieuw omschreven feit hetzelfde is 
als degene dat aan de vervolging ten 
grondslag lag, of in dat feit begrepen is, 
en mits de beklaagde de gelegenheid 
heeft gekregen zijn verweermiddelen te
gen de nieuwe omschrijving voor te dra
gen. 

14 april 1987 1114 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling van een beklaagde wegens 
een ander misdrijf dan datgene waar
voor hij was vervolgd - Vereisten. 

De rechter kan de beklaagde aileen 
dan veroordelen wegens een ander mis
drijf dan dat waarvoor hij werd vervolgd, 
als hij vaststelt, ofwel dat het aldus in 
aanmerking genomen feit hetzelfde is 
als dat waarop de vervolging gegrond 
was, of daarin begrepen was, en dat de 
beklaagde werd verzocht verweer te voe
ren tegen de nieuwe kwalificatie, ofwel 
dat de beklaagde vrijwillig verschenen 
was wegens het afzonderlijke, tegen hem 
in aanmerking genomen feit. 

6 mei 1987 1169 

31. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling tot een criminele of correc
tionele hoofdstraf - Veroordeling hou
dende verplichting om een bedrag van 
vijf frank te betalen als bijdrage voor 
het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Geweldda
den - Wet van 1 aug. 1985 houdende fis
cale en andere bepalingen, art. 29 - On
middellijke toepassing. 

Ook al is de beroepen beslissing gewe
zen voordat art. 29 wet van 1 aug. 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen 
ingevolge art. 58 K.B. van 18 dec. 1986 op 
2 maart 1987 in werking trad, toch moet 
de appelrechter, als hij na die inwerking
treding de door de eerste rechter uitge
sproken veroordeling tot een correctione
le straf bevestigt, tevens beslissen dat de 
beklaagde verplicht is een bedrag van 
vijf frank te betalen als bijdrage voor 
het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Geweldda
den. 

9 juni 1987 1367 

32. - Strafzaken Veroordeling tot 
een criminele of correctionele hoofdstraf 
- Veroordeling houdende verplichting 
om een bedrag van vijf frank te betalen 
als bijdrage voor het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzette
Jijke Gewelddaden - Wet van 1 aug. 
1985 houdende fiscale en andere bepalin
gen, art. 29 - Aard van de veroordeling 
- Onmiddellijke toepassing 

De verplichting voor de beschuldigde 
of de beklaagde om, in geval van veroor
deling tot een criminele of correctionele 
hoofdstraf, een bedrag van vijf frank te 
betalen als bijdrage voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden is geen straf; 
zij dient te worden opgelegd bij elke ver
oordeling tot een criminele of correctio
nele hoofdstraf, die wordt uitgesproken 
na de inwerkingtreding, op 2 maart 1987, 
van art. 29 wet van 1 aug. 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, zelfs voor 
feiten van v66r die inwerkingtreding. 
(Art. 58 K.B. van 18 dec. 1986.) 

9 juni 1987 1370 

Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde
ring. 

33. - Strafzaken - Verzetprocedure 
- Afzonderlijke procedure. 

Aangezien de verstekprocedure en de 
verzetprocedure twee afzonderlijke pro
cedures zijn, behoeft de op het verzet 
rechtdoende rechter niet te antwoorden 
op de conclusie, die tijdens de verstek
procedure werd genomen en die niet in 
de verzetprocedure is overgenomen. 

2 september 1986 5 

34. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Omschnjving van het 
feit - Verplichting voor de rechter. 

In correctionele en in politiezaken is 
het vonnisgerecht waarbij een uit een 
strafbaar feit ontstane burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig is gemaakt, 
bevoegd en verplicht om aan dat feit de 
wettelijke omschrijving te geven, mits 
het recht van verdediging wordt in acht 
genomen. 

18 november 1986 379 

35. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Omschrijving van het 
feit - Beoordeling door de rechter. 

De strafrechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig gemaakt is, 
oordeelt op onaantastbare wijze of het 
door hem op een andere wijze omschre
ven feit hetzelfde is als het feit dat aan 
de vervolging ten grondslag ligt. 

18 november 1986 379 

36. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Art. 1138, 2", Ger. W 
- Betwisting door de partijen niet aan 
de rechter voorgelegd - Opwerping van 
een dergelijke betwisting door de rechter 
- Begrip. 

De rechter werpt geen betwisting op 
buiten de rechtsstrijd en schendt derhal
ve noch het beginsel van de autonom1e 
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der procespartijen noch art. 1138, 2°, 
Ger.W., wanneer hij, bij de uitspraak 
over een vordering tot vergoeding van de 
door het slachtoffer van een onrechtma
tige daad geleden schade waarvan het 
bedrag wordt betwist, beslist dat het be
drag niet mag worden bepaald met be
hulp van de kapitalisatiemethode. 

18 maart 1987 944 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

37. - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter overeenkom
stig de art. 648, 652 tot 657 Ger. W. - Ar
rest van het Hot van Cassatie waarbij 
wordt bevolen dat van het verzoekschrift 
med••deling wordt gPdl'lan aan de betrok 
ken rechters - Arrest tot vaststelling 
van de term1jn waarbinnen de rechters 
hun verklaring moeten atleggen. 

Alvorens uitspraak te doen over het 
verzoekschrift van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep, dat gegrond is 
hierop dat de rechters gedurende meer 
dan zes maanden verzuimd hebben de 
zaak te berechten die zij in beraad had
den genomen, beveelt het Hof, als het dit 
geraden acht, dat van het verzoekschrift 
mededeling wordt gedaan aan de betrok
ken rechters opdat die, binnen een be
paalde termijn, hun verklaring onderaan 
op de uitgifte van 's Hofs arrest stellen, 
en ook dat van dit arrest mededeling 
wordt gedaan aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep van wie het ver
zoekschrift uitgaat. 

30 oktober 1986 301 

RECHTEN VAN DE MENS 
1. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling 
van de zaak - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling waarbij de 
feiten regelmatig aanhangig zijn ge
maakt door het toesturen van de stuk
ken door de raadkamer, overeenkomstig 

art. 133 Sv., met het oog op de inbeschul
digingstelling van de verdachte, voor het 
eerst diens internering beveelt, volgt niet 
dat de zaak niet eerlijk behandeld is. 

9 september 1986 37 

2. - Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, art. 
14.5 - Kamer van inbeschuldigingstel
ling die voor het eerst de internering ge
Jast - Geen toepassing van art. 14.5. 

Art. 14.5 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten is niet van toepassing op de be
slissing waarbij de kamer van inbeschul
digingstelling voor het eerst de interne
ring van een verdachte gelast op grond 
van art. 7 Wet Bescherming Maatschap
pij; die beslissing maakt immers geen 
veroordeling wegens een strafbaar feit 
uit en houdt ook geen strafuitspraak in. 

9 september 1986 37 

3. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Toepassingsgebied. 

In zoverre art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bepaalt dat ee> 'l ie
der recht heeft op behandeling van zijn 
zaak door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie, vindt het 
geen toepassing op de jeugdrechtbanken 
die, overeenkomstig art. 36, 2°, Jeugdbe
schermingswet, met het oog alleen op de 
rechterlijke bescherming van de minder
jarigen, maatregelen bevelen van bewa
ring, behoeding of opvoeding, en derhal
ve niet beslissen over de gegrondheid 
van een ingestelde strafvervolging of de 
vaststelling van burgerlijke rechten en 
verplichtingen. 

17 september 1986 74 

4. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.2 - Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, art. 14.2 - Vermoeden van on
schuld - Voorzitter van het hot van as
sisen - Verklaring over een objectiet ge
geven van het dossier waarin niet wordt 
gezinspeeld op de eventuele schuld van 
de beschuldigde. 

Uit de woorden van de voorzitter van 
het hof van assisen, waarmee enkel 
wordt verwezen naar een objectief gege
ven van het dossier en rechtstreeks noch 
onrechtstreeks wordt gezinspeeld op 
eventuele schuld van de beschuldigde 
aan het hem ten laste gelegde feit, kan 
geen partijdigheid worden afgeleid die 
het vermoeden van onschuld van de be
schuldigde zou miskennen. (Art. 6.2 Eu-
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ropees Verdrag Rechten van de Mens; 
art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten.) 

23 september 1986 96 

5. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een open
bare behandeling van de zaak - Toe
gang tot de rechtszaal aan de pers en 
het publiek ontzegd gedurende het pro
ces of een deel daarvan - Voorwaarden 
- Onaantastbare beoordeling in Ieite 
door het hoi van assisen. 

Het hof van assisen oordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of, om een van de 
redenen van art. 96 Gw. of van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
op de regel volgens welke de zaak in het 
openbaar dient te worden behandeld, uit
zondering moet worden gemaakt. 

23 september 1986 96 

6. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.3, d - Draagwijdte. 

Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens ontneemt aan de feiten
rechter het recht niet om op onaantast
bare wijze te oordelen of, om tot zijn 
overtuiging te komen, nog een aanvul
lend onderzoek is vereist en o.m. of er 
nog een getuige a decharge dient te wor
den ondervraagd. 

1 oktober 1986 140 

7. - Strafzaken - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens -Art. 6.3, e -
Recht op bijstand van een talk - Recht 
van verdediging. 

Het in art. 6.3, e, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens neergelegde recht 
op kosteloze bijstand van een talk is een 
recht van verdediging waarvan de be
klaagde de miskenning door de correctio
nele rechtbank niet kan aanvoeren in 
cassatie als hij dat niet reeds heeft ge
daan voor de appelrechter. 

8 oktober 1986 156 

8. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - JVIilitair Gerechtshof 
- Samenstelling van het rechtscollege 
- Uitloting - Uitloting door de voorzit-
ter - Gewettigde twijfel van de beklaag
de aangaande de onpartijdigheid van die 
voorzitter - Gevolg. 

Nu de uitloting van de werkelijke !e
den en van de plaatsvervullers van het 
Militair Gerechtshof een handeling is die 
betrekking heeft op de rechtsbedeling in 
het algemeen en die geen dee! uitmaakt 
van de tegen een welbepaald beklaagde 
gevoerde rechtspleging, kan laatstge
noemde niet opkomen tegen de uitloting 
op grand dat die verricht is door een 

voorzitter aangaande wiens onpartijdig
heid hij gewettigde twijfel koesterde. 
(Artt. 105, laatste lid, en 108, eerste lid, 
Mil. Sv.) 

15 oktober 1986 188 

9. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn -
Beoordeling door het vonnisgerecht -
Draagwijdte. 

Het vonnisgerecht dient in het licht 
van de gegevens van elke zaak te oorde
len of de zaak binnen een redelijke ter
mijn is behandeld en, zo niet, moet het 
de mogelijke gevolgen daarvan vaststel
len. 

22 oktober 1986 261 

10. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn -
Overschrijding van de redelijke termijn 
- Sanctie. 

Noch art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, noch enige andere be
paling van het Verdrag of van de natio
nale wet geeft aan welke gevolgen de 
feitenrechter dient te verbinden aan een 
door hem vastgestelde overschrijding 
van de redelijke termijn; het Verdrag 
zegt niet dat de sanctie wegens die over
schrijding de niet-ontvankelijkheid van 
de vervolgingen is, gegrond op de uit
drukkelijke vaststelling van het overdre
ven lang aanslepen van de procedure. 

22 oktober 1986 261 

11. - Redelijke termijn - Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 
- Overschrijding van de redelijke ter
mijn - Gevolgen waarop het vonnisge
recht acht dient te slaan. 

De gevolgen van de overschrijding van 
de redelijke termijn moeten worden on
derzocht, enerzijds, uit het oogpunt van 
de bewijsvoering, anderzijds, uit het cog
punt van de straf; de abnormaal lange 
duur van de rechtspleging kan tot gevolg 
hebben dat bewijsmateriaal verdwijnt, 
zodat de rechter niet meer kan beslissen 
dat de feiten bewezen zijn; de overschrij
ding van de redelijke termijn kan boven
dien nadelige gevolgen hebben voor de 
beklaagde of de beschuldigde. 

22 oktober 1986 261 

12. - Hoi van assisen - Redelijke 
termijn - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Overschrijding 
van de redelijke termijn - Gevolgen 
wat het teloorgaan van bewijsmatereaal 
betreft - Beoordeling door de jury ai
leen. 

Wanneer de beschuldigde voor het hof 
van assisen tijdens de rechtspleging die 
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aan het verdict voorafgaat, betoogt dat 
het proces niet binnen een redelijke ter
mijn is gevoerd, zal alleen de jury oorde
len of de aangebrachte bewijzen een vol
doende grondslag vormen voor haar 
overtuiging aangaande de schuld en haar 
beslissing dienaangaande te kennen ge
ven door bevestigend of ontkennend te 
antwoorden op de haar overeenkomstig 
de artt. 337 tot 339 Sv. gestelde vragen. 

22 oktober 1986 261 

13. - Hoi van assisen - Redelijke 
termijn - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Overschrijding 
van de redelijke termijn - Schadelijke 
gevolgen voor de beschuldigde - Beoor
deling door het hoi in vereniging met de 
jury. 

Wanneer de jury bevestigend ant
woordt op de vragen die de schuld be
treffen, en de beschuldigde betoogt dat 
de overschrijding van de redelijke ter
mijn voor hem zelf of voor zijn vermo
gen nadelige gevolgen heeft gehad, staat 
het aan het hof om in vereniging met de 
jury te beslissen welke gevolgen er in 
voorkomend geval ,.·oor de strafmaat die
nen r.r worden verr onden aan een even
tuelP nverschrijdin~: van die termijn. 

22 oktober 1986 261 

14. - Hoi van assisen - Redelijke 
termijn - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Overschrijding 
van de redellj'ke term1j'n - Gevolgen 
voor de straitoemeting - Beoordeling 
door de rechter. 

Bij ontstentenis van een conclusie van 
de beschuldigde betreffende de schade 
die voor hem zou zijn voortgevloeid uit 
de zogezegd abnormaal lange duur van 
het proces, beslist het hof van assisen, 
door een straf op te leggen, impliciet 
doch onmiskenbaar dat de beweringen 
van de beschuldigde betreffende de over
schrijding van de redelijke termijn onge
grond waren, hetzij omdat die termijn 
niet was overschreden, hetzij omdat, ge
let op de omstandigheden eigen aan de 
zaak, de eventuele overschrijding geen 
enkele weerslag kon hebben op de straf; 
bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande behoeft het hof de veroorde
lende beslissing niet nader met redenen 
te omkleden. 

22 oktober 1986 261 

15. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Art. 6.1 - Procedure met als 
voorwerp het vaststellen van burgerlijke 
rechten en verplichtingen in de zin van 
artikel 6.1 - Tuchtprocedure waardoor 

van de betrokkene een burgerlijk recht 
wordt of kan worden ontnomen. 

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
lijk of definitief een burgerlijk recht 
wordt ontnomen, met name het recht om 
nog langer 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, d.w.z. een procedure waar
van de afloop rechtstreeks bepalend is 
voor zodanig recht. 

14 november 1986 361 

16. - lnternationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, art. 
14.5 - Uitspraak in twee instanties -
Begrip. 

De appelrechter die aan het hem voor
gelegde feit de juiste, hoewel van die 
van de eerste rechter afwijkende om
schrijving geeft, beslist niet en heeft ook 
niet te beslissen of tegen zijn besliss,ng 
hoger beroep mogelijk is; hij kan dus on
mogelijk art. 14.5 schenden van het In
ternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten dat betrekking 
heeft op het recht van beklaagde op 
rechtspraak in twee instanties. 

18 november 1986 379 

17. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn -
Begrip. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt geschonden door de rech
ter die beslist dat het overschrijden van 
de redelijke termijn noodzakelijkerwijze 
de niet-ontvankelijkheid van de strafvor
dering tot gevolg heeft. 

18 november 1986 381 

18. - Straizaken - Voorlopige hechte
nis - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen 
een redelijke termijn te worden berecht 
- Redelijke termijn - Begrip. 

De redelijke termijn waarbinnen, lui
dens art. 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, een ieder die gevangen 
wordt gehouden overeenkomstig art. 5.1, 
c, van hetzelfde verdrag, het recht heeft 
te worden berecht of te worden vrijgela
ten tijdens de procedure, moet, in de zin 
van die bepaling, niet in abstracto maar 
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wel in het licht van de gegevens van el
ke zaak afzonderlijk worden beoordeeld. 

9 december 1986 474 

19. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen 
een redelijke termijn te worden berecht 
- Verantwoording. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
van het hof van beroep dat bij zijn be
slissing over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling, met betrekking tot het 
bij art. 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens bepaalde recht van de be
klaagde om binnen een redeijke termijn 
te worden berecht, overweegt dat de 
vaststelling van de datum waarop de be
handeling van de zaak in hoger beroep 
te verwachten is, niet strijdig is met de 
redelijke termijn bedoeld in het voormel
de verdrag, des te meer daar op verzoek 
van die beklaagde de zaak reeds werd 
uitgesteld. 

9 december 1986 474 

20. - Strafzaken - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Draag
wijdte. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens is niet van toepassing op de 
vonnisgerechten die beslissen over een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

9 december 1986 474 

21. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpar
tijdige rechterlijke instantie - Correctio
nele rechtbank die ui,tspraak doet over 
een zaak waarin een van haar Jeden als 
onderzoeksrechter is opgetreden 
Schending van de voormelde bepaling -
Gevolg. 

Het vonnis uitgesproken door een cor
rectionele rechtbank waarvan een van de 
rechters in dezelfde zaak als onderzoeks
rechter is opgetreden, schendt art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens 
en is derhalve nietig. 

12 december 1986 497 

22. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn be
doeld in die bepaling - Beoordeling van 
die termijn. 

De redelijkheid van de termijn waarin 
een zaak dient behandeld te worden, 
wordt niet in abstracto beoordeeld, maar 
in het licht van de concrete gegevens 
van elke zaak afzonderlijk. 

16 december 1986 510 

23. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5.3 - Recht om bin
nen een redelijke termijn te worden be
recht of hangende het proces in vrijheid 
te worden gesteld - Verantwoording. 

De beslissing dat de redelijke termijn 
bedoeld in art. 5.3 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens niet is overschre
den, is naar recht verantwoord door het 
arrest waarin de kamer van inbeschuldi
gingstelling beveelt dat de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd en vast
stelt dat daden van onderzoek die nodig 
zijn om de waarheid te ontdekken, nog 
gaande zijn en zonder onverantwoorde 
vertraging worden verricht. 

7 januari 1987 586 

24. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.2 - Vermoeden van on
schuld- Begrip. 

Noch een miskenning van het vermoe
den van onschuld, noch een miskenning 
van het recht van een ieder op een eer
lijke behandeling van zijn zaak kan wor
den afgeleid uit de enkele omstandigheid 
dat het rechtscollege, dat uitspraak moet 
doen over de gegrondheid van een tegen 
een beklaagde ingestelde strafvervolging 
en te dien einde de relevantie van diens 
verweermiddelen moet beoordelen, op 
grond van de feitelijke gegevens die het 
opsomt, waaronder de bekentenissen van 
die beklaagde, beslist dat de door hem 
tegen de gerechtelijke politie geuite be .. 
schuldigingen « van weinig gewicht wa
ren » en dat daaraan niet het minste ge
loof kon worden gehecht. 

9 januari 1987 593 

25. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een eerlijk 
proces - Begrip. 

Noch een miskenning van het vermoe
den van onschuld, noch een miskenning 
van het recht van een ieder op een eer
lijke behandeling van zijn zaak kan wor
den afgeleid uit de enkele omstandigheid 
dat het rechtscollege, dat uitspraak moet 
doen over de gegrondheid van een tegen 
een beklaagde ingestelde strafvervolging 
en te dien einde de relevantie van diens 
verweermiddelen moet beoordelen, op 
grond van de feitelijke gegevens die het 
opsomt, waaronder de bekentenissen van 
die beklaagde, beslist dat de door hem 
tegen de gerechtelijke politie geuite be
schuldigingen « van weinig gewicht wa
ren , en dat daaraan niet het minste ge
loof kon worden gehecht. 

9 januari 1987 593 
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26. - Europees Verdrag Rechten van 

de Mens, art. 6.1 - Jnternering gelast 
door een onderzoeksgerecht dat uit
spraak heeft gedaan over de voorlopige 
hechtenis van de verdachte - Wettig
heid. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt niet geschonden doordat 
de internering gelast werd door het on
derzoeksgerecht bestaande uit magistra
ten die uitspraak hebben gedaan over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte. 

20 januari 1987 625 

27. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Bepaling die geen be
trekking heeft op de uitoefening van het 
recht van verdediging voor de onder
zoeksgerechten. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft geen betrekking op de uit
oefening van het recht van verdediging 
voor het onderzoeksgerecht dat een ver
dachte naar het vonnisgerecht verwijst. 

21 januari 1987 640 

28. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 -Recht op een onpar
tijdige rechterlijke instantie - Omvang. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
magistraten van het hof van beroep, die 
aan de berechtiging van de zaak deelne
men, reeds in raadkamer, overeenkom
stig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis, uit
spraak hebben gedaan over het verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling dat door 
de beklaagde was ingediend ter griffie 
van het tot uitspraak over de zaak zelf 
geroepen rechtscollege, valt geen mis
kenning van het door art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens gewaar
borgd recht van de beklaagde op een on
partijdige rechterlijke instantie af te lei
den. 

21 januari 1987 640 

29. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak - Toepassings
gebied. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens heeft in de regel enkel betrek
king op de uitoefening van het recht van 
verdediging voor de vonnisgerechten en 
niet op de rechtspleging inzake voorlopi
ge hechtenis. 

21 januari 1987 645 

30. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.4 - Recht om voorzie
ning te vragen bij de rechter opdat deze 
beslist over de wettigheid van de gevan
genhouding- Taak van de rechtbank
Begrip. 

Art. 5.4 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens bepaalt dat « een ieder die door 
arrestatie of gevangenhouding van zijn 
vrijheid is beroofd, het recht heeft voor
ziening te vragen bij de rechter opdat 
deze op korte termijn beslist over de 
wettigheid van zijn gevangenhouding en 
zijn invrijheidstelling beveelt, indien de 
gevangenhouding onrechtmatig is », en 
draagt aldus aan de rechter op na te 
gaan of de vrijheidsberoving wettig is 
met toepassing van de regels, hetzij van 
nationaal recht hetzij van internationaal 
recht. 

21 januari 1987 645 

31. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens - Rechter - Begrip. 

De term « rechter >>, zoals hij wordt ge
bruikt in verschillende bepalingen van 
het Europees Verdrag Rechten van de 
Mens en met name in art. 5.4, doelt op 
organen die niet alleen gemeenschappe
lijke wezenlijke kenmerken vertonen, 
waaronder in de eerste plaats de onaf
hankelijkheid ten opzichte van de Uit
voerende Macht en de partijen, maar 
ook de waarborgen bieden van een rech
terlijke procedure, die aangepast zijn 
aan de aard van de desbetreffende vrij
heidsbeneming en waarvan de modalitei
ten naar gelang van het geval kunnen 
varieren; nochtans impliceert, inzake 
voorlopige hechtenis, het vereiste van 
een voorziening voor de rechter niet de 
« gelijkwaardigheid >> van het openbaar 
ministerie en de beklaagde in het straf
proces. 

21 januari 1987 645 

32. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.4 - Recht om voorzie
ning te vragen bij de rechter opdat deze 
beslist over de wettigheid van de gevan
genhouding - Gelijkwaardigheid van 
het openbaar ministerie en de beklaagde 
in het strafproces. 

De term « rechter >>, zoals hij wordt ge
bruikt in verschillende bepalingen van 
het Europees Verdrag Rechten van de 
Mens en met name in art. 5.4, doelt op 
organen die niet aileen gemeenschappe
lijke wezenlijke kenmerken vertonen, 
waaronder in de eerste plaats de onaf
hankelijkheid ten opzichte van de Uit
voerende Macht en de partijen, maar 
ook de waarborgen bieden van een rech
terlijke procedure, die aangepast zijn 
aan de aard van de desbetreffende vrij
heidsbeneming en waarvan de modalitei
ten naar gelang van het geval kunnen 
varieren; nochtans impliceert, inzake 
voorlopige hechtenis, het vereiste van 
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een voorziening voor de rechter niet de 
« gelijkwaardigheid » van het openbaar 
ministerie en de beklaagde in het straf
proces. 

21 januari 1987 645 

33. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, artt. 50 en 53 - Arrest van het 
Europees Hoi Rechten van de Mens -
Cassatieberoep van de procureur-gene
raal - Art. 441 Sv. - Cassatieberoep in
gesteld na de verwerping van het vroege
re cassatieberoep van de veroordeelde
Ontvankelijkheid - Vereisten. 

De aangifte van een beslissing op de 
strafvordering tegen een beklaagde, ge
daan op verzoek van de minister van 
Justitie overeenkomstig art. 441 Sv., 
maar na verwerping van de door de be
klaagde tegen die beslissing gerichte 
voorziening, en gegrond op een onwettig
heid die de veroordeelde grieft, is slechts 
ontvankelijk indien het bestaan van de 
onwettigheid berust op feitelijke omstan
digheden die na het verwerpen van de 
voorziening zijn geopenbaard of ontdekt, 
die blijken uit gegevens die extrinsiek 
zijn aan de voordien door het Hof van 
Cassatie gevoerde rechtspleging en waar
van het Hof derhalve destijds geen ken
nis kon hebben; het bestaan van zulk 
een omstandigheid blijkt niet uit een ar
rest van het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens, dat enkel beslist over 
een rechtspunt waarover het Hof van 
Cassatie uitspraak deed bij een vorig ar
rest. 

27 januari 1987 668 

34. - Strafzaken - Strafvordering -
Verstekvonnis t.a. v. de beklaagde - Ver
zet - Verstekvonnis en vonnis op verzet 
door dezelfde rechters gewezen - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige 
1·echterlijke instantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als het von
nis waartegen het verzet is gericht, valt 
niet af te leiden dat het op verzet gewe
zen vonnis niet is geveld door een onaf
hankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie, in de zin van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

3 februari 1987 726 

35. - Strafzaken - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Recht 
om binnen een redelijke termijn te wor
den berecht - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechters, met betrekking 
tot het bij art. 6.1 Europees Verdrag 

Rechten van de Mens bepaalde recht 
van de beklaagde om binnen een rede
lijke termijn te worden berecht en tot 
het bij art. 14.3, c, Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten bepaalde recht van de beklaagde 
om zonder onredelijke vertraging te wor
den berecht, oordelen dat die bepalingen 
niet zijn geschonden, op grand dat uit de 
door hen aangehaalde vaststellingen 
blijkt dat het uitblijven van een beslis
sing op de strafvordering aan het eigen 
toedoen van de beklaagde is te wijten. 

3 februari 1987 726 

36. - Strafzaken - Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten, art. 14.3, c - Recht om zon
der onredelijke vertraging te worden be
recht - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechters, met betrekking 
tot het bij art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bepaalde recht 
van de beklaagde om binnen een rede
lijke termijn te worden berecht en tot 
het bij art. 14.3, c, Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten bepaalde recht van de beklaagde 
om zonder onredelijke vertraging te wor
den berecht, oordelen dat die bepalingen 
niet zijn geschonden, op grand dat uit de 
door hen aangehaalde vaststellingen 
blijkt dat het uitblijven van een beslis
sing op de strafvordering aan het eigen 
toedoen van de beklaagde is te wijten. 

3 februari 1987 726 

37. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Faillietverklaring op 
verzoek van een schuldeiser - Recht 
van verdediging van de schuldenaar. 

Een schuldenaar kan op verzoek van 
een schuldeiser niet failliet worden ver
klaard zonder vooraf in de gelegenheid 
te zijn gesteld zich tegen het verzoek tot 
faillietverklaring te verweren. 

6 februari 1987 755 

38. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpar
tijdige rechterlijke instantie - Begrip. 

W anneer het hof van beroep in kamer 
van inbeschuldigingstelling het verzet 
van de burgerlijke partij tegen een be
schikking van buitenvervolgingstelling 
ter zake van schuldig verzuim niet ont
vankelijk verklaard heeft, bij gebrek aan 
belang, op grand dat de beklaagde, bij 
een beschikking van dezelfde datum als 
de bestreden beslissing, wegens dezelfde, 
als onopzettelijk doden omschreven fei
ten, naar de correctionele rechtbank is 
verwezen en dat het de taak van de fei-
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tenrechter is om, mits het recht van ver
dediging wordt geeerbiedigd, aan de voor 
hem gebrachte feiten hun definitieve om
schrijving te geven, levert de enkele om
standigheid dat dezelfde magistraat van 
het hof van beroep zitting heeft gehou
den zowel in de kamer van inbeschuldi
gingstelling als, achteraf, in de kamer 
van het hof van beroep die over de zaak 
zelf uitspraak gedaan heeft, geen wettige 
grand op om te twijfelen aan de ge
schiktheid van de aldus samengestelde 
correctionele kamer van het hof van be
roep om de zaak op een onpartijdige wij
ze te behandelen. 

11 februari 1987 780 

39. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op behande
ling van de zaak door een onafhanke
Jijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
gezworene van het hof van assisen het 
ambt van gevangenbewaarder uitoefent, 
valt niet af te leiden dat de jury geen on
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie zou zijn in de zin van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

18 februari 1987 805 

40. - Art. 6.3, d, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens - Draagwijdte. 

Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens kent aan de beklaagde het 
recht toe getuigen op te roepen en ze on
der dezelfde voorwaarden te doen onder
vragen als de getuigen a charge, maar 
belet niet dat de rechter op onaantastba
re wijze oordeelt of een bijkomende on
derzoeksmaatregel noodzakelijk is om 
tot zijn overtuiging te komen, met name 
of een getuige zowel a decharge als a 
charge moet worden gehoord. 

4 maart 1987 887 

41. - Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten, art. 14.5 - Kamer van in
beschuldigingstelling die voor het eerst 
de internering gelast - Art. 14.5 niet 
van toepassing. 

Art. 14.5 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten is niet van toepassing op de be
slissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling die, op het hager beroep van 
de procureur des Konings tegen de be
schikking van de raadkamer waarbij 
wordt beslist dat er geen grand bestaat 
tot internering en waarbij wordt bevolen 
dat de stukken, overeenkomstig art. 133 
Sv., zullen worden toegestuurd met het 
oog op de inbeschuldigingstelling van de 
verdachte, voor het eerst diens interne-

ring gelast op grand van art. 7 Wet Be
scherming Maatschappij; die beslissing 
levert geen schuldigverklaring wegens 
een strafbaar feit noch een strafuit
spraak op. 

11 maart 1987 912 

42. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling 
van de zaak - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, op het hager 
beroep van de procureur des Konings te
gen de beschikking van de raadkamer 
waarbij wordt beslist dat er geen grand 
is tot internering en waarbij wordt bevo
len dat de stukken, overeenkomstig arti
kel 133 Sv., zullen worden toegestuurd 
met het oog op de inbeschuldigingstel
ling van de verdachte, voor het eerst 
diens internering beveelt, volgt niet dat 
de zaak niet eerlijk behandeld is. 

11 maart 1987 912 

43. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Onpartijdige rechter
lijke instantie - Vooringenomenheid -
Verwerping van een verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstelling - Beslissing over 
de zaak zelf door dezelfde magistraten 
gewezen. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter uitspraak doet over vervolgingen, 
na een door de beklaagde overeenkom
stig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis in
gediend verzoekschrift tot voorlopige in
vrijheidstelling te hebben verworpen, 
valt geen schijn van partijdigheid a£ te 
leiden. 

25 maart 1987 982 

44. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een eer
lijke behandeling van de zaak - Begrip. 

Miskenning van het door art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens toe
gekende recht op een eerlijke behande
ling van de zaak valt niet af te leiden uit 
de omstandigheid dat een rechtscollege 
vaststelt dat een misdaad niet begrepen 
is in de vervolgingen die bij dat rechts
college zijn ingesteld, of dat het rechts
college de processen-verbaal betreffende 
dat afzonderlijk feit niet uitdrukkelijk 
uit het dossier heeft geweerd. 

25 maart 1987 984 

45. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens - Samenstelling van 
het rechtscollege - Burgerlijke zaken -
Openbaar ministerie dat advies geeft -
Dezelfde magistraat in eerste aanleg en 
in hager beroep. 
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De omstandigheid dat dezelfde magis

traat van het openbaar ministerie in een 
burgerlijke zaak zowel in eerste aanleg 
als in hager beroep advies geeft, brengt 
geen schending van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens mee, noch 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging of 
van de regels van het Gerechtelijk Wet
hoek m.b.t. de rechterlijke organisatie, 
o.m. art. 292 Ger.W. 

3 april 1987 1010 

46. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6 - Toepassingsgebied -
Dienstplicht. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens vindt geen toepassing in dienst
plichtzaken. 

4 mei 1987 1160 

47. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Strafzaken - Straf
vordering - Recht van de beklaagde op 
de behandeling van zijn zaak binnen een 
redelijke termijn - Redelijke termijn -
Beoordeling. 

De redelijke termijn, waarbinnen 
krachtens art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens uitspraak moet 
worden gedaan over de tegen een be
klaagde ingestelde strafvordering, moet 
worden beoordeeld in het licht van de 
feitelijke gegevens die eigen zijn aan ie
dere zaak en op onaantastbare wijze 
door de feitenrechter worden vastgesteld; 
het staat evenwel aan het Hof te toetsen 
of de rechter uit zijn vaststellingen het 
al dan niet overschrijden van de rede
lijke termijn naar recht heeft kunnen af
leiden. 

5 mei 1987 1165 

48. - Eumpees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn -
Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de in art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens bedoelde redelijke 
termijn niet is verstreken als in het ar
rest o.m. erop wordt gewezen dat de pro
cedure omvangrijk en ingewikkeld was, 
dat eisers houding tijdens het vooronder
zoek hieraan niet vreemd is, dat de ge
rechtelijke overheid steeds diligent is ge
weest en dat, zo het vooronderzoek « in 
een bepaald stadium ogenschijnlijk eni
ge maanden stillag », in een procedure 
als deze, aan de onderzoeksrechter de 
nodige studie- en bedenktijd gegund wor
den opdat hij de tot dan verzamelde ge-

gevens vervolgens zo efficient mogelijk 
zou kunnen aanwenden. 

12 mei 1987 1188 

49. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure -
Vereisten. 

Een tuchtprocedure valt aileen dan on
der art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens wanneer zij, uitzonderlijk, 
betrekking heeft op een betwisting over 
burgerlijke rechten en verplichtingen of 
op de gegrondheid van een strafvervol
ging, in de zin van voormelde bepaling. 

14 mei 1987 1210 

50. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Procedure inzake 
rechten en verplichtingen uit niet con
tractuele rechtsbetrekkingen tussen de 
Staat en zijn 01'ganen - Procedure zon
der verband met een betwisting over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, in 
de zin van voormelde bepaling. 

Een procedure inzake rechten en ver
plichtingen uit niet contractuele rechts
betrekkingen die het publiek recht tus
sen de Staat en zijn organen vastlegt, 
heeft geen betrekking op burgerlijke 
rechten en verplichtingen, in de zin van 
artikel 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

51. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure inge
steld ten Jaste van een lid van de Rech
terlijke Orde - Procedure zonder ver
band met een betwisting over burger
lijke rechten en verplichtingen, in de zin 
van voormelde bepaling. 

Een tuchtprocedure ten laste van een 
lid van de Rechterlijke Orde heeft geen 
betrekking op een betwisting over bur
gerlijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

52. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure 
waarin moet worden beslist over de ge
gmndheid van een strafvervolging, in de 
zin van voormelde bepaling - Criteria. 

Om uit te maken of in een tuchtproce
dure moet worden beslist over de ge
grondheid van een strafvervolging, in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, dient rekening te wor
den gehouden met de kwalificatie, in het 
interne recht, van de aan de vervolgde 
persoon verweten handeling, met de 
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aard van die handeling alsmede met de 
zwaarte van de straf die aan de betrok
kene kan worden opgelegd. 

14 mei 1987 1210 

53. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure ten 
Jaste van een magistraat ingesteld voor 
de eerste voorzitter van het hoi van be
roep - Ten laste gelegd verzuim dat 
geen strafbaar feit oplevert en tot geen 
andere tuchtstraf kan leiden dan waar
schuwing, enkele censuur of censuur 
met berisping - Procedure die niet tot 
doel heeft te doen beslissen over de ge
grondheid van een strafvervolging, in de 
zin van voormelde bepaling. 

Een tuchtprocedure die voor de eerste 
voorzitter van het hof van beroep is in
gesteld ten laste van een magistraat aan 
wie wordt verweten dat hij zijn ambts
plichten heeft verzuimd, terwijl dat ver
zuim geen strafbaar feit oplevert en 
daarop geen andere tuchtstraf staat dan 
waarschuwing, enkele censuur of cen
suur met berisping, kan niet worden 
aangemerkt als een procedure die tot 
doel heeft te doen beslissen over de ge
grondheid van een strafvervolging, in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

54. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, artt. 8, 9, 10 en 11 - Protocol 
11r. 1 bij dat verdrag, art. 1 - Protocol 
nr. 4 bij dat verdrag, art. 2 - Woord 
.. wet » - Begrip. 

In de zin van de artt. 8,. 9, 10 en 11 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
van de artt. 1 van Protocol nr. 1 bij dat 
verdrag en 2 van Protocol nr. 4 bij dat
zelfde verdrag, wordt onder het woord 
« wet " verstaan elke al dan niet geschre
ven internrechterlijke norm, voor zover 
deze toegankelijk is voor de betrokkenen 
en duidelijk is gesteld. 

14 mei 1987 1210 

55. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 10 - Vrijheid van me
ningsuiting - Verbod voor de leden van 
de Rechterlijke Macht om zich door de 
drukpers, op de radio of televisie te laten 
interviewen zonder voorafgaande toe
stemming van hun korpschefs of hierar
chische meerderen - Geen schending 
van art. 10 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

Maatregelen houdende verbod voor !e
den van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op radio of televisie te 
laten interviewen zonder voorafgaande 
toestemming van hun korpschefs of 

meerderen, zijn niet strijdig met art. 10 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

56. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn -
Beoordeling door het vonnisgerecht -
Draagwijdte. 

Het vonnisgerecht dient, in het licht 
van de gegevens van elke zaak, te oorde
len of de zaak binnen een redelijke ter
mijn is behandeld en, zo niet, de moge
lijke gevolgen daarvan vast te stellen. 

19 mei 1987 1264 

57. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie - Be
grip. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, dat met name bepaalt dat een 
ieder recht heeft op de behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie, is niet 
van toepassing op de correctionele rech
ter die, als onderzoeksrechter, ter ver
vanging van een andere magistraat en 
zonder enige beslissing te nemen, enkel 
een verzoekschrift in ontvangst heeft ge
nomen strekkende tot het opheffen van 
een inbeslagneming. 

19 mei 1987 1264 

58. - Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens - Tuchtzaken - Te
genstrijdigheid tussen dat art. 6.1 en een 
interne rechtsnorm - Opdracht van het 
Hoi van Cassatie . 

Hoewel art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, dat van toepas
sing is op de tuchtrechtsplegingen wan
neer het rechtscollege dat kennis neemt 
van de zaak, met name over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, uitspraak 
moet doen, als internationale rechtsnorm 
voorrang heeft op de interne rechtsnorm, 
heeft die voorrang niet tot gevolg dat het 
Hof van Cassatie, dat krachtens de artt. 
608 en 612 Ger.W. toezicht heeft op de 
toepassing van de wet, bevoegd is om de 
wet te wijzigen. 

21 mei 1987 1291 

59. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn -
Beoordeling door de vonnisgerechten -
Draagwijdte. 

De vonnisgerechten dienen, in het 
licht van de gegevens van iedere zaak, 
na te gaan of deze binnen een redelijke 
termijn werd behandeld en, zo dit niet 
het geval is, de hieraan te verbinden ge
volgen vast te stellen. 

9 juni 1987 1359 
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60. - Voorlopige hechtenis - Handha

ving - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 5.3 - Recht binnen een re
delijke termijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te wor
den gesteld - Begrip. 

De beslissing dat de in art. 5.3 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens be
doelde redelijke termijn niet is over
schreden, vindt haar verantwoording 
naar recht in het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot handha
ving van de voorlopige hechtenis waarin, 
onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, een nauwkeurige omschrij
ving worden gegeven van de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid dermate raken dat 
de hechtenis moet worden gehandhaafd 
en waarin op grond van feitelijke gege
vens die het aangeeft, wordt vastgesteld 
dat daden van onderzoek, nodig voor de 
ontdekking van de waarheid, aan de 
gang zijn en zonder ongerechtvaardigde 
vertraging worden uitgevoerd. 

10 juni 1987 1379 

61. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Recht op een eer
Jijke behandeling van de zaak - Orde 
van Architecten - Tucht - Architecten
wet, artt. 24, § 1, tweede lid, en 32. 

Uit de artt. 24, § 1, tweede lid, en 32 
Architectenwet van 26 juni 1963, luidens 
welke de architect voor de raden van de 
Orde van Architecten zijn verweermidde
len mondeling of schriftelijk mag doen 
gelden, volgt dat een beslissing van de 
raden van de Orde op tegenspraak kan 
gewezen zijn als de architect, nadat hij 
in de gelegenheid is gesteld in persoon 
voor de raden te verschijnen, niet in per
soon is verschenen, maar zijn verweer 
schriftelijk heeft voorgedragen; noch het 
recht van verdediging, noch het in art. 
6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens gewaarborgd recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak vereisen dat 
de architect in persoon door de raden 
van de Orde wordt gehoord indien hij 
zijn verdediging anderszins kan voeren. 

12 juni 1987 1409 

62. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Strafzaken - Recht 
op een onpartijdige rechterlijke instantie 
- Rechter die, na van een zaak kennis 
te hebben genomen bij de beoordeling 
van een door de beklaagde overeenkom
stig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis in
gediend verzoekschrift tot voorlopige in-

vrijheidstelling, van dezelfde zaak ken
nis neemt bij de beoordeling ten grande. 

De enkele omstandigheid dat een rech
ter, na van een zaak kennis te hebben 
genomen bij de beoordeling van een 
door de beklaagde overeenkomstig art. 7 
Wet Voorlopige Hechtenis ingediend ver
zoekschrift tot voorlopige invrijheidstel
ling, van dezelfde zaak kennis neemt bij 
de beoordeling ten grande, levert geen 
schending van art. 292 Ger.W. noch van 
art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens. 

30 juni 1987 1485 

63. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen 
een redelijke termijn te worden berecht 
of hangende de procedure in vrijheid te 
worden gesteld - Begrip. 

Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt niet geschonden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de handhaving van de 
voorlopige hechtenis beveelt en dat op 
de conclusie waarin de verdachte de 
overschrijding van de redelijke termijn 
aanvoerde op grond dat, wat hem be
treft, het dossier sinds begin maart 1987 
voor verwijzing vatbaar is en het niet 
hoort dat hij wordt benadeeld door het 
aanslepen van het onderzoek t.a.v. de 
medeverdachte, antwoordt dat er moet 
gewezen worden op de bijzondere ernst 
van gewapende overvallen, zoals nader 
gespecificeerd, en naar de vereisten om 
in zulke belangrijke zaken de rol van elk 
der mededaders te omschrijven, dat 
sinds 24 december 1986 talloze onder
zoeksdaden zonder oponthoud werden 
uitgevoerd met dit doel en aldus kan ver
wezen worden naar het neerleggen van 
een ballistisch deskundigenverslag op 1 
april 1987 en naar een nieuw verhoor op 

30 juni 1987 1488 

RECHT VAN VERDEDIGING 

1. - Strafzaken - Begrip - Beginse
len. 

De beklaagde kan zijn recht op verde
diging voor het strafgerecht uitoefenen 
wanneer hem door de verwijzende be
schikking en de dagvaarding om voor de 
feitenrechter te verschijnen, kennis is 
gegeven van de hem verweten feiten, 
van de eraan gegeven kwalificatie en 
van de datum waarop hij tot verschij
ning is opgeroepen. 

17 september 1986 72 
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2. - Schending - Begrip - Ambts

halve aileiding van ieiten uit overgeleg
de stukken. 

Er is geen sprake van schending van 
art. 1138, 2°, Ger.W., noch van misken
ning van het in die wetsbepaling neerge
legde beginsel van de autonomie der pro
cespartijen en evenmin van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, wanneer de rechter de 
~inhoud van de hem overgelegde stukken 
'onderzoekt en eruit afleidt dat die stuk
ken de door een der partijen aan het li
tigieuze beding gegeven uitlegging tegen
spreken. 

19 september 1986 82 

3. - Straizaken - Hoi van assisen -
Akte van verdediging - Overhandiging 
van die akte aan de juryleden niet blij
kend uit de processen-verbaal van de te
rechtzittingen - Voeging van die akte 
bij het strafdossier, waarvan de juryle
den tijdens hun beraadslaging kennis 
kunnen nemen. 

Uit het ontbreken in de processen-ver
baal van de terechtzittingen van enige 
vermelding omtrent het overhandigen 
aan de juryleden van een kopie van de 
akte van verdediging kan geen misken
ning van het recht van verdediging wor
den afgeleid, als uit de vermeldingen van 
die processen-verbaal blijkt dat die akte 
van verdediging bij het strafdossier werd 
gevoegd, zodat de juryleden daarvan tij
dens hun beraadslaging kennis hebben 
kunnen nemen. 

23 september 1986 96 

4. - Straizaken - Hoi van assisen -
Weigering van de voorzitter een vraag 
aan de beschuldigde te stellen. 

Uit de weigering van de voorzitter van 
het hof van assisen aan de beschuldigde 
zelf, op diens verzoek, een vraag te stel
len na verhoor van een getuige, kan 
geen miskenning van het recht van ver
dediging worden afgeleid, indien de voor
zitter, na de ondervraging van die getui
ge, aan de beschuldigde de mogelijkheid 
heeft geboden te handelen overeenkom
stig artikel 319 Sv., en namelijk alles in 
te brengen wat tot zijn verdediging dien
stig kan zijn. 

23 september 1986 96 

5. - Veroordeling wegens het alcohol
gehalte in het bloed - Venule met 
bloedmonster zoekgeraakt - Misken
nwg van het recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter die een telastleg
ging « alcoholgehalte in het bloed » be-

wezen verklaart en, om te beslissen dat 
dit recht is in acht genomen, enkel ver
meldt dat de beklaagde niet binnen de 
wettelijke termijn zijn wens heeft te 
kennen gegeven om, m.b.t. het bloedon
derzoek, een tegenexpertise te doen uit
voeren en dat dit recht geenszins in het 
gedrang is gekomen, ook al is achteraf 
de venule met het bloedmonster zoekge
raakt. 

1 oktober 1986 137 

6. - Straizaken Recht op bijstand 
van een talk. 

Het in art. 6.3, e, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens neergelegde recht 
op kosteloze bijstand van een tolk is een 
recht van verdediging waarvan de be
klaagde de miskenning door de correctio
nele rechtbank niet kan aanvoeren in 
cassatie als hij dat niet reeds heeft ge
daan voor de appelrechter. 

8 oktober 1986 156 

7. - Straizaken - Veroordelende be
slissing waarbij het tijdstip van de te
lastlegging is gewijzigd - Datum die be
lang vel'toont voor de verdediging van de 
beklaagde - Beklaagde niet verwittigd 
van de wijziging - Gevolg. 

W anneer de veroordelende beslissing 
het tijdstip van de feiten van de telast
legging wijzigt, zonder dat de beklaagde 
daarvan is verwittigd, hoewel die wijzi
ging belang vertoont voor zijn verdedi
ging, is het recht van verdediging mis
kend. 

14 oktober 1986 181 

8. - Burgerlijke zaken - Wijziging 
ambtshalve door de rechter van een door 
partijen niet betwiste omschrijving van 
een litigieuze daad. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt miskend door de 
rechter die de door de partijen niet be
twiste omschrijving van een litigieuze 
daad wijzigt zonder hun daaromtrent om 
uitleg te verzoeken. 

20 november 1986 389 

9. - Gemeente- en provinciebelastin
gen - Directe gemeentebelastingen -
Aanslag - Bezwaar - Bestendige depu
tatie van een provincieraad - Onder
zoek van de zaak. 

De bestendige deputatie van een pro
vincieraad, die moet oordelen over een 
bezwaar tegen een aanslag inzake di
recte gemeentebelastingen, verricht een 
handeling van eigenlijke rechtspraak; zij 
heeft, in de uitoefening van haar rechts
macht, de plicht te onderzoeken of de 
aanslag in overeenstemming is met de 
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desbetreffende belastingverordening en 
moet het recht van verdediging eerbiedi
gen; zij dient alle nuttige gegevens in te 
zamelen en acht te slaan op alle stukken 
en gegevens die haar op regelmatige wij
ze zijn voorgelegd of ingevolge haar on
derzoek werden ingezameld. (Artt. 1 wet 
22 juni 1865 en 8 wet 5 juli 1871.) 

28 november 1986 430 

10. - Strafzaken - Verzoek om een 
aanvullend onderzoek - Door de rechter 
afgewezen. 

Geen miskenning van het recht van 
verdediging kan worden afgeleid uit het 
enkele feit dat de strafrechter niet in
gaat op een verzoek om een getuige te 
verhoren van wie geen gewag is ge
maakt tijdens het opsporingsonderzoek. 

12 december 1986 502 

11. - Burgerlijke zaken Gerechte-
lijk Wetboek, art. 774, tweede lid - Ver
plichting voor de rechter de heropening 
van de debatten te bevelen alvorens de 
vordering af te wijzen op grand van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hebben aangevoerd - Begrip. 

De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer hij 
een vordering geheel of ten dele afwijst 
op grond van een exceptie welke de par
tijen voor hem niet hebben opgeworpen, 
met name wanneer hij beslist dat een in
cidenteel beroep van de appellant niet 
toelaatbaar is, of wanneer hij beslist dat 
een subsidiaire vordering niet toelaat
baar is omdat ze tegenstrijdig of onver
enigbaar is met een primair gestelde 
vordering. 

26 december 1986 565 

12. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Bevoegdheid van de wetgever. 

Het algemeen beginsel dat de rechter 
gebiedt het recht van verdediging te eer
biedigen, verbiedt de wetgever niet de 
uitoefening van dat recht in een bepaal
de materie zoals de voorlopige hechtenis 
aan bijzondere regels te onderwerpen. 

21 januari 1987 645 

13. - Strafzaken - Bevel tot aanhou
ding - Bevestiging binnen vijf dagen -
Dossier niet ter inzage gelegd van de 
verdachte of diens advocaat - Recht 
van verdediging. 

Geen miskenning van het recht van 
verdediging valt af te leiden uit de enke
le omstandigheid dat de wet niet toe
staat dat bij de bevestiging van het aan
houdingsbevel de verdachte of diens 

raadsman inzage krijgen van het dos-
sier. 

21 januari 1987 645 

14. - Burgerlijke zaken - Misken
ning - Begrip. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie der procespartijen, volgens 
hetwelk die partijen de grenzen van het 
geschil bepalen, en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging 
worden geschonden door de rechter die 
beslist dat de betrokkene, die aanvaardt 
een cheque, waarvan hij niet weet dat 
hij gestolen en vervalst is, hoven de be
schikbare dekking uit te betalen, grove 
schuld moet worden toegerekend omdat 
hij medeplichtig is aan het wanbedrijf 
uitgifte van een ongedekte cheque, ter
wijl de partijen zodanige grove schuld 
niet hebben aangevoerd en de betrokke
ne derhalve geen verweer heeft kunnen 
voeren tegen de aantijging daarvan. 

22 januari 1987 652 

15. - Burgerlijke zaken - Pool van 
de Zeelieden ter Koopvaardij - Inschrij
ving - Intrekking door het beheerscomi
te - Verhoor van de zeeman. 

Het beheerscomite van de Pool van de 
Zeelieden ter Koopvaardij is niet ver
plicht de zeeman te horen, althans daar
toe op te roepen, alvorens zijn inschrij
ving in de Pool in te trekken. (Art. 1 
K.B. 9 april 1965.) 

2 februari 1987 718 

16. - Faillietverklaring op verzoek 
van een schuldeiser - Recht van verde
diging van de schuldenaar. 

Een schuldenaar kan op verzoek van 
een schuldeiser niet failliet worden ver
klaard zonder vooraf in de gelegenheid 
te zijn gesteld zich tegen het verzoek tot 
faillietverklaring te verweren. 

6 februari 1987 755 

17. - Strafzaken Herkwalificering 
van de feiten door de appelrechter- Be
klaagde niet verwittigd. 

Indien de appelrechter de kwalificatie 
van de feiten van de telastlegging, zoals 
die was vermeld in de akte waardoor de 
zaak bij de eerste rechter aanhangig 
werd gemaakt, gewijzigd heeft zonder 
dat hij de beklaagde daarvan verwittigd 
heeft en zonder dat de beklaagde zich 
over de herkwalificering heeft verdedigd 
of daartoe de gelegenheid heeft gehad, is 
het recht van verdediging van die be
klaagde door die rechter miskend. 

10 februari 1987 772 
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18. ~ Burgerlijke zaken - Oorzaak 

van de vordering - Ambtshalve wijzi
ging door de rechter - Schending van 
het algemeen beginsel inzake het recht 
van verdediging. 

Art. 807 Ger.W. en het algemeen begin
sel inzake het recht van verdediging 
worden geschonden door de beslissing 
die de oorzaak van de vordering ambts
halve wijzigt doordat ze een op een con
tractuele fout gegronde vordering ver
vangt door een vordering op grond van 
een onrechtmatige daad buiten overeen
komst. 

12 maart 1987 916 

19. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
gegrond op een door de partijen niet 
aangevoerd beding uit een overeenkomst 
en waarover geen tegensprekelijk debat 
is gevoerd - JI!Iiskenning van het recl1t 
van verdediging. 

De rechter miskent het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging als 
hij zijn beslissing laat steunen op een 
beding uit een overeenkomst van borg
tocht waarbij afstand wordt gedaan van 
de toepassing van art. 2037 B.W., terwijl 
de partijen dat beding niet hadden aan
gevoerd en daarover geen tegenspreke
lijk debat hadden gevoerd. 

26 maart 1987 990 

20. - Samenstelling van het rechtscol
lege - Burgerlijke zaken - Openbaar 
ministerie dat advies geeft - Dezelfde 
magistraat in eerste aanleg en in hager 
beroep. 

De omstandigheid dat dezelfde magis
traat van het openbaar ministerie in een 
burgerlijke zaak zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep advies geeft, brengt 
geen schending van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens mee, noch 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging of 
van de regels van het Gerechtelijk Wet
boek m.b.t. de rechterlijke organisatie, 
o.m. art. 292 Ger.W. 

3 april 1987 1010 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Verzoek van de beklaagde een ander 
strafdossier toe te voegen. 

Het recht van verdediging van de be
klaagde wordt miskend door de rechter 
die het verzoek van de beklaagde om, 
v66r er uitspraak wordt gedaan, aan het 
strafdossier een ander strafdossier toe te 
voegen, verwerpt op grond van de in
houd van het dossier waarvan de be-

klaagde de voeging vraagt, en de be
klaagde veroordeelt. 

5 mei 1987 1165 

22. - Strafzaken Dagvaarding -
Geen vermelding van de kosten van het 
exploot op het betekend afschrift. 

Geen miskenning van het recht van 
verdediging kan worden afgeleid uit het 
enkele feit dat in het betekende afschrift 
van de inleidende dagvaarding in straf
zaken, wat betreft de kosten van die ak
te, naar het origineel van het exploot 
wordt verwezen. 

26 mei 1987 1316 

23. - Strafzaken Vervallenverkla-
ring van het recht tot sturen - Precise
ring door de appelrechter dat het ver
keersongeval te wijten is aan het per
soonlijk toedoen van de veroorzaker. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
appelrechter, om de vervallenverklaring 
van het recht tot sturen met redenen te 
omkleden, de dagvaarding aanvult in 
dier voege dat het aan de beklaagde ten 
laste gelegde onopzettelijk doden ge
beurd is naar aanleiding van een aan 
diens persoonlijk toedoen te wijten ver
keersongeval, valt geen miskenning van 
het recht van verdediging van de be
klaagde af te leiden. 

10 juni 1987 1378 

24. - Tuchtzaken - Orde van Arcili
tecten - Architectenwet, artt. 24, § 1, 
tweede lid, en 32. 

Uit de artt. 24, § 1, tweede lid, en 32 
Architectenwet van 26 juni 1963, luidens 
welke de architect voor de raden van de 
Orde van Architecten zijn verweermidde
len mondeling of schriftelijk mag doen 
gelden, volgt dat een beslissing van de 
raden van de Orde op tegenspraak kan 
gewezen zijn als de architect, nadat hij 
in de gelegenheid is gesteld in persoon 
voor de raden te verschijnen, niet in per
soon is verschenen, maar zijn verweer 
schriftelijk heeft voorgedragen; noch het 
recht van verdediging, noch het in art. 
6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens gewaarborgd recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak vereisen dat 
de architect in persoon door de raden 
van de Orde wordt gehoord indien hij 
zijn verdediging anderszins kan voeren. 

12 juni 1987 1409 

25. - Tuchtzaken Architectenwet, 
artt. 24, §§ 1, tweede lid, en 3, en 32 -
Vertegenwoordiging door een advocaat 
voor de raden van de Orde. 
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Noch de artt. 24, §§ 1, tweede lid, en 3, 
en 32 Architectenwet 26 juni 1963, noch 
enig ter zake toepasselijk rechtsbeginsel 
staan eraan in de weg dat de architect, 
overeenkomstig art. 440 Ger.W. en met 
toepassing van art. 2 van dat wetboek, 
voor de raden van de Orde van Archi
tecten wordt vertegenwoordigd door een 
advocaat. 

12 juni 1987 1409 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Beklaagde vervolgd onder meer wegens 
valsheid in geschrifte en gebruik van de 
valse stukken - Veroordeling op grand 
dat de strafvordering niet verjaard is 
doordat de beklaagde van de valse stuk
ken gebruik heeft gemaakt door zich 
voor de rechter te beroepen op de echt
heid van die stukken - Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter die de beklaagde 
veroordeelt wegens onder meer valsheid 
in geschrifte en gebruik van valse stuk
ken, op grand dat de strafvordering niet 
verjaard is doordat de beklaagde van de 
valse stukken nog gebruik heeft ge
maakt door zich voor hem op de echt
heid ervan te beroepen. 

16 juni 1987 1425 

27. - Burgerlijke zaken - Ambtshal
ve afleiding van feiten uit overgelegde 
stukken. 

Geen miskenning van het recht van 
verdediging begaat de rechter die het be
wijs van een gesteld feit afleidt uit de in
houd van een akte die hem door partijen 
ter beoordeling is onderworpen, oak al 
heeft geen van beide partijen zelf die af
leiding gemaakt. 

17 juni 1987 1433 

RECHTERUJK 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 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Gezag, in 
burgerlijke zaken, van het gewijsde op 
de strafvordering - Begrip. 

De burgerlijke rechter die de verzeke
raar van een voertuig veroordeelt om de 
slachtoffers van een ongeval schadeloos 
te stellen, miskent geenszins het gezag 
van gewijsde van de beslissing die twee 
beklaagden vrijspreekt, op grand dat 
niet kan worden uitgemaakt wie van hei
den het voertuig bestuurde op het ogen
blik van het ongeval. 

11 december 1986 488 

2. - Gezag van gewijsde Burger-
lijke zaken - Eindvonnis - Onder
scheid. 

Een rechter steunt niet op het gezag 
van gewijsde van een vroegere rechter
lijke beslissing wanneer hij oordeelt dat 
over het hem voorgelegde geschil reeds 
definitief uitspraak is gedaan, namelijk 
door een beslissing waarbij de rechter 
zijn rechtsmacht over dat geschilpunt 
volledig heeft uitgeoefend. (Artt. 19 en 23 
tot 28 Ger.W.) 

18 juni 1987 1444 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

3. - Strafzaken - Gezag van gewijs
de - Verkeersongeval - Onderscheiden 
straiten wegens onopzettelijk doden, on
opzettelijke slagen of verwondingen en 
sturen in staat van alcoholintoxicatie -
Gevolg t.a. v. de beslissing over de oor
zaak van het ongeval en van de schade. 

Wanneer de strafrechter bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis de 
beklaagde tot afzonderlijke straffen 
heeft veroordeeld wegens onopzettelijk 
doden, onopzettelijke slagen of verwon
dingen en sturen in staat van alcoholin
toxicatie, is erga omnes vastgesteld dat 
de alcoholintoxicatie van de bestuurder 
in geen enkel opzicht de oorzaak was 
van het ongeval en van de daardoor ver
oorzaakte schade. 

16 september 1986 5ti 
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4. Strafzaken - Gezag van het ge-
wijsde op de strafvordering - Omvang. 

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 noodza
kelijk heeft Iaten steunen, ten aanzien 
van het bestaan van de ten laste van de 
beklaagde gelegde feiten, ongeacht de ju
ridische omschrijving ervan; daaruit 
volgt dat de materialiteit van de door die 
rechter vastgestelde feiten niet meer kan 
worden betwist, zelfs niet door derden in 
het kader van een later ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering. 

18 september 1986 80 

5. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Vonnis waarin wordt beslist 
dat de beklaagde aileen aansprakeiljk is 
- Tweede vonnis waarin wordt beslist 
dat de burgerlijke partij een fout heeft 
begaan - Schending van het gezag van 
gewijsde. 

Wanneer een vonnis dat, bij ontstente
nis van hager beroep, in kracht van ge
wijsde is gegaan, de beklaagde op de 
strafvordering heeft veroordeeld en, op 
de burgerlijke rechtsvordering, heeft be
slist dat aileen de beklaagde aansprake
lijk is, met uitsluiting o.m. van de bur
gerlijke partij, kan de strafrechter, die 
achteraf op de burgerlijke rechtsvorde
ring uitspraak doet, niet zonder misken
ning van het gezag van gewijsde beslis
sen dat de burgerlijke partij zelf een 
fout heeft begaan die in oorzakelijk ver
band staat met de schade. 

21 oktober 1986 249 

6. - Strafzaken - Gezag van gewijs
de t.a. v. de burgerlijke rechter. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
is, t.a.v. de burgerlijke rechter, beperkt 
tot hetgeen door de strafrechter zeker en 
noodzakelijk is beslist. 

3 november 1986 306 

7. - Strafzaken - Gezag van het ge
wijsde op de strafvordering - Omvang. 

Het gezag erga omnes van het gewijs
de op de strafvordering dekt enkel het
geen door de strafrechter zeker en nood
zakelijk is beslist, met inachtneming 
zowel van het dispositief als van de mo
tieven die de noodzakelijke grondslag er
van uitmaken:. (Algemeen beginsel van 
het gezag van gewijsde in strafzaken.) 

13 november 1986 347 

8. - Gezag van gewijsde - Cassatie
arrest. 

De op een eerste voorziening gewezen 
arresten van het Hof van Cassatie heb
ben niet het gezag van gewijsde dat art. 
23 Ger.W. aan rechterlijke beslissingen 
toekent. 

7 januari 1987 582 

9. - Strafzaken Gezag van het ge-
wijsde t.o. v. de burgerlijke rechter -
Grenz en. 

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 noodzakelijk heeft Iaten steu
nen, ten aanzien van het bestaan van de 
ten laste van de beklaagde gelegde fei
ten, ongeacht de juridische omschrijving 
ervan. (Algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken.) 

15 januari 1987 615 

10. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Strafrechtel' die een tolk aanwijst 
- Beslissing zonder gezag van gewijsde. 

Wanneer de strafrechter, nate hebben 
vastgesteld dat de beklaagde de taal van 
de rechtspleging niet spreekt, besluit een 
talk aan te wijzen, houdt die beslissing 
alleen een maatregel van inwendige aard 
of van onderzoek in en niet een uit
spraak over een, op dat ogenblik, be
staand geschilpunt, zodat ze geen enkel 
gezag van gewijsde heeft, onder meer 
wat beklaagdes kennis van de taal van 
de rechtspleging betreft. 

21 januari 1987 640 

11. - Gezag en kracht van gewijsde -
Vermeldingen in een beslissing waarin 
enkel he1·innerd wordt aan de vooraf
gaande rechtspleging - Geen gezag of 
kracht van gewijsde. 

De in een vonnis of arrest opgenomen 
vermeldingen, waarin enkel herinnerd 
wordt aan de voorafgaande rechtsple
ging, behoren niet tot de dragende gran
den van het beschikkende gedeelte van 
de beslissing, noch tot dat beschikkende 
gedeelte zelf, en kunnen derhalve geen 
gezag of kracht van gewijsde verkrijgen. 

4 februari 1987 733 

12. - Strafzaken - Gezag van gewijs
de - Tegenstrijdige beslissingen - Ge
volg m.b.t. de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

W anneer de strafrechter we gens onop
zettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen, enerzijds, en wegens dron
kenschap en alcoholintoxicatie, ander
zijds, ten laste van de veroorzaker van 
een verkeersongeval eerst onderscheiden 
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straffen heeft uitgesproken en zodoende 
heeft geoordeeld dat laatstgenoemde fei
ten geen bestanddelen waren van het 
misdrijf uit onvoorzichtigheid, maar ver
volgens heeft beslist dat de getroffene, 
door plaats te nemen in het voertuig dat 
bestuurd werd door een kennelijk in 
staat van alcoholintoxicatie verkerende 
persoon, zelf een fout had begaan en al
dus voor een dee! aansprakelijk was 
voor de schade, is de civiele rechter, die 
kennis neemt van het verhaal van de 
verzekeraar tegen de bestuurder, door 
die tegenstrijdige beslissingen niet ge
bonden. 

5 februari 1987 748 

13. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Strafrechtelijke veroordeling we
gens onopzettelijk doden - Vordering 
voor de burgerlijke rechter tot vergoe
ding van door hetzelfde feit veroorzaakte 
schade aan goederen - Gevolg. 

Wanneer de strafrechter een beklaag
de heeft veroordeeld wegens onopzette
lijk doden, kan de burgerlijke rechter, 
waarbij een vordering tot vergoeding 
van de schade aan goederen aanhangig 
is en die erop wijst, enerzijds, dat de 
strafrechtelijke veroordeling is gegrond 
op een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg waardoor het wagentje van een 
portaalkraan is neergestort, en, ander
zijds, dat de schade aan de goederen ook 
door dat neerstorten is veroorzaakt, niet 
zonder miskenning van het gezag van 
gewijsde in strafzaken, met betrekking 
tot die schade beslissen dat de wegens 
onopzettelijk doden veroordeelde per
soon niet op zijn minst gedeeltelijk aan
sprakelijk is. (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

19 maart 1987 948 

14. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Verkeersongeval - Onderschei
den straiten wegens sturen in staat van 
dronkenschap en alcoholintoxicatie en 
wegens overtreding van het Wegver
keersreglement - Geen beslissing over 
de oorzaak van het ongeval - Gevolg 
t.a. v. het oorzakelijk verband tussen het 
misdrijf «dronkenschap en alcoholintoxi
catie » en de schade. 

De rechter die afzonderlijke straffen 
uitspreekt wegens sturen in staat van 
dronkenschap en alcoholintoxicatie en 
wegens overtreding van het Wegver
keersreglement, doch niet bepaalt welk 
van de misdrijven de oorzaak van het 
verkeersongeval en de schade is, sluit 
elk oorzakelijk verband tussen het mis
drijf sturen in staat van dronkenschap 

en alcoholintoxicatie en de schade niet 
noodzakelijk uit. (Artt. 59 en 60 Sw.; al
gemeen beginsel van het gezag van ge
wijsde in strafzaken.) 

18 juni 1987 1448 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTERLIJKE MACHT 

1. - Magistraat - Onpartijdigheid -
Bewijs. 

De magistraat wordt vermoed onpartij
dig te zijn zolang het tegendeel niet is 
bewezen. 

24 september 1986 114 

2.- Onderzoeksrechter- Onafhanke
Jijkheid - Begrip. 

De onderzoeksrechter geniet volledige 
onafhankelijkheid in de vervulling van 
zijn opdracht; hij is geen partij in de 
strafvordering en geen vervolgingsor
gaan; zijn onderzoeksopdracht bestaat in 
het opsporen van bewijsmateriaal a 
charge of a decharge waarbij hij de be
schuldiging en de verdediging op gelijke 
voet moet behandelen, vermits hij niet 
ophoudt rechter te zijn, niet beslist over 
de verwijzing van de betrokkene naar 
het vonnisgerecht en zich ertoe beperkt 
aan de raadkamer, waarvan hij geen 
dee! uitmaakt, objectieve verslagen voor 
te leggen betreffende het verloop en de 
stand van het onderzoek. 

24 september 1986 114 

3. - Machtsoverschrijding - Adminis
tratieve overheid - Krenking van een 
subjectief recht - Beoordeling van de 
lout en van het daaruit voortvloeiend na
deel- Bevoegdheid van de Rechterlijke 
Macht - Grondslag. 

Gesteld zelfs dat de krenking van een 
subjectief recht kan te wijten zijn aan de 
machtoverschrijding van een administra
tieve overheid en dat die overschrijding 
aanleiding kan geven tot een tuchtrech-
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telijk.e vordering voor de instellingen I 
waarm het statuut van het rijksperso
neel voorziet, vallen noch de beoordeling 
van de fout, noch die van het daaruit 
voortvloeiend nadeel, krachtens art. 92 
Gw., buiten de bevoegdheid van de Rech
terlijke Macht. 

30 oktober 1986 299 

4. - Bevoegdheid - Annulatieberoep 
voor de Raad van State, strekkende tot 
vernietiging van een koninklijk besluit 
tot benoeming van een burgemeester. 

Een bij de Raad van State ingediend 
annulatieberoep waarin de vernietiging 
van een koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester wordt gevorderd 
op grond dat de benoeming heeft plaats
gehad met schending van de uit artikel 
3bis van de Grondwet voortvloeiende re
geling van het taalgebruik in het Neder
landse taalgebied door openbare manda
tarissen en met schending van de Be
stuurstaalwet, en waarin geen herstel 
van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht wordt gevorderd, heeft niet 
tot werkelijk en rechtstreeks onderwerp 
een betwisting OV•lr snbjectieve rechten 
waarvan alleen d•1 RPchterlijke Macht, 
kraPh tens de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, kennis kan nemen; op dit 
stuk voorziet geen enkele bijzondere 
wettelijke bepaling in enig rechtsmiddel 
bij de Rechterlijke Macht dat kan leiden 
tot een resultaat dat gelijkwaardig is aan 
dat van dit annulatieberoep; derhalve is 
de Raad van State bevoegd om van het 
annulatieberoep kennis te nemen. 

10 april 1987 1043 

5. - Cassatieberoep tegen een arrest 
van de Raad van State dat de Raad be
voegd verklaart - Ontvankelijkheid -
Middel waarin niet wordt gesteld of aan
gegeven hoe de daarin aangevoerde grie
ven zouden moeten Jeiden tot de beslis
sing dat de Rechterlijke Macht bevoegd 
is. 

Wanneer een voorziening gericht is te
gen een arrest waarbij de afdeling admi
nistratie van de Raad van State afwij
zend beschikt heeft op een declinatoire 
exceptie die zich erop beroept dat de eis 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoorde, is niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, het middel waarin 
niet wordt gesteld of aangegeven hoe de 
daarin aangevoerde grieven zouden moe
ten leiden tot de beslissing dat de Rech
terlijke Macht bevoegd is. 

10 april 1987 1090 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
- Zie oak: Dienstplicht 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK HI 
BURGERLIJKE ZAKF.N 

1. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Tegenstrij
dige vermeldingen in het proces-verbaal 
van de terechtzitting en in de uitgifte 
van het arrest - Gevolg. 

Wanneer het Hof, wegens tegenstrijdi
ge vermeldingen in het proces-verbaal 
van de terechtzitting enerzijds en in de 
uitgifte van die beslissing ande~zij.ds, 
niet vermag na te gaan of de beshssmg 
is gewezen door de rechters die alle zit
tingen in de zaak hebben bijgewoond, 
vernietigt het Hof de beslissing van de 
appelrechter. (Art. 779 Ger.W.) 

15 januari 1987 619 

2. - Samenstelling van het rechtscol
lege - Burgerlijke zaken - Openbaar 
ministerie dat advies geeft - Dezelfde 
magistraat in eerste aanleg en in hager 
beroep. 

De omstandigheid dat dezelfde magis
traat van het openbaar ministerie in een 
burgerlijke zaak zowel ~n eerste aanleg 
als in hoger beroep adv1es geeft, brengt 
geen schending van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens mee, noch 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging of 
van de regels van het Gerechtelijk Wet
hoek m.b.t. de rechterlijke organisatie, 
o.m. art. 292 Ger.W. 

3 april 1987 1010 
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HOOFDSTUK IV 

DIENSTPLICHTZAKEN 
DIENSTPLICHT 

ZIE OOK: 

3. - Militair Gerechtshof - Samen
stelling van het rechtscollege - Uitloting 
- Uitloting door de voorzitter - Gewet
tigde twijfel van de beklaagde aangaan
de de onpartijdigheid van die voorzitter 
- Gevolg. 

Nu de uitloting van de werkelijke le
den en van de plaatsvervullers van het 
Militair Gerechtshof een handeling is die 
betrekking heeft op de rechtsbedeling in 
het algemeen en die geen deel uitmaakt 
van de tegen een welbepaald beklaagde 
gevoerde rechtspleging, kan laatstge
noemde niet opkomen tegen de uitloting 
op grond dat die verricht is door een 
voorzitter aangaande wiens onpartijdig
heid hij gewettigde twijfel koesterde. 
(Artt. 105, laatste lid, en 108, eerste lid, 
Mil. Sv.) 

15 oktober 1986 188 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

4. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Strafzaken - Niet met elkaar 
overeenstemmende vermeldingen in het 
proces-verbaal van de terechtzitting en 
in het vonnis. 

Niet nietig is het vonnis dat door drie 
rechters is uitgesproken wanneer het 
proces-verbaal van de terechtzitting mel
ding maakt van de aanwezigheid van 
twee rechters doordat de naam van een 
van die rechters ten gevolge van een ver
schrijving tweemaal vermeld staat en de 
naam van de derde rechter die in het 
vonnis genoemd wordt, niet voorkomt in 
het proces-verbaal. 

2 september 1986 7 

5. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Strafzaken - Wijziging van het 
rechtscollege - Debat herbegonnen " ab 
initio » - Wettigheid. 

W anneer het hof van beroep met het 
onderzoek van de zaak is begonnen en, 
na wijziging van de samenstelling van 
het rechtscollege, de debatten ab initio 
voor dat anders samengesteld rechtscol
lege zijn herbegonnen, is het aldus gewe
zen arrest uitgesproken door rechters 
die aile terechtzittingen over de zaak 
hebben bijgewoond. (Art. 779, eerste lid, 
Ger.W.) 

21 oktober 1986 235 

6. - Samenstelling van het rechtscol
Jege - Strafzaken - Wijziging van het 
rechtscollege - Debatten herbegonnen 
« ab initio » - Bewijs. 

Het feit dat de debatten ab initio voor 
een anders samengesteld rechtscollege 
zijn herbegonnen, behoeft niet uitdruk
kelijk te worden vermeld, maar kan blij
ken uit de stukken van de rechtspleging. 

21 oktober 1986 235 

7. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Art. 292 Ger. W: -
Voorlopige hechtenis - Zelfde rechter 
die kennis neemt van twee opeenvolgen
de verzoekschriften tot voorlopige invrij
heidstelling, neergelegd door een zelfde 
beklaagde in dezelfde zaak. 

De enkele omstandigheid dat een rech
ter, na te hebben deelgenomen aan de 
beslissing waarbij een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling van een beklaag
de werd afgewezen, deelneemt aan de 
beslissing over een later verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling, door dezelf
de beklaagde in dezelfde zaak ingediend, 
!evert geen schending van art. 292 
Ger.W. op. 

9 december 1986 474 

8. - Samenstelling van het rechtscol
Jege Strafzaken Correctionele 
rechtbank die uitspraak doet over een 
zaak waarin een van haar leden als on
derzoeksrechter is opgetreden - Schen
ding van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens - Gevolg. 

Het vonnis uitgesproken door een cor
rectionele rechtbank waarvan een van de 
rechters in dezelfde zaak als onderzoeks
rechter is opgetreden, schendt art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens 
en is derhalve nietig. 

12 december 1986 497 

9. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Beslissing alvorens 
recht te doen - Latere beslissing over 
de vordering zelf - Uitspraak met de
zelfde rechters niet vereist. 

Ingevolge art. 779 Ger.W. behoeft een 
vonnis dat in strafzaken na een vonnis 
alvorens recht te doen in dezelfde zaak 
wordt gewezen, niet te worden uitgespro
ken door dezelfde rechters als degenen 
die tijdens de debatten v66r en bij de 
uitspraak van het vonnis alvorens recht 
te doen, zitting hebben gehouden. 

12 december 1986 498 

10. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Beslissing van her
opening van de debatten over een onder-
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werp dat het rechtscollege vaststelt -
Latere beslissing over de vordering zeit 
- Uitspraak met dezelfde rechters of 
met rechters voor wie de debatten voile
dig zijn heropend, vereist. 

Na een beslissing van heropening van 
de debatten over een onderwerp dat zij 
vaststelt, zodanig dat de vroegere debat
ten over dat punt in feite worden voort
gezet, moet de beslissing over de zaak 
zelf worden uitgesproken door de rech
ters die de vorige terechtzittingen heb
ben bijgewoond of anders door rechters 
voor wie de debatten volledig zijn her
opend. 

12 december 1986 498 

11. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Wijziging in het 
rechtscollege - Debatten hervat « ab ini
tio » - Gevolgen. 

Wanneer de correctionele rechtbank, 
rechtdoende in boger beroep, met het on
derzoek van de zaak begonnen is en, na 
wijziging in de samenstelling van het 
rechtscollege, de debatten na een nieuw 
verslag voor dat anders samengesteld 
rechtscollege ab initio zijn hervat, is het 
aldus gewezen vonnis uitgesproken door 
recnt~rs die alle torechtzittingen over de 
zaak hebben bijgewoond. (Art. 779, eer
ste lid, Ger.W.) 

9 januari 1987 601 

12. - Strafzaken - Toewijzing van 
een zaak naar een andere kamer van de 
rechtbank. 

Uit de maatregelen die de voorzitter 
van de rechtbank krachtens art. 90 
Ger.W. neemt om een zaak aan een an
dere kamer toe te wijzen, valt geen nie
tigheid af te leiden. 

9 januari 1987 601 

13. - Strafzaken - Internering gelast 
door magistraten die uitspraak hebben 
gedaan over de voorlopige hechtenis van 
de verdachte - Wettigheid. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt niet geschonden doordat 
de internering gelast werd door het on
derzoeksgerecht bestaande uit magistra
ten die uitspraak hebben gedaan over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte. 

20 januari 1987 625 

14. - Strafzaken - Ger. W., art. 192 -
Rechter die, na van een zaak kennis te 
hebben geno~nen bij de beoordeling van 
een door de beklaagde overeenko~nstig 
art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis inge
diend verzoekschrift tot vooz:lopige invrij
heidstelling, van dezelfde zaak kennis 
nee~nt bij de beoordeling ten grande. 

De enkele omstandigheid dat een rech
ter, na van een zaak kennis te hebben 
genomen bij de beoordeling van een 
door de beklaagde overeenkomstig art. 7 
Wet Voorlopige Hechtenis ingediend ver
zoekschrift tot voorlopige invrijheidstel
ling, van dezelfde zaak kennis neemt bij 
de beoordeling ten gronde, levert geen 
schending van art. 292 Ger.W. noch van 
art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens. 

30 juni 1987 1485 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTERLUKE TUCHT 

1. - Rechters - Grondslag van de 
tuchtvervolging. 

Voor het toepassen van een tuchtmaat
regel op een rechter is niet vereist dat 
de betrokkene tegelijkertijd zijn ambts
plichten heeft verzuimd en voor zijn ge
drag ernstig afbreuk heeft gedaan aan 
de waardigheid van zijn ambt; een van 
die redenen is voldoende. 

16 oktober 1986 204 

2. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure ten 
laste van een lid van de Rechterlijke Or
de - Procedure zonder verband ~net een 
betwisting over burgerlijke rechten en 
verplichtingen, in de zin van voor~nelde 
be paling. 

Een tuchtprocedure ten laste van een 
lid van de Rechterlijke Orde heeft geen 
betrekking op een betwisting over bur
gerlijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

3. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure ten 
Jaste van een Inagistraat ingesteld voor 
de eerste voorzitter van het hot van be
roep - Ten Jaste gelegd verzuim dat 
geen strafbaar feit oplevert en tot geen 
andere tuchtstraf kan Jeiden dan waar
schuwing, enkele censuur of censuur 
~net berisping - Procedure die niet tot 
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doel heeft te doen beslissen over de ge
grondheid van een strafvervolging, in de 
zin van voormelde bepaling. 

Een tuchtprocedure die voor de eerste 
voorzitter van het hof van beroep is in
gesteld ten laste van een magistraat aan 
wie wordt verweten dat hij zijn ambts
plichten heeft verzuimd, terwijl dat ver
zuim geen strafbaar feit oplevert en 
daarop geen andere tuchtstraf staat dan 
waarschuwing, enkele censuur of cen
suur met berisping, kan niet worden 
aangemerkt als een procedure die tot 
doel heeft te doen beslissen over de ge
grondheid van een strafvervolging, in de 
zin van art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

14 mei 1987 1210 

4. - Algemene en sinds lang toepasse
Jijke maatregel genomen door de korps
chefs of hierarchische meerderen -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 

In tuchtzaken stelt de rechter in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze vast 
of een bij de Rechterlijke Macht door de 
korpschefs of hierarchische meerderen 
genomen maatregel algemeen en sinds 
lang toepasselijk is. 

14 mei 1987 1210 

5. - VeTbod voor de leden van de 
Rechterlijke Macht om zich door de 
drukpers, de radio of televisie te laten 
interviewen zonder voorafgaande toe
stemming van hun korpschefs of hierar
chische meerderen - Geen schending 
v.:m art. 14 Gw. 

Maatregelen houdende verbod voor !e
den van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op radio of televisie te 
laten interviewen zonder voorafgaande 
toestemming van hun korpschefs of 
hierarchische meerderen, zijn niet in 
strijd met art. 14 Gw., waarin weliswaar 
de vrijheid van meningsuiting voor de 
Belgen wordt gewaarborgd, maar waarin 
niet wordt verboden zodanige maatregel 
te nemen t.a.v. bekleders van een open
baar ambt. 

14 mei 1987 1210 

6. - Verbod voor de ]eden van de 
Rechteriljke Macht om zich dool' de 
drukpers, op de radio of televisie te laten 
interviewen zonder voorafgaande toe
stemming van hun korpschefs of hierar
chische meeTderen - Geen schending 
van art. 10 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

Maatregelen houdende verbod voor le
den van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op radio of televisie te 

laten interviewen zonder voorafgaande 
toestemming van hun korpschefs of 
meerderen, zijn niet strijdig met art. 10 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

14 mei 1987 1224 

7. - PlaatsveTVangend rechter - Ge
drag - Begrip. 

De plaatsvervangend rechter die bij 
een in kracht van gewijsde gegane be
slissing is veroordeeld wegens misbruik 
van vertrouwen en uitgifte van cheque 
zonder dekking, welke misdrijven wer
den gepleegd buiten de uitoefening van 
zijn ambt, heeft door zijn gedrag ernstig 
afbreuk gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt en is derhalve niet meer waar
dig deel te nemen aan de uitoefening 
van de rechterlijke macht. 

4 juni 1987 1353 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) 

1. - Begrip - Rechtspraak in twee 
instanties. 

De regel van de rechtspraak in twee 
instanties is geen algemeen rechtsbegin
sel. 

9 september 1986 37 

2. - Wederkerige overeenkomst - Ex
ceptie van niet-uitvoering - Toepas
singsgebied - Ontbinding van de over
eenkomst - Toepasselijk. 

De exceptie van niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten is toepas
selijk op de rechtsverhouding die tussen 
de partijen ontstaat ingevolge de ontbin
ding van de overeenkomst. 

12 september 1986 43 

3. - Wederkerige overeenkomst - Ex
ceptie van niet-uitvoering - Tegenwer
pelijkheid - Faillissement van een van 
de partijen. 

De faillietverklaring van een der par
tijen staat de toepassing van de exceptie 
van niet-uitvoering inzake wederkerige 
overeenkomsten niet in de weg. 

12 september 1986 43 

4. - Recht op behandeling van zijn 
zaak dooT een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie - Schen
ding - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
jeugdrechter in hager beroep, v66r de be
slissing over de plaatsing van een min
derjarige overeenkomstig art. 36, 2°, 
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Jeugdbeschermingswet, t.a.v. die minder
jarige, met name in de fase van de bij de 
wet voorgeschreven onderzoekingen, 
voorlopige maatregelen heeft bevolen, 
valt niet af te leiden dat het recht van de 
minderjarige op een behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie, werd ge
schonden. 

17 september 1986 74 

5. - Recht op een onpartijdig rechter 
- Begrip. 

De regel volgens welke de rechter on
afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is 
een algemeen rechtsbeginsel dat toepas
selijk is op alle rechtscolleges en met na
me op de provinciale raden van de Orde 
van Geneesheren. 

26 september 1986 119 

6. - Recht op een onpartijdige en on
afhankelijke rechter - Begrip. 

De regel volgens welke de rechter on
afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is 
een algemeen rechtsbeginsel dat op alle 
rechtscolleges en met name op de pro
vinciale raden van de Orde van Genees
heren van toepassing is. 

16 oktober 1986 214 

7. - Recht op een onpartijdige en on
afhankelijke rechter - Begrip. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk een rechter onpartijdig moet 
zijn, wordt met name miskend wanneer 
de beslissing mede wordt gewezen door 
een rechter van wie terecht kan worden 
gevreesd dat hij niet de waarborgen van 
onpartijdigheid biedt waarop de justiti
abele recht heeft; zulks is het geval wan
neer een of meer !eden, die hebben deel
genomen aan de beslissing van een 
provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren waarbij aan een geneesheer 
een tuchtsanctie is opgelegd, v66r de be
slissing om die geneesheer voor de raad 
te doen verschijnen, de zaak mede heb
ben onderzocht. 

16 oktober 1986 214 

8. - Geneeskunde Therapeutische 
vrijheid - Regel - Aard. 

De regel waarbij elke beoefenaar van 
de geneeskunde vrij de behandelingswij
ze van zijn patienten mag kiezen, vastge
legd in art. 11, eerste lid, Geneeskunde
wet, geldt in het Belgisch recht niet als 
een algemeen rechtsbeginsel. 

13 november 1986 343 

9. - Voorrang van de werkelijke wil 
van de partijen op de uitgedrukte wil bij 

uitlegging van geschreven stukken -
Geen algemeen rechtsbeginsel. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbegin
sel dat zegt dat bij de uitlegging van de 
geschreven stukken de werkelijke wil 
van de partijen voorrang heeft op de uit
gedrukte wil. 

19 februari 1987 817 

10. - Internationale verdragen We-
derkerigheidsbeginsel. 

Het wederkerigheidsbeginsel in de in
ternationale verdragen is geen algemeen 
rechtsbeginsel. 

23 februari 1987 830 

11. - Begrip - Rechtspraak in twee 
instanties. 

De regel van de rechtspraak in twee 
instanties is geen algemeen rechtsbegin
sel. 

11 maart 1987 912 

12.- Regel dat voor de geldigheid van 
regeringshandelingen een voorafgaand 
overleg in de ministerraad vereist zou 
zijn - Geen staatsrechtelijk rechtsbe
ginsel. 

Er bestaat geen algemeen staatsrech
telijk rechtsbeginsel luidens hetwelk 
voor de geldigheid van regeringshande
lingen een voorafgaand overleg in de mi
nisterraad zou zijn vereist. 

10 april 1987 1043 

13. - Recht van een ieder op een on
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 

De regel volgens welke de rechter on
afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is 
een algemeen rechtsbeginsel dat toepas
selijk is op alle rechtscolleges en onder 
meer op de rechtscolleges die uitspraak 
moeten doen over tuchtvorderingen. 

14 mei 1987 1210 

14. - Recht van een ieder op een on
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter onpartijdig moet zijn, 
wordt miskend als de beslissing wordt 
gewezen of mede wordt gewezen door 
een rechter van wie men rechtmatig kan 
vrezen dat hij niet de waarborgen inzake 
onpartijdigheid biedt waarop de justi
tiabele recht heeft; zulks is het geval wan
neer een of meer rechters die hebben 
deelgenomen aan de beslissing, waarbij 
aan iemand een tuchtstraf wordt opge
legd, v66r de beslissing om de betrokke
ne te doen verschijnen voor het rechts-
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college dat over de tuchtvordering uit
spraak moet doen, de zaak mede hebben 
onderzocht. 

14 mei 1987 1210 

15. - Recht van een ieder op een on
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
eerste voorzitter van een hof van beroep, 
voordat hij een magistraat van dat hof 
belast heeft met het onderzoek van de 
zaak op tuchtrechtelijk gebied, gegevens 
heeft verzameld om hoofdzakelijk uit te 
maken of zodanig onderzoek wel nodig 
was en, zo ja, waarover het zal gaan, en 
dat hij, na beeindiging van het onder
zoek, het dossier aan de procureur-gene
raal bij het hof van beroep heeft mede
gedeeld om deze in staat te stellen te 
oordelen of hij schriftelijk conclusie zal 
nemen, overeenkomstig artikel 420 
Ger.W., valt niet af te leiden dat terecht 
kan of kon worden gevreesd dat die eer
ste voorzitter niet de vereiste onpartij
digheid aan de dag zal leggen om over 
de tuchtvordering uitspraak te kunnen 
doen. 

14 mei 1987 1210 

16. - Internationale verdragen - Be
grip - Wederkerigheidsbeginsel. 

Het wederkerigheidsbeginsel in de in
ternationale verdragen is geen algemeen 
rechtsbeginsel. 

25 mei 1987 1311 

17.- Strafzaken - Bewijs- « Fraus 
omnia corrumpit » - Draagwijdte. 

Onregelmatig verkregen bewijselemen
ten mag de rechter bij het vormen van 
zijn overtuiging noch rechtstreks noch 
onrechtstreeks in aanmerking nemen; 
het algemeen rechtsbeginsel « Fraus om
nia corrumpit » doet geen afbreuk aan 
een schuldigverklaring van de beklaagde 
die de rechter laat steunen op andere op 
regelmatige wijze ingewonnen bewijsele
menten. 

16 juni 1987 1423 

RECHTSBIJSTAND 

Hoi van assisen - Aanwezigheid van 
de juryleden. 

W anneer het hof van assisen, met toe
passing van art. 673 Ger.W., uitspraak 
doet over een verzoek om rechtsbijstand, 
geschiedt de rechtspleging met gesloten 
deuren; de aanwezigheid van de juryle
den is niet vereist. 

19 mei 1987 1275 

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. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 
Afdeling 9. 

Algemeen. 
Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 
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 

RECHTSGROND ... 
RED EN, 

1. - Strafzaken - Tegenstrijdige re
denen - Begrip. 

Onder tegenstrijdigheid moet worden 
verstaan een strijdigheid tussen de gron
den of tussen de gronden en het beschik
kende gedeelte van een bes!issing. 

22 oktober 1986 261 

2. - Burgerlijke zaken - Beschik
kend gedeelte van een beslissing - Uit
Jegging. 

Het beschikkende gedeelte van een be
slissing moet worden uitgelegd in het 
Iicht van haar motieven. 

13 november 1986 343 

3. - Burgerlijke zaken Motivering 
in strijd met art. 1161 B. W. - Geen 
schending van art. 97 Gw. 

Niet ontvankelijk is het middel, in zo
verre het is afgeleid uit schending van 
art. 97 Gw., waarin aan de bestreden be
slissing wordt verweten dat zij niet in
gaat op (in het Frans « rencontrer ») ei
sers conclusie « gelet op art. 1161 B.W. >>, 
nu dat artikel geen betrekking heeft op 
het vormvoorschrift van de aangevoerde 
grondwetsbepaling. 

27 november 1986 42::l 
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4. - Burgerlijke zake11 - Uitlegging. 
Het beschikkende gedeelte van een be

slissing moet worden uitgelegd in het 
licht van de motieven ervan. 

15 december 1986 505 

5. - Algemene begrippen - Belasting
zaken - Gemeente- en provinciebelas
tingen - Beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad - Rede
nen - Begrip. 

Niet naar vereis van art. 97 Gw. met 
redenen omkleed, is de beslissing van de 
bestendige deputatie van een provincie
raad die geen eigen motieven bevat en 
zich ertoe beperkt te verwijzen naar de 
motivering die het gerecht ontwikkeld 
heeft in een eerdere beslissing betreffen
de een overeenkomstig bezwaar van de
zelfde belastingschuldige voor een vorig 
dienstjaar. 

23 januari 1987 656 

6. - Algemene begrippen - Tegen
strijdigheid - Begrip. 

Tegenstrijdigheid in de redengeving 
kan niet worden afgeleid uit de tegen
strijdigheid tussen de redengeving van 
twee arresten die achtereenvolgens in 
dezelfde zaak zijn gewezen. (Art. 97 Gw.) 

30 maart 1987 998 

7. - Strafzaken Tegenstrijdigheid 
- Begrip. 

Niet door tegenstrijdigheid aangetast, 
in de zin van art. 97 Gw., is de beslissing 
van de appelrechter volgens welke, ener
zijds, het verzet van de beklaagde tegen 
het in eerste aanleg te zijnen aanzien bij 
verstek gewezen vonnis niet ontvanke
lijk wordt verklaard en, anderzijds, de 
strafvordering ten overvloede verjaard 
wordt verklaard. 

7 april 1987 1035 

8. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Kwalificatie van het misdrijf -
Be grip. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing waarbij een misdrijf bewezen 
wordt verklaard wanneer daarin wordt 
vastgesteld dat aile bestanddelen van dat 
misdrijf aanwezig zijn, ook al worden 
niet de juiste bewoordingen van de wets
bepaling weergegeven. 

7 april 1987 1036 

9. - Tegenstrijdigheid - Begrip. 
Geen tegenstrijdigheid die gelijkstaat 

met een gebrek aan motivering in de zin 
van art. 97 Gw. is de onwettigheid die 

zou bestaan in de veroordeling van de 
Belgische Staat tot vergoeding van de 
minderwaarde van de gronden van parti
culieren, hoewel de handelwijze van de 
Belgische Staat aan die particulieren en
kel een kans heeft doen verliezen op het 
opnemen van hun gronden in een bouw
zone. 

19 juni 1987 1454 

HOOFDSTUK II 
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Algemeen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

10. - Strafzaken - Beslissing waarin 
niet wordt vastgesteld dat aile bestand
delen van het bewezen verklaarde mis
drijf aanwezig zijn - Niet met redenen 
omklede beslissing. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een beklaagde 
wegens een telastlegging wordt veroor
deeld, zonder dat wordt vastgesteld dat 
aile bestanddelen van het bewezen ver
klaarde misdrijf aanwezig zijn. (Art. 97 
Gw.) 

21 oktober 1986 237 

11. - Rechten van de mens - Rede
lijke termijn - Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, art. 6.1 - Overschrij
ding van de redelijke termijn - Gevol
gen voor de straftoemeting - Beoorde
ling door de rechter - Redengeving -
Vereisten. 

Bij ontstentenis van een conclusie van 
de beschuldigde betreffende de schade 
die voor hem zou zijn voortgevloeid uit 
de zogezegd abnormaal lange duur van 
het proces, beslist het hof van assisen, 
door een straf op te leggen, impliciet 
doch onmiskenbaar dat de beweringen 
van de beschuldigde betreffende de over
schrijding van de redelijke termijn onge
grond waren, hetzij omdat die termijn 
niet was overschreden, hetzij omdat, ge
let op de omstandigheden eigen aan de 
zaak, de eventuele overschrijding geen 
enkele weerslag kon hebben op de straf; 
bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande behoeft het hof de veroorde
lende beslissing niet nader met redenen 
te omkleden. 

22 oktober 1986 261 
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12. - Strafzaken - Conclusie gena

men voor de eerste rechter - Niet her
nomen voor de appelrechter - Geen ver
plichting voor de appelrechter daarop te 
antwoorden. 

De appelrechter behoeft niet te ant
woorden op een voor de eerste rechter 
genomen conclusie als een partij vage
lijk naar de gronden van die vroegere 
conclusie verwijst zonder dat zij deze 
voor het appelgerecht overneemt. (Art. 
97 Gw.) 

26 november 1986 411 

13. - Strafzaken - Veroordelende be
slissing - Beslissing waarin niet wordt 
vastgesteld dat aile bestanddelen van het 
misdrijf aanwezig zijn. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een beklaagde 
wegens oplichting veroordeeld wordt, 
zonder dat de aanwezigheid van alle be
standdelen van het bewezen verklaarde 
misdrijf wordt vastgesteld. (Art. 97 Gw.) 

17 maart 1987 940 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Afdeling 1. 
sie. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemeen, begrip conclu-

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

14. - Burgerlijke zaken - Beschou
wing in conclusie waaruit geen rechtsge
volg wordt afgeleid - Beantwoording 
door de rechter. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een beschouwing waaruit de conclu
sienemer geen rechtsgevolg afleidt. (Art. 
97 Gw.) 

12 september 1986 48 

15. - Burgerlijke zaken Verwijzing 
in conclusie naar een neergelegd stuk -
Beantwoording door de rechter. 

W anneer met betrekking tot een aan
voering in een conclusie de redengeving 
enkel is opgenomen in een stuk van het 
dossier van cle conclusienemer en deze 

in zijn conclusie enkel het nummer van 
dat stuk vermeldt, komt de rechter niet 
tekort aan zijn motiveringsverplichting 
wanneer hij die aanvoering verwerpt 
zonder de inhoud van dat stuk te ontle
den en te beantwoorden. 

12 september 1986 48 

16. - Burgerlijke zaken - hervatting 
in hager beroep van in eerste aanleg ge
nomen conclusie - Beantwoording. 

De appelrechter behoeft niet in te 
gaan op de hervatting in hager beroep 
van een in eerste aanleg genomen con
clusie wanneer die hervatting onnauw
keurig en ten dele tegenstrijdig is met 
de appelconclusie. 

21 november 1986 401 

17. - Burgerlijke zaken Conclusie 
- Middel niet meer ter zake dienend 
wegens de beslissing van de rechter -
Gevolg. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een middel in een conclusie wanneer 
dat middel wegens de door hem gena
men beslissing niet meer ter zake die
nend is. (Art. 97 Gw.) 

27 november 1986 418 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

18. - Strafzaken - Verzetprocedure 
Conclusie genomen tijdens de ver

stekprocedure. 
Aangezien de verstekprocedure en de 

verzetprocedure twee afzonderlijke pro
cedures zijn, behoeft de op het verzet 
rechtdoende rechter niet te antwoorden 
op de conclusie, die tijdens de verstek
procedure werd genomen en die niet in 
de verzetprocedure is overgenomen. 

2 september 1986 5 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordelende beslissing - Verweermid
del van de beklaagde onbeantwoord ge
bleven - Beslissing niet met redenen 
omkleed. 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing, waarbij de beklaagde wordt veroor
deeld, zonder dat wordt geantwoord op 
een door hem regelmatig voorgedragen 
verweermiddel. (Art. 97 Gw.) 

23 december 1986 548 

20. - Strafzaken - Conclusie - Over
weging in de vorm van een loutere on
derstelling. 
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De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een in een conclusie in de vorm 
van een loutere onderstelling gegeven 
overweging. (Art. 97 Gw.) 

3 februari 1987 729 

21. - Strafzaken - Wegverkeersonge
val - Tegenstrijdige redenen - Begrip. 

Niet met tegenstrijdige redenen om
kleed is de beslissing waarbij de rechter 
vaststelt, enerzijds, dat een van de twee 
in een wegverkeersongeval betrokken 
bestuurders op een kruispunt voorrang 
diende te verlenen aan de andere en niet 
in zijn normale verwachtingen werd be
drogen door de hoge snelheid waarmee 
de voorranghebbende bestuurder het 
kruispunt kwam opgereden, en, ander
zijds, dat de voorranghebbende bestuur
der, hoewel hij voorrang had over de 
ganse breedte van de rijbaan, door met 
een te hoge snelheid en zonder te rem
men het kruispunt op te rijden, eveneens 
een fout beging in oorzakelijk verband 
met het ongeval en zijn gevolgen. (Art. 
97 Gw.) 

3 februari 1987 729 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Eiser veroordeeld tot een straf wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment en alcoholintoxicatie aan het stuur 
- Conclusie waarbij eiser, met opgave 
van redenen, vroeg dat onderscheiden 
straffen zouden worden uitgesproken -
Redengeving. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die de beklaagde wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment en wegens alcoholintoxicatie aan 
het stuur tot een enkele straf veroor
deelt, op de enkele grand dat de ten las
te gelegde feiten slechts een strafbare 
gedraging uitmaakten, zonder te ant
woorden op de conclusie waarbij eiser, 
met opgave van redenen, vroeg dat we
gens die telastleggingen onderscheiden 
straffen zouden worden uitgesproken. 

3 februari 1987 731 

23. - Strafzaken - Conclusie strek
kende tot vermindering van de door de 
eerste rechter uitgesproken straf - Ant
woord. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing van de appelrechter die op de 
conclusie waarin de beklaagde feitelijke 
gronden opgeeft om vermindering tot het 
wettelijk minimum te verkrijgen van de 
door de eerste rechter opgelegde straf, 

antwoordt door de redenen te preciseren 
waarom hij de straf niet tot het wettelijk 
minimum herleidt. 

3 april 1987 1013 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie m.b.t. de strafmaat - Ant
woord. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op de door de beklaagde aangevoerde ge
gevens die, zonder een rechtsgevolg te 
beogen, enkel de bepaling van de straf
maat betreffen. 

14 april 1987 1113 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling - Dubbelzinnige redenen 
- Begrip. 

Wanneer een stedelijk politiereglement 
strafbaar stelt, enerzijds, het uitdelen 
van drukwerken zonder politiek karakter 
op de openbare weg zonder toelating van 
de burgemeester en, anderzijds, het uit
delen van drukwerken met een politiek 
karakter op de openbare weg zonder 
voorafgaande schriftelijke verwittiging 
van de burgemeester, is de beslissing die 
de beklaagde veroordeelt wegens de 
laatstvermelde overtreding, doch door 
zijn redengeving in het ongewisse laat of 
de beklaagde schuldig wordt verklaard 
aan de ene dan wel aan de andere van 
die overtredingen, niet regelmatig met 
redenen omkleed. (Art. 97 Gw.) 

5 mei 1987 1163 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie m.b.t. de strafmaat. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op de door de beklaagde aangevoerde ar
gumenten die, zonder daaruit een rechts
gevolg af te leiden, enkel de straftoeme
ting betreffen. (Art. 97 Gw.) 

19 mei 1987 1264 

Afdeling 6. Tuchtzaken. 

Afdeling 7. Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

27. - Allerlei - Strafzaken - Dubbel
zinnigheid. 

Dubbelzinnig is de beslissing die de re
gels betreffende het kruisen toepast op 
een ongeval dat zich heeft voorgedaan 
op een plaats die, volgens de vaststelling 
van de rechter, een kruispunt kan vor
men waar de regels betreffende de voor
rang van toepassing zijn. 

3 juni 1987 1346 
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REGELING VAN RECHTSGEBIED § 2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK III. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten .. 
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poh-

tierechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbe

drijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK III 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

1. - Strafzaken - Begrip. 
Regeling van rechtsgebied in strafza

ken onderstelt dat er een geschil over 
rechtsmacht bestaat dat de procesgang 
belemmert. (Artt. 525 e.v. Sv.) 

7 januari 1987 590 

Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 

Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli
tierechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, wanbe
drijf. 

2. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerechten en vonnisgerechten - Be
schikking van de raadkamer waarbij een 
wanbedrijf wordt gecontraventionali
seerd - Dagvaarding waarin de beklaag
de bij een en dezelfde vordering van het 
openbaar ministerie ook wegens ander:e 
misdrijven gedagvaard wordt - Vonms
gerecht dat zich voor de gehele zaak on
bevoegd verklaart omdat na de beschik
king een omstandigheid aan het Jicht 
gekomen is waardoor op het gecontra
ventionaliseerde feit een zwaardere cor
rectionele straf komt te staan en omdat 
de misdrijven samenhangend zijn - Be
slissingen in kracht van gewijsde gegaan 
- Gegrond Jijkende onbevoegdverkla
ring - Vernietiging van de beschikking 
- Verwijzing van de zaak naar dezelfde 
doch anders samengestelde raadkamer. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de politierechbank verwezen heeft 
wegens een regelmatig gecontraventiona
liseerd wanbedrijf, het openbaar ministe
rie, bij een en dezelfde vordering, de be
klaagde bovendien heeft doen dagvaar
den wegens andere misdrijven en het 
vonnisgerecht, na enerzijds erop te heb
ben gewezen dat na de verwijzingsbe
schikking een omstandigheid aan het 
licht gekomen is waardoor op het gecon
traventionaliseerde feit door de wet een 
zwaardere correctionele straf is gesteld 
en na anderzij ds impliciet doch onmis
kenbaar te hebben vastgesteld dat de 
misdrijven samenhangend waren, zich 
onbevoegd verklaard heeft om van de 
zaak kennis te nemen, toetst het Hof, op 
een verzoek tot regeling van rechtsge
bied, of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, of de vaststellin
gen van de feitenrechter juist lijken en 
of de misdrijven samenhangend lijken te 
zijn; zo ja, dan vernietigt het de beschik
king van de raadkamer, verwijst het de 
zaak naar dezelfde, doch anders samen
gestelde raadkamer. 

13 mei 1987 1208 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

§ 4. Militair. 

§ 5. Minderj a rig e. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

3. - Strafzaken - Tussen raadkamer 
en politierechtbank - Beschikking van 
de raadkamer waarbij een wanbedzijf 
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wordt gecontraventionaliseerd - Vonnis § 2. Verschillende misdrijven, samen-
tot onbevoegdverklaring van de recht-· hang. 
bank gegrond op een omstandigheid die 
gebleken is na de beschikking tot verwij
zing en waardoor op het feit een zwaar
dere correctionele straf komt te staan -
Toetsing door het Hoi - Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan - Gegrond 
lijkende vaststelling van het vonnis -
Regeling van rechtsgebied - Verwijzing 
van de zaak naar dezelfde, anders sa
mengestelde raadkamer. 

Wanneer de raadkamer met aanne
ming van verzachtende omstandigheden 
de beklaagde wegens een wanbedrijf 
naar de politierechtbank heeft verwezen 
en een vonnis wordt uitgesproken, waar
bij de rechtbank zich onbevoegd ver
klaart op grond dat zich na de verwijzen
de beschikking een omstandigheid heeft 
voorgedaan, waardoor het feit door de 
wet met een zwaardere correctionele 
straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, 
waarbij een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied aanhangig is, of beide be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en of de vaststelling van de fei
tenrechter juist lijkt te zijn; zo ja, dan 
vernietigt het Hof de beschikking en ver
wijst de zaak naar dezelfde, anders sa
mengestelde raadkamer. 

24 juni 1987 1471 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 

4. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer die een verdachte wegens 
een als misdaad omschreven feit met 
aanneming van verzachtende omstandig
heden naar de correctionele rechtbank 
verwijst - Nieuwe kwalificatie van het 
feit door het vonnisgerecht, dat zich 
daarvoor onbevoegd verklaart - Voor
waarde. 

Na correctionalisering van een mis
daad kan het vonnisgerecht zich niet on
bevoegd verklaren voor een aangevulde 
of heromschreven telastlegging die ook 
onder de nieuwe kwalificatie voor correc
tionalisering in aanmerking kan komen, 
zonder vast te stellen dat de elementen, 
die in de oorspronkelijke telastlegging 
niet voorkomen, door de raadkamer niet 
gekend waren op het ogenblik van de 
verwijzing, of dat zij door de raadkamer 
expliciet of impliciet werden uitgesloten. 

25 november 1986 411 

5. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerecht - Beschikking van de 
raadkamer waarbij een verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen wegens misdaden en wanbedrijven 
- Geen opgave van verzachtende om
standigheden voor de misdaden - Be
slissing van het vonnisgerecht dat de 
misdrijven samenhangend zijn en dat 
het onbevoegd is voor de zaak in haar 
geheel - Beslissingen in krach t van ge
wijsde - Regeling van rechtsgebied ...:. 
Beslissing van onbevoegdverldaring ver
antwoord lijkend - Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer van verdachte 
wegens misdaden en wanbedrijven, zon
der opgave van verzachtende omstandig
heden voor de misdaden, naar de correc
tionele rechtbank heeft verwezen, en het 
vonnisgerecht, na te hebben geoordeeld 
dat de misdrijven samenhangend zijn, 
zich onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de zaak in haar ge
heel, en de beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, 
bij de regeling van het rechtsgebied, de 
beschikking van de raadkamer en ver-

. wijst de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 

4 maart 1987 891 

6. - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer waarbij verscheidene ver
dachten naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen wegens verscheidene 
gecorrectionaliseerde misdaden en wan
bedrijven - Een van de verdachten min
der dan achttien jaar oud - Vonnis 
waarbij de rechtbank zich voor aldie lei
ten onbevoegd verklaart - Vernietiging 
van de beschikking in zoverre deze be
trekking heeft op het misdrijf gepleegd 
door een verdachte van minder dan acht
tien jaar oud, en verwijzing naar de pro
cureur des Konings - Vernietiging van 
het vonnis van onbevoegdverklaring voor 
het overige en verwijzing naar dezelfde 
rechtbank, anders samengesteld. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer verscheidene verdachten wegens 
verscheidene gecorrectionaliseerde mis
daden en wanbedrijven naar de correc
tionele rechtbank heeft verwezen, zonder 
dat vooraf toepassing werd gemaakt van 
art. 38 Jeugdbeschermingswet, ofschoon 
een van de verdachten, op het ogenblik 
dat een van de feiten werd gepleegd, tus
sen zestien en achttien jaar oud was, en 
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de correctionele rechtbank zich onbe
voegd verklaard heeft voor alle feiten, 
vernietigt het Hof, indien het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan en de be
schikking op dat tijdstip niet door enig 
rechtsmiddel kan worden bestreden, 
enerzijds, de beschikking van de raadka
mer, in zoverre ze betrekking heeft op 
het misdrijf dat door een verdachte van 
minder dan achttien jaar oud is ge
pleegd, waarbij het tevens de aldus be
perkte zaak naar de bevoegde procureur 
des Konings verwijst, anderzijds, het 
vonnis van onbevoegdverklaring in zo
verre het betrekking heeft op de overige 
misdrijven, waarbij het de aldus beperk
te zaak verwijst naar dezelfde correctio
nele rechtbank, anders samengesteld. 

7 april 1987 1038 

7.- Strafzaken- Tussen onderzoeks
gerechten en vonnisgerechten - Be
schikking van de raadkamer waarbij een 
verdachte naar de correctionele recht
bank verwezen wordt wegens regelmatig 
gecorrectionaliseerde misdaden en we
{fens als wanbedrijf omschreven feiten 
- Vonnisgerecht dat zich voor de gehele 
zaak onbevoegd verklaart omdat bepaal
de, als wanbedrijf omschreven feiten, 
oak misdaden zijn en de misdrijven sa
menhangend zijn - Beslissingen in 
kracht van gewijsde gegaan - Gegrond 
lijkende onbevoegdverklaring - Gedeel
telijke vernietiging van de beschikking 
- Verwijzing naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft wegens regelmatig gecorrec
tionaliseerde misdaden en als wanbedrijf 
omschreven feiten, wanneer het vonnis
gerecht, na enerzijds te hebben beslist 
dat bepaalde, als wanbedrijf omschreven 
feiten, « een onsplitsbaar geheel vormen 
met niet gecorrectionaliseerde misda
den » en na anderzijds impliciet doch on
miskenbaar te hebben geoordeeld dat de 
misdrijven samenhangend zijn, zich on
bevoegd verklaard heeft om van de zaak 
kennis te nemen en wanneer de beslis
singen in kracht van gewijsde zijn ge
gaan, dan regelt het Hof het rechtsge
bied, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer, behalve in zoverre ze het be
staan van verzachtende omstandigheden 
heeft aangenomen voor de eerstgenoem
de, als misdaden omschreven feiten, en 
venJVijst de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling. 

13 mei 1987 1206 

8. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht- Beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank - Misdaden en wanbedrijven 
- Samenhang - Geen opgave van ver
zachtende omstandigheden voor de mis
daden - Onbevoegdverklaring - Ver
nietiging van de beschikking en verwij
zing naar hetzelfde onderzoeksgerecht. 

W anneer de raadkamer een persoon 
die verdacht wordt van samenhangende 
misdaden en wanbedrijven naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen en 
het vonnisgerecht zich onbevoegd ver
klaard heeft op grand dat de beschikking 
voor de misdaden geen verzachtende om
standigheden aangeeft, regelt het Hof 
het rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar het onderzoeksgerecht (ten de
ze naar dezelfde raadkamer, anders sa
mengesteld, aangezien de beklaagde op 
het tijdstip van de uitspraak van het 
vonnisgerecht nog altijd in hechtenis 
was wegens de feiten van de zaak). 

27 mei 1987 1326 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

§ 4. Militair. 

§ 5. Minderjarige. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

9. - Strafzaken Tussen raadkamer 
en correctionele rechtbank - Vonnisge
recht dat van misdrijven kennis neemt 
ingevolge een beschikking van de raad
kamer - Vonnisgerecht dat zich «ratio
ne loci » onbevoegd verklaart - Misdrij
ven gepleegd buiten het arrondissement 
- Beklaagde die zijn verblijfplaats niet 
in het arrondissement heeft en daar niet 
is gevonden - Regeling van rechtsge
bied - Vernietiging van de beschikking 
- Verwijzing van de zaak naar de be 
voegde procureur des Konings. 

Wanneer het vonnisgerecht, waarbij 
ingevolge een beschikking van de raad
kamer een of meer misdrijven aanhan
gig zijn gemaakt, zich « ratione loci » on
bevoegd verklaart en de procedure lijkt 
uit te wijzen dat de raadkamer « ratione 
loci » onbevoegd was om de verdachten 
naar het vonnisgerecht te verwijzen, be
slist het Hof van Cassatie tot regeling 
van rechtsgebied, waarbij het, na vastge
steld te hebben dat tegen de beschikking 
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van de raadkamer vooralsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend en 
het vonnis van de correctionele recht
bank in kracht van gewijsde is gegaan, 
de beschikking van de raadkamer ver
nietigt en de zaak naar de bevoegde pro
cureur des Konings verwij st. 

23 juli 1987 1493 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

REKENHOF 

1. - Rechtsmacht van het Rekenhof 
- Regels toepasselijk bij de vaststelling 
van de justitiabelen voor het Rekenhof. 

De toekenning door de wet, of ter uit
voering van de wet, van de hoedanigheid 
van rekenplichtige is niet voldoende om 
vast te stellen dat de aldus omschreven 
ambtenaar valt onder toezicht van het 
Rekenhof; voor ieder geval moet, op 
grand van de akte waarbij de ambtenaar 
met de door hem uitgeoefende functies is 
belast, worden onderzocht of de aldus 
omschreven ambtenaar in werkelijkheid 
belast is met de taak, de bevoegdheden 
en de verantwoordelijkheden waardoor 
hij een rekenplichtige is, in de zin van 
art. 116 Gw. (Zaken A.R. nrs. 7115 en 
7324.) 

30 oktober 1986 293 

2. - Postambtenaar Rechtsmacht 
van het Rekenhof - Postambtenaar re
kenplichtige in de zin van art. 316 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 beambten, 
zoals de ambtenaren van de Regie der 
Posterijen die lagere functies uitoefenen 
dan die van ontvanger en van bijzondere 
rekenplichtige, de verplichting heeft wil
len opleggen hun comptabiliteitsverrich
tingen te verantwoorden tegenover de 
Belgische Staat zelf, vertegenwoordigd 
door de minister van Verkeerswezen, 

oak al nemen zij deel aan het behande
len van 's Rijks gelden. (Zaak A.R. nr. 
7321.) 

30 oktober 1986 293 

RUST- EN 
SIOEN 

OVERLEVINGSPEN-

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. Vrijwillig verzeker-
den 

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Werknemer aan 
wie vergoedingen wegens ziekte of inva
liditeit worden uitgekeerd. 

Rust- en overlevingspensioenen zijn 
slechts uitbetaalbaar zo de gerechtigde 
o.a. geen vergoeding geniet wegens ziek
te of invaliditeit. (Art. 25 Pensioenwet 
Werknemers.) 

1 juni 1987 1333 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

2. - Zelfstandigen - Feit of element 
van na de kennisgeving van de adminis
tratieve beslissing - Feit of element aan 
het ool'deel van de rechter onderworpen 
- Rechtsmacht van de rechter. 

De rechter bij wie een beroep aanhan
gig is tegen een administratieve beslis
sing over het recht van een zelfstandige 
op rustpensioen, kan geen kennis nemen 
van een feit of element van na de ken
nisgeving van deze beslissing. (Art. 155, 
§ 1, c, K.B. 22 dec. 1967.) 

16 maart 1987 926 

HOOFDSTUK III 
VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

HOOFDSTUK IV 
GEW AARBORGD INKOMEN VOOR BEJAAR

DEN 
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s 
SAMENHANG 

1. - Strafzaken - Samenvoeging of 
splitsing van gedingen - Vereisten van 
een goede rechtsbedeling - Beoorde
Jingsbevoegdheid van de feitenrechter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze, mits hij het recht van verde
diging in acht neemt, of ter wille van 
een goede rechtsbedeling gedingen moe
ten worden gevoegd of gesplitst. 

21 oktober 1986 229 

2. - Strafzaken - Begrip. 
Voor de vonnisgerechten kan er geen 

samenhang bestaan tussen een strafvor
dering en een rechtsvordering die tot de 
bevoegdheid van de jeugdrechtbank be
hoort. (Artt. 36, 36bis en 48 Jeugdbe
schermingswet.) 

7 april1987 1038 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
Bedrieglijke bankbreuk en overtredin

gen van art. 339 W.LB. - Misdrijven 
vermengd met toepassing van art. 65 Sw. 
- Toepasselijke straf. 

Wanneer de rechter, na de inwerking
treding van art. 105 van de wet van 4 
aug. 1986 houdende opheffing van art. 
100, tweede lid, Sw., zegt dat zowel het 
misdrijf bedrieglijke bankbreuk als de 
overtredingen van art. 339 W.I.B. bewe
zen zijn en, overeenkomstig art. 65 Sw., 
voor die vermengde misdrijven een en
kele straf uitspreekt, met name de bij 
artt. 80 en 489, derde lid, bepaalde, mag 
hij de fiscale geldboete, gesteld op de 
overtredingen van art. 339, niet opleggen. 

19 mei 1987 1274 

SCHIP, SCHEEPVAART 
1. - KB. 30 dec. 1871 houdende regle

ment van politie en scheepvaart op het 
kanaal van Brussel naar de Rupel, art. 3 
- Draagwijdte. 

Art. 3 K.B. van 30 dec. 1871 houdende 
reglement van politie en scheepvaart op 
het kanaal van Brussel naar de Rupel, 
krachtens hetwelk als wanbedrijven in
zake openbare wegen worden vervolgd 

en strafrechtelijk gestraft « alle bescha
digingen aan de bouwwerken, beplantin
gen en aan het toebehoren van het ka
naal >>, heeft enkel betrekking op de 
beschadiging van bouwwerken, beplan
tingen en toebehoren van het kanaal die 
tot het openbaar domein behoren. 

16 oktober 1986 209 

2. - Verdrag van Geneve van 29 april 
1958 inzake de voile zee - Zeeroof -
Vereiste - Persoonlijke doeleinden -
Draagwijdte. 

Door als vereiste te stellen dat de 
daarin vermelde handelingen, om als 
zeeroof te kunnen worden aangemerkt, 
" voor persoonlijke doeleinden , moeten 
zijn gepleegd, bedoelt art. 15.1 van het 
Verdrag van Geneve van 29 april 1958, 
goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971, 
van die aanmerking uit te sluiten, zulke 
handelingen die worden gepleegd met 
politieke doeleinden ten gunste of ten 
nadele van een staat of van een staatsre
gime. 

19 december 1986 539 

3. - Binnenvaart - Ontheffing van 
aansprakelijkheid van de schipper -
Art. 32 van de wet van 5 mei 1936 op de 
rivierbevrachting - Draagwijdte. 

De in art. 32 van de wet van 5 mei 
1936 op de rivierbevrachting ten gunste 
van de schipper bepaalde ontheffing van 
aansprakelijkheid voor de schade aan de 
lading teweeggebracht door een scheep
vaartongeval, is van toepassing niet ai
leen t.a.v. fouten in de eigenlijke naviga
tie, maar ook t.a.v. fouten in het tech
nisch beheer van het schip. 

20 februari 1987 824 

4. - Wet van 8 juli 1976 - Exploitatie
vergunning - Binnenvaartuigen. 

De wet van 8 juli 1976, betreffende de 
vergunning voor de exploitatie van bin
nenvaartuigen en betreffende de finan
ciering van het Instituut voor het Trans
port langs de Binnenwateren, stelt een 
exploitatievergunning verplicht voor ie
der binnenvaartuig dat gewoonlijk en 
met winstoogmerk gebruikt wordt of be
stemd is voor het vervoer of de opslag 
van goederen of het slepen of duwen van 
binnenvaartuigen, ongeacht het doel dat 
met het vervoer of de opslag van goede
ren wordt beoogd; een werkvaartuig dat 
gewoonlijk en met winstoogmerk bouw
materialen en/of werktuigen vervoert of 
sleept, is, in die zin, een binnenvaartuig 
waarvoor een exploitatievergunning ver
eist is. 

12 mei 1987 1198 
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SLAGEN EN VERWONDINGEN, 
DOD EN 

HOOFDSTUK I. - Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en onop
zettelljk doden 

HOOFSTUK II. - Opzettelijk toebren
gen van verwondingen en opzettelijk 
dod en 

HOOFDSTUK I 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DO
DEN 

1. - Wanbedrijf omschreven in art. 
421 Sw. - Toediening van een stof die 
de dood kan veroorzaken of de gezond
heid ernstig kan schaden - Begrip. 

Waar art. 421 Sw. alle opzettelijke han
delingen bestraft waardoor iemand een 
ander hoe dan ook een schadelijke stof 
doet of laat innemen, met als onopzette
lijk gevolg dat het innemen de gezond
heid heeft geschaad, slaat het op alle 
handelingen waarvan de aaneenschake
ling noodzakelijkerwijs tot de strafbare 
« toediening » heeft geleid. 

3 september 1986 16 

2. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden -
Verwondingen of slagen - Begrip. 

Een slag of verwonding in de zin van 
art. 420 Sw. is elk uitwendig of inwendig 
letsel, hoe licht ook, dat van buiten uit 
door een mechanisch of chemisch op de 
lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak 
aan het menselijk lichaam wordt toege
bracht. 

7 oktober 1986 154 

3. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden -
Deelneming aan misdrijven. 

Inzake misdrijven uit onvoorzichtig
heid is strafbare deelneming niet denk
baar. 

15 oktober 1986 200 

4. - Onopzettelijk doden - Genees
heer - Vroedvrouw - Misdrijf begaan 
op een kind tijdens de geboorte. 

Schuldig aan onopzettelijk doden is de 
geneesheer of vroedvrouw die door een 
~~brek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
hJdens de geboorte van een kind, diens 
dood veroorzaakt, hoewel het nog niet 
van de moeder gescheiden is, als die 
dood door hun fout of verzuim is veroor
zaakt. (Artt. 418 en 419 Sw.) 

11 februari 1987 780 

5. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen - Oorzakelijk verband tus
sen het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg en het ongeval. 

De rechter kan de beklaagde wegens 
het onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen slechts dan veroordelen wan
neer hij met zekerheid kan stellen dat 
het ongeval zonder het aan de beklaagde 
ten laste gelegde gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg niet zou zijn gebeurd 
zoals het zich in concreto heeft voorge
daan. (Artt. 418 en 420 Sw.) 

3 april 1987 1012 

HOOFSTUK II 
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN 

6. - Opzettelijk toebrengen van ver
wondingen en opzettelijk doden - Sla
gen of verwondingen - Begrip. 

Een verwonding of een slag in de zin 
van art. 398 Sw. is elk uitwendig of in
wendig letsel, hoe licht ook, dat van bui
ten uit, door een mechanisch of che
misch op de lichaamsgesteltenis inwer
kende oorzaak, aan het menselijk li
chaam wordt toegebracht; een kneuzing 
is dus een verwonding. 

18 februari 1987 803 

7. - Opzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen - Bestanddelen 
van het misdrijf - Opzettelijke daad -
Be grip. 

De artt. 392 en 398 Sw., die handelen 
over het opzettelijk toebrengen van li
chamelijke letsels, zijn van toepassing 
op de opzettelijke gewelddaden, onge
acht de drijfveer ervan en zelfs als de 
dader de erdoor veroorzaakte schade 
niet heeft gewild. 

25 februari 1987 840 

SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

HOOFDSTUK III. - Schepelingen 

HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuut van 
de zelfstandigen 

HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale 
zekerheid 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Sociale-Zeker
heidswet Werknemers, art. 33 - Wette
lijke bewijswaarde van de processen-ver
baal - Voorwaarden. 

De rechter kan niet beslissen dat een 
door de sociale inspectie aan de arbeids
auditeur gedane kennisgeving een wette
lijke bewijswaarde heeft voor het straf
gerecht als hij daarbij niet vastst~lt dat 
die kennisgeving is opgenomen m een 
overeenkomstig art. 33 Sociale-Zeker
heidswet Werknemers ter kennis ge
bracht proces-verbaal en dat het bewijs 
van het tegendeel niet is geleverd. 

10 december 1986 478 

2. - Werknemers - Onderwerping -
Schouwspelartiesten - Art. 3, 2>, KB. 28 
nov. 1969 - Draagwijdte. 

Art. 3, 2°, K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoe
ring van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders houdt geen verrui
ming in van de toepassing van de wet 
van 27 juni 1969, noch derhalve van de 
toepassingssfeer van de wet van 10 april 
1971 tot alle personen die, tegen een 
loon: optreden in de omstandigheden om
schreven in genoemd art. 3, 2°, maar en
kel tot de schouwspelartiesten die het 
opsomt. (Art. 2, § 1, wet 27 juni 1969; art. 
3, 2°, K.B. 28 nov. 1969; art. 1 Arbeidson
gevallenwet.) 

6 april 1987 1021 

3. - Werknemers - Bijdrage - Fooi
en en bedieningsgeld - Verhaal van de 
werkgever op de werknemer. 

Wanneer de werknemer zijn sociale-ze
kerheidsbijdrage op door hem recht
streeks van de klant ontvangen fooien 
en bedieningsgeld niet vooraf aan de 
werkgever heeft betaald, mag deze de 
bijdrage op de werknemer verhalen. 
(Art. 26, eerste lid, Sociale-Zekerheids
wet Werknemers; art. 40, § 2, 2°, K.B. 28 
nov. 1969.) 

18 mei 1987 1256 

4. - Werknemers - Verplichte inhou
dingen op de betalingen gedaan aan een 
aannemer van wie de registratie is ge
schrapt - Vereisten. 

De artt. 299 bis, § 3, tweede lid, W.I.B. 
en 30 bis, § 3, tweede lid, van de wet van 
27 juni 1969 leggen de verplichting op 15 
pet. te storten aan de fiscus en 15 pet. 
aan de· Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid in de vorm van een inhouding op el
ke betaling gedaan aan een aannemer 

van wie de registratie is geschrapt, ook 
als die schrapping te wijten is aan ~et 
faillissement van de aannemer en met 
aan bedrog of nalatigheid. 

11 juni 1987 1391 

HOOFDSTUK II 
MIJNWERKERS 

HOOFDSTUK III 
SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI

GEN 

5. - Zelfstandigen - Toepassingsge
bied - Zelfstandige - Begrip. 

Om als zelfstandige onder het sociaal 
statuut van de zelfstandigen te vallen; 
dient de uitoefening van een zelfstandige 
beroepsbezigheid te worden bewezen; be
last worden uit hoofde van 'inkomsten uit 
zodanige bezigheid levert slechts een 
weerlegbaar vermoeden op van :verke .. 
lijke uitoefening van een zelfstand1ge be
roepsbezigheid. (Art. 3, § 1, . e~rste en 
tweede lid, K.B. nr. 38 van 27 JUh 1967.) 

10 november 1986 335 

6. - Sociaal statuut der zelfstandigen 
- Hoedanigheid van zelfstandige -
Werkend vennoot in een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid. 

Een vennoot in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
die daarin een activiteit uitoefent om het 
kapitaal dat gedeeltelijk het zijne is, te 
doen renderen, is als erketJ.d vennoot 
zelfstandige voor de toepassing van het 
sociaal statuut der zelfstandigen. (Art. 3, 
§ 1, eerste lid, K.B. nr. 38 van 27 juli 
1967.) 

26 januari 1987 660 

7. - Zelfstandigen Bijdragen ~ 
Vrijstelling - Gehuwde vrouwen, ·we
duwen en studenten - Vereisten. 

Het verlenen van de vrijstelling van 
bijdragen, als bepaald ten voordele van 
gehuwde vrouwen, weduwen en studeri" 
ten wier bedrijfsinkomsten een bepaald 
bedrag niet overschrijden, is niet afhart
kelijk van de voorwaarde dat de aan
vraag tot vrijstelling binnen een bepaal
de tijd is ingesteld of geen betrekking 
heeft op reeds betaalde bijdragen. (Art. 
37, § 1, K.B. 19 dec. 1967 houdende alge
meen reglement ter uitvoering van So
ciale-Zekerheidswet Zelfstandigen . 
K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 .) 

9 februari 1987 -765 
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HOOFDSTUK V 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

8. - Solidariteitsbijdrage ingevoerd bij 
de herstelwet van 10 februari 1981 -
Personeel dat geen vastheid van betrek
king heeft - Begrip. 

Ingevolge art. 1, § 6, van de herstelwet 
van 10 februari 1981 tot invoering van 
een solidariteitsbijdrage ten laste van 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de 
openbare sector bezoldigde personen, 
worden, onder de door de wet bedoelde 
categorieen van personen, slechts be
schouwd als geen vastheid van betrek
king hebbende, en vallen derhalve niet 
onder toepassing van de genoemde wet, 
die welke door een in ministerraad over
legd koninklijk besluit worden aangewe
zen. (Art. 1, § 6, herstelwet 10 februari 
1981, uitgelegd bij art. 29, § 1, herstelwet 
31 juli 1984.) 

8 september 1986 31 

9. - Belgisch-Algerijns Algemeen lier
clriig - Inwerkingtreding. 

Krachtens het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969 houdende goedkeuring 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te Brussel 
op 27 februari 1968, heeft dat verdrag 
volkomen uitwerking. 

23 februari 1987 830 

10. Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag - Wederkerigheidsbeginsel -
Draagwijdte. 

In het Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
wordt het beginsel van de wederkerig
heid gehuldigd; nu dat verdrag uitdruk
kelijk melding maakt van de werkloos
heidsverzekering, zonder dienaangaande 
zijn inwerkingtreding van enige bijzon
dere voorwaarde afhankelijk te stellen , 
is het zonder belang dat de bij de Belgi
sche wetgeving aan de werklozen toege
kende rechten ruimer zijn dan die welke 
de Algerijnse wetgeving hun zou toeken
nen, of zelfs dat die Algerijnse wetge
ving niet bestaat. 

23 februad 1987 830 

11. - Algemeen - Uitkering krach
tens een regeling van sociale zekerheid 
- Begrip. 

Een rustpensioen toegekend krachtens 
art. 9, § 2, wetten betreffende het perso
neel in Afrika, gecoordineerd op 21 mei 
1964, is een uitkering krachtens een re
geling van sociale zekerheid, in de zin 
van art. 210 Werkloosheidsbesluit. 

2 maart 1987 875 

12. Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag- Inwerkingtreding. 

Krachtens het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969 houdende goedkeuring 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te Brussel 
op 27 februari 1968, heeft dit verdrag vol
komen uitwerking. 

25 mei 1987 1311 

13. Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag - Wederkerigheidsbeginsel -
Draagwijdte. 

In het Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
wordt het beginsel van de wede'.'kerig
heid gehuldigd; nu dat verdrag mtdruk
kelijk de werkloosheidsverzekering ver
meldt, zonder dienaangaande zijn inwer
kingtreding van enige bijzondere voor
waarde afhankelijk te stellen, is het 
zonder belang dat de bij de Belgische 
wetgeving aan de werklozen toegekende 
rechten ruimer zijn dan die welke de Al
gerijnse wetgeving hun zou toekennen of 
zelfs dat die Algerijnse wetgeving niet 
bestaat. 

25 mei 1987 1311 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

1. - Kansspel - Wanbedrijven om
schreven in art. 305 Sw. en in de wet van 
24 okt. 1902 - Verbeurdverklaring -
Aard. 

In geval van overtreding van art. 305 
Sw. of van de wet van 24 okt. 1902, is de 
verbeurdverklaring van de gelden of za
ken die als inzet bij het spel gevonden 
werden, alsook van de meubelen, werk
tuigen, gereedschappen, toestellen voor 
de dienst van het spel gebruikt of be
stemd, een beveiligingsmaatregel en 
geen straf; die maatregel wordt uitge
sproken zelfs indien de beklaagde wordt 
vrijgesproken of indien de strafvordering 
door verjaring is vervallen. 

23 december 1986 561 
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2. - Decreet van 29 juni 1985 van de 

Waalse Gewestraad - Belasting op de 
agentschappen die weddenschappen op 
de buiten het Waalse Gewest gelopen 
paardenwedrennen aannemen - Be
voegdheid van de nationale of regionale 
wetgever - Prejudicieel geschil. 

Wanneer bij het Hof een voorziening 
is ingesteld die een beslissing noodzake
lijk maakt over de vraag of het decreet 
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewest
raad tot invoering van een belasting op 
de agentschappen die weddenschappen 
voor de buiten het Waalse Gewest gelo-
pen paardenwedrennen aannemen, in 
overeenstemming is met de wetten tot 
hervorming der instellingen van 8 augus-
tus 1980 (art. 6, § 1°, VIII) en 9 augustus 
1980 (art. 13), legt het Hof een prejudi-
cii:He vraag voor aan het Arbitragehof. 
(Art. 15 wet 28 juni 1983.) 

11 juni 1987 1399 

SPOORWEGEN 

N.MB.S.-Algemeen Reglement - Onre
gelmatige bekendmaking - Gevolg. 

Het algemeen reglement van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, dat niet integraal is bekendge
maakt in het Belgisch Staatsblad, is 
geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. 

19 mei 1987 1261 

STEDEBOUW 

HOOFDSTUK I. - Verkaveling 

HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning 

HOOFDSTUK III. - Onteigening 

HOOFDSTUK IV. - Belasting op niet 
bebouwde percelen - Zie : Gemeen
te- en provinciebelastingen 

HOOFDSTUK V. - Straf 

HOOFDSTUK VI. - Herstel; betaling 
meerwaarde 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
VERKAVELING 

HOOFDSTUK II 
BOUWVERGUNNING 

HOOFDSTUK III 
ONTEIGENING 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP NIET BEBOUWDE PERCE

LEN - ZIE : GEMEENTE- EN PROVIN
CIEBELASTINGEN 

HOOFDSTUK V 
STRAF 

HOOFDSTUK VI 
HERSTEL; BETALING MEERW AARDE 

1. - Art. fi5 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw - Vordering van de be
voegde administratieve overheid, b1j we
ge van burgerlijke-partijstelling voor de 
strafrechter, tot herstel van de plaats in 
de vorige staat - Dwangsom - Toepas
selijkheid. 

Wanneer de strafrechter, met toepas
sing van art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw en op vordering, 
bij wege van burgerlijke partijstelling, 
van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepe
nen, beveelt de plaats in de vorige staat 
te herstellen, kan hij daaraan een 
dwangsom verbinden. 

28 april 1987 1135 

2. - Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Begrip. 

Herstel van de plaats in de vorige 
staat, overeenkomstig art. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, is 
een maatregel van burgerlijke aard en 
geen straf. 

9 juni 1987 1365 

3. - Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 65 - Vordering van de 
bevoegde administratieve overheid tot 
herstel van de plaats in de vorige staat 
- Vorm. 

Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor op welke wijze de gemach
tigde ambtenaar of het college van bur
gemeester en schepenen de vordering tot 
herstel van de plaats in de vorige staat 
moet instellen, wanneer het werk zonder 
bouwvergunning is uitgevoerd; het is vol
doende dat een daartoe wettelijk bevoeg-
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de administratieve overheid haar wil dui
delijk te kennen geeft; niets belet dus 
dat de administratieve overheid die vor
dering op rechtsgeldige wijze als burger
lijke partij instelt. 

9juni 1987 1365 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

4. - Lasten van het verleden van het 
Vlaamse Gewest inzake stedebouw en 
ruimtelijke ordening - Vereisten. 

Het Vlaamse Gewest draagt de lasten 
van de sedert 1 januari 1975 inzake de 
stedebouw en de ruimtelijke ordening 
door de Belgische Staat genomen beslis
singen, voor zover die genomen zijn « in
gevolge beraadslagingen '' van het minis
terieel comite voor Vlaamse gewestelijke 
aangelegenheden. (Wet van 5 maart 1984 
betreffende de saldi en de lasten van het 
verleden van de gemeenschappen en de 
gewesten en de nationale sectoren, art. 
1.) 

19 juni 1987 1454 

5. ~ Voorlopig ::telsel van de wet van 
1 mlpustus 1974 - Ont.werp van konink 
lijk besluit betrefiende ruimtelijke orde
ning en stedebouw waarvan de toepas
sing zich beperkt tot het Vlaamse Ge
west - Beraadslaging door het ministe
rieel comite voor Vlaamse gewestelijke 
aangelegenheden. 

Krachtens de artt. 9 en 10 van de wet 
van 1 augustus 1974 tot oprichting van 
gewestelijke instellingen, in voorberei
ding van de toepassing van art. 107qua
ter Gw. en onder het voorlopige stelsel 
van die wet, moest over elk antwerp van 
koninklijk besluit betreffende ruimte
lijke ordening en stedebouw, waarvan de 
toepassing zich beperkte tot het Vlaamse 
Gewest, worden beraadslaagd door het 
ministerieel comite voor Vlaamse gewes
telijke aangelegenheden. 

19 juni 1987 1454 

6. - Vergoedingen - Art. 37 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw -
Door de overheid verschuldigde vergoe
ding wanneer een bouw- of verkavelings
verbod volgend uit een plan dat verbin
dende kracht heeft verkregen, een einde 
maakt aan het gebruik waarvoor het 
goed dient of normaal is bestemd - Be
grip. 

Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw regelt de door de overheid 
verschuldigde schadevergoeding wanneer 
een bouw- of verkavelingsverbod volgend 
uit een plan dat verbindende kracht 

heeft verkregen, een einde maakt aan 
het gebruik waarvoor een goed dient of 
normaal is bestemd; wanneer het bestre
den arrest, zonder op dit punt te worden 
gekritiseerd, oordeelt dat een gewestplan 
en het koninklijk besluit dat dit plan 
goedkeurde, door de onrechtmatige daad 
van de Belgische Staat niet mogen wor
den toegepast maar enkel in feite effect 
sorteren, beslist het Hof dat de genoem
de wetsbepaling er niet aan in de weg 
staat dat dit arrest het recht op schade
vergoeding van de particulier en de om
vang ervan fundeert op art. 1382 B.W. 

19 juni 1987 1454 

STRAF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
- Straf en maatregel - Wettigheid 

HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen 

HOOFDSTUK III. - Geldboete en O/lde
demen 

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. Meerdaadse, een opzet of 

niet. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII. - Verzachtende en 
verzwarende omstandigheden 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF EN 

MAATREGEL - WETTIGHEID 

1. - Strafmaat - Onaantastbare be
oordeling door de feitenrechter. 

De feitenrechter bepaalt, binnen de 
door de wet gestelde perken, op onaan
tastbare wijze de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van de 
bewezen verklaarde misdrijven en tot de 
strafwaardigheid van de beklaagde. 

14 april 1987 1113 
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2. - Strafmaat - Onaantastbare be

oordeling door de feitenrechter. 
De feitenrechter bepaalt, binnen de 

door de wet gestelde perken, op onaan
tastbare wijze de strafmaat. 

19 mei 1987 1264 

HOOFDSTUK II 
VRIJHEIDSSTRAFFEN 

3. - Vrijheidsstraf - Gevangenisstraf 
van een maand - Duur. 

De duur van een gevangenisstraf van 
een maand is dertig dagen. (Art. 25 Sw.) 

15 oktober 1986 202 

4. - Verhandelen van slaapmiddelen 
en verdovende middelen - Wet 24 fe
bruari 1921, art. 2bis, eerste lid - Ge
vangenisstraf van minder dan drie 
maanden - Geen opgave van verzach
tende omstandigheden - Wettigheid. 

Onwettig is de gevangenisstraf van 
minder dan drie maanden die wordt uit
gesproken wegens overtreding van de 
bepalingen, vermeld in art. 2bis, eerste 
lid, van de wet van 24 februari 1921 be
treffende het verhandelen van de gift
stoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica, als de beslissing niet het be
staan van verzachtende omstandigheden 
vaststelt. 

29 oktober 1986 286 

HOOFDSTUK III 
GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

5. - Geldboete - Opdeciemen - Fei
ten gepleegd v66r 8 juli 1981 - Verho
ging van de geldboete. 

Onwettig is de beslissing die de geld
boete.wegens een misdrijf dat v66r 8 juli 
1981 Is gepleegd, met 590 deciemen ver
hoogt. (Artt. 1 en 3 wet van 5 maart 1952 
gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981.) ' 

3 april 1987 1011 

6. - Geldboete - Wettigheid - Opde
ciemen - Wet 2 juli 1981 - Inwerking
treding - Geldboete verhoogd met 590 
deciemen. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de geldboete, waartoe de 
beklaagde is veroordeeld, wegens een 
misdrijf dat hij heeft gepleegd v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 2 juli 
1981, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 8 juli 1981, met 590 decie
men wordt verhoogd. 

19 mei 1987 1264 

HOOFDSTUK IV 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

7. - Wanbedrijf - Vervangende ge
vangenisstraf- Maximum. 

De voor een wanbedrijf uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf mag geen 
drie maanden, dit is negentig dagen, 
overschrijden. (Artt. 25 en 40 Sw.) 

3 april 1987 1011 

HOOFDSTUK V 
ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA

RING, VERVAL STUREN, ENZ.) 

8. - Verbeurdverklaring - Kansspel 
- Wanbedrijven omschreven in art. 305 
Sw. en in de wet van 24 okt. 1902 -
Aard van de verbeurdverklaring. 

In geval van overtreding van art. 305 
Sw. of van de wet van 24 okt. 1902, is de 
verbeurdverklaring van de gelden of za
ken die als inzet bij het spel gevonden 
werden, alsook van de meubelen, werk
tuigen, gereedschappen, toestellen voor 
de dienst van het spel gebruikt of be
stemd, een beveiligingsmaatregel en 
geen straf; die maatregel wordt uitge
sproken zelfs indien de beklaagde wordt 
vrijgesproken of indien de strafvordering 
door verj aring is vervallen. 

23 december 1986 561 

9. - Verval van het recht tot sturen, 
uitgesproken als straf - Bestanddeel 
van de straf en geen afzonderlijke stral' 
- Voorziening van de procureur-gene·· 
raal bij het Hoi van Cassatie - Art. 441 
Sv. - Aangifte tot het verval beperkt -· 
Gevolg. 

Ofschoon de onwettigheid van het als 
straf uitgesproken verval van het recht 
tot sturen de gehele veroordeling aantast 
die is uitgesproken wegens het misdrijf 
waarvoor het verval is uitgesproken, ver
nietigt het Hof, op de door de procureur
generaal, met toepassing van art. 441 Sv. 
ingestelde voorziening, alleen de be
schikking van het aangegeven arrest of 
vonnis waarbij zodanig verval op onwet
tige wijze is uitgesproken, wanneer de 
aangifte tot die onwettigheid beperkt is; 
de vernietiging geschiedt zonder verwij
zing. 

4 maart 1987 889 

HOOFDSTUK VI 
ZW AARSTE STRAF 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP 

Afdeling 1. - Eendaadse. 

10. - Samenloop van misdrijven 
Eendaadse samenloop - Eiser veroor-
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deeid tot een straf wegens overtreding ' 
van het Wegverkeersreglement en alco
holintoxicatie aan het stuur - Conclusie 
waarbij eiser, met opgave van redenen, 
vroeg dat onderscheiden straiten zouden 
worden uitgesproken - Redengeving. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die de beklaagde wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment en wegens alcoholintoxicatie aan 
het stuur tot een enkele straf veroor
deelt, op de enkele grond dat de ten las
te gelegde feiten slechts een strafbare 
gedraging uitmaakten, zonder te ant
woorden op de conclusie waarbij eiser, 
met opgave van redenen, vroeg dat we
gens die telastleggingen onderscheiden 
straffen zouden worden uitgesproken. 

3 februari 1987 731 

11. - Samenloop van misdrijven -
Omkoping van ambtenaren - Art. 247 
J'w. - Verrichten van een onrechtmatige 
handeling, die een misdaad of wanbe
drijf oplevert - Gevolg. 

Als de onrechtmatige handeling be
doeld in art. 247 Sw. betreffende omko
ping van openbare ambtenaren een mis
daad of een wanbedrijf oplevert, is er 
samenloop tussen die misdaad of dat 
wanbedrijf en het in dat art. 247 om
schreven misdrijf, in welk geval dat arti
kel en de wetsbepaling waarbij de mis
daad of het wanbedrijf wordt strafbaar 
gesteld, beide van toepassing zijn en de 
samenlopende misdrijven moeten wor
den gestraft volgens de regels van de 
artt. 60 e.v. Sw. 

4 maart 1987 884 

Mdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of 
niet. 

Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OM

STANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

12. - Allerlei - Wet 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen, 
art. 29- KB. 18 december 1986, art. 58 
- Verplichting om een bedrag van vijf 
frank, vermeerderd met opdeciemen, te 
betalen bij wijze van bijdrage tot de fi
nanciering van het Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Geweld
daden, vanaf 2 maart 1987 uit te spreken 
door de rechter bij iedere veroordeling 
tot een criminele of correctionele hoofd
straf - Aard van die maatregel en ge
volgen. 

De door de rechter bij iedere veroorde
ling tot een criminele of correctionele 
hoofdstraf vanaf 2 maart 1987 bovendien 
uit te spreken verplichting om een be
drag van vijf frank, vermeerderd met op
deciemen, te betalen bij wijze van bijdra
ge tot de financiering van het Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzette
lijke Gewelddaden is geen straf; zij dient 
te worden opgelegd, ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten, en de 
omstandigheid dat, wanneer de verplich
ting voor het eerst in hoger beroep 
wordt opgelegd, de toestand van de be
klaagde feitelijk wordt verzwaard, vormt 
daartoe geen beletsel; die uitspraak hoeft 
niet met eenparige stemmen te worden 
gedaan. (Art. 21lbis Sv.) 

30 juni 1987 1485 

STRAFVORDERING 

1. - Ontvankelijkheid - Politie- en 
correctionele rechtbank - Rechtstreekse 
dagvaarding, door de benadeelde partij, 
van een minderjarige die de valle leeftijd 
van achttien jaar had bereikt ten tijde 
van de feiten. 

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de 
benadeelde een minderjarige, die ten tij
de van de hem ten laste gelegde feiten 
de voile leeftijd van achttien jaar had be
reikt, bij wege van rechtstreekse dag
vaarding voor de bevoegde politie- of cor
rectionele rechtbank te dagen en zich 
zodoende voor die strafgerechten tegen 
die minderjarige burgerlijke partij te 
stellen. (Artt. 145, 182 en 183 Sv.) 

3 maart 1987 881 

2. - Openbaar ministerie - Beoorde
ling van de wenselijkheid van vervol
ging. 

Uit het enkele feit dat het openbaar 
ministerie voor elk geval afzonderlijk 
oordeelt of het wenselijk is vervolging in 
te stellen, valt geen schending van de 
grondwetsregel van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet af te leiden. (Gw., 
art. 6.) 

10 maart 1987 907 

3. - Op gang brengen van de strafvor
dering - Rechtstreekse dagvaarding -
Ontvankelijkheidsvereisten. 

Om zich burgerlijke partij te kunnen 
stellen, en met name om de zaak door 
rechtstreekse dagvaarding bij het straf
gerecht aanhangig te maken, hoeft de 
partij de vordering tot schadeloosstelling 
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niet te detailleren; ze moet echter wel 
aangeven dat zij persoonlijk door het 
misdrijf schade kan hebben geleden. 
(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.) 

7 april 1987 1023 

4. - Burgerlijke partij - Rechtstreek
se dagvaarding - Ontvankelijkheidsver
eisten. 

De burgerlijke-partijstelling, met name 
om de zaak door rechtstreekse dagvaar
ding bij het strafgerecht aanhangig te 
maken, vereist een eigen schade; geen 
enkele wettelijke bepaling verleent aan 
de Orde van Architecten, die geen over
eenkomstig de wet van 31 maart 1898 op
gerichte beroepsvereniging is, het recht 
om bij wege van rechtstreekse dagvaar
ding de strafvordering wegens een mis
drijf dat het belang van haar leden zou 
schaden, op gang te brengen. 

19 mei 1987 1258 

T 

TAALGEBRUIK 

HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet 
15 juni 1935} 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer
legging. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten 
Nietigheden. 
§ 1. Burgerlijke zaken 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II. - Gerechtszaken {bui
ten wet 15 juni 1935) 

HOOFDSTUK III. - Bestuurszaken 

HOOFDSTUK IV. - Sociale betrekkin
gen 

HOOFDSTUK V. - Onderwijs 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

1. - Gerechtszaken - In eerste aan
Jeg - Strafzaken - Weigering om de 
zaak te verwijzen naar een rechtscollege 
met een andere voertaal - Cassatiebe
roep - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een vonnis dat zich ertoe beperkt 
het verzoek tot verwijzing naar een 
rechtscollege van dezelfde rang, met een 
andere voertaal, af te wijzen. (Artt. 416 
Sv., 23 en 24 wet 15 juni 1935.) 

6 mei 1987 1168 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

2. - Gerechtszaken - In hager be
roep - Burgerlijke zaken - Akte van 
hager beroep - Akte in twee talen ge
steld. 

De akte van hoger beroep moet, op 
straffe van nietigheid, in de taal van de 
rechtspleging worden gesteld, zodat nie
tig is de akte van hoger beroep die ten 
dele in het Nederlands en ten dele in het 
Frans is gesteld. (Artt. 24 en 40, eerste 
lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

4 juni 1987 1351 

§ 2. Strafzaken. 

3. - Strafzaken - Samenstelling van 
het Hof van beroep te Luik, rechtspre
kend in het Duits - Kennis van het 
Duits van de magistraten waaruit het 
hof van beroep is samengesteld - Vast
stelling. 

W anneer de eiser tot staving van een 
middel tegen een arrest van het Hof van 
Beroep te Luik, rechtsprekend in het 
Duits, beweert dat twee raadsheren op 
drie de taal van de procedure niet ken
den en die bewering geen steun vindt in 
de bestreden beslissing of in de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
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stelt het Hof vast dat het middel feite
lijke grondslag mist. 

17 september 1986 72 

4. - Gerechtszaken Strafzaken -
Hoi van assisen - In het Nederlands ge
stelde stukken - Voeging van een Fran
se vertaling bij het dossier - Voorwaar
den. 

Een Franse vertaling van in het Ne
derlands gestelde stukken hoeft alleen 
dan bij een bij het hof van assisen voor
gelegd dossier te worden gevoegd als de 
beschuldigde, die enkel Frans verstaat, 
daarom verzocht heeft overeenkomstig 
artikel 22 Taalwet Gerechtszaken. 

1 april 1987 1003 

5, - Strafzaken - Akte van hager be
roep. 

Terwijl de beklaagde in strafzaken 
zijn verklaring van hager beroep mag 
doen in de taal van zijn keuze, moet de 
ambtenaar die deze verklaring ontvangt, 
daarvan, op straffe van nietigheid, akte 
opmaken in de taal van de beroepen be
slissing, met dien verstande dat hij in de 
akte de verklarjng zelf weergeeft in de 
t11al waarin deze is geschied. (Artt. 24, 31 
en 40 wet 15 juni 1935.) 

22 mei 1987 1299 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

6. - Gerechtszaken - Dienstplicht -
Cassatieberoep - Beslissing van de Ho
ge Militieraad. 

Niet ontvankelijk is het in het Frans 
gestelde cassatieberoep tegen een in het 
Nederlands gewezen beslissing van de 
Hoge Militieraad. (Artt. 27 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

13 april 1987 1106 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer
legging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten 
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JU

NI 1935) 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

7. - Sociale betrekkingen - Bedrijf 
met exploitatiezetel in het Franse taalge
bied - In het Nederlandse taalgebied te
werkgestelde werknemer - Te gebrui
ken taal. 

De arbeidsovereenkomst door een 
prive-nijverheids-, handels- of financiebe
drijf waarvan de exploitatiezetel in het 
Franse taalgebied is gevestigd, met een 
in het Nederlandse taalgebied tewerkge
stelde werknemer, evenals de door het 
bedrijf aan de werknemer gezonden ont
slagbrief moeten in het Frans gesteld 
zijn. (Art. 52, § 1, Taalwet Bestuursza
ken.) 

29 september 1986 125 

8. - Sociale betrekkingen Bedrijf 
met exploitatiezetel in het Franse taalge
bied - In het Nederlandse taalgebied te
werkgestelde werknemer - Te gebrui
ken taal. 

De ontslagbrief waardoor een prive 
nijverheids-, handels- of financiebedrijf 
waarvan de exploitatiezetel in het Fran
se taalgebied is gevestigd, een einde 
maakt aan de arbeidsovereenkomst van 
een in het Nederlandse taalgebied te
werkgestelde werknemer, moet in het 
Frans gesteld zijn. (Art. 52, § 1, Taalwet 
Bestuurszaken.) (Zaak A.R. nr. 4719.) 

27 oktober 1986 272 

9. - Sociale betrekkingen - Neder
lands Taaldecreet - Toepassingsgebied 
- Personen in het Nederlandse taalge
bied tewerkgesteld - Bedrijf in Brussel
Hoofdstad gevestigd. 

Onwettig is de beslissing dat een in 
het Frans gestelde overeenkomst die is 
aangegaan tussen een werkgever met ex
ploitatiezetel in Brussel-Hoofdstad en 
een in het Nederlandse taalgebied te
werkgestelde werknemers nietig is, met 
toepassing van de artt. 1 en 10 Neder
landse Taaldecreet. (Zaak A.R. nr. 4868.) 

27 oktober 1986 272 

HOOFDSTUK V 
ONDERWIJS 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 
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TELEGRAAF EN TELEFOON 
1. - Betrekkingen tussen eigenaar 

van de weg en Regie van Telegrafie en 
Telefonie. 

Uit het samenlezen van de artt. 2, 6, 8 
en 12 van de wet van 13 oktober 1930 tot 
samenordening der verschillende wetsbe
palingen op de telegrafie en de telefonie 
met draad blijkt dat de wetgever heeft in 
acht genomen dat het openbaar nut van 
de wegen dat van de Regie overstijgt. 

26 juni 1987 1482 

2. - Wet 13 oktober 1930, artikel 10, 
eerste en tweede lid - Draagwijdte. 

In art. 10, eerste en tweede lid, van de 
wet van 13 oktober 1930 tot samenorde
ning der verschillende wetsbepalingen 
op de telegrafie en de telefonie met 
draad worden met de termen « andere 
werken van openbaar nut dan water-, 
gas- en elektriciteitsleidingen » niet de 
wegenwerken zelf bedoeld. 

26 juni 1987 1482 

TERUGVORDERING 

Roerende goederen - Bew1j'smiddel 
De erfgenaam die teruggave vordert 

van roerende goederen, die volgens hem 
tot de nalatenschap van zijn rechtsvoor
ganger behoren en die zich in handen 
bevinden van een medeerfgenaam die de 
eigenaar ervan beweert te zijn, kan het 
bewijs van het recht van eigendom op 
die goederen leveren door alle middelen 
rechtens, wanneer de medeerfgenaam, 
houder van die goederen, zich niet op 
een ondubbelzinnig bezit kan beroepen. 

4 december 1986 448 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld - Geen vordering tot terugbeta
ling. 

De omstandigheid dat de verzekerings
instelling geneeskundige verstrekkingen 
heeft betaald, zonder de verjaring uit 
art. 106, § 1, 3°, Z.I.V.-wet tegen te wer
pen, doet geen recht op terugbetaling 
ontstaan, nu de eis tot terugbetaling in 
dat geval niet gegrond is op het niet-be
staan van de schuld noch op de afwezig
heid van een oorzaak van die schuld. 
(Artt. 1235, 1376, 2214 B.W.) 

22 september 1986 88 

u 
UITLEVERING 

1. - Onregelmatigheden, begaan in de 
akten van een buitenlandse regering of 
gerecht, betreffende een uitleveringspro
cedure - Bevoegdheid van de Belgische 
gerechten. 

De hoven en rechtbanken zijn bij de 
uitspraak over de voorlopige hechtenis 
niet bevoegd om onregelmatigheden na 
te gaan, die door een buitenlandse rege
ring of rechterlijke macht begaan zijn in 
de akten betreffende een aan de Belgi
sche regering toegestane uitlevering. 

5 november 1986 318 

2. Benelux-Uitleveringsverdrag, 
art. 20 - Overdracht van in beslag gena
men voorwerpen - Beslissing van de 
raadkamer en van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Aard. 

Wanneer de raadkamer en, in hoger 
beroep, de kamer van inbeschuldiging
stelling overeenkomstig artikel 20 van 
het Benelux-Uitleveringsverdrag van 27 
juni 1962 beslissen over de overdracht 
van in beslag genomen voorwerpen, tre
den zij niet op als vonnisgerecht maar 
als onderzoeksgerecht. 

10 februari 1987 769 

3. - Uitleveringswet 15 maart 1874 -
Vreemdelingen - Begrip. 

Vreemdelingen, in de zin van artt. 1 en 
3 Uitleveringswet, zijn al diegenen die 
niet de Belgische nationaliteit bezitten. 

30 juni 1987 1486 

4. - Staatlozen. 
Geen enkele bepaling van het Belgisch 

uitleveringsrecht, daaronder begrepen de 
voor Belgie uitwerking hebbende inter
nationaalrechtelijke regels, verzet zich 
tegen de uitlevering van staatlozen. 

30 juni 1987 1486 

5. - Voorlopige aanhouding - Uit
voerbaar verklaard buitenlands aanhou
dingsbevel - Cassatieberoep tegen het 
arrest dat een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling afwijst - Voorziening 
zonder reden van bestaan. 

Wanneer het bevel tot aanhouding, 
door de buitenlandse gerechtelijke over
heid verleend tegen een voorlopige aan
gehouden vreemdeling om wiens uitle
vering is verzocht, uitvoerbaar verklaard 
is en aan die vreemdeling betekend is, 
heeft het cassatieberoep tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel-
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ling waarbij de afvvijzing van diens ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling 
wordt bevestigd, geen reden van bestaan 
meer. (Artt. 3 en 5 wet 15 maart 1874.) 

13 augustus 1987 1495 

UITVOERENDE MACHT 
1. - Cassatieberoep van de Belgische 

Staat- Burgerlijke zaken - Beraadsla
ging van de ministerraad of beslissing 
van de regering door geen grondwette
Jijke, wettelijke of reglementaire bepa
ling voorgeschreven. 

Geen grondwettelijke, wettelijke of re
glementaire bepaling schrijft voor dat 
aan sommige cassatieberoepen een be
raadslaging van de ministerraad zal 
voorafgaan of dat omtrent het cassatie
beroep zal worden beslist door de rege
ring. 

10 april 1987 1043 

2. - Regel dat voor de geldigheid van 
regeringshandelingen een voorafgaand 
overleg in de ministerraad vereist zou 
zijn - Geen staatsrechtelijk rechtsbe
ginsel. 

Er bestaat geen algemeen staatsrech
telijk rechtsbeginsel luidens hetwelk 
voor de geldigheid van regeringshande
lingen een voorafgaand overleg in de mi
nisterraad zou zijn vereist. 

10 april 1987 1043 

3. - Gebruik om over zaken die een 
zeker belang vertonen in de minister
raad te beraadslagen en te besluiten -
Ontstentenis van een dergelijke beraad
slaging - Gevolgen. 

Zo er al enig gebruik bestaat om over 
zaken die een zeker belang vertonen in 
de ministerraad te beraadslagen en te 
besluiten, toch tast de ontstentenis van 
een dergelijke beraadslaging de rechts
geldigheid van een in zodanige materie 
door een minister verrichte handeling op 
zichzelf niet aan. 

10 april 1987 1043 

4. - Cassatieberoep van de Belgische 
Staat tegen een arrest van de Raad van 
State dat het koninklijk besluit tot be
noeming van een burgemeester vernie
tigt - Bevoegdheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Het onderwerp van een geschil dat op 
de benoeming van een burgemeester be
trekking heeft, behoort tot de bevoegd
heid van de minister van Binnenlandse 
Zaken, zodat deze de hoedanigheid heeft 

om namens de Belgische Staat cassatie
beroep in te stellen tegen een arrest van 
de Raad van State dat het koninklijk be
sluit tot benoeming van een burgeme!lS
ter vernietigt. 

10 april 1987 1043 

v 
VALSHEID EN GEBRUIK VAN 

VALSE STUKKEN 

1. - Valsheid - Art. 204 Sw. - Vals 
getuigschrift van ziekte, door een ge
ineesheer afgegeven - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 204 Sw. is 
[het voldoende dat door het vals ge
tuigschrift van ziekte, door een genees
heer afgegeven, afbreuk kan worden ge
daan aan een wettelijke verplichting 
ingesteld om een openbaar belang te be
schermen. 

5 mei 1987 1160 

2. - Valsheid - Art. 204 Sw. - Vals 
getuigschrift van ziekte, door een ge
rneesheer afgegeven - Begrip. 

Wanneer voor een leerling, al is hij 

l
·niet schoolplichtig, het regelmatig volgen 
van de lessen een wettelijke verplichting 

~
·s voor het verkrijgen van het diploma, 
s het vals getuigschrift van ziekte, door 
en geneesheer aan die leerling afgege
en om schoolverzuim te rechtvaardigen, 

een vals getuigschrift in de zin van art. 
204 Sw. 

5 mei 1987 1160 

3. - Gebruik van valse stukken - Be
,grip. 
· Geen gebruik van een vals stuk in de 
zin van art. 197 Sw. is het feit dat hij die 
onder meer wordt vervolgd wegens vals
heid in geschrifte, voor de rechter die te
lastlegging betwist onder aanvoering dat 
de inhoud van het vals stuk overeen
stemt met de werkelijkheid die het 
moest vaststellen. 

16 juni 1987 1425 

VENNOOTSCHAP 

iHOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke 
regels 

IHOOFDSTUK II. - Onder firma 
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HOOFDSTUK III. - Naamloze 

HOOFDSTUK IV. - Met beperkte aan-
sprakelijkheid 

HOOFDSTUK V. - Commanditaire 

HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve 

HOOFDSTUK VII. - Landbouwvennoot-
schap 

HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen 
naar buitenlands recht 

HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zon
der rechtspersoonlijkheid 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 

HOOFDSTUK II 
ONDER FIRMA 

HOOFDSTUK III 
NAAMLOZE 

1. Naamloze vennootschap 
Rechtspersoonlijkheid en vermogen on
derscheiden van de persoon en van het 
vermogen van de vennoten. 

Een naamloze vennootschap heeft een 
rechtspersoonlijkheid en een vermogen 
onderscheiden van de persoon en van 
het vermogen van de vennoten. 

27 april 1987 1132 

2. Handelsvennootschappen 
Naamloze vennootschap - Kapitaalver
mindering - Rechten van de aandeel
houders - Opschortende voorwaarde -
Verzet van de schuldeisers - Gevolg. 

Uit art. 72 Vennootschappenwet volgt 
dat, wanneer de algemene vergadering 
van een naamloze vennootschap op gel
dige wijze tot kapitaalvermindering 
heeft beslist, de aandeelhouders welis
waar schuldeisers worden van de som 
die aan de terugbetaling zal worden be
steed, maar hun recht afhankelijk is van 
de opschortende voorwaarde dat geen 
enkele schuldeiser zich tegen de terugbe
taling verzet binnen de bij het derde lid 
van artikel 72 bepaalde termijn van zes 
maanden. 

22 mei 1987 1300 

HOOFDSTUK IV 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK V 
COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 
COOPERATIEVE 

HOOFDSTUK VII 
LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK VIII 
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 

RECHT 

HOOFDSTUK IX 
VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPER

SOONLIJKHEID 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

VERBINTENIS 

Niet-uitvoering - Schadevergoeding 
- Opzet - Grove lout. 

De schuldenaar is niet gehouden tot 
vergoeding van de niet te voorziene 
schade met toepassing van art. 1150 
B.W., wanneer het niet-uitvoeren van de 
verbintenis niet door zijn opzet, maar ai
leen door zijn grove fout is veroorzaakt. 

18 mei 1987 1250 

VERHAAL OP DE RECHTER 

1. - Bedrog of Jist - Begrip. 
Bedrog of list in de zin van art. 1140, 

1°, Gerechtelijk Wetboek veronderstelt 
dat de dader zijn toevlucht neemt tot 
kunstgrepen of listen ofwel om het ge
recht te misleiden, ofwel om een partij 
te bevoordelen of te benadelen, ofwel om 
een persoonlijk belang te dienen. 

25 juni 1987 1477 

2. - Verzoekschrift - Termijn -
Aanvang. 

Het verhaal op de rechter wordt uitge
oefend binnen dertig dagen te rekenen 
van het feit dat tot dat verhaal aanlei
ding heeft gegeven en, in geval van b~~ 
drog of list, van de dag waarop de partlJ 
daarvan kennis heeft gekregen. W anneer 
het verhaal gegrond is op bedrog of list 
waaraan de rechter zich bij de berech
ting van een zaak schuldig zou hebben 
gemaakt, hoeft de beslissing niet in 
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kracht van gewijsde gegaan te zijn opdat 
die termijn zou iflgaan. (Artt. 1140 en 
1142 Ger.W.) 

25 juni 1987 1477 

3. - Bedrog of list bij de berechting 
van de zaak - Verzoekschrift - Ter
mijn - Aanvang. 

Het verhaal op de rechter wordt uitge
oefend binnen dertig dagen te rekenen 
van het feit dat tot dat verhaal aanlei
ding heeft gegeven en, in geval van be
drag of list, van de dag waarop de partij 
daarvan kennis heeft gekregen. W anneer 
het verhaal gegrond is op bedrog of list 
waaraan de rechter zich bij de berech
ting van een zaak schuldig zou hebben 
gemaakt, hoeft de beslissing niet in 
kracht van gewijsde gegaan te zijn opdat 
die termijn zou ingaan. (Artt. 1140 en 
1142 Ger.W.) 

25 juni 1987 1477 

4. - Vergoeding toegekend aan de ma
gistraat op wie verhaal genomen is -
Raming. 

Wanneer het verhaal op de rechter 
niet toelaatbaar of ongegrond wordt ver
klaard, laat het Hof van Cassatie zich bij 
de raming van de schadevergoeding 
waartoe het eiser veroordeelt jegens de 
magistraat op wie verhaal genomen is, 
onder meer leiden door de omstandighe
den van de zaak en de ernst van de aan
tijgingen. (Art. 1146 Ger.W.) 

25 juni 1987 1477 

VERJARING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerl~jke zaken 
Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Mdeling 2. - Schorsing. 
Mdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Mdeling 2. - Schorsing. 
Mdeling 3. - Stuiting. 
Mdeling 5. - Verjaring van de straf. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verldezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

1. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Art. 106 ZI. V.-wet - Draagwijd
te. 

Art. 106 Z.I.V.-wet voert een verja
ringsstelsel in waarop, behoudens uit
drukkelijke afwijking, de gemeenrechte
lijke bepalingen toepasselijk zijn. 

22 september 1986 88 

2. - Burgerlijke zaken - Bevrijdende 
verjaring - Begrip. 

De bevrijdende verjaring, die een mid
del is om zich van een verplichting te be
vrijden, heeft geen invloed op het be
staan van de schuld, maar wel en enkel 
op de invorderbaarheid ervan. (Art. 2219 
B.W.) 

22 september 1986 88 

3. - Burgerlijke zaken Vrijwillige 
betaling van een verjaarde schuld -
Geen grand voor terugbetaling. 

De omstandigheid dat de verzekerings
instelling geneeskundige verstrekkingen 
heeft betaald, zonder de verjaring uit 
art. 106, § 1, 3°, Z.I.V.-wet tegen te wer
pen, doet geen recht op terugbetaling 
ontstaan, nu de eis tot terugbetaling in 
dat geval niet gegrond is op het niet-be
staan van de schuld noch op de afwezig
heid van een oorzaak van die schuld. 
(Artt. 1235, 1376, 2214 B.W.) 

22 september 1986 88 

4. - Burgerlijke zaken Afstand 
door de schuldenaar van een reeds ver
kregen verjaring - Art. 2220 B. W. - At
stand van de reeds verlopen tijd van een 
lopende verjaring - Geldigheid. 

Art. 2220 B.W. dat, in privaatrechte
lijke zaken, de schuldenaar toestaat af
stand te doen van een verkregen verja
ring, staat hem eveneens toe afstand te 
doen van de reeds verlopen tijd van een 
lopende verjaring. 

23 oktober 1986 268 

5. - Burgerlijke zaken Vordering 
tot betaling van vakantiegeld- Aanhou
dend niet betalen - Voortgezet misdriji 

Wanneer de rechter oordeelt dat het 
aanhoudend niet betalen van vakantie
geld, wegens eenheid van opzet, een 
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voortgezet misdrijf is, gaat de verjarings
termijn van de vordering tot betaling ge
grond op het misdrijf pas in na het laat
ste feit. (Artt. 26 wet 17 april 1878 en 54, 
2°, Vakantiewet.) 

27 oktober 1986 276 

6. - Burgerlijke zaken - Pacht -
Vervreemding van het verpachte goed en 
recht van voorkoop van de pachter -
Vordering tot naasting en indeplaatss~el
ling en vordering tot schadeloosstellmg 
- Verjaringstermijn - Aanvangspunt 
van de termijn. 

Ingevolge art. 51, vierde lid, Pachtw~t 
verjaren, bij verkoop uit de hand, de m 
die bepaling aangewezen vordering tot 
naasting en indeplaatsstelling en de vor
dering tot schadeloosstelling door ver
loop van drie maanden te rekenen van 
de datum van de kennisgeving van de 
verkoop aan de pachter, indien een der
gelijke kennisgeving heeft plaatsgehad; 
met die kennisgeving wordt bedoeld de 
in art. 48, § 1, vijfde lid, van dezelfde wet 
bepaalde kennisgeving, waardoor de 
pachter kan weten dat een verkoop is ge
beurd, de voorwaarden ervan kan na
gaan en de rechten die art. 51 hem 
toekent, kan uitoefenen. 

20 november 1986 387 

7. - Burgerlijke zaken Termijnen 
- Rechtsvordering van hotelhouders, ta
felhouders en kooplieden - Begrip. 

De rechtsvordering tot betaling van 
consumpties, ingesteld door een vereni
ging zonder winstoogmerk die als werke
lijk doel de bevordering van een sport 
heeft en waarvoor de leveringen aan 
haar !eden van ondergeschikt belang 
zijn, verjaart niet door het verstrijken 
van de korte termijnen die krachtens de 
artt. 2271 en 2272 B.W. voor de hotelhou
ders, tafelhouders en kooplieden gelden. 

12 februari 1987 789 
Afdeling 2. - Schorsing. 

Afdeling 3. - Stuiting. 

8. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Dagvaarding - Gevolgen voor de bij de 
dagvaarding ingeleide vordering alsmede 
voor de vorderingen die virtueel daarin 
zijn begrepen. 

De dagvaarding stuit de verjaring voor 
de vordering die zij inleidt en voor de 
vorderingen die virtueel daarin zijn be
grepen. 

29 december 1986 568 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN ) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

9. - Strafzaken - Strafvordering -
Bezoldigd personenvervoer - Besluitwet 
30 dec. 1946, art. 30 - Termijn. 

Voor de overtredingen van K.B. 15 
maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de technische eisen waaraan de 
auto's en hun aanhangwagens moeten 
voldoen die overeenkomstig art. 81 van 
dat besiuit gestraft worden met de bij 
art. 30 Besluitwet van 30 december 1946 
bepaalde straffen, bedraagt d~ verj~
ringstermijn van de strafvordermg dne 
jaar. 

18 november 1986 377 

10. - Strafzaken - Strafvordering -
Misdrijf inzake wegverkeer - Termijn. 

De strafvordering voortvloeiend uit 
een overtreding van de Wegverkeerswet 
of van het Wegverkeersreglement ver
jaart, bij ontstentenis van een grond tot 
schorsing van de verjaring, door verloop 
van een jaar vanaf de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging verricht bin
nen een jaar na de dag waarop het mis
drijf is gepleegd. (Art. 21 wet van 17 
april 1878; art. 68 Wegverkeerswet.) 

23 december 1986 551 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Namaking van bankbiljetten - Aanvang 
van de verjaringstermijn. 

Het misdrijf << namaking van bankbil
jetten >>, bedoeld in art. 173 Sw., duurt 
voort zolang het door de vervalser beoog
de doel niet geheel is bereikt of zolang 
de namaking, behoudens verzet van zijn 
kant, het nuttig gevolg heeft dat hij er
van verwachtte, zodat de verjaring van 
de strafvordering pas begint te lopen 
vanaf de laatste uitgifte van een nage
maakt bankbiljet. 

30 december 1986 573 

12. - Strafzaken - Strafvordering -
Overtreding van KB. 15 sept. 1976, art. 
27, 1° - Vervoer van personen onder 
meer per tram - Verzuim van de be
stuurder zich te gedragen naar de ver
keerslichten - Verjaringstermijn. 

De strafvordering wegens een overtre
ding van art. 27, 1°, K.B. 15 sept. 1976 
houdende reglement op de politie van 
personenvervoer per tram, pre-metro, 
metro, autobus en autocar, dat bepaalt 
dat, wanneer een spoorvoertuig de rij
baan gebruikt, de bestuurder zich dient te 
gedragen naar het algemeen reglement 
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op de politie van het wegverkeer wat de 
verkeerslichten betreft, verjaart noodza
kelijkerwijs wanneer, bij ontstentenis 
van enige grond tot schorsing van de 
verjaring, twee jaar verlopen zijn sedert 
de feiten. (Art. 41 K.B. 15 sept. 1976; artt. 
29 den 68 Wegverkeerswet.) 

25 maart 1987 988 

13. - Strafzaken - Termijn Over-
treding bestaande in het .aanplanten van 
bomen op minder dan vijf meter van de 
buitenboord van polderlopen - Aflopend 
misdrijf. 

Boomaanplanting op minder dan vijf 
meter van de buitenboord van polderlo
pen is een aflopend misdrijf. (Art. 22 wet 
3 juni 1957 betreffende de polders; art. 1 
reglement 19 april 1966, goedgekeurd bij 
K.B. 30 nov. 1967.) 

7 april 1987 1034 

14. - Strafzaken - Termijn verlengd 
bij een nieuwe wet - Onmiddellijke toe
passing op de nag niet verjaarde straf
vordering. 

De wet tot verlenging van de verja
ringstermijn van de strafvordering is 
van toepassing op de strafvordering die 
v66r de dag van inwerkingtreding is ont
staan en op die dag nog niet verjaard is. 

3 juni 1987 1343 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling - Misdrijf gepleegd tussen 
twee bepaalde data, zonder nadere bepa
Jing van tijd - Onmogelijkheid voor het 
Hoi om na te gaan of de strafvordering 
al dan niet was verjaard. 

W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens feiten ge
pleegd tussen een bepaalde datum en 
een andere, zonder nadere bepaling, en 
het Hof aan de hand van de processtuk
ken waarop het vermag acht te slaan, 
niet kan nagaan of de strafvordering al 
dan niet verjaard was, vernietigt het de 
veroordeling met verwijzing. (Art. 97, 
Gw.; artt. 21, 22, 23 wet van 17 april 
1878.) 

9 juni 1987 1357 

16. - Strafzaken Termijnen -
Strafvordering - Veroordelende beslis
sing - Misdrijf gepleegd tussen twee 
tijdstippen zonder nadere bepaling van 
tijd - Onmogelijkheid voor het Hoi na 
te gaan of de strafvordering al dan niet 
verjaard was. 

W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens feiten ge
pleegd tussen twee bepaalde tijdstippen, 
zonder nadere bepaling van tijd, en het 
Hof aan de hand van de processtukken 

waarop het acht vermag te slaan, niet 
kan nagaan of de strafvordering al dan 
niet verjaard was, vernietigt het Hof de 
veroordeling met verwijzing. (Art. 97 
Gw.; artt. 21, 22 en 23 wet 17 april 1878.) 

17 juni 1987 1437 

17. - Strafzaken - Termijnen -
Strafvordering - Verscheidene feiten -
Feiten die de uitvoering zijn van een en 
hetzelfde strafbaar opzet - Aanvang 
van de verjaringstermijn. 

Wanneer de rechter een beklaagde tot 
een enkele correctionele straf veroor
deelt wegens verscheidene feiten die 
naar zijn oordeel voortvloeien uit een en
kele opzet, en uit de data van de bewe
zen verklaarde feiten blijkt dat die feiten 
zonder onderbreking van meer dan drie 
jaar op elkaar volgen, gaat de verjarings
termijn van de strafvordering pas na het 
laatste feit in. 

17 juni 1987 1437 

Afdeling 2. - Schorsing. 

18. - Strafzaken - Schorsing - Bur
gerlijke rechtsvordering - Rechtsvorde
ring tijdig ingesteld. 

Wanneer de burgerlijke partij tijdig 
een voorschot heeft gevraagd, is de late
re wijziging of uitbreiding van haar vor
dering geen nieuwe vordering als ze 
reeds impliciet in de oorspronkelijke vor
dering besloten lag; de verjaring loopt 
niet totdat door een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing het geding is 
beiHndigd. (Art. 28 wet 17 april 1878.) 

7 april 1987 1028 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing - Voorziening in cassatie -
Gevolg t.a. v. de verjaring. 

Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing waar
bij definitief en op tegenspraak op de 
strafvordering uitspraak is gedaan, is de 
verjaring van die vordering geschorst 
vanaf die uitspraak totdat het cassatiear
rest wordt uitgesproken. (Art. 24 wet 17 
april 1878.) 

5 mei 1987 1163 

Afdeling 3. - Stuiting. 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Toezending door een politiecommissaris, 
aan het parket van de procureur des Ko
nings, van de akte houdende betekening 
van de dagvaarding - Stuiting van de 
verjaring. 

De verjaring van de strafvordering 
wordt gestuit door de toezending, door 
een politiecommissaris aan het parket 
van de procureur des Konings, van de 
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akte waarin de betekening van de dag
vaarding aan de beklaagde wordt vastge
steld. 

8 oktober 1986 158 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Begrip. 

W anneer de beslissing op de strafvor
dering op verzet wordt gewezen, vormt 
de bij verstek gewezen beslissing een 
daad van onderzoek die de verj aring van 
de strafvordering stuit. (Art. 22 wet van 
17 april 1878.) 

18 november 1986 377 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Daad van onderzoek waardoor de verja
ring wordt gestuit oak t.a. v. de medever
dachten - Begrip. 

Een daad van onderzoek t.a.v. een van 
de verdachten stuit de verjaring van de 
strafvordering t.a.v. de andere verdach
ten, ook al worden die eerst later als ver
dachte in de zaak betrokken, wanneer 
het gaat om hetzelfde feit of om feiten 
die onderling nauw verbonden zijn door 
intrinsieke samenhang; die daad heeft 
haar verjaringstuitende uitwerking t.a.v. 
al wie in de uit het misdrijf ontstane 
strafvordering betrokken is, welke ook 
de door die stuitingsdaad bedoelde perso
nen mogen zijn; een daad van onderzoek 
die op geen van de verdachten betrek
king heeft maar derden betreft die ten 
tijde van de daad nog niet in het onder
zoek betrokken ;~:ijn, brengt geen stuiting 
van de verjaring van de strafvordering 
teweeg t.a.v. die verdachten. 

16 december 1986 512 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Verjaringstuitende daad - Nieuwe ter
mijn - Aanvang. 

De dag waarop de daad van stuiting 
van de verjaring van de strafvordering 
heeft plaatsgehad, is begrepen in de 
nieuwe verjaringstermijn die vanaf die 
dag is beginnen te !open. (Art. 23 wet 17 
april 1878.) 

19 december 1986 534 

24. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Verjaring van de 
strafvordering - Gevolg voor de tijdig 
ingestelde civielrechtelijke vordering -
Vereiste. 

De verjaring van de strafvordering en 
de daaruit voortvloeiende vernietiging 
hebben geen gevolg t.a.v. de civielrechte
lijke vordering die v66r de verjaring van 
de strafvordering is ingesteld. (Art. 26 
wet 17 april 1878.) 

19 december 1986 534 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Begrip. 

De verjaring van de strafvordering 
wordt gestuit door de regelmatige uitvoe
ring, in Nederland, van een rogatoire 
commissie van een Belgische onder
zoeksrechter. (Art. 22 wet van 17 april 
1878; artt. 23 en 24 Benelux-Uitleverings
verdrag, goedgekeurd bij wet van 1 juni 
1964.) 

23 december 1986 548 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Verzoek van het openbaar ministerie tot 
het verkrijgen van een uittreksel uit het 
strafregister - Verjaring - Stuiting. 

Een daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit, is het verzoek van het openbaar 
ministerie om een uittreksel uit het 
strafregister van de beklaagde te verkrij
gen. (Art. 22 wet van 17 april 1878.) 

23 december 1986 551 

27. - Strafzaken - Strafvordering
Stuiting van de verjaring - Bevoegd
heid van het Hoi. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om te 
toetsen of er onder de regelmatig overge
legde procedurestukken stukken zijn 
waaruit blijkt dat de verjaring van de 
strafvordering is gestuit. 

23 december 1986 551 

28. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vezjaring van de 
strafvordering - Gevolg t.a. v. de burger
Jijke rechtsvordering. 

Verval van de strafvordering door ver
jaring en de daaruit voortvloeiende ver
nietiging hebben geen invloed op de bur
gerlijke rechtsvordering die v66r de ver
jaring van de strafvordering is ingesteld. 
(Art. 26 wet van 17 april 1878.) 

23 december 1986 551 

29. - Strafzaken - Verscheidene lei
ten samen behandeld of berecht- Daad 
van onderzoek of van vervolging i. v.m. 
een van die feiten - Stuiting - Ge
volg - Vereiste. 

De gevolgen van de daden die de ver
jaring van de strafvordering betreffende 
een misdrijf stuiten, strekken zich niet 
enkel uit tot de andere misdrijven die 
met het eerste misdrijf de uitvoering zijn 
van een zelfde opzet en daarmee dus 
slechts een enkel misdrijf opleveren, 
maar ook tot alle samen behandelde of 
berechte misdrijven die door intrinsieke 
samenhang nauw met elkaar verbonden 
zijn. 

26 mei 1987 1318 
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30.- Strafzaken - Stuiting- Daad I VERLATING VAN FAMILIE 
van onderzoek - Verzoek tot afgifte van 
uittreksel centraal strafregister. 

Een verjaringstuitende daad van on
derzoek is het door de procureur des Ko
nings gedag- en genaamtekend en tot de 
directeur van het Centraal Strafregister 
gerichte verzoek tot afgifte van een uit
treksel uit het strafregister van de be
klaagde. 

26 mei 1987 1318 

31. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Verjaring van de 
strafvordezing - Gevolg t.a. v. de tijdig 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering. 

Verj aring van de strafvordering brengt 
geen verjaring mede van de tijdig inge
stelde burgerlijke rechtsvordering. (Art. 
26 voorafgaande titel Sv.) 

26 mei 1987 1318 

Afdeling 5. - Verjaring van de straf. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERKEERSBELASTING OP MO-
TORRIJTUIGEN (MOTORRIJ-
TUIGENBELASTING) 

Wetboek van de met de Inkomstenbe
lastingen Gelijkgestelde Belastingen, 
artt. 3, 4, 36bis en 36ter, .§ 1 - Belasting 
verschuldigd door het gebruik van het 
motorrijtuig op de openbare weg - Ver
moeden ingesteld door voormeld art. 
36ter, .§ 1. 

Inzake de verkeersbelasting op de mo
torrijtuigen, verschuldigd door het ge
bruik van de in art. 36bis Wetboek van 
de met de Inkomstenbelastingen Gelijk
gestelde Belastingen bedoelde voertuigen 
op de openbare weg, stelt art. 36ter, § 1, 
van dat wetboek het onweerlegbaar ver
moeden in dat de bedoelde voertuigen op 
de openbare weg in gebruik zijn gena
men zolang zij in het repertorium van de 
Dienst van het Wegverkeer ingeschreven 
zijn of ingeschreven moeten zijn. 

24 april 1987 1130 

1. - Tweede veroordeling wegens een 
misdrijf, dat is gepleegd binnen een ter
mijn van vijf jaar, te rekenen van de 
eerste veroordeling - Maximumduur 
van de gevangenisstraf. 

Het wanbedrijf familieverlating, dat is 
gepleegd binnen de termijn van vijf jaar 
te rekenen van een eerste veroordeling 
wegens hetzelfde feit, kan niet worden 
gestraft met een straf van een jaar ge
vangenis, dat wil zeggen met een straf 
langer dan twaalf maanden gevangenis. 
(Artt. 25 en 391bis Sw.) 

15 oktober 1986 202 

2. - Strafwetboek, art. 391bis - Ge
deeltelijke wanbetaling. 

De schuldenaar van een uitkering tot 
levensonderhoud die gedeeltelijk nalaat 
deze te betalen, is in gebreke de termij
nen ervan te kwijten, in de zin van art. 
391bis Sw. 

16 december 1986 510 

3. - Vereisten tot het bestaan van het 
misdrijf - Rechterlijke beslissing waar
tegen geen verzet of hager beroep meer 
openstaat. 

De tweemaandelijkse termijn, na ver
loop waarvan het vrijwillig in gebreke 
blijven de uitkering tot onderhoud te be
talen strafbaar wordt, gaat in ongeacht 
of de rechterlijke beslissing waardoor de 
schuldenaar werd veroordeeld, aan hem 
ook betekend werd; het volstaat dat te
gen die beslissing geen verzet of hager 
beroep meer openstaat. 

27 januari 1987 667 

VERNIELING VAN ANDERMANS 
ROERENDE EIGENDOMMEN 

Art. 530 Sw. - Geweld of bedreigin
gen - Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat bij de vernieling of de beschadi
ging van andermans roerende eigendom
men, welk misdrijf is omschreven in art. 
530 Sw., geweld is gebruikt of bedreigin
gen zijn geuit, als de rechter vaststelt 
dat de beklaagde zich schuldig gemaakt 
heeft aan geweldpleging of bedreigingen 
en dat die handelingen tot doel en tot ge
volg hadden de beschadiging of vernie
ling van die eigendommen mogelijk te 
maken of te vergemakkelijken. 

24 september 1986 111 
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VERWIJZING NA CASSATIE 

HOOFDSTUK I.- Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Straizaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

1. - Straizaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing van de appel
rechter vernietigd omdat de rechter 
heeit beslist over een burgerlijke rechts
vordering die niet bij hem aanhangig 
was - Vernietiging zonder verwijzing. 

Wanneer een beslissing in hoger be
roep wordt vernietigd omdat de appel
rechter heeft beslist over een burgerlijke 
rechtsvordering die bij hem niet aanhan
gig gemaakt was, wordt de vernietiging 
uitgesproken zonder verwijzing. 

15 oktober 1986 199 

2. - Straizaken - Cassatie van de be
slissing op de straivordering wegens ver
val van deze vordering - Kosten van de
ze vordering ten laste van de Staat -
Cassatie zonder verwijzing. 

W anneer de beslissing op de strafvor
dering wordt vernietigd wegens verval 
van die vordering en de kosten van die 

vordering ten laste van de Staat moeten 
blijven, geschiedt die cassatie zonder 
verwijzing. 

23 december 1986 551 

3. - Straizaken - Jeugdbescherming 
- Ontzetting van de ouderlijke macht -
Niet erkend natuurlijk kind - Vernieti
ging zonder verwijzing. 

Op de door de procureur-generaal 
krachtens artikel 441 Sv. ingestelde voor
ziening vernietigt het Hof het arrest of 
het vonnis dat een vrouw geheel of ge
deeltelijk ontzet van de ouderlijke macht 
over het kind dat zij meer dan driehon
derd dagen na haar echtscheiding ter 
wereld gebracht heeft en van wie zij, bij 
ontstentenis van een akte van erken
ning, niet de wettelijke moeder is; die 
vernietiging wordt uitgesproken zonder 
verwijzing. 

14 januari 1987 613 

4. - Straizaken - Vernietiging van 
een arrest van het hoi van beroep tot 
veroordeling van de beklaagde wegens 
een niet gecorrectionaliseerde misdaad, 
en van de eraan vooraigegane rechtsple
ging, met inbegrip van de verwijzingsbe
schikking - Verwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling van een an
der hoi van beroep. 

Wanneer het Hof een arrest tot veroor
deling wegens een niet gecorrectionali
seerde misdaad, alsmede hetgeen eraan 
voorafgaat met inbegrip van de verwij
zingsbeschikking, vernietigt, verwijst het 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van een ander hof van be
roep. (Art. 429 Sv.) 

9 juni 1987 1363 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

5. - Tuchtzaken - Bevoegdheid van 
de rechter na verwijzing. 

De rechter op verwijzing neemt slechts 
kennis van een geschil binnen de gren
zen die het Hof in zijn arrest heeft vast
gelegd, en kan geen uitspraak doen over 
de reeds besliste punten van de zaak, die 
hem door dat arrest niet zijn voorgelegd. 

18 september 1986 77 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 
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VERWIJZING VAN EEN RECHT- vordering tot onttrekking toe en beveelt 
BANK NAAR EEN ANDERE het de verwijzing van de zaak naar een 

andere rechtbank van koophandel. 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. .. ~ Burgerlijke zaken - Sociale za 
ke1'1 ~ Gewettigd,• verdenking - Vorde
ring tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter - Ontvankelijkheid - Vereiste. 

Aangezien de rechtspleging in sociale 
zaken, in de regel, onderworpen is aan 
de bepalingen van de rechtspleging in 
burgerlijke zaken, is de vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter 
wegens gewettigde verdenking alleen 
ontvankelijk als zij door een advocaat bij 
het Hof van Cassatie is voorgedragen. 

19 februari 1987 814 

2. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan een rechtbank van 
koophandel - Vaststelling door het Hof 
dat de aangevoerde omstandigheden een 
voldoende grand tot gewettigde verden
king opleveren - Verwijzing naar een 
andere rechtbank van koophandel. 

Wanneer een curator, die voor een 
rechtbank van koophandel is opgeroepen 
om over zijn ontslag te horen beslissen, 
een verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan die rechtbank indient en het 
Hof van Cassatie vaststelt dat de in dat 
verzoekschrift aangevoerde omstandighe
den aanwijzen dat de magistraten van 
die rechtbank over de zaak geen uit
spraak kunnen doen, zonder bij de alge
mene opinie een gewettigde verdenking 
omtrent hun strikte onpartijdigheid te 
doen ontstaan, wijst het Hof terstond de 

23 april 1987 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

1121 

3. - Gewettigde verdenking - Onder
zoeksrechter - Verwijzing naar een on
derzoeksrechter van een andere recht
bank van eerste aanleg. 

Wanneer uit de omstandigheden blijkt 
dat het voor alle magistraten van het 
rechtsgebied van het hof van beroep on
mogelijk is de zaak te onderzoeken, er
over uitspraak te doen of aan de berech
ting ervan deel te nemen zonder bij de 
openbare opinie gewettigde verdenking 
te doen ontstaan omtrent hun strikte 
partijdigheid, onttrekt het Hof de zaak 
aan de onderzoeksrechter en beveelt de 
verwijzing van de zaak naar de onder
zoeksrechter van een andere rechtbank 
die daarvan verslag zal uitbrengen voor 
de raadkamer van die rechtbFJ.nk. 

3 september 1986 20 

4. - Gewettigde verdenking - Rechts
gebied van het hoi van beroep - Ver
denking, gericht tegen aile magistraten 
van het rechtsgebied - Verwijzing naar 
een rechtbank in een ander rechtsge
bied. 

Wanneer uit de omstandigheden blijkt 
dat het voor alle magistraten van het 
rechtsgebied van het hof van beroep on
mogelijk is de zaak te onderzoeken, er
over uitspraak te doen of aan de berech
ting ervan deel te nemen zonder bij de 
openbare opinie gewettigde verdenking 
te doen ontstaan omtrent hun strikte 
partijdigheid, onttrekt het Hof de zaak 
aan de onderzoeksrechter en beveelt de 
verwijzing van de zaak naar de onder
zoeksrechter van een andere rechtbank 
die daarvan verslag zal uitbrengen voor 
de raadkamer van die rechtbank. 

3 september 1986 20 

5. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek gegrond op feiten aan
gevoerd tegen personen die geen dee] 
uitmaken van het rechtscollege waarbij 
de vervolging aanhangig is - Ontvanke
Jijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, 
wanneer het gegrond is op grieven, die 
niet tegen het met de kennisneming van 
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de vervolging belaste rechtscollege, maar 
tegen personen die geen deel uitmaken 
van dat rechtscollege, worden aange
voerd. (Art. 542 Sv.) 

19 november 1986 383 

6. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek gegrond op vage of ]ou
ter op veronderstellingen berustende 
grieven - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, 
wanneer de aangevoerde grieven vaag 
zijn of louter op veronderstellingen be
rusten. (Artt. 542 en 545 Sv.) 

19 november 1986 383 

7. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek gegrond op beweerde 
Jeemten in het onderzoek - Ontvanke
Jijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, 
wanneer het gegrond is op zogenaamde 
leemten in het onderzoek. (Artt. 542 en 
545 Sv.) 

19 november 1986 383 

8. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verdenking niet af te Jeiden uit 
de door eiser uiteengezette gegevens -
Gevolg. .. 

Het Hof wijst het verzoek tot verwiJ
zing van een rechtbank naar een andere 
wegens gewettigde verdenking af, wan
neer uit de door eiser uiteengezette gege
vens niet valt af te leiden dat geen van 
de rechters welke die rechtbank vorm
den, in staat zou zijn ten deze op een on
afhankelijke en onpartijdige wijze uit
spraak te doen of dat die gegevens bij de 
openbare opinie gewettigde twijfel zou
den opwekken aangaande hun geschikt
heid om de zaak op zodanige wijze te 
behandelen. 

19 november 1986 383 

9. - Strafzaken - Gevolgen van het 
verwijzingsarrest m.b.t. de voorlopige 
hechtenis. 

W anneer, door een beslissing van ver
wijzing van de ene rechtbank naar de 
andere, het Hof van Cassatie een zaak 
aan de onderzoeksrechter van een arron
dissement heeft onttrokken, beveelt de 
raadkamer van dat arrondissement de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
wettig zolang het arrest van het Hof niet 
is betekend overeenkomstig art. 548 Sv.; 
vanaf die betekening dient het onder
zoeksgerecht van het in het arrest van 
het Hof aangewezen arrondissement 

over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis uitspraak te doen binnen een 
maand te rekenen van de vorige beschik
king tot handhaving van de hechtenis. 

19 december 1986 535 

10. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek tot verwijzing van 
een zaak naar een andere onderzoeks
rechter - Ontvankelijkheid - Beschul
digingen berustende op vage gegevens. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een zaak naar een ande
re onderzoeksrechter wegens gewettigde 
verdenking, wanneer het is gegrond op 
beschuldigingen die op geen enkel nauw
keurig gegeven berusten en waarvan het 
Hof de werkelijkheid niet vermag te 
toetsen. (Artt. 542 en 545 Sv.) 

7 januari 1987 584 

11. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek tot verwijzing van 
een zaak naa1· een andere onderzoeks
rechter - Ontvankelijkheid - Vage of 
hypothetische grieven. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een zaak naar een ande
re onderzoeksrechter wegens gewettigde 
verdenking, wanneer de aangevoerde 
grieven vaag of hypothetisch zijn. (Artt. 
542 en 545 Sv.) 

7 januari 1987 584 

12. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek tot verwijzing van 
een zaak naar een andere onderzoeks
rechter - Ontvankelijkheid - Beweerde 
Jeemten in de procedure. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een zaak naar een ande
re onderzoeksrechter wegens gewettigde 
verdenking, wanneer het verzoek ge
grond is op beweerde leemten in de pro
cedure. (Artt. 542 en 545 Sv.) 

7 januari 1987 584 

13. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek tot onttrekking -
Ontvankelijkheid - Verzoek gegrond ~P 
feiten aangevoerd tegen bepaalde magis
traten van een rechtbank. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing wegens gewettigde verden
king wanneer het gegrond i~ op feiten 
die niet tegen een rechtbank m haar ge
heel, maar tegen bepaalde magistraten 
van die rechtbank worden aangevoerd. 
(Artt. 542 tot 552 Sv.) 

7 januari 1987 590 

14. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek tot onttrekking -
Ontvankelijkheid - Verzoek gegrond op 



-178-
feiten aangevoerd tegen personen die 
geen dee] uitmaken van het rechtscolle
ge waarbij de vervolging aanhangig is. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, 
wanneer het gegrond is op grieven die 
niet tegen het met de kennisneming van 
de vervolging belaste rechtscollege, maar 
tegen personen die geen deel uitmaken 
van dat rechtscollege, worden aange
voerd. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

7 januari 1987 590 

15. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoek van een burgerlijke 
partij - Ontvankelijkheid - Voorwaar
de. 

Het door een burgerlijke partij inge
diende verzoek tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere wegens ge
wettigde verdenking is niet ontvankelijk 
wanneer het verzoekschrift niet door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie is on
dertekend. (Artt. 542, tweede lid, Sv. en 
478 Ger.W.) 

13 januari 1987 605 

16. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verroekschrift tot onttrek
king van de zaak aan de rechter - Ge
volg. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter wegens gewettig
de verdenking en tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een andere 
heeft, in strafzaken, geen schorsende 
kracht. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

14 januari 1987 608 

17. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan een gerecht - Uit
spraak van dat gerecht na indiening van 
het verzoekschrift - Gevolg. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, wegens gewettig
de verdenking, en tot verwijzing ervan 
naar een andere rechtbank is, in strafza
ken, niet ontvankelijk want zonder re
den van bestaan, wanneer op de dag dat 
het Hof op dat verzoekschrift uitspraak 
doet, het gerecht waaraan het ver
zoekschrift de zaak wil doen onttrekken 
over de zaak reeds heeft beslist en die 
zaak dus niet meer bij dat gerecht aan
hangig was. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

14 januari 1987 608 

18. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Verzoekschrift van de ver
dachte - Vaststelling door het Hoi van 
Cassatie dat het aangevoerde feit een af
doende grond tot gewettigde verdenking 

tegen de met het onderzoek belaste on
derzoeksrechter oplevert - Verwijzing 
naar de onderzoeksrechter van een ande
re rechtbank van eerste aanleg. 

Wanneer het Hof van Cassatie vast
stelt dat de omstandigheid die wordt 
aangevoerd in een door een verdachte 
ingediend verzoek tot gewettigde verden
king - namelijk dat de onderzoeksrech
ter tijdens de voorlopige hechtenis van 
de verdachte gedurende verschillende 
maanden nagelaten heeft om een voor 
de verdediging gunstig deskundigenver
slag bij het dossier van het onderzoek te 
voegen - bij de verzoeker en bij derden 
ten aanzien van die onderzoeksrechter 
gewettigde verdenking kan wekken, ver
wijst het de zaak naar de onderzoeks
rechter van een andere rechtbank van 
eerste aanleg. (Artt. 542 en 545 Sv.) 

21 januari 1987 637 

19. - Verzet tegen een cassatiearrest 
gewezen op een verzoekschrift tot ver
wijzing van een rechtbank naar een an
dere - Verzet van de verzoeker. 

Tegen een arrest van het Hof dat uit
spraak doet over een verzoekschrift tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere, staat geen verzet open voor de 
partij die de verwijzing heeft gevraagd. 
(Artt. 532, 533 en 547 Sv.) 

4 februari 1987 741 

20. - Strafzaken - Gewettigde ver
denking - Jeugdrechtbank Ver
zoekschrift van een burgerrechtelijke en 
onderhoudsplichtige partij - Medewer
king van een advocaat bij het Hoi van 
Cassatie. 

Het door een burgerrechtelijk aanspra
kelijke en onderhoudsplichtige partij ge
dane verzoek tot verwijzing van de zaak 
van een jeugdrechtbank naar een ande
re, op grond van gewettigde verdenking, 
is niet ontvankelijk als het ver
zoekschrift niet is ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie. (Art. 
542, tweede lid, Sv.) 

5 mei 1987 1167 

21. - Strafzaken Gewettigde ver-
denking - Verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan de rechter - Ge
volg. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter wegens gewettig
de verdenking en tot verwijzing van de 
zaak naar een andere rechtbank heeft, 
in strafzaken, geen schorsende kracht. 
(Artt. 542 tot 552 Sv.) 

24 juni 1987 1470 
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22. - Strafzaken - Gewettigde ver

denking - Verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak aan een gerecht - Uit
spraak van dat gerecht na indiening van 
het verzoekschrift - Gevolg. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter wegens gewettig
de verdenking en tot verwijzing ervan 
naar een andere rechtbank is, in strafza
ken, niet ontvankelijk want zonder re
den van bestaan wanneer, op de dag dat 
het Hof op dat verzoekschrift uitspraak 
doet, het gerecht waaraan het ver
zoekschrift de zaak wil doen onttrekken, 
over de zaak reeds heeft beslist en die 
zaak dus niet meer bij dat gerecht aan
hangig is. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

24 juni 1987 1470 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

23. - Tuchtzaken - Gewettigde ver
denking - Raad van de Orde van Advo
caten - Vordering tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter- Ontvankelijk
heid - Feiten toegeschreven aan de 
stafhouder. 

Niet ontvankelijk is de tegen een raad 
van de Orde van Advocaten gerichte vor
dering tot onttrekking van de zaak aan 
de rechter en tot verwijzing, wegens ge
wettigde verdenking, wanneer die verde
ring is gegrond op feiten die niet worden 
toegeschreven aan het gehele rechtscol
lege dat de raad van de Orde vormt, 
maar wel aan een van de leden ervan, 
met name de stafhouder of een gewezen 
stafhouder. (Artt. 648 e.v. Ger.W.) 

12 februari 1987 793 

24. - Tuchtzaken - Gewettigde ver
denking - Begrip. 

Gewettigde verdenking valt niet af te 
leiden uit de enkele omstandigheid dat 
een raad van de Orde van Advocaten, bij 
de uitoefening van zijn wettelijke op
dracht om « de beginselen van waardig
heid, rechtschapenheid en kiesheid die 
aan hun beroep ten grondslag liggen, te 
handhaven », bij wege van een algemene 
beschikking een regel inzake onverenig
baarheid heeft uitgebreid, zonder te ver
wijzen naar een bijzonder geval. (Artt. 
456 en 648 Ger.W.) 

12 februari 1987 793 

25. - Tuchtzaken - Wettige verden
king - Advocaat - Tuchtvervolging 
voor een raad van de Orde van Advoca
ten - Onttrekking van de zaak aan de 
raad wegens wettige verdenking - Ver
wijzing van de zaak naar een raad van 
dP OrdP van een ander arrondissement. 

Wanneer het Hof van Cassatie vast
stelt dat de omstandigheden die, met het 
oog op onttrekking van de zaak aan een 
raad van de Orde van Advocaten, wor
den aangevoerd in een verzoekschrift 
dat is ingediend door een advocaat tegen 
wie voor die raad tuchtvervolgingen aan
hangig zijn, bij die indiener een wette
lijke verdenking kunnen doen ontstaan 
in verband met de strikte onpartijdig
heid van die raad om over die vervolgin
gen uitspraak te doen, te weten de om
standigheid dat een groat aantal leden 
van de raad, hetzij bij die raad tegen de 
verzoeker klacht hebben ingediend, het
zij over het gedrag van de verzoeker hun 
mening hebben gegeven, hetzij zitting 
hebben gehad in een wegens vormge
brek vernietigde procedure, hetzij heb
ben deelgenomen aan een beslissing die 
met toepassing van art. 1088 Ger.W. bij 
het Hof is aangebracht en die bij een 
eerder arrest van het Hof is vernietigd, 
hetzij dee! hebben uitgemaakt van de 
raad waaraan de zaak wegens wettige 
verdenking is onttrokken bij een eerder 
arrest van het Hof, onttrekt het Hof de 
zaak aan die raad van de Orde en ver
wijst ze naar de raad van de Orde van 
een ander arrondissement. 

26 maart 1987 991 

26. - Tuchtzaken - Gewettigde ver
denking - Raad van beroep van de Or
de van Geneesheren. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak, wegens ge
wettigde verdenking, aan een raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren; 
nu art. 12, § 1, van het K.B. nr. 79 van 10 
nov. 1967 betreffende de Orde van Ge
neesheren. 

21 mei 1987 1291 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene regels 

HOOFDSTUK II. - Landverzekering 

HOOFDSTUK III. - Zeeverzekering 

HOOFDSTUK IV. - W.A.M-verzekering 

HOOFDSTUK V. - Levensverzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE REGELS 

1. - Algemene regels - Verzekerings
wet; art. 31 - Verzwaring van het risico 
- Begrip. 

Het risico wordt geacht te zijn ver
zwaard in de zin van art. 31 Verzeke
ringswet wanneer zich in de loop van de 
verzekering een omstandigheid heeft 
voorgedaan die, ongeacht of zij enige in
vloed heeft of kan hebben gehad op het 
schadegeval zelf, de waarschijnlijkheid 
of de omvang van het risico duurzaam 
en zodanig heeft vergroot dat de verze
kero.ar, indien de zaken er op het tijdstip 
van de overeenkomst zo hadden voorge
staan, niet of aileen tegen andere voor
waarden in de verzekering zou hebben 
toegestemd. 

25 juni 1987 14.73 

HOOFDSTUK II 
LANDVERZEKERING 

HOOFDSTUK III 
ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 
W.A.M.-VERZEKERING 

2. - W:A.M-verzekering- Art. 25, ff', 
van de algemene voorwaarden van het 
modelcontract - Verhaal van de verze
keraar tegen de bestuurder die niet vol
doet aan de wettelijke voorwaarden -
Bromfietsbestuurder van minder dan 
achttien jaar die een passagier vervoert. 

Art. 25, 6°, van de algemene voorwaar
den van het modelcontract voor de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, dat bepaalt dat de 
verzekeraar een verhaal heeft op de be
stuurder die schade veroorzaakt terwijl 
hij niet voldoet aan de door de wet en de 
reglementen voorgeschreven voorwaar
den om het voertuig te besturen, is van 
toepassing op de bestuurder van een 
bromfiets die geen 18 jaar is en occasio' 
nee! een passagier vervoert met over
treding van art. 8.2.3° Wegverkeersregle
ment. 

25 september 1986 117 

3. - W:A.M-verzekering - Modelcon
tract; art. 33 - Uitlegging. 

De bewijskracht van art. 33 van het 
modelcontract inzake W.A.M.-verzeke
ring wordt niet miskend door het arrest 
dat oordeelt dat de toepassing van die 
bepaling niet beperkt is tot het geval van 

overdracht van het in de polis omschre
ven voertuig, maar tevens geldt in geval 
van definitieve en ondubbelzinnige bui
tengebruikstelling van het omschreven 
voertuig. 

7 oktober 1986 151 

4.- W:A.M-verzekering- In het ver
keer brengen van een aan een derde toe
behorend voertuig - Verplichting tot 
verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe dat voertuig 
aanleiding kan geven. 

De verzekeringnemer die op de open
bare weg een ander dan het in zijn ver
zekeringscontract omschreven voertuig 
bestuurt, is strafbaar krachtens artikel 
18, § 1, wet 1 juli 1956 als dat voertuig 
aan een derde toebehoort en niet gedekt 
is door een verzekering die beantwoordt 
aan de bepalingen van die wet, zelfs als 
zijn eigen aansprakelijkheid gedekt is 
door een contract betreffende een hem 
toebehorend voertuig. 

10 december 1986 482 

5. - W:A.M-verzekering- Benadeel
de van een wegverkeersongeval gerfekt 
door een omniumverzekering en schade
loos gesteld door zijn verzekeraar -
Voor het ongeval verantwoordelijke be
stuurder niet verzekerd - Verhaal van 
de verzekeraar tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds. 

De omniumverzekeraar van de bena
deelde van een wegverkeersongeval, die 
zijn verzekerde heeft vergoed voor de 
schade hem berokkend door de verant
woordelijke bestuurder die niet was ver
zekerd, heeft, als gesubrogeerde in de 
rechten van zijn verzekerde, geen ver
haal tegen het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds. (Art. 16, laatste lid, 
K.B. 16 dec. 1981.) 

20 januari 1987 630 

6. - W:A.M-verzekering Vereiste 
- Ontbinding of schorsing van de verze
keringsovereenkomst v66r het ongeval 
- Gevolg m.b.t. de rechtstreekse vorde
ring van de benadeelde. 

Het eigen recht tegen de verzekeraar, 
dat bij art. 6 W.A.M.-wet ten voordele 
van de benadeelde is ingevoerd, is afhan
kelijk van het bestaan van een verzeke
ring ten tijde van het ongeval, doch de 
verzekeraar kan, zolang art. 13 van die 
wet niet van kracht is geworden, aan de_ 
benadeelde die een rechtstreekse vorde
ring instelt, de aan het ongeval voorafge
gane ontbinding of schorsing van de 
overeenkomst enkel tegenwerpen, als die 
ontbinding of schorsing hetzij uit een ak-
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koord met de verzekerde, hetzij uit een 
rechterlijke beslissing volgt. (Art. 6 wet 1 
juli 1956.) 

22 januari 1987 654 

7.- WA.M-verzekering- Stoffelijke 
schade door gestolen voertuig veroor
zaakt - Dekking door het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds. 

Het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds betaalt de niet vergoede stof
felijke schade, door een gestolen voer
tuig veroorzaakt, ten belope van het 
bedrag dat 10.000 frank overschrijdt. 
(Artt. 16, laatste lid, en 19, § 2, K.B. 16 
dec. 1981.) 

5 maart 1987 893 

8. - W:A.M-verzekering W:A.M-
wet, art. 11, eerste lid - Voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel. 

De regel van art. 11, eerste lid, 
W.A.M.-wet, volgens welke geen uit de 
wet of de overeenkomst van verzekering 
voortvloeiende nietigheid, exceptie of 
verval, door een verzekeraar aan een be
nadeelde kan worden tegengeworpen, is 
sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krachtens 
art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechts
hof. 

24 maart 1987 964 

9. - W:A.M-verzekering Houder 
van een motorrijtuig - Begrip. 

De houder van een motorrijtuig kan 
de feitelijke heerschappij over dat rijtuig 
door een ander laten uitoefenen, zonder 
hierdoor op te houden houder ervan te 
zijn; de uitoefening van die feitelijke 
heerschappij door bemiddeling van een 
ander onderstelt niet noodzakelijk het 
bestaan van een verhouding van onder
geschiktheid t.o.v. die andere. 

14 april 1987 1111 

HOOFDSTUK V 
LEVENSVERZEKERING 

VERZET 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Strafzaken - Verzetprocedure -
Afzonderlijke procedure. 

Aangezien de verstekprocedure en de 
verzetprocedure twee afzonderlijke pro
cedures zijn, behoeft de op het verzet 

rechtdoende rechter niet te antwoorden 
op de conclusie, die tijdens de verstek
procedure werd genomen en die niet in 
de verzetprocedure is overgenomen. 

2 september 1986 5 

2. - Strafzaken - Door het verzet 
veroorzaakte kosten ten Jaste gelaten 
van de eiser in verzet - Wettigheid -
Vereiste. 

In strafzaken kan de rechter de door 
het verzet veroorzaakte kosten, met in
begrip van de kosten van uitgifte en van 
betekening van het vonnis, niet ten laste 
laten van de opposant, tenzij hij vaststelt 
dat het verstek aan hem te wijten is. 
(Art. 187, zesde lid, Sv.) 

23 september 1986 95 

3. - Strafzaken - Verstekarrest 
Verzet - Bevoegdheid van de rechter 
die beslist op het verzet. 

Het verzet van de veroordeelde beoogt 
niets anders dan hem van alle of een ge
deelte van de tegen hem uitgesproken 
straffen te ontheffen, zodat het arrest op 
verzet, dat aan de beklaagde een zwaar
dere straf oplegt dan die welke bij het 
verstekarrest was uitgesproken, zijn toe
stand verzwaart en derhalve onwettig is. 
(Artt. 187 en 208 Sv.) 

14 oktober 1986 184 

4. - Strafzaken - Buitengewone ver
zettermijn - Begrip. 

W anneer een beklaagde bij verstek is 
veroordeeld en de betekening van de ver
oordelende beslissing niet aan de per
soon is gedaan, kan hij in verzet komen 
ten laatste de vijftiende dag die volgt op 
de dag waarop hem de beslissing werd 
betekend, zonder dat hij noodzakelijk 
kennis moet hebben genomen van de in
houd van de akte van betekening of van 
de betekende beslissing. (Art. 187 Sv.) 

21 oktober 1986 256 

5. - Strafzaken - Strafvordering -
Verstekvonnis t.a. v. de beklaagde - Ver
zet - Vonnis op verzet en verstekvonnis 
door dezelfde rechters gewezen - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als het von
nis waartegen het verzet is gericht, valt 
niet af te leiden dat het op verzet gewe
zen vonnis niet is geveld door een onaf
hankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie, in de zin van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

3 fPbruari 1987 726 
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6. - Strafzaken - Verzet tegen een VONNISSEN EN ARRESTEN 

cassatiearrest gewezen op een ver-

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen zoekschrift tot verwijzing van een recht
bank naar een andere - Verzet van de 
verzoeker. 

Tegen een arrest van het Hof dat uit- HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
spraak doet over een verzoekschrift tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere, staat geen verzet open voor de 
partij die de verwijzing heeft gevraagd. 
(Artt. 532, 533 en 547 Sv.) 

4 februari 1987 741 

7. - Onderzoeksgerechten Beslis-
sing bij verstek. 

Tegen een bij verstek gewezen beslis
sing van een onderzoeksgerecht staat 
verzet slechts open wanneer dat rechts
college beslist als vonnisgerecht en de 
beslissing het karakter heeft van een ei
genlijk vonnis in de zin van artikel 97 
Gw. 

10 februari 1987 769 

8. - Strafzaken Veroordeling bij 
verstek - Verzetdoende beklaagde niet 
verschenen op de in de verzetakte ver
melde terechtzitting - Niet de eerstko
mende terechtzitting na het verstrijken 
van de termijn van vijftien dagen, be
paald in art. 188 Sv. - Verzet ongedaan 
verklaard - Wettigheid. 

Onwettig is de beslissing waarbij het 
verzet wegens niet-verschijning van de 
verzetdoende partij op de in de verzetak
te vermelde terechtzitting ongedaan 
wordt verklaard, wanneer die terechtzit
ting niet de eerstkomende terechtzitting 
is na het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen, bepaald in art. 188 Sv. 

25 maart 1987 986 

9. - Strafzaken - Verstekvonnis -
Verzet ongedaan verklaard - Hoger be
roep - Ontvankelijkheid. 

W anneer een bij verstek veroordeelde 
beklaagde verzet doet en dat verzet we
gens niet-verschijning ongedaan wordt 
verklaard, is het door hem achteraf te
gen hetzelfde vonnis ingestelde hoger be
roep niet ontvankelijk. 

7 april 1987 1040 

10. - Strafzaken - Verstekvonnis -
Verzet ongedaan verklaard - Nieuw ver
zet tegen hetzelfde vonnis - Ontvanke
lijkheid. 

W anneer de bij verstek veroordeelde 
beklaagde verzet doet en dat verzet we
gens niet-verschijning ongedaan wordt 
verklaard, is het nieuwe, door hem tegen 
hetzelfde vonnis gedane verzet niet ont
vankelijk. 

7 april 1987 1040 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Belastingzaken - Algemene be
grippen - Eindbeslissing - Begrip. 

Een eindbeslissing in een geschil tus
sen de partijen is het arrest dat ten aan
zien van de aanspraak van een van de 
partijen in rechte de draagwijdte van de 
toe te passen wet bepaalt; de voorziening 
tegen die beslissing gericht, is ontvanke
lijk. 

6 maart 1987 896 

2. - Strafzaken - Art. 78 Sv. - Tus
sen de regels geschreven vermeldingen 
- Niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen. 

Het tussen de regels geschrevene, de 
niet goedgekeurde doorhalingen en ver
wijzingen worden als niet bestaande be
schouwd. 

12 mei 1987 1201 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemeen. 

3. - Burgerlijke zaken - Beschikken
de gedeelte - Begrip. 

Iedere beslissing van de rechter over 
een betwisting is een beschikkend ge
deelte, ongeacht de plaats waar die be-
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slissing in de tekst van het vonnis of ar
rest voorkomt en de vorm waarin zij is 
uitgedrukt. 

18 december 1986 522 

4. - Burgerlijke zaken - Niet goedge
keurde doorhalingen. 

Niet goedgekeurde doorhalingen of 
verbeteringen in een vonnis of een ar
rest worden als niet bestaande be
schouwd. 

19 december 1986 541 

5. - Burgerhjke zaken - Heropening 
van de debatten - Ambtshalve - Niet 
aangevoerde exceptie - Gelegenheid 
voor part1jen om hun opmerkingen v66r 
de sluiting van de debatten te maken. 

De rechter behoeft de heropening van 
de debatten niet te bevelen alvorens de 
vordering geheel of gedeeltelijk af te wij
zen op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden aange
voerd, wanneer hij v66r de sluiting van 
de debatten de partijen de gelegenheid 
heeft gegeven hun opmerkingen te ma
ken over de exceptie die tot afwijzing 
van de vordering leidt. (Art. 77 4, tweede 
lid, Ger.W.) 

22 december 1986 542 

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Gerechtelijk Wetboek, art. 774, tweede 
lid - Verplichting voor de rechter de 
heropening van de debatten te bevelen 
alvorens de vordering af te wijzen op 
grand van een exceptie die de partijen 
voor hem niet hebben aangevoerd - Be
grip. 

De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer hij 
een vordering geheel of ten dele afwijst 
op grond van een exceptie welke de par
tijen voor hem niet hebben opgeworpen, 
met name wanneer hij beslist dat een in
cidenteel beroep van de appellant niet 
toelaatbaar is, of wanneer hij beslist dat 
een subsidiaire vordering niet toelaat
baar is omdat ze tegenstrijdig of onver
enigbaar is met een primair gestelde 
vordering. 

26 december 1986 565 

7. - Burgerlijke zaken - Niet goedge
keurde doorhalingen. 

Hoewel niet goedgekeurde doorhalin
gen of verbeteringen in een vonnis of 
een arrest als niet bestaande worden be
schouwd, is het Hof, bij de beoordeling 
van een cassatiemiddel, bevoegd om na 
te gaan of het ontbreken van goedkeu
ring een verschrijving uitmaakt, die ken-

nelijk uit de gedingstukken blijkt en die 
derhalve door het Hof ook mag worden 
verbeterd. 

19 maart 1987 953 

8. - Burgerlijke zaken Vonnis alvo-
rens recht te doen - Vonnis waarin een 
voorafgaande maatregel wordt bevolen 
om de vordering te onderzoeken - Be
grip. 

In burgerlijke zaken is, in de zin van 
art. 19, twee lid, Ger.W., een vonnis 
waarbij de rechter, alvorens recht te 
doen, een voorafgaande maatregel be
veelt om de vordering te onderzoeken, 
het vonnis dat, zonder enig recht aan 
een partij toe te kennen, erop wijst dat 
de eisende partij ten deze moet aanto
nen dat de verwerende administratieve 
overheid de grenzen van haar beoorde
lingsbevoegdheid is te buiten gegaan, 
welke overheid betwistte dat de aan te 
tonen feiten voor de oplossing van het 
geschil ter zake dienend waren en in 
zijn beschikkend gedeelte, alvorens recht 
te doen, een deskundigenonderzoek be
veelt om de vordering te onderzoeken. 

14 mei 1987 1224 

9. - Burgerlijke zaken - Algemene 
begrippen - Eindvonnis - Gezag van 
gewijsde - Onderscheid. 

Een rechter steunt niet op het gezag 
van gewijsde van een vroegere rechter
lijke beslissing wanneer hij oordeelt dat 
over het hem voorgelegde geschil reeds 
definitief uitspraak is gedaan, namelijk 
door een beslissing waarbij de rechter 
zijn rechtsmacht over dat geschilpunt 
volledig heeft uitgeoefend. (Artt. 19 en 23 
tot 28 Ger.W.) 

18 juni 1987 1444 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

10. - Burgerlijke zaken - Mededeel
bare zaken - Beslissing die de naam 
van de magistraat van het openbaar mi
nisterie en diens advies niet vermeldt -
Gevolg. 

Nietig is het arrest waarin de naam 
van de magistraat van het openbaar mi
nisterie die zijn advies over een ver
plicht mededeelbare zaak zou hebben ge
geven, alsook de vermelding van dat 
advies ontbreekt, wanneer uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het advies werd ge
geven. (Artt. 764, eerste lid, en 780, eer
ste lid, 1° en 4°, Ger.W.) 

30 maart 1987 994 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 
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HOOFDSTUK V 

STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

11. - Strafzaken - Vertegenwoordi
ging van de beklaagde - Onmogelijk
heid om persoonlijk te verschijnen -
Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrech ter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze of het voor de beklaagde on
mogelijk is persoonlijk te verschijnen. 

10 september 1986 41 

12. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Afzon
derlijke beslissingen over schuld en 
straf. 

In correctionele en in politiezaken mag 
niet bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak worden gedaan over de schuld, 
enerzijds, en over de straf, anderzijds. 

16 september 1986 60 

13. - Strafzaken - Terechtzitting met 
gesloten deuren - Voorwaarden - On
aantastbare beoordeling in feite. 

Het hof van assisen oordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of, om een van de 
redenen van art. 96 Gw. of van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
op de regel volgens welke de zaak in het 
openbaar dient te worden behandeld, uit
zondering moet worden gemaakt. 

23 september 1986 96 

14. - Militair Gerechtshof Vorm 
van de beslissingen - Geen vaststelling 
dat het Militair Gerechtshof bij meerder
heid van stemmen en na geheime stem
ming uitspraak heeft gedaan - Geen on
wettige beslissing. 

De arresten van het Militair Gerechts
hof behoeven niet op straffe van nietig
heid vast te stellen dat zij bij meerder
heid en na geheime stemming zijn 
gewezen. (Artt. 1 en 103 Mil. Sv.) 

15 oktober 1986 188 

15. - Strafzaken - Vormen van het 
onderzoek ter terechtzitting - Bewijs. 

Het bewijs van de inachtneming van 
de wettelijke bepalingen betreffende de 
vormen van het onderzoek ter terechtzit
ting in strafzaken blijkt, in de regel, uit 
de vermeldingen van het proces-verbaal 
van terechtzitting; wanneer bepaalde 
vaststellingen niet zijn gedaan in die 
processen-verbaal, kan dat bewijs blij
ken uit de vermeldingen van het vonnis 
of van het arrest. 

21 oktober 1986 241 

16. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van terechtzitting - Niet goedgekeurde 
doorhalingen. 

Wanneer in verband met de samenstel
ling van het rechtscollege een t~genstrij
digheid bestaat tussen het vonms en, ge
let op een niet regelmatig goedgekeurde 
overschrijving, het proces-verbaal van de 
terechtzitting, is het vonnis nietig. 

21 oktober 1986 254 

17. - Strafzaken - Uitspraak door 
appelrechter op grand van een do?r .de 
griffier eensluidend verklaarde wtgifte 
van het beroepen vonnis - Wettigheid. 

De appelrechter mag uitspraak doen 
op grond van een uitgifte van het beroe
pen vonnis, die eensluidend verklaard is 
door de griffier van het gerecht dat de 
beslissing heeft gewezen, en waarin de 
datum van de uitspraak van dat vonnis 
wordt vermeld. 

22 oktober 1986 258 

18. - Strafzaken Door de griffier 
eensluidend verklaarde uitgifte - Wette
Jijke bewijswaarde. 

De uitgifte van het vonnis, die eenslui
dend verklaard is door de griffier van 
het gerecht dat de beslissing heeft gewe
zen, !evert het. bewijs op van de e~in ver
vatte vermeldmgen zolang ze met van 
valsheid is beticht. 

22 oktober 1986 258 

19. - Strafzaken - Datum van de uit
spraak van het beroepen vonnis - Bepa
ling van die datum - Bevoegdheid van 
de appelrechter. 

Wanneer de appellant, zonder de mi
nuut of de uitgifte van het beroepen von
nis van valsheid te betichten, tot staving 
van de ontvankelijkheid van zijn hoger 
beroep, voor de appelrechter betoogt dat 
het beroepen vonnis, wegens de aanwe
zigheid van een niet goedgekeurde over
schrijving op de minuut ervan, als niet 
gedagtekend moet worden beschouwd en 
dat in het ontbreken van die dagteke
ning niet mag worden voorzien door de 
vermeldingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting waarop de beslissing is 
uitgesproken, daar over de in het proces
verbaal voorkomende dagtekening zelf 
een niet goedgekeurde tekst is geschre
ven, bepaalt de appelrechter, die moet 
oordelen of het hoger beroep binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld, de datum 
van het beroepen vonnis aan de hand 
van het geheel van de gegevens van het 
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hem voorgelegde dossier en met name 
aan de hand van de uitgifte van dat von
nis. 

22 oktober 1986 258 

20. - Strafzaken - Rechtscollege, uit
spraak doende in Jaatste aanleg - Ver
klaringen van de beklaagde - Vermel
ding in het proces-verbaal van de te
rechtzitting niet verplicht. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
plicht een strafgerecht, dat in laatste 
aanleg uitspraak doet, de verklaringen 
van de beklaagde op te tekenen in het 
proces-verbaal van de terechtzitting. 

10 december 1986 482 

21. - Strafzaken - Beroepen vonnis 
nietig - Arrest van het hoi van beroep 
dat de nietigheid overneemt - Nietig
heid van het arrest. 

Nietig is het arrest van het hof van be
roep dat de nietigheid overneemt waar
door het beroepen vonnis is aangetast. 

12 december 1986 497 

22. - Strafzaken Vermeldingen 
zonder verband met het arrest of het 
vonnis - Ontbreken van handtekening 
- Gevolg. 

De omstandigheid dat in een hoek op 
een van de bladzijden van een arrest of 
een vonnis vermeldingen zijn aange
bracht die niet voor gezien zijn getekend 
of ondertekend, heeft geen invloed op de 
regelmatigheid van dat arrest of vonnis, 
wanneer de niet ondertekende of niet 
voor gezien getekende vermeldingen 
geen verband houden met die rechter
lijke beslissing. 

4 maart 1987 887 

23. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Proces-verbaal van 
terechtzitting - Doorhalingen - Twijfel 
omtrent de goedkeuring ervan - Be
voegdheid van het Hoi. 

Wanneer eiser aanvoert dater, wat de 
samenstelling van het rechtscollege be
treft, tegenstrijdigheid bestaat tussen de 
vermeldingen van het vonnis en die van 
het proces-verbaal van de terechtzitting, 
doordat de doorhaling van de naam van 
een rechter in dat proces-verbaal niet is 
goedgekeurd, en wanneer uit de vermel
dingen van dat proces-verbaal niet met 
zekerheid valt af te leiden dat die door
haling niet is goedgekeurd, gaat het Hof 
aan de hand van de uitgifte van het von
nis na of dat vonnis voldoet aan de ver
eisten van artikel 779, eerste lid, Ger.W. 

11 maart 1987 910 

24. - Strafzaken - Door de griffier 
eensluidend verklaarde uitgifte - Be
wijs van de erin vervatte vermeldingen 
tot betichting van valsheid. 

De uitgifte van het vonnis, die eenslui
dend verklaard is door de griffier van 
het rechtscollege dat de beslissing gewe
zen heeft, levert bewijs op van de erin 
vervatte vermeldingen tot het stuk van 
valsheid wordt beticht. 

11 maart 1987 910 

25. - Strafzaken - Art. 78 Sv. - Niet 
goedgekeurde doorhalingen - Toepas
singsgebied. 

Art. 78 Sv., krachtens hetwelk het tus
sen de regels geschrevene, de niet goed
gekeurde doorhalingen en verwijzingen, 
als niet bestaande worden beschouwd, is 
toepasselijk op alle authentieke akten 
van de strafrechtspleging en onder meer 
op het bevel tot aanhouding. 

29 april 1987 1144 

26. - Strafzaken - Bevel tot aanhou
ding - Niet goedgekeurde doorhalingen 
- Doorhalingen als niet bestaande be
schouwd. 

Art. 78 Sv., krachtens hetwelk het tus
sen de regels geschrevene, de niet goed
gekeurde doorhalingen en verwijzingen, 
als niet bestaande worden beschouwd, is 
toepasselijk op alle authentieke akten 
van de strafrechtspleging en onder meer 
op het bevel tot aanhouding. 

29 april 1987 1144 

27. - Strafzaken - Art. 78 Sv. -
Doorhaling - Begrip. 

De met de hand geschreven verbete
ring in de getypte vermelding van het 
uur waarop het bevel tot aanhouding 
werd verleend, is een doorhaling die on
der toepassing van art. 78 Sv. valt. 

29 april 1987 1144 

28. - Strafzaken - Proces-verbaal 
van terechtzitting - Goedkeuring van 
doorhalingen en verwijzingen - Toepas
selijkheid. 

Art. 78 Sv. is niet toepasselijk op de in 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
voorkomende voorgedrukte teksten 
waarvan de woorden en woorddelen zon
der aanvulling onsamenhangend en zon
der betekenis zijn. 

26 mei 1987 1321 

Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde
ring. 

29. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Eindbeslissing - Be
grip. 
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Definitief en dus dadelijk vatbaar voor -

cassatieberoep is het arrest waarbij aan 
de burgerlijke partij de door haar gevor
derde bedragen worden toegekend en 
geen voorbehoud wordt gemaakt voor 
hetgeen waarover de strafrechter uit
spraak zou doen. (Art. 416 Sv.) 

2 september 1986 1 

30. - Strafzaken Proces-verbaal 
van de terechtzitting- Niet goedgekeur
de doorhalingen. 

Wanneer in het proces-verbaal van de 
terechtzitting van de correctionele recht
bank waarop de zaak is behandeld, de 
namen van de rechters geschreven staan 
op een plaats die, door middel van een 
scheikundig produkt, opnieuw beschrijf
baar werd gemaakt, zonder dat die over
schrijving regelmatig is goedgekeurd, is 
het vonnis nietig. 

2 september 1986 1 

31. - Strafzaken - Vonnis nietig om
dat de rechters niet alle terechtzittingen 
hebben bijgewoond - Vonnis groten
deels bevestigd door de beslissing van de 
appelrechter -Arrest nietig. 

Wanneer een vonnis nietig is omdat de 
rechters niet alle terechtzittingen waar
op de zaak is behandeld, hebben bijge
woond, neemt het arrest, dat dit vonnis 
grotendeels bevestigt, de iiietigheid over 
en is dus ook nietig. 

2 september 1986 1 

32. - Strafzaken Uitleggend arrest 
- Voorziening van de beklaagde tegen 
een burgerlijke partij - Geen beteke
ning - Ontvankelijkheid. 

Wanneer een beklaagde, die tot beta
ling van schadevergoeding aan burger
lijke partijen is veroordeeld door een ar
rest waarover achteraf een uitleggend 
arrest is gewezen, zich tegen laatstge
noemd arrest in cassatie voorziet, be
hoeft hij zijn voorziening niet te beteke

. nen aan de burgerlijke partijen waarte-
gen ze is gericht. (Impliciete oplossing.) 

4 februari 1987 733 

33. - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Eindvonnis - Begrip. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

34. - Tuchtzaken - Beroepen beslis
sing nietig doordat het rechtscollege, we
gens zijn samenstelling, niet voldeed aan 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de onpartijdigheid van de rechter - Be
slissing in hager beroep gegrond op ei
gen redenen - Wettigheid. 

Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke 
beslissing nietig is doordat zij is gewe
zen door een rechtscollege dat, wegens 
zijn samenstelling, niet voldeed aan de 
vereisten van het algemeen rechtsbegin
sel betreffende de onpartijdigheid van de 
rechter, wordt die nietigheid niet overge
nomen door de beslissing van het rechts
college in hager beroep die, hoewel zij de 
beroepen beslissing niet nietig verklaart, 
ze evenmin bevestigt, geen enkele reden 
ervan overneemt en evenmin naar die 
redenen verwijst. 

19 september 1986 83 

35. - Tuchtzaken - Beslissing van 
een provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren door nietigheid aangetast 
- Beslissing van de raad van beroep die 
de nietigheid overneemt - Gevolg. 

W anneer de beslissing van een provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren 
door nietigheid is aangetast, is de beslis
sing van de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren, welke de nietigheid 
overneemt, eveneens nietig. 

26 september 1986 119 

36. - Tuchtzaken - Beroepen beslis
sing nietig doordat het rechtscollege, we
gens zijn samenstelling, niet voldeed aan 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de onpartijdigheid van de rechter- Be
slissing in hager beroep nietig doordat 
zij die beslissing niet nietig heeft ver
klaard. 

Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke 
beslissing nietig is doordat zij is gewe
zen door een rechtscollege dat, wegens 
zijn samenstelling, niet voldeed aan het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
onpartijdigheid van de rechter, is de be
slissing van het rechtscollege in hager 
beroep, dat een tuchtsanctie oplegt zon
der dat het die beroepen beslissing niet
ig verklaart, eveneens nietig. 

16 oktober 1986 214 
Een eindvonnis is het vonnis waarbij 

uitspraak wordt gedaan over al het door 
de burgerlijke partij gevorderde en 
waarbij niets aangehouden wordt van 
datgene waarover de strafrechter uit
spraak moest doen. (Art. 416 Sv.) 

7 april 1987 1023 

37. - Tuchtzaken - Nietigheid van de 
beroepen beslissing - Beslissing in ha
ger beroep gegrond op eigen redenen -
Gevolg. 
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Zelfs wanneer de beroepen tuchtrech

telijke beslissing nietig zou zijn doordat 
zij werd gewezen door een rechtscollege 
dat, wegens zijn samenstelling, niet val
deed aan het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende de onpartijdigheid van de 
rechter, is daarom niet nietig de beslis
sing van het rechtscollege in hoger be
roep dat verklaart de beroepen beslis
sing te bevestigen maar daarbij uitslui
tend op eigen gronden steunt. 

27 februari 1987 857 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

HOOFDSTUK I. - Aanhouding 

HOOFDSTUK II. - Bevestiging 

HOOFDSTUK III. - Handhaving 

HOOFDSTUK IV. - Uitlevering 

HOOFDSTUK V. - Borgstelling 

HOOFDSTUK VI. - Douane en accijn-
zen 

HOOFDSTUK VII. - Onwettige hechte
nis 

HOOFDSTUK VIII. - Militaire rechts
pleging 

HOOFDSTUK I 
AANHOUDING 

1. - Aanhouding - Art. 7 Gw. - Artt. 
91 tot 112 Sv. - Wettigheid - Voorwaar
de. 

Noch art. 7 Gw., noch de artt. 91 tot 
112 Sv., noch enige andere wetsbepaling 
verbieden, zelfs buiten het geval van ont
dekking op heterdaad, een van misdaad 
of wanbedrijf verdacht persoon aan te 
houden met het doel hem ter beschik
king van het gerecht te stellen, mits er 
tegen hem ernstige schuldaanwijzingen 
bestaan. 

14 januari 1987 610 

2. - Art. 7, derde lid, Gw. - Met rede
nen omkleed bevel van de rechter - Be
grip. 

Een met redenen omkleed bevel tot 
medebrenging, door de onderzoeksrech
ter uitgevaardigd en aan de verdachte 

betekend binnen vierentwintig uur na 
zijn vrijheidsbeneming, is een met rede
nen omkleed bevel van de rechter, als 
bedoeld in art. 7, derde lid, Gw. 

20 januari 1987 628 

3. - Bevel tot medebrenging - Bevel 
aan de verdachte te betekenen binnen 
vierentwintig uur na zijn vrijheidsbene-
ming. ·· 

Een met redenen omkleed bevel tot 
medebrenging, door de onderzoeksrech
ter uitgevaardigd en aan de verdachte 
betekend binnen vierentwintig uur na 
zijn vrijheidsbeneming, is een met rede
nen omkleed bevel van de rechter, als 
bedoeld in art. 7, derde lid, Gw. 

20 januari 1987 628 

4. - Bevel tot medebrenging - Art. 
91 Sv. - Doel. 

Het bevel tot medebrenging van een 
verdachte, als omschreven in art. 91 Sv., 
heeft tot doel de voorgeleiding voor de 
onderzoeksrechter, desnoods met dwang, 
van een persoon die deze magistraat 
meent te moeten ondervragen in ver
band met schuldaanwijzingen die tegen 
hem bestaan. 

20 januari 1987 628 

5. - Bevel tot medebrenging - Titel 
voor de voorlopige hechtenis - Geldig
heidsduur. 

De vrijheidsbeneming die het gevolg is 
van een bevel tot medebrenging, is be
perkt tot de tijd die strikt noodzakelijk 
is voor de voorgeleiding van de verdach
te ter beschikking van de onderzoeks
rechter. 

20 januari 1987 628 

6. - Bevel tot medebrenging On-
dervraging binnen vierentwintig uur -
Art. 93 Sv. 

Wanneer door de onderzoeksrechter, 
met toepassing van art. 91 Sv. een bevel 
tot medebrenging is uitgevaardigd, gaat 
de door art. 93 Sv. bepaalde termijn van 
vierentwintig uur voor de ondervraging 
van de verdachte pas in vanaf de tenuit
voerlegging van het bevel, d.w.z. vanaf 
het tijdstip dat de verdachte ter beschik
king van de onderzoeksrechter is ge
steld. 

20 januari 1987 628 

7.- Veroordelingsbeslissing met bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Aard 
van dit bevel. 

Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding van een beklaagde die bij hetzelfde 
arrest tot een gevangenisstraf van ten 
minste zes maanden is veroordeeld, 
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maakt geen uitvoering uit van de straf; 
het is een preventieve maatregel die ge
lijk te stellen is met de voorlopige hech
tenis. (Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 maart 1987 981 

8. - Aanhouding - Bevel tot aanhou
ding, door een onderzoeksrechter ver
leend, nadat de zaak door het onder
zoeksgerecht onttrokken was aan een 
andere onderzoeksrechter die al een be
vel tot aanhouding had verleend - Toe
passelijke regels. 

Het bevel tot aanhouding uitgevaar
digd door de onderzoeksrechter, nadat 
de zaak door het onderzoeksgerecht ont
trokken was aan een andere onderzoeks
rechter, die al een bevel tot aanhouding 
had verleend, is geen nieuw bevel tot 
aanhouding in de zin van art. 8 Wet 
Voorlopige Hechtenis; het wordt verleend 
krachtens art. 1 van voornoemde wet en 
is onderworpen aan de voorschriften van 
art. 4; hieruit volgt dat het bevel niet de 
nieuwe en ernstige omstandigheden 
waarop de aanhouding gegrond is, nauw
keurig hoeft te omschrijven. 

15 april 1987 1116 

9. - Aanhouding en onmiddellijke 
aanhouding - Beslissing van veroorde
Jing - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding - Titel van vrijheidsbeneming ge
Jijk te stellen met voorlopige hechtenis. 

Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding van een tot een gevangenisstraf van 
ten minste zes maanden veroordeelde 
beklaagde heeft geenszins het kenmerk 
van een daad van uitvoering van de 
straf; het is een titel van vrijheidsbene
ming die is gelijk te stellen met de voor
lopige hechtenis. (Art. 21 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

9 juni 1987 1369 

10. - Aanhouding en onmiddellijke 
aanhouding - Veroordelende beslissing 
- Bevel tot onmiddellijke aanhouding -
Titel van een met voorlopige hechtenis 
gelijk te stellen vrijheidsberoving. 

Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding van een beklaagde die tot een ge
vangenisstraf van ten minste zes maan
den is veroordeeld, is niet als een daad 
van tenuitvoerlegging van de straf te be
schouwen, maar !evert een titel van een 
met voorlopige ·hechtenis gelijk te stellen 
vrijheidsberoving op. (Art. 21 Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

23 juni 1987 1469 

11. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Kamer van inbeschuldi-

gingstelling - Sluiting der deuren -
Begrip - Bewijs. 

Zoals ieder onderzoeksgerecht dat uit
spraak doet inzake voorlopige hechtenis, 
moet de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling aanhangig is, zitting 
houden met gesloten deuren; die regel 
wordt geacht nageleefd te zijn zelfs als 
de gedingstukken er geen melding van 
maken, en de eventuele aanwezigheid 
van medeverdachten op de terechtzitting 
kan niet als een miskenning ervan wor
den beschouwd. (Art. 7 wet 20 april 
1874.) 

13 augustus 1987 1500 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

12. - Bevel tot aanhouding - Bevesti
ging binnen vijf dagen - Ter inzageleg
ging van het dossier aan de verdachte of 
diens advocaat. 

Uit art. 4 juncto het laatste lid van art. 
5 Wet Voorlopige Hechtenis blijkt dat de 
wetgever heeft gewild dat het onderzoek 
bij de bevestiging van het bevel tot aan
houding geheim zou zijn. 

21 januari 1987 645 

13. - Ondel'Zoeksgerecht dat te beslis
sen heeft over de bevestiging van een 
bevel tot aanhouding - Conclusie van 
de verdachte ten betoge dat de strafvor
dering niet ontvankelijk is - Redenge
ving - Begrip en gevolg. 

Het onderzoeksgerecht dat, overeen
komstig art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis 
moet beslissen over de bevestiging van 
een bevel tot aanhouding, is ertoe ver
plicht, wanneer de verdachte aanvoert 
dat de strafvordering niet ontvankelijk 
is, na te gaan, alvorens over het bestaan 
van schuldaanwijzingen te oordelen, of 
er aanwijzingen zijn van de gegrondheid 
van de door de verdachte aangevoerde 
exceptie; door zijn oordel desaangaande 
treedt het onderzoeksgerecht niet in de 
beoordelingsmacht van de rechter ten 
grande en bindt het de rechter ten gran
de niet. 

24 februari 1987 837 

HOOFDSTUK III 
HANDHAVING 

14. - Beslissing van onderzoeksge
recht de voorlopige hechtenis niet te 
handhaven - Draagwijdte van de beslis
sing. 
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Wanneer een onderzoeksgerecht, in 
het kader van art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, beslist dat de voorlopige 
hechtenis niet dient te worden gehand
haafd, op grond dat in de huidige stand 
van het onderzoek er geen voldoende 
aanwijzingen van schuld meer aanwezig 
zijn in verband met de telastlegging 
t.a.v. welke het aanhoudingsbevel werd 
verleend, stelt het niet vast dat er geen 
aanwijzingen bestaan om de verdachte 
wegens die telastlegging te vervolgen. 

16 september 1986 64 

15. - Voorziening in cassatie - Ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij wordt beslist dat de 
voorlopige hechtenis van de verdachte 
wordt gehandhaafd - Latere invrijheid
stelling - Voorziening zonder reden van 
bestaan - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

De voorziening van de verdachte tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
zijn voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd, heeft geen reden van bestaan 
meer wanneer die hechtenis eindigt 
voordat het Hof over de voorziening heeft 
beslist. 

24 september 1986 113 

16. - Handhaving van de hechtenis -
Redengeving. 

Al is de ernst van de aan de verdachte 
ten laste gelegde feiten op zichzelf onvol
doende om de handhaving van de voorlo
pige hechtenis na een maand te verant
woorden, toch kan die omstandigheid 
samen met andere in aanmerking gena
men worden om de handhaving van de 
voorlopige hechtenis te verantwoorden. 
(Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

21 oktober 1986 238 

17. - Beslissing van het onderzoeks
gerecht- Middel afgeleid uit schending 
van art. 97 Gw. - Middel dat faalt naar 
recht. 

Een middel afgeleid uit schending van 
art. 97 Gw., aangevoerd tot staving van 
een voorziening in cassatie tegen een be
slissing van een onderzoeksgerecht inza
ke voorlopige hechtenis, faalt naar recht. 

21 oktober 1986 238 

18. - Handhaving van de hechtenis -
Redenen - Verwijzing naar de redenen 
van de schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie. 

Regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, rechtdoende over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 

zegt dat het de reden die het openbaar 
ministerie in zijn schriftelijke vordering 
aanvoert, overneemt, zonder die redenen 
uitdrukkelijk weer te geven, wanneer die 
redenen van die aard zijn dat zij die be
slissing regelmatig met redenen kunnen 
omkleden. 

21 oktober 1986 238 

19. - Handhaving van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Re
dengeving. 

Aan het door art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis gestelde vereiste van regelma
tige redengeving wordt niet voldaan door 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de voorlopige hechtenis 
handhaaft onder aanvoering dat de feite
lijke gegevens die het opsomt, ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden, eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte zijn, die de openbare veilig
heid raken, zonder dat echter nader 
wordt bepaald waarom die omstandighe
den de openbare veiligheid in het ge
drang kunnen brengen, indien de hechte
nis van de verdachte niet wordt gehand
haafd. 

5 november 1986 320 

20. - Handhaving - Art. 5 Wet Voor
lopige hechtenis - Redengeving. 

Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis ver
eist niet dat in de beschikking waarbij, 
onder omschrijving van de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken, de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd, naast de 
gegevens eigen aan de zaak, bovendien 
ook omstandigheden eigen aan de per
soonlijkheid van de verdachte worden 
vermeld. 

25 november 1986 407 

21. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Toezicht op langdurige onderzoe
ken - Art. 26 Wet Voorlopige Hechtenis 
- Voorschrift van inwendige orde. 

De procedure bepaald bij art. 26 Wet 
Voorlopige Hechtenis heeft het karakter 
van een maatregel van inwendige orde, 
waarvan de toepassing niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven. 

25 november 1986 407 

22. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Art. 7, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis - Verplichting te 
beslissen binnen vijf dagen - Draag
wijdte. 

De bij art. 7, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis bepaalde termijn van vijf da
gen, waarbinnen over het verzoek tot in
vrijheidstelling uitspraak moet worden 
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gedaan, is niet voorgeschreven op straffe 
van nietigheid; het niet in acht nemen 
van die termijn heeft niet tot gevolg dat 
de rechters van het verzoek ontlast zijn 
of dat de voorlopige hechtenis een einde 
moet nemen. 

9 december 1986 474 

23. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Conclusie voor het von
nisgerecht dat over het verzoek uit
spraak moet doen - Middel uit schen
ding van art. 97 Gw. 

Art. 97 Gw. is niet van toepassing op 
de vonnisgerechten wanneer zij in raad
kamer uitspraak doen over een verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling. 

9 december 1986 474 

24. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling aan een vonnisgerecht -
Geldigheid van het bevel tot aanhouding. 

Het vonnisgerecht dat te beslissen 
heeft over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling behoeft geen uitspraak 
meer te doen over de geldigheid van het 
bevel tot aanhouding. (Art. 7 Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

9 december 1986 474 

25. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling aan een vonnisgerecht -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 5.3 - Recht om binnen een redelijke 
termijn te worden berecht - Redelijke 
termijn - Begrip. 

De redelijke termijn waarbinnen, lui
dens art. 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, een ieder die gevangen 
wordt gehouden overeenkomstig art. 5.1, 
c, van hetzelfde verdrag, het recht heeft 
te worden berecht of te worden vrijgela
ten tijdens de procedure, moet, in de zin 
van die bepaling, niet in abstracto maar 
wei in het licht van de gegevens van el
ke zaak afzonderlijk worden beoordeeld. 

9 december 1986 474 

26. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, art. 5.3 - Recht om 
binnen een redelijke termijn te worden 
berecht - Verantwoording. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
van het hof van beroep dat bij zijn be
slissing over een verzoek tot voor lopige 
invrijheidstelling, met betrekking tot het 
bij art. 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens bepaalde recht van de be
klaagde om binnen een redeijke termijn 
te worden berecht, overweegt dat de 
vaststelling van de datum waarop de be
handeling van de zaak in hoger beroep 
te verwachten is, niet strijdig is met de 

redelijke termijn bedoeld in het voormel
de verdrag, des te meer daar op verzoek 
van die beklaagde de zaak reeds werd 
uitgesteld. 

9 december 1986 474 

27. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, art. 6.1 - Draagwijdte. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens is niet van toepassing op de 
vonnisgerechten die beslissen over een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

9 december 1986 474 

28. - Art. 292, Ger. W: - Zelfde rech
ter die kennis neemt van twee opeenvol
gende verzoekschriften tot voorlopige in
vrijheidstelling, neergelegd door een zelf
de beklaagde in dezelfde zaak. 

De enkele omstandigheid dat een rech
ter, na te hebben deelgenomen aan de 
beslissing waarbij een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling van een beklaag
de werd afgewezen, deelneemt aan de 
beslissing over een later verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling, door dezelf
de beklaagde in dezelfde zaak ingediend, 
levert geen schending van art. 292 
Ger.W. op. 

9 december 1986 474 

29. - Verw1jzing van een rechtbank 
naar een andere - Gevolgen van het 
verwijzingsarrest. 

Wanneer, door een beslissing van ver
wijzing van de ene rechtbank naar de 
andere, het Hof van Cassatie een zaak 
aan de onderzoeksrechter van een arron
dissement heeft onttrokken, beveelt de 
raadkamer van dat arrondissement de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
wettig zolang het arrest van het Hof niet 
is betekend overeenkomstig art. 548 Sv.; 
vanaf die betekening dient het onder
zoeksgerecht van het in het arrest van 
het Hof aangewezen arrondissement 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis uitspraak te doen binnen een 
maand te rekenen van de vorige beschik
king tot handhaving van de hechtenis. 

19 december 1986 535 

30. - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5, 
derde lid - Handhaving van de voorlopi
ge hechtenis - Terbeschikkingstelling 
van het dossier, gedurende twee dagen, 
ter inzage van de raadsman van de ver
dachte - Niet-inachtneming van de 
vorm - Sanctie. 

De bij art. 5, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis voorgeschreven verplichting 
om het dossier gedurende twee dagen 
v66r de dag vastgesteld voor de verschij
ning op de griffie ter beschikldng te stel~ 
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len van de raadsman van de verdachte, 
is geen op straffe van nietigheid voorge
schreven vorm; verzuim ervan brengt 
slechts nietigheid mee als het recht van 
verdediging daardoor werd miskend. 

7 januari 1987 586 

31. - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 
- Redenen. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid der
mate raken dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaafd, worden, on
der vermelding van gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, nauwkeurig omschreven door het 
arrest waarin de kamer van inbeschuldi
gingstelling er onder meer op wijst dat 
tegen de verdachte ernstige aanwijzin
gen bestaan dat hij welbewust heeft 
deelgenomen aan de voorbereiding van 
een bomaanslag; dat de bij het onder
zoek verzamelde gegevens ernstige rede
nen opleveren om te denken dat de aan 
de verdachte verweten feiten deel uitma
ken van de acties van een terreurorgani
satie; dat het onderzoek lijkt uit te wij
zen dat er nauwe banden bestonden 
tussen die organisatie en buitenlandse 
terreurgroeperingen; dat die omstandig
heden aantonen dat betrokkene het bui
tengewoon ernstige voornemen heeft om 
door onwettige acties en, zo nodig, door 
het plegen van aanslagen tegen perso
nen en eigendommen, de democratische 
instellingen te ontwrichten; dat door de
ze geestesgesteldheid, te zamen met de 
banden van afhankelijkheid, die onver
mijdelijk zijn ontstaan tussen de ver
dachte en andere leden van dezelfde or
ganisatie. of van soortgelijke groeperin
gen, de persoonlijkheid van de verdachte 
een bijzonder ernstig gevaar betekent 
voor de openbare veiligheid en de gewet
tigde vreed doet ontstaan dat hij, een
maal in vrijheid gesteld, opnieuw betrek
kingen zal aanknopen met die personen 
en opnieuw zal meewerken aan terreur
daden. 

7 januari 1987 586 

32. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5.3 - Recht om bin
nen een redelijke termijn te worden be
recht of hangende het proces in vrijheid 
te worden gesteld - Verantwoording. 

De beslissing dat de redelijke termijn 
bedoeld in art. 5.3 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens niet is overschre
den, is naar recht verantwoord door het 
arrest waarin de kamer van inbeschuldi
gingstelling beveelt dat de voorlopige 

hechtenis wordt gehandhaafd en vast
stelt dat daden van onderzoek die nodig 
zijn om de waarheid te ontdekken, nog 
gaande zijn en zonder onverantwoorde 
vertraging worden verricht. 

7 januari 1987 586 

33. - Feit dat dwangarbeid van vijf
tien tot twintig jaar of een zwaardere 
straf ten gevo1ge kan hebben - Beschik
king van de onderzoeksrechter die de 
verdachte in vrijheid laat zonder over
eenkomstig advies van de procureur des 
Koning - Vaststelling dat er geen vol
doende aanwijzingen van schuld z1jn -
Wettige beslissing. 

W ettig is de beschikking van de onder
zoeksrechter die een verdachte in vrij
heid laat, zonder overeenkomstig advies 
van de procureur des Konings, als het 
ten laste gelegde feit dwangarbeid van 
vijftien tot twintig jaar of een zwaardere 
straf tot gevolg kan hebben, mits ze vast
stelt · dat er tegen de verdachte voor dat 
feit geen voldoende aanwijzingen van 
schuld bestaan. (Art. 1, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

21 januari 1987 644 

34. - Verzoekschrift tot invrijheidstel
ling- Afwijzing- Redengeving. 

Art. 97 Gw., volgens hetwelk elk von
nis met redenen moet worden omkleed, 
vindt geen toepassing op de beslissingen 
van rechtscolleges die over een ver
zoekschrift tot voorlopige invrijheidstel
ling uitspraak doen overeenkomstig art. 
7 Wet Voorlopige Hechtenis. 

28 januari 1987 688 

35. - Handhaving van de hechtenis -
Betwisting van de regelmatigheid van de 
aanhouding. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die enkel is ingesteld tegen 
een arrest waarbij de voorlopige hechte
nis wordt gehandhaafd, is het middel dat 
de regelmatigheid van de aanhouding be
twist. 

4 februari 1987 737 

36. - Onderzoeksgerecht Handha-
ving van de voorlopige hechtenis - Con
clusie van de beklaagde betreffende zo
genaamde onregelmatigheden van de 
aanhouding of van het voorbereidend on
derzoek - Redengeving. 

Het onderzoeksgerecht, dat enkel uit
spraak te doen heeft over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, behoeft niet 
te antwoorden op de conclusie van de 
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verdachte betreffende zogenaamde onre- I wijzen op een volslagen gebrek aan res
gelmatigheden van de aanhouding of van pect voor andermans eigendom, waar-
het voorbereidend onderzoek. door de openbare veiligheid in gevaar 

4 februari 1987 737 verkeert, te meer daar de verdachte zeer 
onlangs nog wegens gelijksoortige feiten 

37. - Handhaving van de hechtenis
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Re
dengeving. 

De gegevens, eigen aan de zaak of aan 
de persoonlijkheid van de verdachte, die 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den opleveren welke de openbare veilig
heid dermate raken dat de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd, 
worden nauwkeurig omschreven in het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling die de handhaving beveelt 
op grond dat de voorbereiding van de fei
ten, het gewelddadig gedrag van de be
klaagde jegens de ordehandhavers en de 
precieze bedreigingen die hij heeft geuit 
aan het adres van een persoon, doeri vre
zen dat de verdachte, wiens strafregister 
melding maakt van feiten die in strijd 
zijn met de eerlijkheid, nieuwe feiten zal 
plegen mocht hij in vrijheid worden ge
steld 

4 f .. bruari 1987 73'i 

3!S. - Handhavmg van de hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5, derde 
lid - Verplichting om het dossier v66r 
de verschijning voor het onderzoeksge
recht ter inzage te leggen van de raads
man van de verdachte - Draagwijdte. 

Het dossier, dat gedurende twee dagen 
op de griffie ter inzage wordt gelegd van 
de raadsman van de verdachte v66r 
diens verschijning voor de raadkamer of 
de kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, behoeft en
kel die stukken te bevatten waaruit de 
voortgang van het onderzoek naar de 
aan de verdachte verweten feiten blijkt. 
(Art. 5, derde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

4 februari 1987 737 

39. - Handhaving- Verantwoording 
- Wettigheid. 

De handhaving van de voorlopige 
hechtenis wordt naar recht verantwoord 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling die de door art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis vereiste omstandigheden 
nauwkeurig omschrijft onder vermelding 
dat er ernstige aanwijzingen bestaan dat 
de verdachte zich schuldig heeft ge
maakt aan verschillende diefstallen, 
waaronder de diefstal van een auto, en 
dat de herhaling van die feiten lijkt te 

werd veroordeeld. 
15 april 1987 1119 

40. - Handhaving - Wet Voorlopige 
Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 

Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis ver
eist niet dat de beschikking die, na een 
nauwkeurige omschrijving te hebben ge
geven van de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare veilig
heid raken, de voorlopige hechtenis 
handhaaft, naast de gegevens eigen aan 
de zaak, ook nog de omstandigheden ei
gen aan de persoonlijkheid van de ver
dachte vermeldt. 

10 juni 1987 1379 

41. - Handhaving Europees Ver-
drag Rechten van de Mens, art. 5.3 -
Recht binnen een redelijke termijn be
recht te worden of hangende het pmces 
in vrijheid te worden gesteld - Begr ip. 

De beslissing dat de in art. 5.3 F •uo
pees Verdrag Rechten van de Mens be
doelde redelijke termijn niet is over
schreden, vindt haar verantwoording 
naar recht in het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot handha
ving van de voorlopige hechtenis waarin, 
onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, een nauwkeurige omschrij
ving worden gegeven van de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid dermate raken dat 
de hechtenis moet worden gehandhaafd 
en waarin op grond van feitelijke gege
vens die het aangeeft, wordt vastgesteld 
dat daden van onderzoek, nodig voor de 
ontdekking van de waarheid, aan de 
gang zijn en zonder ongerechtvaardigde 
vertraging worden uitgevoerd. 

10 juni 1987 1379 

42. - Handhaving - Art. 5 Wet Voor
lopige Hechtenis - Redengeving. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid der
mate raken dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaafd, worden, on
der vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, nauwkeurig omschreven door 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, na te hebben gewezen 
op de ernstige aanwijzingen die tegen de 
verdachte bestaan en op de zwaarte van 
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de hem ten laste gelegde feiten, rele
veert dat de verdachte een buitengewone 
durf en stoutmoedigheid aan de dag 
heeft gelegd en de bevolking aan levens
gevaarlijke risico's blootgesteld heeft, dat 
zijn gedragingen getuigen van een bij
zonder gevaarlijke geestesgesteldheid 
die niets ontziet om zijn doel te berei
ken, dat hij geen oog lijkt te hebben 
voor al het menselijk leed dat hij heeft 
veroorzaakt en dat een blijvende benade
ling betekent voor de personen die zijn 
gewelddadig optreden hebben moeten 
ondergaan, en hieruit afleidt dat derhal
ve te vrezen valt dat de verdachte, in ge
val van invrijheidstelling, gelijkaardige 
feiten zal plegen waardoor de openbare 
veiligheid in het gedrang zou worden ge
bracht. 

30 juni 1987 1488 

43. - Handhaving Europees Ver-
drag Rechten van de Mens, art. 5.3 -
Recht binnen een redelijke termijn te 
worden berecht of hangende de procedu
re in vrijheid te worden gesteld - Be
grip. 

Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt niet geschonden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de handhaving van de 
voorlopige hechtenis beveelt en dat op 
de conclusie waarin de verdachte de 
overschrijding van de redelijke termijn 
aanvoerde op grond dat, wat hem be
treft, het dossier sinds begin maart 1987 
voor verwijzing vatbaar is en het niet 
hoort dat hij wordt benadeeld door het 
aanslepen van het onderzoek t.a.v. de 
medeverdachte, antwoordt dat er moet 
gewezen worden op de bijzondere ernst 
van gewapende overvallen, zoals nader 
gespecificeerd, en naar de vereisten om 
in zulke belangrijke zaken de rol van elk 
der mededaders te omschrijven, dat 
sinds 24 december 1986 talloze onder
zoeksdaden zonder oponthoud werden 
uitgevoerd met dit doel en aldus kan ver
wezen worden naar het neerleggen van 
een ballistisch deskundigenverslag op 1 
april 1987 en naar een nieuw verhoor op 
13 april 1987 van een medeverdachte 
door de onderzoeksrechter, en op grond 
van die gegevens beslist dat de redelijke 
termijn bepaald bij art. 5.3 van het ver
melde verdrag niet is overschreden. 

30 juni 1987 1488 

44. - Handhaving - Inzage van het 
dossier v66r de terechtzitting - Inhoud. 

Het dossier, dat v66r de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht dat uitspraak 

doet over de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis, ter inzage van verdachtes 
raadsman gelegd wordt, behoeft enkel de 
stukken te bevatten waaruit de voort
gang van het onderzoek blijkt en waar
over de onderzoeksrechter onmiddellijk 
kan beschikken. (Art. 5 wet 20 april 
1874.) 

13 augustus 1987 1496 

HOOFDSTUK IV 
UITLEVERING 

45. - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Verwerping - Redenge
ving. 

De artt. 97 Gw. en 163 Sv. zijn niet 
van toepassing op de vonnisgerechten 
wanneer zij uitspraak doen over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling; al 
kan het verzoek slechts worden verwor
pen als de voorlopige hechtenis nog we
gens redenen van openbare veiligheid 
vereist is, toch behoeft de rechter op dit 
punt zijn afwijzende beslissing niet bij
zonder met redenen te omkleden; wan
neer de beklaagde het bestaan van rede
nen van openbare veiligheid betwist, 
beantwoordt de rechter die betwisting 
door vast te stellen dat zodanige redenen 
nog bestaan. (Art. 7 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

18 november 1986 367 

HOOFDSTUK V 
BORGSTELLING 

HOOFDSTUK VI 
DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 
ONWETTIGE HECHTENIS 

HOOFDSTUK VIII 
MILITAIRE RECHTSPLEGING 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 

1. - Hypotheken - Art. 45, tweede 
lid, Hypotheekwet - Zakelijk recht dat 
zich uitstrekt tot het toebehoren dat als 
onroerend goed door bestemming be
schouwd wordt - Begrip. 

De regel van art. 45, tweede lid, Hypo
theekwet, luidens welke de hypotheek 
zich uitstrekt tot het als onroerend goed 
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door bestemming beschouwde toebeho
ren van het met hypotheek bezwaarde 
goed, geldt ook t.a.v. een dergelijk toebe
horen dat na de inschrijving van de hy
potheek werd aangebracht, ook als dat 
niet door de aanvankelijke eigenaar is 
gebeurd, maar door de derde in wiens 
handen het goed is overgegaan. (Artt. 41, 
derde lid, 45, tweede lid, en 96 Hypo
theekwet.) 

21 november 1986 394 

2. - Voorrecht van de verkoper - Be
voorrechte schuldvorderingen - Kosten 
van de akte van verkoop door de vel'ko
per voorgeschoten. 

De verkoper van een onroerend goed 
kan zijn voorrecht, wat betreft de door 
hem bedongen rente of de door hem 
voorgeschoten kosten van de akte, ten 
aanzien van het verkochte goed slechts 
doen gelden voor zover in de overge
schreven akte of in een krachtens die 
akte neergelegd borderel van inschrij
ving vastgesteld is dat zij verschuldigd 
zijn en tot welk beloop. (Hypotheekwet, 
art. 27, 1°.) 

21 november 1986 398 

3. - Voorrecht van de verkoper - Be
voorrechte schuldvordezingen - Bedon
gen rente. 

De verkoper van een onroerend goed 
kan zijn voorrecht, wat betreft de door 
hem bedongen rente of de door hem 
voorgeschoten kosten van de akte, ten 
aanzien van het verkochte goed slechts 
doen gelden voor zover in de overge
schreven akte of in een krachtens die 
akte neergelegd borderel van inschrij
ving vastgesteld is dat zij verschuldigd 
zijn en tot welk beloop. (Hypotheekwet, 
art. 27, 1 °.) 

21 november 1986 398 

4. - Voorrecht van de Jeverancier van 
bedrijfsuitrustingsmateriaal - Begrip. 

Voor de toepassing van de artt. 20, 5°, 
Hypotheekwet en 546 Faillissementswet 
tot regeling, bij faillissement, van het 
voorrecht van de leverancier van be
drijfsuitrustingsmateriaal gebruikt in nij
verheids-, handels- of ambachtelijke on
dernemingen, brengt de omstandigheid 
dat de verkochte goederen deel uitma
ken of kunnen uitmaken van de handels
zaak op zichzelf niet noodzakelijk mee 
dat zij als bedrijfsuitrustingsmateriaal 
dienen te worden aangemerkt. 

5 december 1986 457 

5. - Voorrecht - Sluiting van onder
nemingen - Fonds tot Vergoeding van 
de in Geval van Sluiting Ontslagen 
Werknemers - Voorrecht van het Fonds 
uit art. 19, eerste lid, 4°quinquies, Hypo
theekwet - Draagwijdte. 

Het in art. 19, eerste lid, 4°quinquies, 
Hypotheekwet bedoelde voorrecht van 
het Fonds tot Vergoeding van de in Ge
val van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers, m.b.t. de schuld
vorderingen die niet meer bij wettelijke 
subrogatie ingevorderd kunnen worden, 
slaat enkel op de schuldvorderingen die 
verjaard zijn en niet op die uit hoofde 
waarvan de werknemers-schuldeisers 
slechts in het gewoon passief van het 
faillissement zijn opgenomen, omdat zij 
nalieten het voorrecht in te roepen zoals 
voorgeschreven door art. 498 Faillisse
mentswet. (Hypotheekwet, art. 19, eerste 
lid, 4°quinquies; Sluitingsfondswet 30 ju
ni 1967, artt. 2 en 8, eerste en tweede 
lid.) 

3 april 1987 1007 

6. - Samenloop van het voorrecht van 
de pandhoudende schuldeiser van een 
handelszaak met dat van de onbetaalde 
verkoper van nijverheidsmachines, han
dels- of ambachtelijke uitrusting - Rang
orde - Art. 23, eerste lid. Hypotheek
wet. 

In geval van samenloop van het voor
recht van de pandhoudende schuldeiser 
van een handelszaak met dat van de on
betaalde verkoper van nijverheidsmachi
nes en handels- of ambachtelijke uitrus
ting, wordt de voorrang geregeld bij art. 
23, eerste lid, Hypotheekwet. 

7 mei 1987 1171 

7. - Samenloop van het voorrecht van 
de pandhoudende schuldeiser van een 
handelszaak met dat van de onbetaalde 
verkoper van nijverheidsmachines, han
dels- of ambachtelijke uitrusting - Rang
orde - Pandhouder - Wetenschap dat 
de koopprijs van de goederen nog ver
schuldigd is - Bewijs - Artt. 20, !1', en 
23 Hypotheekwet. 

Het bewijs van de in art. 23 Hypotheek
wet bedoelde wetenschap, onder meer 
aan de zijde van de pandhoudende 
schuldeiser van een handelszaak, van 
het nog verschuldigd zijn van de koop
prijs van niet betaalde roerende goede
ren die hem tot pand strekken, wordt ge
leverd doordat een afschrift van de al 
dan niet aanvaarde factuur werd neerge
legd ter griffie van de rechtbank van 
koophandel binnen vijftien dagen na de 



-195-
levering van het materieel, overeenkom- VOORZIENING IN CASSATIE 
stig art. 20, 5°, van de voormelde wet, on-
geaeht of het afsehrift van de faetuur 
v66r of na de insehrijving van het pand 
is neergelegd. 

7 mei 1987 1171 

8. - Voorrecht - Kosten tot behoud 
van de zaak - Schuldvordering - Voor
afbestaande zaak - Aanneming van 
werk. 

De sehuldvordering van de aannemer 
van werk op de opdraehtgever wegens 
nog te bouwen kunstwerken is geen 
voorafbestaande zaak tot behoud waar
van kosten zijn gemaakt die bevoorreeht 
zijn op grand van art. 20, 4°, Hypotheek
wet. 

18 mei 1987 1248 

9. - Verplichte inhoudingen op de be
talingen gedaan aan een aannemer van 
wie de registratie is geschrapt - Vereis
ten. 

De artt. 299bis, § 3, tweede lid, W.I.B. 
en 30bis, § 3, tweede lid, van de wet van 
27 juni 1969 leggen de verpliehting op 15 
pet. te storten aan de fiseus en 15 pet. 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid in de vorm van een inhouding op el
ke betaling gedaan aan een aannemer 
van wie de registratie is gesehrapt, ook 
als die sehrapping te wijten is aan het 
faillissement van de aannemer en niet 
aan bedrog of nalatigheid. 

11 juni 1987 1391 

10. - Kosten tot behoud van de zaak 
- Begrip. 

De kosten tot behoud van de zaak, die 
gewaarborgd worden door het voorreeht 
van art. 20, 4° Hypotheekwet, zijn alle 
uitgaven zonder welke de zaak geheel of 
gedeeltelijk zou zijn tenietgegaan of ten 
minste niet meer gesehikt zou zijn voor 
het gebruik waartoe ze was bestemd; dat 
is het geval met de betaling van belastin
gen die nodig zijn voor de invoer van 
goederen welke bestemd zijn om in het 
binnenland verkoeht te worden. 

11 juni 1987 1394 

11. - Voorrechten - Bestaan van het 
voorrecht - Toepasselijke wet in de tijd. 

Het bestaan van een voorreeht wordt 
beheerst door de wet die van kraeht is 
op het tijdstip van het feit dat of van de 
handeling die het voorreeht doet ont
staan. 

17 juni 1987 1429 

HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Algemene 
begrippen. Voorziening in het belang 
van de wet - zie : Cassatie, hoofd
stuk III 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie eassatieberoep kan worden inge
steld. 
§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 

Afdeling 2. - Termijnen van eassatiebe
roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig eassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor eassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het eassatieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij eassatie

beroep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
eassatieberoep. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor eassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in reeh
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
eassatieberoep 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 eassatieberoep kan worden inge
steld. 
§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
Afdeling 2. - Termijnen van eassatiebe

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
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§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat

baar voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Afdeling 5. Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Eisers en verweerders. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Beklaagde en verdachte. 
§ 2. Openbaar ministerie en vervol-

gende partij. 
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
§ 4. Burgerlijke partij. 
§ 5. Tussenkomende partij. 
§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Beklaagde. 
§ 12. Openbaar ministerie. 

§ 
§ 
§ 
§ 

13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
14. Burgerlijke partij. 
15. Tussenkomende partij. 
16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 

eindbeslissing). 
§ 3. Eindbeslissing. 
§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmid

dellijk vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts-

vordering. 
§ 11. Duur, begin en einde. 
§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on

middellijk vatbaar voor cassa
tie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Vormen. 
§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 

vermeldingen. 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie

beroep of memorie). 
§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk

heid. 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Aller lei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts-
vordering. 

§ 11. Algemeen. 
§ 12. Beklaagde. 
§ 13. Openbaar ministerie. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 
§ 1. Strafvordering. 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 
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Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen vari cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad 
van State 

HOOFDSTUK I. 
(INLEIDING) ALGEMENE BEGRIPPEN. 

VOORZIENING IN HET BELANG VAN 
DE WET - ZIE : CASSATIE, HOOFD
STUK III 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat
baar voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

1. - Belastingzaken - Vorm - Voor
ziening ingesteld bij verzoekschrift -
Verzoekschrift niet ondertekend - Ge
volg. 

Nu de voorziening in cassatie inzake 
directe belastingen bij verzoekschrift 
wordt ingesteld, moet dit verzoekschrift 
noodzakelijk ondertekend zijn door de 
eiser, door een advocaat of door een bij-
zonder gemachtigde; de voorziening inge
steld bij een niet ondertekend ver
zoekschrift is niet ontvankelijk. 

19 februari 1987 816 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

2. - Belastingzaken - Vorm - Di
recte gemeentebelastingen - Beslissing 
van de bestendige deputatie - Beteke
ning van de voorziening- Ontvankelijk
heidsvereiste. 

De voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het bezwaar 
van een belastingplichtige moet, op straf
fe van verval, binnen tien dagen dagen 
na de verklaring van voorziening worden 
betekend aan de partij tegen wie zij is 
gericht. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 
wet 22 juni 1865; art. 2 wet 18 maart 
1874; art. 16 wet 22 juni 1877.) 

31 oktober 1986 302 

3. - Belastingzaken - Vorm - Di
recte gemeentebelastingen - Beteke
ning van de verklaring van voorziening 
aan de partij tegen wie zij is gericht -
Wijze van betekening. 

De betekening van de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van de be
stendige deputatie van een provincieraad 
over het bezwaar van een belastingplich
tige inzake directe gemeentebelastingen 
moet aan de partij tegen wie de voorzie
ning is gericht, gedaan worden bij ex
ploot van gerechtsdeurwaarder; een ter 
post aangetekende brief, gestuurd aan 
die partij met toevoeging van een kopie 
van de verklaring van voorziening, vol
doet niet aan dat vereiste. 

31 oktober 1986 302 

4. - Belastingzaken - Polderbelastin
gen - Vorm en termijn van betekening 
van de voorziening - Ontvankelijkheids
voorwaarde. 

Krachtens de artt. 4 van de wet van 22 
jan. 1842, gew. bij art. 53, vervat in art. 3 
van de wet van 10 oktober 1967 houden-



-198-

de het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de 
wet van 22 juni 1864 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, toepasselijk inzake pol
derbelastingen, moet de voorziening, op 
straffe van verval, binnen tien dagen na 
de verklaring, bij deurwaardersexploot 
aan de partij tegen wie ze gericht, is 
worden betekend. 

14 november 1986 363 

5. - Vorm - Belastingzaken - Di
recte gemeentebelastingen - Beslissing 
van de bestendige deputatie - Beteke
ning van de verklaring van voorziening 
- Ontvankelijkheidsvereiste. 

De voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het bezwaar 
van een belastingplichtige inzake directe 
gemeentebelasting moet, op straffe van 
verval, binnen tien dagen na de verkla
ring van voorziening bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder worden betekend aan 
de partij tegen wie zij is gericht. (Art. 4 
wet van 22 jan. 1849; art. 2 wet van 22 ju
ni 1865; art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 
16 wet van 22 juni 1977.) 

18 december 1986 533 

6. - Vorm - Directe provinciebelas
tingen - Besluit van de bestendige de
putatie - Betekening van de verklaring 
van voorziening. 

De voorziening in cassatie tegen een 
besluit waarbij de bestendige deputatie 
van een provincieraad uitspraak doet 
over de reclamatie van een belasting
plichtige inzake directe provinciebelas
tingen, moet op straffe van verval bin
nen tien dagen bij gerechtsdeurwaar
dersexploot worden betekend aan de 
partij waartegen zij is gericht. (Art. 4 wet 
22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 
wet 18 maart 1874.) 

19 maart 1987 955 

7. - Vorm - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen - Besluit van de 
bestendige deputatie - Betekening van 
de verklaring van voorziening - Laat
tijdige betekening - Overmacht - Be
grip. 

De belastingplichtige, eiser in cassatie, 
wiens voorziening inzake directe provin
ciebelastingen aan verweerster, de pro
vincie, na het verstrijken van de wette
lijke termijn van tien dagen is betekend, 
kan niet van het verval worden ontheven 
enkel op grond dat uit twee aan het Hof 
voorgelegde brieven blijkt dat de optre
dende gerechtsdeurwaarder « zich niet 
vroeger in de kantoren van het provin
ciaal gouvernement heeft kunnen aanmel-

den, wegens een toegangsverbod tot (die) 
lokalen uitgaande van stakingsposten »; 
uit die enkele brieven, waarin niet wordt 
verduidelijkt op welke dagen en uren de 
gerechtsdeurwaarder zou hebben ge
poogd de voorziening in cassatie te bete
kenen, kan immers niet worden afgeleid 
dat de aangevoerde omstandigheden 
overmacht uitmaken. 

19 maart 1987 955 

8. - Belastingzaken Vormen -
Ontvankelijkheid - Betekening - Gel
digheidsvoorwaarden - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie waarvan geen rechtsgeldig ex
ploot van betekening voorligt, onder 
meer wanneer het stuk inhoudende een 
beweerde betekening, niet ondertekend 
werd door een gerechtsdeurwaarder. 

10 april 1987 1091 

9. - Termijnen binnen welke cassatie
beroep wordt ingesteld - Belastingza
ken - Gemeente- en provinciebelastin
gen - Directe belastingen. 

Ingevolge art. 4, tweede lid, wet van 22 
jan. 1849, als gewijzigd door art. 2 wet 
van 18 maart 1874, dient de voorziening 
tegen de beslissingen van de bestendige 
deputatie inzake directe belastingen op 
straffe van verval te worden ingesteld 
binnen de termijn van een maand te re
kenen van de kennisgeving van de be
streden beslissing. 

22 mei 1987 1306 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

10. - Vorm - Gemeente- en provin
ciebelastingen - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen - Cassatieberoep 
ingesteld door een gemachtigde, advo
caat, tegen een beslissing van de besten
dige deputatie van een provincieraad. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe ge
meente- of provinciebelastingen wordt 
ingesteld door een gemachtigde, zelfs als 
die advocaat is maar geen advocaat bij 
het Hof van Cassatie, moet de volmacht 
worden gevoegd bij de verklaring van 
cassatieberoep of ter griffie van het Hof 
worden neergelegd binnen de bij art. 
420bis, tweede lid, Sv. gestelde termijn; 
in dit laatste geval zal uit de bewoordin
gen van de volmacht moeten blijken dat 
de gemachtigde van die volmacht voor
zien was op de dag van de verklaring 
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van cassatieberoep. (Art. 4 wet van 22 
jan. 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; 
art. 13 wet van 5 juli 1871; art. 16 wet 
van 22 juni 1877.) 

12 maart 1987 919 

11. - Belastingzaken Vormen -
Gemeente- en provinciebelastingen -
Directe belastingen - Voorziening inge
steld door een gevolmachtigde - Vol
macht- Overlegging ter griffie van het 
Hoi van Cassatie - Termijn. 

Naar luid van art. 4 wet van 22 jan. 
1849 dat toepasselijk is ter zake van di
rect~ provincie- en gemeentebelastingen 
ingevolge de artt. 2 wet van 22 juni 1865, 
13 wet van 5 juli 1871 en 16 wet van 22 
juni 1877, wordt de verklaring van be
roep in cassatie in persoon of door een 
gevolmachtigde gedaan; de gevolmachtig
de moet van zijn volmacht doen blijken 
en indien zij aan de akte van cassatiebe
ro~p niet is gehecht, moet ze ter griffie 
van het Hof van Cassatie worden neerge
legd binnen de bij artikel 420 bis, tweede 
lid, Sv., bepaalde termijn. 

22 mei 1987 1305 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

12. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Directe 
gemeente- en provinciebelastingen -
Beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het bezwaar 
van een naamloze vennootschap of van 
een commanditaire vennootschap op 
aandelen tegen een aanslag in een met 
het patent analoge belasting - Beslis
sing niet in Jaatste aanleg gewezen -
Ontvankelijkheid. 

Krachtens de artt. 1°, 14, wet van 22 
juni 1877 en 603, 3°, Ger.W. doet de be
stendige deputatie van de provincieraad 
in eerste aanleg uitspraak over het be
zwaar van de belastingschuldige tegen de 
aanslag in een directe provinciebelasting 
analoog met het patent, wanneer die be
lastingschuldige een naamloze vennoot
schap of een commanditaire vennoot
schap op aandelen is. 

30 oktober 1986 292 

13. - Belastingzaken - Beslissingen 
vatbaar voor cassatieberoep - Algemene 
begrippen - Eindbeslissing - Begrip. 

Een eindbeslissing in een geschil tus
sen de partijen is het arrest dat ten aan
zien van de aanspraak van een van de 
partijen in rechte de draagwijdte van de 
toe te passen wet bepaalt; de voorziening 
tegen die beslissing gericht, is ontvanke
lijk. 

6 maart 1987 896 

14. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Directe 
gemeente- en provinc(ebelastinge_n -
Besluit van de bestend1ge deputat1e van 
een provincieraad over de reclamatie 
van een vennootschap, die geen naamlo
ze vennootschap of een commanditaire 
vennootschap op aandelen is, tegen een 
aanslag in een met het patent analoge 
belasting. 

Ontvankelijk is de voorziening tegen 
het besluit van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over de reclama
tie van een vennootschap, die geen 
naamloze vennootschap of een comman
ditaire vennootschap op aandelen is, te
gen een aanslag in een met het patent 
analoge directe provinciebelasting. (Art. 
4 wet 22 jan. 1849, gewijzigd bij de wet 
van 10 okt. 1967; artt. 603, 3°, en 609, 53, 
Ger.W.) 

19 maart 1987 955 

15. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Directe 
gemeente- en provinciebe!astingen -:
Beslissing van de bestend1ge deputat1e 
van een provincieraad op de reclamatie 
van een naamloze vennootschap of van 
een commanditaire vennootschap op 
aandelen tegen een aanslag in een di
recte provinciebelasting analoog met het 
patent - Geen beslissing in laatste aan
leg gewezen - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen de beslissing van de bestendige de
putatie van een provincieraad op de re
clamatie van een naamloze vennootschap 
of van een commanditaire vennootschap 
op aandelen tegen een aanslag in een 
met het patent analoge provinciebelas
ting nu die beslissing niet in laatste 
aanieg is gewezen. (Art. 4 wet 22 jan. 
1849, gewijzigd bij de wet van ~0 okt. 
1967; artt. 1, 8 en 14 wet 22 jum 1877; 
artt. 603, 3°, en 609, 5°, Ger.W.) 

20 maart 1987 960 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 
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§ 3. Beslissingen waartegen reeds 

cassatieberoep 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. 

16. - Burgerlijke zaken - Personen 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Verweerder buiten de zaak ge
steld. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
ingesteld tegen een verweerder die bui
ten de zaak is gesteld, wanneer deze be
slissing niet wordt aangevochten. 

10 november 1986 333 

17. - Burgerlijke zaken Personen 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Ontvankelijkheid - Ziekte
en invaliditeitsvel'Zekering Van 
rechtswege in eisers rechten gesubro
geerde verzekeringsinstelling - Voorzie
ning van de verzekerde wiens vordering 
afgewezen werd - Verzekeringsinstel
ling, die geen rechtsmiddel heeft aange
wend, door eiser niet mede in de zaak 
betrokken. 

Een verzekerde is ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen de be
slissing die hem volledig aansprakelijk 
verklaart voor de schadelijke gevolgen 
van een ongeval, zonder de verzekerings
instelling in de zaak te betrekken die 
hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
heeft toegekend, maar die tegen die be
slissing, die haar vordering afwijst, geen 
rechtsmiddel heeft aangewend; zulk een 
geschil is niet onsplitsbaar in de zin van 
art. 1084 Ger.W., omdat de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de door het bestre
den arrest t.a.v. de verzekeringsinstelling 
gewezen beslissing en de door de rechter 
op verwijzing t.a.v. de eiser te wijzen be
slissing materieel niet onmogelijk is. 

12 december 1986 495 

18. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken 
- Voorziening namens een overledene. 

In burgerlijke zaken is de voorziening 
namens iemand die v66r de betekening 
van de voorziening is overleden, niet ont
vankelijk. 

15 december 1986 509 

19. - Burgerlijke zaken Personen 
door wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Cassatieberoep van de Belgi
sche Staat tegen een arrest van de Raad 
van State dat een koninklijk besluit tot 
benoeming van een burgemeester vernie
tigt - Bevoegdheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Het onderwerp van een geschil dat op 
de benoeming van een burgemeester be
trekking heeft, behoort tot de bevoegd
heid van de minister van Binnenlandse 
Zaken, zodat deze de hoedanigheid heeft 
om namens de Belgische Staat cassatie
beroep in te stellen tegen een arrest van 
de Raad van State dat het koninklijk be
sluit tot benoeming van een burgemees
ter vernietigt. 

10 april 1987 1043 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 

20. - Personen tegen wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Oorspronkelijke eiser min
derjarig bij het instellen van de vorde
ring - Vertegenwoordigd door zijn moe
der - Meerderjarig geworden voordat 
de oorspronkelijke verweerder zijn voor
ziening heeft ingesteld - Voorziening 
gericht tegen de moeder. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, de oor
spronkelijke eiser, die ten tijde van het 
instellen van de vordering minderjarig 
was, en voor de feitenrechter door zijn 
moeder werd vertegenwoordigd, meer
derjarig is geworden voordat de oor
spronkelijke verweerder zijn voorziening 
heeft ingesteld, is die voorziening niet 
ontvankelijk, in zoverre zij tegen de 
moeder is gericht. 

9 februari 1987 762 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

21. - Termijn - Burgerlijke zaken -
Art. 1077 Ger. W. - Arrest waarbij een 
onderzoeksmaatregel wordt bevolen -
Voorziening v66r de eindbeslissing -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is de v66r de eindbe
slissing ingestelde voorziening tegen een 
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arrest waarbij, alvorens recht te doen, 
een maatregel wordt bevolen om de vor
dering te onderzoeken. 

14 mei 1987 1224 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vat
baar voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

22. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Cassatieberoep van de Belgische Staat 
- Beraadslaging van de ministerraad of 
beslissing van de regering door geen 
grondwettelijke, wettelijke of reglemen
taire bepaling voorgeschreven. 

Geen grondwettelijke, wettelijke of re
glementaire bepaling schrijft voor dat 
aan sommige cassatieberoepen een be
raadslaging van de ministerraad zal 
voorafgaan of dat omtrent het cassatie
beroep zal worden beslist door de rege
ring. 

10 april 1987 1043 

23. - Burgerhjke zaken - Vorm -
Voorziening ingediend bij verzoekschrift 
- Cassatieverzoekschrift niet onderte
kend door een advocaat bij het Hoi van 
Cassatie. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
is ingesteld bij een verzoekschrift, dat 
ter griffie van het Hof is ingediend en 
niet dat is ondertekend door een advo
caat bij het Hof van Cassatie. 

27 april 1987 1135 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

24. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Ontvankelijkheid - Voorziening gericht 
tegen verschillende verweerders - Ver
zoekschrift ter griffie ingediend meer 
dan vijftien dagen na de betekening er
van aan een van de verweerders - Voor
ziening gericht tegen die verweerder. 

Wanneer in burgerlijke zaken een 
voorziening wordt ingesteld tegen ver
schillende verweerders en meer dan vijf
tien dagen zijn verlopen tussen de dag 
van de betekening van het ver
zoekschrift aan een van de verweerders 
en de indiening ervan ter griffie, is de 
voorziening niet ontvankelijk in zoverre 
zij tegen die verweerder is gericht. (Art. 
1079 Ger.W.) 

26 februari 1987 852 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

25. - 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
voerlegging van de onderscheiden beslis
singen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk zou zijn. 

10 april 1987 1090 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

26. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - Ar
resten van de afdeling administratie van 
de Raad van State. 

Krachtens de artikelen 33 van de ge
coordineerde wetten op de Raad van Sta
te en 609, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek kunnen bij het Hof aanhangig 
worden gemaakt aileen die arresten 
waarbij de afdeling administratie van de 
Raad van State beslist van de eis geen 
kennis te nemen op grond dat die ken
nisneming binnen de bevoegdheid van 
de rechterlijke overheden valt, alsmede 
de arresten waarbij de afdeling afwij
zend beschikt op een declinatoire excep
tie die zich erop beroept dat de eis tot de 
bevoegdheid van die overheden behoort. 

10 april 1987 1043 

27. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep kan worden ingesteld - Burger
lijke zaken - Beslissing in eerste aan
leg gewezen - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een in eerste aanleg gewezen be
slissing. (Art. 608 Ger.W.) 

29 juni 1987 1484 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 
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Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

28. - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Dienst
plicht - Beslissing van de Hoge Militie
raad - Cassatieberoep ingesteld door 
een advocaat, zonder bijzondere vol
macht. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de Hoge Militie
raad, dat is ingesteld door een op het ta
bleau van de Orde of de lijst van de sta
giairs ingeschreven advocaat, die geen 
bijzondere volmacht heeft. (Art. 50 
dienstplichtwetten; artt. 2 en 440, tweede 
lid, Ger.W.) 

26 januari 1987 664 

29. - Dienstplicht - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Herkeuringsraad - Cassatie
beroep door de pleegvader. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
door de pleegvader van de dienstplichti
ge in eigen naam ingesteld tegen een be
slissing van de herkeuringsraad. (Artt. 
50 en 51 Dienstplichtwet.) 

1 juni 1987 1340 

30. - Dienstplichtzaken Personen 
door wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Minderjarige. 

In dienstplichtzaken is de minderjari
ge in principe bekwaam om zelf te han
delen en met name cassatieberoep in te 
stellen. 

23 juli 1987 1495 

31. - Dienstplichtzaken Personen 
door wie cassatieberoep kan worden in
gesteld- Ouders van de dienstplichtige. 

In dienstplichtzaken hebben de ouders 
in principe geen hoedanigheid om de 
minderjarige bij te staan of te vertegen
woordigen bij het instellen van een cas
satieberoep. 

23 juli 1987 1495 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

32. - Dienstplicht - Vorm - Handte
kening. 

Niet ontvankelijk is de niet door de ei
ser ondertekende voorziening tegen een 
beslissing van de herkeuringsraad. (Art. 
51, §§ 1 en 4, Dienstplichtwet.) 

27 oktober 1986 278 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

33. - Beslissing vatbaar voor cassatie
beroep - Dienstplicht- Cassatieberoep 
na cassatieberoep is uitgesloten - Cas
satieberoep ingesteld door een advocaat, 
zonder bijzondere volmacht - Tweede 
cassatieberoep ingesteld door de dienst
plichtige. 

In dienstplichtzaken kan een partij, 
behalve bij toepassing van art. 40, vierde 
lid, Taalwet Gerechtszaken en in het ge
val van regelmatige afstand, zich, in de 
regel, niet een tweede keer in cassatie 
voorzien tegen een beslissing van de Ho
ge Militieraad, zelfs als de tweede voor
ziening is ingesteld v66r de verwerping 
van de eerste voorziening; ontvankelijk 
is niettemin het cassatieberoep dat een 
dienstplichtige heeft ingesteld na een 
eerste voorziening die, zonder bijzondere 
volmacht, in zijn naam is ingesteld door 
een op het tableau van de Orde of de 
lijst van de stagiairs ingeschreven advo
caat, mits het tweede cassatieberoep is 
ingesteld binnen de termijn bepaald bij 
art. 51, § 2, dienstplichtwetten. (Impli
ciet.) 

26 januari 1987 664 

Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Eisers en verweerders. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Beklaagde en verdachte. 

34. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken - Ei
ser tot cassatie door de bestreden beslis
sing als burgerlijke partij bestempeld, 
maar veroordeeld tot een straf - Voor
ziening door de eiser als burgerlijke par
tij ingediend en gericht tegen aile be
schikkingen van de bestreden beslissing 
- Ontvankelijkheid. 

Wanneer iemand zich in de hoedanig
heid van burgerlijke partij in cassatie 
voorziet tegen aile beschikkingen van de 
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bestreden beslissing, die hem enkel als 
burgerlijke partij bestempelt, maar hem 
niettemin tot een straf veroordeelt, is de 
voorziening ook gericht tegen de beslis
sing op de tegen hem ingestelde strafvor
dering en dus ontvankelijk. 

8 oktober 1986 159 

35. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Ontvankelijkheid - Voorziening van de 
beklaagde tegen de beslissing t.a. v. de 
voor hem civielrechtelijk aansprakelijke. 

Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien tegen de beslis
sing t.a.v. de partij die voor hem als ci
vielrechtelijk aansprakelijke in de zaak 
is betrokken. 

20 januari 1987 625 

36. - Strafzaken - Personen bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien - Ont
vankefljkheid - Veroordelend arrest van 
het hoi van beroep met bevel tot onmid
del]jjke aanhouding - Cassatieberoep 
van de beklaagde. 

Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen een arrest van het hof van beroep 
dat hem veroordeelt tot een gevangenis
straf van ten minste zes maanden en 
zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, is 
niet ontvankelijk wanneer niet blijkt dat 
de beklaagde werkelijk was aangehou
den op het ogenblik dat hij cassatiebe
roep heeft ingesteld. (Art. 21, derde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis; artt. 421, eer
ste lid, Sv. en 2 wet 10 feb. 1866.) 

24 maart 1987 981 

37. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Ontvankelijkheid - Veroordelend arrest 
- Bevel tot onmiddellijke aanhouding -
Cassatieberoep van de beldaagde. 

Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen het veroordelend arrest waarbij te
vens zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen, is slechts ontvankelijk 
wanneer de beklaagde, op het tijdstip 
van de instelling van het casstieberoep, 
inderdaad gehecht is. (Art. 21, derde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 421, eer
ste lid, Sv.) 

12 mei 1987 1202 

38. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken - Ar
rest van veroordeling met bevel tot on
middellijke aanhouding - Voorziening 
in cassatie van de beklaagde - Beklaag
de niet werkelijk aangehouden. 

De voorziening in cassatie van de be
klaagde tegen het arrest van het hof van 
beroep, waarbij hij wordt veroordeeld en 

zijn onmiddellijke aanhouding wordt be
volen, is niet ontvankelijk als niet is be
wezen dat de eiser werkelijk was aange
houden. (Art. 21, derde lid, Wet Voorlopi
ge Hechtenis; art. 421 Sv.; art. 2 wet van 
10 feb. 1866.) 

9 juni 1987 1369 

39. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken -
Veroordelend arrest met bevel tot onmid
dellijke aanhouding - Voorziening van 
de beklaagde - Niet aangehouden be
klaagde. 

Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen het arrest van het hof van beroep 
dat hem veroordeelt en zijn onmiddel
lijke aanhouding beveelt, is niet ontvan
kelijk wanneer niet blijkt dat eiser wel 
degelijk was aangehouden. (Art. 21, der
de lid, wet 20 april 1874; art. 421 Sv.; art. 
2 wet 10 feb. 1866.) 

23 juni 1987 1469 

§ 2. Openbaar ministerie en vervol
gende partij. 

40. - Strafzaken - Vorm - Verkla
ring van voorziening, door de procureur
generaal bij het hoi van beroep gedaan 
ten overstaan van een griffiebeambte die 
niet bevoegd is om de gerechtelijke 
ambtsverrichtingen van griffier te ver
vullen - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep die is geschied bij een ver
klaring gedaan ten overstaan van en on
dertekend door een griffiebeambte zon
der bevoegdheid om de gerechtelijke 
ambtsverrichtingen van griffier of van 
klerk-griffier uit te oefenen. (Artt. 417 en 
418 Sv.) 

21 januari 1987 635 

41. - Strafzaken - Strafvordering -
Voorziening van het openbaar ministerie 
beperkt tot de beslissing over de ver
plichting om een bedrag van v1)'f frank te 
betalen als bijdrage voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden - Draagwijd
te. 

Zo op de voorziening van het openbaar 
ministerie, die beperkt is tot de schuldig
verklaring of tot een onderdeel van de 
hoofdstraf, het Hof de wettigheid van de 
volledige beslissing toetst, is de draag
wijdte van een voorziening van het open
baar ministerie, die enkel gericht is te
gen een bijkomende straf of maatregel, 
waarvan de nietigheid slechts tot een ge
deeltelijke vernietiging aanleiding zou 
geven, beperkt tot de wettigheid van die 
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bijkomende straf of maatregel; zulks is 
het geval voor de beslissing over de ver
plichting om een bedrag van vijf frank te 
betalen als bijdrage voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden, bedoeld in 
art. 29 wet van 1 aug. 1985 houdende fis
cale en andere bepalingen. 

9 juni 1987 1367 
§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

§ 4. Burgerlijke partij. 

§ 5. Tussenkomende partij. 

§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts-
vordering. 

§ 11. Beklaagde. 

§ 12. Openbaar ministerie. 

§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

§ 14. Burgerlijke partij. 

42. - Strafzaken - Personen bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien - Bur
gerlijke rechtsvordering- Gemeente, ei
seres- Voorziening van het college van 
burgemeester en schepenen - Geen be
wijs van machtiging door de gemeente
raad - Ontvankelijkheid. 

Hoewel het college van burgemeester 
en schepenen namens de gemeente een 
vordering tot bewaring van rechten kan 
instellen, toch moet het aldus ingestelde 
cassatieberoep niet ontvankelijk worden 
verklaard wanneer voor het Hof niet een 
machtiging van de gemeenteraad regel
matig wordt overgelegd. (Artt. 90, go en 
10", en 148 Gemeentewet.) 

27 mei 1987 1323 

43. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Personen bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien - Gemeente, 
eiseres - Machtiging van het college 
van burgemeester en schepenen om in 
rechte op te treden - Vereiste machti
ging die geen machtiging inhoudt om 
cassatieberoep in te stellen. 

Het besluit van de gemeenteraad 
waarbij, zonder nadere bepaling, het col
lege van burgemeester en schepenen ge
machtigd wordt om in rechte op te tre
den, houdt geel). machtiging in om cassa
tieberoep in te stellen. (Artt. 90, 9" en 10°, 
en 148 Gemeentewet.) 

27 mei 1987 1323 
§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

1 Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en van betekening. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

44. - Termijn - Strafzaken - Voor
ziening van de beklaagde tegen een te 
zijnen opzichte bij verstek gewezen be
slissing - Aanvang van de termijn. 

De termijn waarover een beklaagde 
beschikt om zich in cassatie te voorzien 
tegen een beslissing die te zijnen opzich
te bij verstek gewezen werd en voor ver
zet vatbaar is, gaat in vanaf het verstrij
ken van de gewone verzetstermijn, zelfs 
indien de betekening niet aan de be
klaagde in persoon werd gedaan. 

16 december 1986 515 

45. - Termijn - Strafzaken - Cassa
tieberoep van de beklaagde tegen een 
verstekarrest - Aanvang van de ter
mijn. 

De termijn waarover een beklaagde 
beschikt om zich in cassatie te voorzien 
tegen een te zijnen opzichte gewezen 
verstekarrest, dat vatbaar is voor verzet, 
neemt een aanvang bij het verstrijken 
van de gewone verzettermijn, zelfs in
dien de betekening van dat arrest niet 
aan de beklaagde in persoon is gedaan. 
(Artt. 187, 373 en 413, derde lid, Sv.) 

13 januari 1987 604 

46. - Termijn - Strafzaken - Ont
vankelijkheid - Veroordeling bij verstek 
- Voorziening van het openbaar minis
terie tijdens de gewone verzettermijn. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
door het openbaar ministerie tijdens de 
gewone verzettermijn wordt ingesteld te
gen een bij verstek gewezen veroorde
lende beslissing. (Art. 413, derde lid, Sv.) 

18 februari 1987 803 

47. - Strafzaken - Termijn - Cassa
tieberoep van de beklaagde tegen een 
verstekarrest. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is het cassatieberoep dat de beklaagde 
tegen een verstekarrest heeft ingesteld, 
meer dan vijftien vrije dagen na het ver
strijken van de gewone verzettermijn. 
(Art. 373 Sv.) 

20 mei 1987 1284 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). 

48. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Arrest dat 
provisionele vergoedingen toekent aan 
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burgerlijke partijen, een onderzoeks
maatregel beveelt en de zaak naar de 
eerste rechter verwijst - Geen bevoegd
heidsgeschil - Voorziening v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijkheid. 

In haar geheel niet ontvankelijk is de 
v66r de eindbeslissing ingestelde voor
ziening tegen een arrest dat, zonder uit
spraak te doen over een bevoegdheidsge
schil, de voor de schade uit een verkeers
ongeval aansprakelijk bevonden beklaag
de en diens verzekeraar veroordeelt om 
provisionele vergoedingen te betalen aan 
de getroffene bij het ongeval en aan het 
in diens rechten gesubrogeerde zieken
fonds, burgerlijke partijen, een onder
zoeksmaatregel beveelt betreffende de li
chamelijke schade van de getroffene en 
zegt dat de rechtspleging moet worden 
voortgezet voor de eerste rechter, zelfs 
als het door het ziekenfonds verkregen 
bedrag van de provisionele vergoeding 
overeenkomt met het door dat fonds ge
vorderde bedrag. 

3 september 1986 14 

49. - Tezmijn - Strafzaken - Ont
vankelijkheid - Onderzoeksgerecht dat 
beslist over de ontvankelijkheid van de 
strafvordering - Voorbereidende beslis
sing van onderzoek. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
de verdachte v66r de eindbeslissing heeft 
ingesteld tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat uit
spraak doet over de ontvankelijkheid 
van de strafvordering, en niet over de 
bevoegdheid van de rechter, nu de ver
dachte beweert dat het misdrijf in het 
buitenland is gepleegd. (Art. 416 Sv.) 

8 oktober 1986 162 · 

50. - Strafzaken - Termijn - Voor
recht van rechtsmacht- Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij wordt aangenomen dat er verzachten
de omstandigheden aanwezig zijn en aan 
de procureur-generaal de zorg wordt 
overgelaten te handelen als naar recht. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld te
gen het arrest waarbij de kamer van in
beschuldigingstelling, zonder uitspraak 
te doen over een bevoegdheidsgeschil, 
aanneemt dat er verzachtende omstan
digheden aanwezig zijn en aan de procu
reur-generaal bij het hof van beroep de 
zorg overlaat te handelen als naar recht 
t.a.v. een verdachte met voorrecht van 
rechtsmacht en, wegens samenhang, 
t.a.v. andere verdachten. (Artt. 416 en 
479 Sv.) 

3 december 1986 447 

51. - Termijn - Strafzaken - Arrest 
waarbij enkel uitspraak wordt gedaan 
over een verzoek tot wraking - Cassa
tieberoep v66r de eindbeslissing. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
in strafzaken v66r de eindbeslissing in
gesteld tegen een arrest dat enkel een 
verzoek tot wraking verwerpt. (Art. 416 
Sv.) 

19 mei 1987 1281 

52. - Termijnen Ontvankelijkheid 
- Strafzaken - Verdaging van de zaak 
door de correctionele rechtbank - Voor
barig cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk wegens voorbarig
heid is het cassatieberoep tegen een be
slissing waarbij de correctionele recht
bank de zaak verdaagt. (Art. 416 Sv.) 

13 augustus 1987 1498 

§ 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. 

53. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarin enkel over bepaalde elementen 
van de schade definitief uitspraak is ge
daan - Voorziening v66r de eindbeslis
sing - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een arrest waarin over bepaalde de
len van de schade definitief en over an
dere delen van die schade niet definitief 
uitspraak was gedaan. 

2 september 1986 1 

54. - Termijn - Strafzaken - Beslis
sing bij verstek gewezen t.a. v. de burger
Jijke partij en waartegen deze partij ver
zet kan doen - Cassatieberoep van de 
beklaagde v66r het verstrijken van de 
verzettermijn - Ontvankelijkheid. 

Wanneer tegen een t.a.v. de burger
lijke partij bij verstek gewezen beslis
sing door die partij verzet kan worden 
gedaan, is niet ontvankelijk het cassatie
beroep dat de beklaagde tegen die bur
gerlijke partij tijdens de verzettermijn 
heeft ingesteld. (Art. 413 Sv.) 

21 oktober 1986 231 
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1 zoekschrift neergelegd ter griffie van het 
Hof van Cassatie. (Artt. 373, 417 en 418 55. - Termijn - Strafzaken Bur-

gerlijke rechtsvordering - Eindbeslis
sing - Begrip. 

Definitief en dus dadelijk vatbaar voor 
cassatieberoep is het arrest waarbij aan 
de burgerlijke partij de door haar gevor
derde bedragen worden toegekend en 
geen voorbehoud wordt gemaakt voor 
hetgeen waarover de strafrechter uit
spraak zou doen. (Art. 416 Sv.) 

2 september 1986 1 

56. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Eindbeslis
sing - Begrip. 

Een eindbeslissing, waartegen derhal
ve onmiddellijk cassatieberoep open
staat, is het arrest dat aan de burger
lijke partij, gelet op de aangenomen 
gedeelde aansprakelijkheid, de helft van 
het gevorderde voorschot toekent en dat 
geen enkel punt aanhoudt waarover de 
strafrechter nog uitspraak moet doen. 
(Art. 416 Sv.) 

18 november 1986 375 

§ 14. Geen eindbeslissing, maar on
middellijk vatbaar voor cassa
tie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

57.- Vorm - Strafzaken - Jeugdbe
scherming - Voorziening door de moe
der van de minderjarige in haar hoeda
nigheid van onderhoudsplichtige inge
steld - Memorie - Medewerking van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie 
vereist. 

De memorie die ter griffie van het Hof 
van Cassatie, zonder medewerking van 
een advocaat bij dat hof, is ingediend 
door een partij die zich zowel in haar 
hoedanigheid van moeder van de min
derjarige als in die van onderhoudsplich
tige in cassatie heeft voorzien, is niet 
ontvankelijk in zoverre zij door die par
tij in haar hoedanigheid van onderhouds
plichtige is ingediend. 

17 september 1986 74 

58. - Vorm - Strafzaken Ontvan-
kelijkheid - Voorziening in cassatie in
gesteld door een verzoekschrift neerge
legd ter griffie van het Hof van Cassatie. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
in strafzaken is ingesteld bij een ver-

Sv.) 
13 januari 1987 605 

59. - Vorm - Strafzaken - Cassatie
beroep tegen een beschikking van de 
raadkamer van de rechtbank van eerste 
aanleg - Verklaring van beroep in cas
satie ter griffie van het hof van bemep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening ge
daan ter griffie van het hof van beroep, 
in zoverre die voorziening gericht is te
gen een beschikking van de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg. 
(Art. 417 Sv.) 

14 april 1987 1114 

60. - Vormen - Strafzaken - Akte 
van voorziening gesteld in een andere 
taal dan die van de bestreden beslissing 
- Nietigheid. 

De ambtenaar die de verklaring van 
voorziening in strafzaken ontvangt, 
moet, op straffe van nietigheid, daarvan 
akte opmaken in de taal van de bestre
den beslissing. (Artt. 27 en 40, Wet Taal
gebruik Gerechtszaken.) 

29 april 1987 1143 

61. - Strafzaken - V01m Voorzie-
ning gericht tegen een beschikking van 
de raadkamer - Verklaring van beroep 
in cassatie gedaan ter griffie van het hof 
van beroep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beschikking van de raadkamer 
als de verklaring van de voorziening ter 
griffie van het hof van beroep is gedaan. 

12 mei 1987 1188 

62. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning tegen een beschikking van de raad
kamer - Verklaring van beroep in cas
satie gedaan ter griffie van het hof van 
beroep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beschikking van de raadkamer, 
wanneer de verklaring van het beroep in 
cassatie gedaan is ter griffie van het hof 
van beroep. (Art. 417 Sv.) 

9 juni 1987 1363 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

63. - Vorm - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Voorziening van 
de burgerlijke partij - Betekening van 
de voorziening - Art. 37 Ger. W. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de burgerlijke partij wanneer zij 
aan de partijen tegen wie zij is gericht, 
wordt betekend overeenkomstig de bepa-
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lingen van art. 38 Ger.W., gew. bij de wet 
van 24 mei 1985, nu die betekening dient 
te worden gedaan volgens de voorschrif
ten van art. 37 van hetzelfde wetboek. 

2 september 1986 5 

64. - Vorm - Strafzaken - Ontvan
kelijkheid - Arrest van buitenvervol
gingstelling - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing 
waarbij zij in de kosten van de strafvor
dering wordt veroordeeld - Betekening 
aan de procureur-generaal. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenvervol
gingstelling van de verdachte is ontvan
kelijk in zoverre het gericht is tegen de 
beslissing waarbij de burgerlijke partij 
in de kosten van de strafvordering is 
veroordeeld, wanneer dat cassatieberoep 
is betekend aan de procureur-generaal. 

14 oktober 1986 185 

65. - Vorm - Strafzaken - Arrest 
van buitenvervolgingstelling - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Bete
kening aan de verdachte - Wijze van 
betekening. 

W anneer het exploot van betekening 
van het cassatieberoep van de burger
lijke partij tegen het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling tot bui
tenvervolgingstelling van de verdachte 
aan deze niet kan worden betekend als 
bepaald bij art. 35 Ger.W., dient de bete
kening te geschieden overeenkomstig 
art. 37 Ger.W.; een betekening overeen
komstig art. 38, § 1, Ger.W., is onregel
matig. 

14 oktober 1986 185 

66. - Vorm - Strafzaken Ontvan-
kelijkheid - Arrest van buitenvervol
gingstelling - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing van 
buitenvervolgingstelling - Cassatiebe
roep regelmatig betekend aan de procu
reur-generaal en niet regelmatig bete
kend aan de verdachte. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenvervol
gingstelling van de verdachte is niet ont
vankelijk in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing van buitenvervolgingstel
ling zelf, wanneer het aan de verdachte 
niet kon worden betekend als bepaald 
bij art. 35 Ger.W. en hem werd betekend 
overeenkomstig art. 38, § 1, Ger.W.; de 
regelmatige betekening van het cassatie
beroep aan de procureur-generaal brengt 
in dat opzicht geen gevolg teweeg. 

14 oktober 1986 185 

67. - Vorm - Strafzaken - Ontvan
kelijkheid - Arrest van buitenvervol
gingstelling - Cassatieberoep va? _de 
burgerlijke partij tegen de besllssmg 
waarbij zij jegens de verdachte tot scha
devergoeding wordt veroordeeld - Geen 
regelmatige betekening aan de verdach
te. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de I:amer van 
inbeschuldigingstelling tot bmtenvervol
gingstelling van de verdacht~ is :t;tiet ont
vankelijk in zoverre het gencht IS tegen 
de beslissing waarbij de burgerlijke par
tij jegens de verdachte tot schadevergoe
ding wordt veroordeeld, wanneer het aan 
deze niet kon worden betekend als be
paald bij art. 35 Ger.W. en hem werd bee 
tekend overeenkomstig art. 38, § 1, 
Ger.W. 

14 oktober 1986 185 

68. - Vorm - Strafzaken Voorzie-
ning van de burgerlijke partij - Beteke
ning - Onregelmatigheid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is de voorzienirtg 
van de burgerlijke partij, als ze wegens 
de onmogelijkheid van betekening op de 
bij art. 35 Ger.W. bepaalde wijze, is bete
kend op de wijze, bepaald niet bij art. 3'7 
maar bij art. 38 van dat wetboek, terwijl 
laatstvermeld artikel niet van toepassing 
is op strafzaken. (Art. 418 Sv.) 

15 oktober 1986 196 

69. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning van de burgerlijke partij - Exploot 
van betekening - Neerlegging - Ter
mijn. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij als het exploot 
van de betekening ervan aan de ver
weerder ter griffie van het Hof is neer
gelegd na het verstrijken van de termijn 
gesteld bij art. 420bis, tweede lid, Sv. 

21 oktober 1986 228 

70. - Vorm - Betekening van de 
voorziening - Bewijs. 

Bij zijn toetsing of de bij art. 418 Sv. 
vereiste betekening van het cassatiebe
roep aan de partij tegen wie het gericht 
is, werd gedaan, slaat het Hof geen acht 
op een eenvoudige fotokopie van het ex
ploot. 

4 november 1986 312 

71. - Strafzaken - Vorm - Ontvan
kelijkheid- Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorziening van de vrijwillig tussen
gekomen partij . - Betekening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de partij, die vrijwillig voor het 
strafgerecht is tussengekomen, indien zij 
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niet is betekend aan de partijen tegen 
wie zij is gericht. (Art. 418 Sv.) 

23 december 1986 554 

72. - Straizaken - Vorm - Ontvan
kelijkheid - Voorziening van de burger
lijke partij - Niet betekende voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een burgerlijke partij wanneer zij 
niet is betekend aan de partij tegen wie 
zij is gericht. (Art. 418 Sv.) 

9 januari 1987 595 

73. - Straizaken - Vormen Voor-
ziening tegen uitleggend arrest - Voor
ziening van de beklaagde tegen een bur
gerlijke partij - Geen betekening -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer een beklaagde, die tot beta
ling van schadevergoeding aan burger
lijke partijen is veroordeeld door een ar
rest waarover achteraf een uitleggend 
arrest is gewezen, zich tegen laatstge
noemd arrest in cassatie voorziet, be
llOeft hij zijn voorziening niet te beteke
nen aan de burgerlijke partijen waarte
gen ze is gericht. (Impliciete oplossing.) 

4 februari 1987 7:_:!3 

74. - Strafza], en - Vorm - Voorzie
ning van de tussengekomen partij - Be
tekening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de voor het strafgerecht tussengeko
men partij indien zij niet is betekend 
aan de partij waartegen zij is gericht. 

10 februari 1987 768 

75. - Straizaken - Vormen - Ont
vankelijkheid - Voorziening tegen een 
beschikking van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg - Verkla
ring van beroep in cassatie ter grifiie 
van het hoi van beroep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beschikking van de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
wanneer de verklaring is geschied ten 
overstaan van de griffier van het hof van 
beroep. (Art. 417 Sv.) 

25 maart 1987 988 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

76. - Vorm - Straizaken - Aangifte, 
als incidenteel bij de voorziening be
stempeld - Neerlegging ter grifiie bui
ten de bij art. 420bis Sv. gestelde termij
nen - Gevolgen. 

Het Hof slaat geen acht op geschriften 
die onder meer als incidenteel bij een 
voorziening bestempelde aangiften be-

vatten en die op de griffie van het Hof 
zijn neergelegd buiten de bij art. 420bis 
Sv. gestelde termijnen. 

17 september 1986 69 

77.- Strafzaken- Vorm- Memorie 
van de eiser - Berekening van de ter
mijn, bedoeld in artikel 420bis, tweede 
lid, Sv. - Termijn die overeenkomstig 
art. 644 Sv. kan worden verlengd. 

W anneer de bij art. 420 bis, tweede lid, 
Sv. bepaalde termijn van twee maanden 
eindigt op een dag dat de griffie gesloten 
is, wordt hij verlengd tot de eerstvolgen
de dag dat de griffie open is. (Art. 644 
Sv.) 

17 oktober 1986 215 

78. - Vorm - Straizaken - Memorie 
van eiser - Memorie van wederant
woord - Termijn. 

Niet onvankelijk is de memorie die tot 
staving van een cassatieberoep in straf
zaken ter griffie van het Hof wordt inge
diend na het verstrijken van de door art. 
420bis, tweede lid, Sv. voorgeschreven 
termijn van twee maanden, zelfs als die 
memorie met als opschrift « aanvullende 
nota » antwoordt op een memorie- van 
verweerder waarin de _ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep wordt betwist. 

26 november 1986 416 

79. - Straizaken - Vorm - Cassatie
beroep van iailliet verklaarde burger
rechtelijk aansprakelijke partij - Indie
ning van memorie ter grifiie van het Hoi 
- Medewerking van de curator. 

De memorie die, tot staving van haar 
voorziening, door een gefailleerde bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij ter 
griffie van het Hof van Cassatie is inge
diend buiten het toedoen van de curator 
van het faillissement, is niet ontvanke
lijk in zoverre die memorie betrekking 
heeft op rechtsvorderingen die enkel het 
vermogen van de gefailleerde aangaan. 
(Art. 444 Faillissementswet.) 

2 december 1986 441 

80. - Straizaken - Vorm Indie-
ning van een memorie - Termijn. 

Niet ontvankelijk is de memorie die 
tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken ter griffie van het Hof wordt 
ingediend na het verstrijken van de bij 
art. 420bis, tweede lid, Sv. gestelde ter
mijn van twee maanden. 

23 december 1986 548 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatie
beroep of memorie). 
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§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

81. - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken - Ge
meente, eiseres - Voorziening van het 
college van burgemeester en schepenen 
- Geen machtiging door de gemeente
raad - Niet ontvankelijke voorziening. 

Niet ontvankelijk is de door het colle
ge van burgemeester en schepenen na
mens de gemeente ingestelde voorzie
ning, als het college niet de machtiging 
overlegt van de gemeenteraad om de 
voorziening in te stellen of om het cassa
tiegeding voort te zetten op een voorzie
ning tot bewaring van rechten. (Artt. 90, 
go en 10°, en 148 Gemeentewet.) 

3 juni 1987 1346 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 

82. - Vorm - Strafzaken - Voorzie
ning tegen een beslissing van het Mili
tair Gerechtshof. 

Het Hof slaat geen acht op een ver
zoekschrift houdende cassatiemiddelen 
dat is ingediend op de griffie van een 
krijgsraad. 

20 januari 1987 624 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

83. - Strafzaken - Voorziening tegen 
een arrest waarbij een verzet niet ont
vankelijk wordt verklaard - Draagwijd
te van de voorziening. 

De voorziening tegen een arrest waar
bij een verzet tardief en niet ontvanke
lijk wordt verklaard, werpt geen andere 
kwestie op dan die van de wettigheid 
van die beslissing. 

21 oktober 1986 256 

84. - Beslissingen waartegen cassatie
beroep openstaat - Strafzaken - Be
scherming van de maatschappij- Inter
nering op grand van een beslissing van 
de minister van Justitie - Wet tot be
scherming van de maatschappij, art. 21 
- Vordering van de geinterneerde om 
naar de gevangenis te worden terugge
stuurd - Beslissing daarover door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij - Voorziening in cassatie -
Niet ontvanke]jjk. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een gei'nterneerde, die overeenkom
stig art. 21 wet tot bescherming van de 
maatschappij is gei'nterneerd op grond 
van een beslissing van de minister van 
Justitie, tegen de beslissing waarbij de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij uitspraak doet over zijn vorde
ring om naar de gevangenis te worden 
teruggestuurd; zodanige beslissing heeft 
geen betrekking op de persoonlijke vrij
heid, maar enkel op een wijze van ten
uitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. 

17 december 1986 521 

85. - Termijn - Strafzaken - Ont
vankelijkheid - Beschikldng tot verivij
zing met correctionalisering - Voorzie
ning van de beklaagde v66r de eindbe
slissing. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
door de beklaagde v66r de eindbeslissing 
is ingesteld tegen een beschikking van 
de raadkamer, waartegen hij niet in ver
zet kan komen en waarbij hij wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen. (Art. 416 Sv.) 

23 december 1986 564 

86. - Beslissing vatbaar voor cassatie
beroep - Strafzaken - Ontvankelijk
heid - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waar
bij aan een gei'nterneerde verlof wordt 
geweigerd. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie van een gei'nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij hem 
verlof wordt geweigerd. (Art. 18 Wet Be
scherming Maatschappij.) 

10 februari 1987 778 

87. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Bescher
ming van de maatschappij - Verslag 
van een commissie betreffende haar op
treden met toepassing van art. 18 Wet 
Bescherming Maatschappij. 

Het verslag van een commissie tot be
scherming van de maatschappij betref
fende haar optreden met toepassing van 
art. 18 Wet Bescherming Maatschappij is 
niet vatbaar voor cassatieberoep. 

24 februari 1987 839 

88. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Bescher
ming van de maatschappij - Advies van 
een commissie verstrekt aan de minister 
van Justitie betreffende een verzoek van 
de geinterneerde tot overheveling van 
zijn dossier naar een andere commissie. 
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Het advies door een commissie tot be
scherming van de maatschappij ver
strekt aan de minister van Justitie be
treffende een verzoek van de gei:nter
neerde tot overheveling van zijn dossier 
naar een andere commissie is niet vat
baar voor cassatieberoep. 

24 februari 1987 840 

89. - Strafzaken - Voor cassatiebe
roep niet vatbare beslissingen - WeJge
ring om de zaak te verwijzen naar een 
rechtscollege met een andere voertaal. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een vonnis dat zich ertoe beperkt 
het verzoek tot verwijzing naar een 
rechtscollege van dezelfde rang, met een 
andere voertaal, af te wijzen. (Artt. 416 
Sv., 23 en 24 wet 15 juni 1935.) 

6 mei 1987 1168 

§ 2. Beslissingen in feite en in rech
te. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld. 

90. - Beslissing vatbaar voor cassatie
beroep - Straf"zaken - Cassatieberf'ep 
1s maar eenmaal toegelaten - Uitzonde
r.ingen. 

Buiten het toepassingsgeval van art. 
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, 
het geval van regelmatige afstand en dat 
waarin tegen een arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassatiebe
roep openstaat na het veroordelend ar
rest, kan, in strafzaken, een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing. (Art. 
438 Sv.) 

17 september 1986 70 

91. Strafzaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Cassatieberoep na cassatieberoep uitge
sloten - Op dezelfde dag ingestelde 
voorzieningen. 

Wanneer een verdachte of een be
klaagde dezelfde dag twee voorzieningen 
in cassatie instelt tegen een en hetzelfde 
arrest van het hof van beroep en het 
tijdstip van de verklaring van voorzie
ning enkel voor een van beide is opgege
ven in de akte waarin de verklaring 
wordt vastgesteld, wordt de voorziening 
waarvan melding gemaakt is in het 
laatst opgemaakte uittreksel uit de minu
ten van de griffie van het hof van be
roep, geacht na de andere te zijn inge
steld en is ze derhalve in de regel niet 
ontvankelijk. 

29 oktober 1986 287 

92. Strafzaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Cassatieberoep na cassatieberoep uitge
sloten - Uitzonderingen. 

In strafzaken kan een partij, behalve 
in het bij art. 40, vierde lid, Taalwet in 
Gerechtszaken bepaalde geval, het geval 
van regelmatige afstand en het geval 
waarin tegen een arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassatiebe
roep openstaat na het veroordelend ar
rest, zich geen tweede maal in cassatie 
voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs 
al zou de tweede voorziening ingesteld 
zijn v66r de verwerping van de eerste. 
(Art. 438 Sv.) 

29 oktober 1986 287 

93. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Cassatieberoep maar een
maal toegelaten - Begrip. 

Niet ontvankelijk zijn de ver
zoekschriften die erop gericht zijn tegen 
arresten van het Hof van Cassatie proce
dures in te stellen die ofwel niet bestaan, 
ofwel voor de verzoeker niet openstaan, 
of nog die beweerdelijk incidenteel zijn 
bij een niet bestaande procedur0, daar 
die verzoekschriften alleen beogr n een 
reeds verworpen cassatieberoep opnieuw 
in te stellen. (Art. 438 Sv.) 

20 februari 1987 828 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

94. - Strafzaken - Veroordelend ar
rest - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding - Verwerping van het cassatiebe
roep tegen de veroordelende beslissing 
- Cassatieberoep tegen het bevel tot on
middellijke aanhouding zonder reden 
van bestaan. 

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 het 
cassatieberoep tegen de veroordelende 
beslissing, in kracht van gewijsde gaat, 
heeft het cassatieberoep tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen reden 
van bestaan meer. 

17 september 1986 70 

95. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij woJ•dt beslist 
dat de voorlopige hechtenis van de ver
dachte wordt gehandhaafd - Latc:re in
vrijheidstelling - Voorziening zonder re
den van bestaan - Niet ontvankelijke 
voorziening. 
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De voorziening van de verdachte tegen 

een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
zijn voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd, heeft geen reden van bestaan 
meer wanneer die hechtenis eindigt 
voordat het Hof over de voorziening 
heeft beslist. 

24 september 1986 113 

96.- Strafzaken - Jeugdbescherming 
- Cassatieberoep tegen de beslissing 
van de jeugdrechter in hager beroep, 
waarbij een voorlopige plaatsing wordt 
gelast - Latere beslissing waarbij een 
andere plaatsing wordt gelast - Cassa
tieberoep zonder bestaansreden. 

De voorziening van de minderj arige te
gen de beslissing van de jeugdrechter in 
hoger beroep, waarbij zijn voorlopige 
plaatsing wordt gelast, wordt doelloos 
wanneer eiser, op het ogenblik dat het 
Hof over de voorziening uitspraak moet 
doen, van zijn vrijheid is beroofd krach
tens een latere beslissing van de appel
rechter waarbij een andere plaatsing is 
gelast. 

26 november 1986 416 

97. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafzaken - Hoi van assi
sen - Feiten bewezen verklaard onder 
hun oorspronkelijke kwalificatie - Voor
ziening gericht tegen het arrest inzake 
door de verdediging voorgestelde onder
geschikte vragen. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is de voorziening van de beschul
digde tegen het arrest van hof van assi
sen betreffende ondergeschikte vragen, 
die de verdediging aan de jury wilde !a
ten stellen, wanneer de feiten onder hun 
oorspronkelijke kwalificatie bewezen 
zouden zijn verklaard. 

19 mei 1987 1275 

98. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Veroorde
lend arrest - Bevel tot onmiddellijke 
aanhouding - Verwerping van het cas
satieberoep tegen de veroordelende be
slissing - Cassatieberoep tegen het be
vel tot onmiddellijke aanhouding. 

W anneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest, waarbij zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen, en de veroorde
ling, ten gevolge van de verwerping van 
het ertegen gerichte cassatieberoep, in 
kracht van gewijsde gaat, heeft het cas
satieberoep tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding geen reden van bestaan 
meer. 

19 mei 1987 1279 

99. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Voorlopige 
aanhouding met het oog op uitlevering 
- Uitvoerbaar verklaard buitenlands be
vel tot aanhouding - Cassatieberoep te
gen het arrest dat een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling afwijst - Cassa
tieberoep zonder reden van bestaan. 

Wanneer het bevel tot aanhouding, 
door de buitenlandse gerechtelijke over
heid verleend tegen een voorlopige aan
gehouden vreemdeling om wiens uitle
vering is verzocht, uitvoerbaar verklaard 
is en aan die vreemdeling betekend is, 
heeft het cassatieberoep tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij de afwijzing van diens ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling 
wordt bevestigd, geen reden van bestaan 
meer. (Artt. 3 en 5 wet 15 maart 1874.) 

13 augustus 1987 1495 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Algemeen. 

100. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Personen bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien - Ontvanke
lijkheid - Geen geding gevoerd voor de 
feitenrechter tussen de eiser en de ver
weerder, en geen veroordeling ten laste 
van de ene partij ten voordele van de an
dere. 

De voorziening is niet ontvankelijk 
wanneer voor de feitenrechter geen ge
ding is gevoerd tussen de eiser en de 
verweerder en geen veroordeling ten las
te van de ene partij ten voordele van de 
andere partij is uitgesproken. 

23 december 1986 554 

§ 12. Beklaagde. 

§ 13. Openbaar ministerie. 

§ 14. Burgerlijke partij. 

§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 

§ 1. Strafvordering. 

101. - Strafzaken - Afstand. 
Wanneer een tussengekomen partij 

zich in cassatie heeft voorzien en, zonder 
berusting, van haar voorziening afstand 
doet, op grond dat de beslissing waarte
gen zij is gericht geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 Sv., verleent het 
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Hof daarvan geen akte indien het vast
stelt dat die beslisisng toch een eindbe
slissing is. 

10 februari 1987 768 

§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

102. - Afstand - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Afstand op 
grand van een vergissing - Gevolg. 

Wanneer de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij zich in cassatie heeft voor
zien tegen de beslissing op de tegen haar 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en 
zij vervolgens van die voorziening af
stand doet, op grand aileen dat de beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin van 
art. 416 Sv., kan die afstand niet worden 
uitgelegd als een berusting en verleent 
het Hof daarvan geen akte, indien het 
vaststelt dat die beslissing tach een eind
beslissing is. 

2 september 1986 1 

103. - Afstand - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vaagheid van 
de afstand - Begrip. 

Het Hof slaat geen acht op een af
stand van voorziening wanneer eiser en
kel afstand heeft gedaan omdat hij vond 
dat, ingeval de voorziening van een an
dere partij zou worden verworpen, zijn 
eigen voorziening voor hem geen belang 
meer zou hebben, terwijl het beoogde ge
val zich niet heeft voorgedaan. 

2 september 1986 9 

104. - Strafzaken - Afstand - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voozoziening 
van de burgerlijke partij tegen een be
slissing die haar eis afwijst - Afstand 
door een advocaat die geen advocaat is 
bij het Hof van Cassatie en evenmin 
houder is van een bijzondere volmacht 
- Gevolg. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een door de burgerlijke partij inge
stelde voorziening tegen een beslissing 
die haar eis afwijst wanneer die afstand 
is gedaan door een advocaat die geen ad
vocaat is bij het Hof van Cassatie en 
evenmin houder is van een bijzondere 
volmacht, daar afstand van voorziening 
tegen zodanige afwijzende beslissing ge
lijkstaat met afstand van rechtsvorde
ring. (Art. 6 wet 6 feb. 1961, gewijzigd bij 
art. 1 wet 20 dec. 1974.) 

30 juni 1987 1485 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

105. - Personen tegen wie de voorzie
ning kan of moet worden ingesteld -
Tuchtzaken - Beslissing van de eerste 
voorzitter van het hof van beroep, waar
bij aan een magistraat een tuchtstraf 
wordt opgelegd - Persoon tegen wie de 
voorziening moet worden gericht. 

Wanneer een magistraat in cassatie 
komt tegen een beslissing van de eerste 
voorzitter van het hof van beroep, waar
bij hem een tuchtstraf wordt opgelegd, 
dient hij zijn voorziening te richten te
gen de procureur-generaal bij dat hof 
van beroep. 

14 mei 1987 1210 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

106. - Vorm - Tuchtzaken - Voor
ziening tegen een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Architecten 
- Voorziening ingesteld zonder mede
werking van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie - Niet ontvankelijke voor
ziening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Architecten, 
die is ingesteld zonder medewerking van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie. 
(Art. 33 Architectenwet 1963, gew. bij art. 
67, § 3, wet van 15 juli 1970.) 

19 september 1986 85 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Afdeling 5. 

Afdeling 6. 

Afstand. 

Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
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Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 

Afdeling 5. 

Afdeling 6. 

Afstand. 

Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

VORDERING IN RECHTE 
1. - Burgerlijke zaken - Geschil tus

sen eigenaar en een of meer bezitters -
Splitsbaarheid. 

Een eigenaar heeft een reeds verkre
gen en dadelijk belang om een rechtsvor
dering tot revindicatie in te stellen tegen 
ieder die wederrechtelijk bezit heeft ge
nomen van zijn eigendom en is wettelijk 
niet verplicht, op straffe van niet-ontvan
kelijkheid van zijn vordering, aile bezit
ters samen in het geding te betrekken. 

10 oktober 1986 171 

2. ~ Rechtsvordering - Geldigheids
voorwaarden - Belang - Begrip. 

Een rechtsvordering kan, naar luid 
van artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet worden toegelaten indien de 
eiser geen belang heeft om ze in te stel
len; tenzij de wet anders bepaalt, kan de 
rechtsvordering ingesteld door een na
tuurlijke of rechtspersoon niet worden 
toegelaten indien de eiser geen persoon
lijk en rechtstreeks, dit wil zeggen een 
eigen belang heeft. 

17 oktober 1986 217 

3. - Voorwaarden van de rechtsvorde
ring - Beroepsvereniging - Handels
praktijken - Vordering tot staken -
Belang van een beroepsvereniging - Be
grip. 

De door een beroepsvereniging met 
rechtspersoonlijkheid op grand van arti
kel 55 Handelspraktijkenwet ingediende 
vordering tot staken van een tekortko
ming is, overeenkomstig artikel 57, 
eerste lid, van dezelfde wet, enkel toe
laatbaar indien de handelaars en am
bachtslui die geschaad worden of die 
men tracht te schaden, leden zijn van de 
groepering en het ondergane of drei
gende nadeel de voor de groepering be
hartigde belangen aantast. 

17 oktober 1986 217 

4. - Handelspraktijken - Rechtsvor
dering tot staking - Belang - Beoorde
ling - Tijdstip. 

Wanneer een met de eerlijke gebrui
ken op handelsgebied strijdige daad pas 
na het instellen van de rechtsvordering 
tot staking werd stopgezet, moet het be
lang van de eiser bij de vordering wor
den beoordeeld naar het tijdstip waarop 
de vordering is ingesteld. 

14 november 1986 349 

5. - Oorzaak - Ambtshalve wijziging 
door de rechter. 

Art. 807 Ger.W. en het algemeen begin
sel inzake het recht van verdediging 
worden geschonden door de beslissing 
die de oorzaak van de vordering ambts
halve wijzigt doordat ze een op een 
contractuele fout gegronde vordering 
vervangt door een vordering op grand 
van een onrechtmatige daad buiten over
eenkomst. 

12 maart 1987 916 

VREEMDELINGEN 
Terbeschikkingstelling van de rege

ring, ter terugleiding naar de grens, van 
een uitgezette of teruggewezen vreemde
ling - Redengeving. 

Het ministerieel besluit waarbij een 
teruggewezen of uitgezette vreemdeling 
ter beschikking van de regering wordt 
gesteld, met het oog op zijn terugleiding 
naar de grens, moet melding maken van 
de uitzonderlijk ernstige omstandighe
den waardoor die beslissing zich laat 
verantwoorden. (Artt. 25, 62 en 72 wet 
van 15 dec. 1980.) 

28 januari 1987 688 

VRIJHEID VAN MENING 
Grondwet, art. 14 - Verbod voor de 

Jeden van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op de radio of televisie 
te laten interviewen zonder vooraf
gaande toestemming van hun korpschefs 
of hierarchische meerderen - Geen 
schending van art. 14 Gw. 

Maatregelen houdende verbod voor le
den van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op radio of televisie te 
laten interviewen zonder voorafgaande 
toestemming van hun korpschefs of hie
rarchische meerderen, zijn niet in strijd 
met art. 14 Gw., waarin weliswaar de 
vrijheid van meningsuiting voor de Bel
gen wordt gewaarborgd, maar waarin 
niet wordt verboden zodanige maatregel 
te nemen t.a.v. bekleders van een open
baar ambt. 

14 mei 1987 1210 
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VRIJHEID VAN VERENIGING WEGVERKEER 
Grondwet, art. 20 - Uitoefening van 

die vrijheid door de bekleders van een 
openbaar ambt - Grenzen. 

Art. 20 Gw., dat de vrijheid van vereni
ging waarborgt, wordt niet geschonden 
door de beslissing dat de uitoefening van 
die vrijheid door een bekleder van een 
openbaar ambt moet geschieden met 
inachtneming van de maatregelen voort
vloeiende uit het tuchtrecht eigen aan de 
lasten en plichten van dat ambt. 

14 mei 1987 1224 

WAREN EN 
BRUIKEN 
VAN) 

w 

GOEDEREN (MIS
IN DE HANDEL 

Uitoefening van de Jeurhandel zonder 
vergunning of te zamen met een aange
stelde zonder vergunning - Afzonderlijlce 
misdrijven. 

Als twee afzonderlijke misdrijven zijn 
te beschouwen het feit dat een opdracht
gever of aansteller zonder vergunning de 
leurhandel uitoefent door toedoen van 
een aangestelde, en het feit dat hij de 
leurhandel uitoefent samen met een aan
gestelde die zelf niet in het bezit is van 
de vereiste vergunning. (Art. 10, 1°, K.B. 
nr. 82 van 28 nov. 1939.) 

6 mei 1987 1169 

WEGEN 
Rijlcsweg - Veiligheid van de wegge

bruilcers - Beveiligingsverplichting -
Verplichting van de gemeente. 

De gemeenteoverheid moet, tenzij een 
vreemde oorzaak die haar niet kan wor
den aangerekend, haar belet haar bevei
ligingsverplichting na te komen, op haar 
grondgebied de veiligheid van het ver
keer in de straten handhaven, zelfs op 
aan de Staat toebehorende wegvakken, 
en de nodige maatregelen bevelen om 
het verkeer opnieuw mogelijk te maken 
wanneer de veiligheid van de weggebrui
kers er niet meer verzekerd is. (Artt. 
1382, 1383 B.W.) 

21 mei 1987 1285 

HOOFDSTUK I. - Wegverlceerswet 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II. - Wegverlceersregle
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. 

§ 5. Art. 5. 

1. - Verkeersborden - Verplichting 
voor de weggebruikers de verkeersbor
den in acht te nemen - Draagwijdte. 

De bij art. 5 Wegverkeersreglement 1 
dec. 1975 aan de weggebruikers opgeleg
de verplichting om de verkeersborden in 
acht te nemen wanneer die regelmatig 
zijn naar de vorm en voldoende zicht
baar en overeenkomstig de voorschriften 
van het genoemde reglement zijn aange
bracht, is niet afhankelijk van de vraag 
of de verkeersborden door de bevoegde 
overheid geplaatst zijn. 

20 mei 1987 1283 
§ 6. Art. 6. 
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§ 33. Art. 33. 

2. - Wegverkeerswet, art. 33, § 2 -
Vluchtmisdrijf- Bestanddelen. 

Voor de toepassing van art. 33, § 2, 
Wegverkeerswet is niet vereist dat de be
stuurder die, wetend dat zijn voertuig op 
een openbare plaats oorzaak dan wel 
aanleiding tot een ongeval is geweest, de 
vlucht neemt om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, daarenbo
ven weet dat het ongeval voor een ander 
slagen, verwondingen of de dood tot ge
volg heeft gehad. 

7 oktober 1986 154 
§ 34. Art. 34. 

§ 38. Art. 38. 

3. - Wegverkeerswet - Verval van 
het recht tot sturen, uitgesproken als 
straf - Bestanddeel van de straf en 
geen afzonderlijke straf - Voorziening 
van de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie - Art. 441 Sv. - Aangifte 
tot het verval beperkt - Gevolg. 

Ofschoon de onwettigheid van het als 
straf uitgesproken verval van het recht 
tot sturen de gehele veroordeling aantast 
die is uitgesproken wegens het misdrijf 
waarvoor het verval is uitgesproken, ver
nietigt het Hof, op de door de procureur
generaal, met toepassing van art. 441 Sv. 
ingestelde voorziening, alleen de be
schikking van het aangegeven arrest of 
vonnis waarbij zodanig verval op onwet
tige wijze is uitgesproken, wanneer de 
aangifte tot die onwettigheid beperkt is; 
de vernietiging geschiedt zonder verwij
zing. 

4 maart 1987 889 
§ 39. Art. 39. 

§ 42. Art. 42. 

4.- Verval van het recht tot sturen -
Verval voorgoed uitgesproken wegens li
chamelijke ongeschiktheid - Vereiste 
vaststellingen. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing, waarbij het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig voor
goed wordt uitgesproken wegens licha
melijke ongeschiktheid, zonder dat wordt 
vastgesteld dat de ongeschiktheid blij
vend blijkt te zijn. (Art. 42 Wegverkeers
wet.) 

22 mei 1987 1296 
§ 43. Art. 43. 

§ 62. Art. 62. 

5. - Overtreding - Processen-verbaal 
met bewijswaarde tot op bewijs van het 
tegendeel - Grenzen van die bewijs
waarde. 

De processen-verbaal die overeenkom
stig art. 62 Wegverkeerswet door bevoeg
de ambtenaren of beambten van de over
heid zijn opgemaakt, leveren, behoudens 
bewijs van het tegendeel, bewijs op van 
de materiiHe vaststellingen die de verba
lisanten binnen de perken van hun wet
telijke opdracht hebben gedaan; de ge
volgtrekkingen of vermoedens die de 
verbalisanten uit die vaststellingen aflei
den, hebben niet die bewijswaarde, even
min als de inlichtingen die zij buiten die 
vaststellingen hebben verzameld. 

10 maart 1987 905 
§ 63. Art. 63. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 

6. - Wegverkeersreglement - Alge
meen - AI dan niet te voorziene hinder
nis - Beoordeling door de feitenrechter 
- Perken. 

De beoordeling door de feitenrechter 
of een hindernis al dan niet kon worden 
voorzien, is alleen onaantastbaar als zij 
van feitelijke aard is. 

8 april 198'7 1042 

Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

7. - Wegverkeersreglement, art. 1 
Openbare weg - Begrip. 

Een openbare weg in de zin van art. 1 
Wegverkeersreglement is elke weg die 
voor het openbaar verkeer te land open
staat. 

16 juni 1987 1421 
§ 2. Art. 2. 

8. - Wegverkeersreglement, art. 2.8 -
Kruispunt- Begrip- Toepasselijke re
gels. 

Dubbelzinnig is de beslissing die de re
gels betreffende het kruisen toepast op 
een ongeval dat zich heeft voorgedaan 
op een plaats die, volgens de vaststelling 
van de rechter, een kruispunt kan vor
men waar de regels betreffende de voor
rang van toepassing zijn. 

3 juni 1987 1346 
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§ 3. Art. 3. 

9. - Wegverkeersreglement, art. 3 -
Aanwijzing van de personen bevoegd qm 
toezicht uit te oefenen op de nalevmg 
van de wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer en de ter uitvoering 
daarvan genomen reglementen - Art. 8 
Sv. - Optreden van officieren of agen
ten van gerechtelijke politie met algeme
ne opsporingsbevoegdheid_, niet aangewe
zen in voormeld art. 3, m verband met 
overtredingen inzake wegverkeer. 

De aanwijzing, in art. 3 Wegverkeers
reglement, van de personen bevoegd ?m 
toezicht uit te oefenen op de nalevmg 
van de wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer en de ter uitvoering 
daarvan genomen reglementen doet geen 
afbreuk aan de algemene opsporingsbe
voegdheid welke door art. 8 Sv. is ver
leend aan de officieren en agenten van 
gerechtelijke politie die niet zijn aange
wezen in art. 3 Wegverkeersreglement; 
dat die algemene opsporingsbevoegdheid 
geen dwangmaatregelen toelaat, geldt 
niet voor de aanhouding of vatting ter 
voorgeleiding bij een bevoegde overheid. 

12 mei 1987 1186 
§ 4, Art. 4. 

§ 7. Art. 7. 

10. - Wegverkeersreglement 1975 -
Art. 7.1 - Draagwijdte. 

Het verbod het verkeer te hinderen of 
onveilig te maken, onder meer door over 
de openbare weg rook of stoom te ver
spreiden, geldt voor aile gebruikers van 
de openbare weg, maar enkel voor hen. 
(Art. 7.1 Wegverkeersreglement.) 

1 april 1987 1005 
§ 8. Art. 8. 

§ 12. Art. 12. 

11. Wegverkeersreglement, artt. 
12.3.1 en 12.4 - Bestuurders die een 
maneuver uitvoeren - Voorrang rechts. 

Wanneer de rechter vaststelt dat beide 
bestuurders een maneuver uitvoerden, is 
wettig de veroordeling van een van hen 
wegens het niet verlenen van voorrang 
aan de ander, die van rechts kwam. (Art. 
12.3.1 Wegverkeersreglement.) 

17 september 1986 67 

12. - Kruispunt - VoolTang Gel-
ding. 

De voorrang op een kruispunt geldt tij
dens de gehele duur van de verkeersbe-

weging van de voorranghebbende be
stuurder en ongeacht diens rijgedrag; de 
rechter kan de voorrangsplichtige slechts 
dan van aansprakelijkheid ontheffen 
wanneer hij vaststelt dat het opdagen 
van de voorrangsgerechtigde niet kon 
worden voorzien of dat de voorrangs
plichtige bestuurder zich anderszins in 
een geval van overmacht bevond. (Art. 
12.3.1 Wegverkeersreglement.) 

9 december 1986 467 

13. - Kruispunt - Voorrang - Bepa
ling van de voorrang - Tijdstip. 

De verkeersvoorrang van een bestuur
der die op de hoofdweg rijdt, wordt be
paald op het ogenblik dat de yoorrangs
plichtige bestuurder het kru~spunt be
reikt en niet op het ogenbhk dat de 
voertuigen van de betrokken bestuurders 
met elkaar in aanrijding komen. (Art. 
12.3.1 Wegverkeersreglement.) 

9 december 1986 467 

14. - Verplichting tot bijzondere voor
zichtigheid - Wegverkeersreglement, 
art. 12.2. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter, na te ~ebben 
vastgesteld dat een van de twee m een 
wegverkeersongeval betrokken bestuur
ders op een kruispunt voorrang diende 
te verlenen aan de andere en dat de 
voorranghebbende bestuurder met een te 
hoge snelheid en zonder vertragen het 
kruispunt is opgereden, oordeelt dat de 
voorranghebbende bestuurder een over
treding van art. 12.2 Wegverkeersregle
ment heeft begaan en dat ook die over
treding in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval en zijn gevolgen. 

3 februari 1987 729 

15. Wegverkeersreglement, art. 
12.4.1 - Maneuver - Verplichting voor
rang te verlenen - Omvang. 

Aan de verplichting van de bestuurder 
die een maneuver wil uitvoeren, voor
rang te verlenen aan de andere wegge
bruikers, kan voldaan worden tijdens de 
uitvoering zelf van het maneuver. 

10 maart 1987 903 

16. - Wegverkeersreglement, art. 12.4 
- Maneuver - Begrip. 

Uit de bepaling van art. 76.4 Wegver
keersreglement volgt niet dat de fietser 
die op een kruispunt in rechte lijn zijn 
weg vervolgt en daarbij de afgebakende 
oversteekplaats gebruikt, een maneuver 
uitvoert in de zin van art. 12.4 van dat 
reglement. 

11 juni 1987 1382 
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17. - Wegverkeersreglement - Be

stuurder die een maneuver wil uitvoeren 
- Verplichting de andere bestuurders te 
Jaten voorgaan. 

De bestuurder die een maneuver uit
voert door vanuit een parkeerruimte de 
rijbaan op te rijden, voldoet slechts aan 
de hem door de artt. 12.4 en 12.5 Wegver
keersreglement opgelegde verplichting 
voorrang te verlenen, indien hij zich er
van vergewist dat hij de rijbaan kan 
oprijden zonder dat daardoor gevaar 
voor ongevallen ontstaat, gelet op de 
plaats, de snelheid en de afstand van de 
andere weggebruikers, met name van de 
weggebruikers die aankomen op de rij
baan die hij oprijdt. 

23 juni 1987 1465 

§ 13. Art. 13. 

§ 14. Art. 14. 

18. - Wegverkeersreglement, art. 14.1 
- Kruispunt waar het verkeer geregeld 
wordt door verkeerslichten - Vrijmaken 
van het kruispunt - Maneuver op het 
kruispunt - Verplichting voorrang te 
verlenen. 

Art. 14.1 Wegverkeersreglement, val
gens hetwelk de bestuurder, die een 
kruispunt is opgereden waar het verkeer 
geregeld wordt door verkeerslichten, dit 
kruispunt mag vrijmaken zonder te 
wachten tot het verkeer opengesteld is 
in de richting die hij gaat nemen, behal
ve indien op de weg die hij gaat volgen 
een aan zijn rechterzijde geplaatst rood 
licht hem zulks verbiedt, ontslaat de be
stuurder niet van de verplichting zich te 
gedragen naar de overige bepalingen van 
het Wegverkeersreglement en, met na
me, voorrang te verlenen aan de overige 
bestuurders als hij op het kruispunt een 
maneuver uitvoert. 

10 juni 1987 1375 

§ 15. Art. 15. 

§ 16. Art. 16. 

19. - Wegverkeersreglement - Art. 
16.6 - Links inhalen - Voorwaarden. 

Uit de door art. 16.6 Wegverkeersregle
ment aan de links inhalende bestuurder 
opgelegde verplichting zijn plaats rechts 
opnieuw in te nemen zodra hij zulks zon
der bezwaar kan doen, vloeit niet voort 
dat het in een enkele rijbeweging links 
inhalen van meer dan een voertuig ver
boden is. 

16 september 1986 63 

20. - Wegverkeersreglement, art. 16.3 
en 4 - Links inhalen - Vereisten. 

Inhalen geschiedt links, zelfs als de in
gehaalde bestuurder te kennen heeft ge
geven dat hij voornemens is links af te 
slaan, maar zich niet naar links heeft be
geven om die beweging uit te voeren. 
(Art. 16.3 en 4 Wegverkeersreglement.) 

10 februari 1987 777 

§ 17. Art. 17. 

21. - Wegverkeersl'eglement, art. 17.2, 
2", a - Draagwijdte. 

Het bij art. 17.2, 2°, a, Wegverkeersre
glement bepaalde verbod links in te ha
len op een kruispunt waar de voorrang 
van rechts geldt, is ook toepasselijk op 
een kruispunt waar, gezien in de rijrich
ting van de bestuurder die het kruispunt 
oprijdt, geen enkele weg naar rechts 
aansluit. 

30 maart 1987 996 

§ 18. Art. 18. 

§ 19. Art. 19. 

22. - Richtingsverandering - Be
stuurder die links of rechts wil afslaan 
op een kruispunt- Toepasselijke regels. 

De beweging die erin bestaat naar 
links of naar rechts af te slaan om de 
rijbaan te verlaten of om zijn voertuig 
aan de linkerzijde van de rijbaan op te 
stellen, valt onder art. 19 en niet onder 
art. 12.4 van het Wegverkeersreglement. 

28 april 1987 1139 

23. - Wegverkeersreglement - Rich
tingsverandering - Bestuurder die links 
wil afslaan om de rijbaan te verlaten -
Rijbaan met tweerichtingsverkeer -
Verplichting zich naar links te begeven 
zonder de tegenliggers te hinderen. 

De beweging die erin bestaat zich op 
een rijbaan met tweerichtingsverkeer 
van rechts naar het midden te begeven, 
voldoet aan de bij art. 19.3, 2°, a, Wegver
keersreglement aan de naar links af
slaande bestuurder opgelegde verplich
ting indien een verder uitwijken naar 
links tegenliggers zou hinderen. 

23 juni 1987 1463 

§ 20. Art. 20. 

§ 64. Art. 64. 

24. - Wegverkeersreglement, art. 64.1 
Voorbijrijden van een oranjegeel 

knipperlicht - Verplichting om voorzich
tig te zijn - Draagwijdte. 

De verplichting om dubbel voorzichtig 
te zijn bij het voorbijrijden van een 
oranjegeel knipperlicht heeft een alge-
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mene strekking. Ze geldt ongeacht de 
plaatsgesteldheid. (Art. 64.1 Wegver
keersreglement.) 

5 november 1986 317 

§ 65. Art. 65. 

§ 66. Art. 66. 

25. - Gevaarsborden - Wegverkeers
reglement, art. 66 - Verkeersbord A 23 
- Draagwijdte. 

Het gevaarsbord A 23 dat een plaats 
aanduidt waar speciaal veel kinderen ko
men, verplicht de bestuurders niet lang
zamer te rijden wanneer hun snelheid 
aangepast is aan de plaatselijke ver
keersomstandigheden. (Artt. 5 en 66 
Wegverkeersreglement.) 

27 maart 1987 993 

§ 67. Art. 67. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

HOOFDSTUK IV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

26. - Inschrijving van motorvoertui
gen - Schrapping van de inschrijving in 
het repertorium van de Dienst van het 
Wegverkeer. 

Uit geen enkele wets- of verordenings
bepaling volgt dat de schrapping van de 
inschrijving van een motorvoertuig in 
het repertorium van de Dienst van het 
Wegverkeer enkel kan worden verkregen 
door de teruggave van de nummerplaat 
of van het inschrijvingsbewijs. (Artt. 1, 2, 
3, 16 en 17 K.B. 31 dec. 1953.) 

24 april 1987 1130 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI VOORSCHRIFI'EN 

WERKLOOSHEID 
1. - Recht op werkloosheidsuitkering 

- Terugvordering - Beperking - Goe
de trouw - Bewijslast. 

De terugvordering van onrechtmatig 
ontvangen werkloosheidsuitkering wordt 
beperkt tot de laatste 150 dagen van on
verschuldigde toekenning, wanneer vast
staat dat de werkloze te goeder trouw 
uitkeringen heeft ontvangen waarop hij 

geen recht had; het staat aan de werklo
ze zijn goede trouw te bewijzen. (Art. 210 
Werkloosheidsbesluit.) 

15 september 1986 52 

2. - Gerechtigde op werkloosheidsuit
kering - Verlenging van de referentie
periode - Werkneemster-moeder. 

Om op werkloosheidsuitkering gerech
tigd te zijn moet de werknemer een be
paald aantal arbeidsdagen in aanmer
king kunnen doen nemen in de loop van 
een bepaald aantal maanden v66r de 
aanvraag tot uitkering; voor de werk
neemster-moeder, die haar dienstbetrek
king onderbreekt om voor haar kinderen 
te zorgen, wordt de referentieperiode ge
durende maximum drie jaar te rekenen 
vanaf elke geboorte van een kind ver
lengd, in zoverre de einddatum van die 
periode van drie jaar valt binnen de ge
wone referentieperiode, terug te rekenen 
vanaf de dag van de aanvraag, of binnen 
een verlenging ingevolge een andere ge
boorte. (Art. 118, vierde lid, Werkloos
heidsbesluit.) 

13 oktober 1986 177 

3. - Europese Interim-Overeenkomst 
betreffende sociale zekerheid met uitslui
ting van de regelingen voOI' ouderdom, 
invaliditeit en overlijden en Algemeen 
Verdrag tussen Belgie en Turkije betref
fende de sociale zekerheid - Gelijktij
dige toepassing van die verdragen ter 
zake van werkloosheid. 

Inzake werkloosheid kunnen de Euro
pese Interim-Overeenkomst betreffende 
sociale zekerheid met uitsluiting van de 
regelingen voor ouderdom, invaliditeit en 
overlijden en het Algemeen Verdrag tus
sen Belgie en Turkije betreffende de so
dale zekerheid gelijktijdig worden toege
past. 

3 november 1986 307 

4. - Geschillen Gerechtelijke inte-
rest. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning is de wettelijke interest verschul
digd bij vertraging in de uitvoering van 
zijn verbintenis tot betaling van werk
loosheidsuitkering, ook al is de gevorder
de geldsom niet becijferd. (Art. 1153 
B.W.) 

8 december 1986 465 

5. - Bedrag van de werkloosheidsuit
kering - Gemiddeld dagloon - E.E.G.
onderdaan buiten Belgie tewerkgesteld 
- Art. 83quater, § 5, M.B. 4 juni 1964 -
Toepassing op onderdaan die onder de 
Europese Interim-Overeenkomst betref
fende sociale zekerheid valt. 
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Art. 83quater, § 5, M.B. 4 juni 1964, dat 
het gemiddeld dagloon voor de bereke
ning van het bedrag van de werkloos
heidsuitkering regelt voor werklozen die 
onderdaan zijn van een Lid-Staat van de 
E.E.G. en buiten Belgie tewerkgesteld 
zijn geweest, vindt geen toepassing op 
een onderdaan van een Staat die partij 
is bij de Europese Interim-Overeenkomst 
betreffende sociale zekerheid, maar die 
geen onderdaan van een Lid-Staat van 
de E.E.G. is. 

5 januari 1987 577 

6. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Terugvordering - Beperking - Goe
de trouw - Bewijslast. 

De terugvordering van onrechtmatig 
ontvangen werkloosheidsuitkeringen 
wordt beperkt tot de laatste 150 dagen 
van onverschuldigde toekenning, wan
neer vaststaat dat de werkloze te goeder 
trouw uitkeringen heeft ontvangen waar
op hij geen recht had; op de werkloze 
rust de bewijslast van zijn goede trouw. 
(Art. 210 Werkloosheidsbesluit.) 

12 januari 1937 603 

7.- Bedrag van de werkloosheidsuitke
ring - Gemiddeld dagloon - Eerste 
werkloosheidsdag - Werknemer met 
onvolledige dienstbetrekking. 

Voor een werknemer die een onvolledi
ge dienstbetrekking heeft aanvaard om 
uit de werkloosheid te geraken, is de 
eerste werkloosheidsdag die voor de 
vaststelling van het gemiddeld dagloon 
met het oog op de berekening van het 
bedrag van de werkloosheidsuitkering in 
aanmerking komt, de eerste dag waarop 
het wekkloon van de werknemer bene
den het door de minister vastgestelde re
ferentieloon ligt en de werknemer aldus 
de hoedanigheid van volledig werkloze 
verkrijgt. (Artt. 130, § 2, 1°, b, Werkloos
heidsbesluit en 83quater, § 1, M.B. 4 juni 
1964.) 

19 januari 1987 620 

8. - Recht op uitkeringen Werkne-
mer zonder voltijds werk - Uitvoering 
van een deeltijds werk ingevolge een 
overeenkomst - Recht op uitkeringen 
tijdens de uitvoering van die overeen
komst - Vereiste. 

De werknemer zonder voltijds werk 
die, ingevolge een overeenkomst, deel
tijds werkt, heeft tijdens de duur van die 
overeenkomst en na het verstrijken er
van enkel recht op werkloosheidsuitke
ringen als hij voldoet aan de voorwaar
den bepaald bij art. 130, § 2, Werkloos-

heidsbesluit, ook al is hij ingeschreven 
gebleven als werkzoekende voor voltijds 
werk. 

9 februari 1987 760 

9. - Recht op uitkeringen Werkne-
mer zonder voltijds werk - Uitvoering 
van een deeltijds werk ingevolge een 
overeenkomst - Recht op uitkeringen 
na het verstnjken van die overeenkomst 
- Vereiste. 

De werknemer zonder voltijds werk 
die, ingevolge een overeenkomst, deel
tijds werkt, heeft tijdens de duur van die 
overeenkomst en na het verstrijken er
van enkel recht op werkloosheidsuitke
ringen als hij voldoet aan de voorwaar
den bepaald bij art. 130, § 2, Werkloos
heidsbesluit, ook al is hij ingeschreven 
gebleven als werkzoekende voor voltijds 
werk. 

9 februari 1987 760 

10. - Gerechtigden - Stage - Jonge 
werknemer, gezinshoofd - Werk inge
volge een oFereenkomst voor tewerkstel
Jing van studenten - Stagetijd. 

Art. 124, tweede lid, Werkloosheidsbe
sluit, als gewijzigd bij K.B. van 12 april 
1983, dat bepaalde dat de in het eerste 
lid, 3°, van dat artikel bedoelde periode 
wordt verlengd met de duur van de tij
dens de maanden juli, augustus of sep
tember uitgevoerde overeenkomst voor 
tewerkstelling van studenten, wanneer 
de student tijdens die tewerkstelling ont
trokken is aan de toepassing van de wet 
van 27 juni 1969, maakte geen onder
scheid naargelang de tewerkstellings
overeenkomst al dan niet was uitgevoerd 
v66r de aanvang van de stagetijd. 

9 februari 1987 762 

11. - Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
- Inwerkingtreding. 

Krachtens het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969 houdende goedkeuring 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te Brussel 
op 27 februari 1968, heeft dat verdrag 
volkomen uitwerking. 

23 februari 1987 830 

12. - Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
- Wederkerigheidsbeginsel - Draag
wijdte. 

In het Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
wordt het beginsel van de wederkerig
heid gehuldigd; nu dat verdrag uitdruk-
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kelijk melding maakt van de werkloos
heidsverzekering, zonder dienaangaande 
zijn inwerkingtreding van enige bijzon
dere voorwaarde afhankelijk te stellen, 
is het zonder belang dat de bij de Belgi
sche wetgeving aan de werklozen toege
kende rechten ruimer zijn dan die ·welke 
de Algerijnse wetgeving hun zou toeken
nen, of zelfs dat die Algerijnse wetge
ving niet bestaat. 

23 februari 1987 830 

13. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Inschrijving als werkzoekende - Ont
zeggen van het recht wegens niet geldige 
inschrijving - Ingangsdatum. 

De bepaling van art. 133, vierde lid, 
Werkloosheidsbesluit, die vaststelt vanaf 
welke datum het recht op werkloosheids
uitkering op grand van dat artikel wordt 
ontzegd wegens weigering van een pas
sende dienstbetrekking, is niet toepasse
lijk wanneer het recht op uitkering op 
grand van art. 31, § 1, wordt ontzegd, om
dat de werkloze niet geldig als werkzoe
kende is ingeschreven. 

2 maart 1987 873 

14. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Terugvordering - Beperldng - Cu
mulatie met sociale-zekerheidsuitkel'ing 
- Rustpensioen toegekend aan het per
soneel in Afrika. 

In geval van cumulatie van werkloos
heidsuitkering met een rustpensioen toe
gekend krachtens art. 9, § 2, wetten be
treffende het personeel in Afrika, gecoor
dineerd op 21 mei 1964, kan de terugvor
dering van de onrechtmatig ontvangen 
werkloosheidsuitkering niet worden be
perkt tot de laatste 150 dagen van onver
schuldigde toekenning. (Art. 210 Werk
loosheidsbesluit.) 

2 maart 1987 875 

15. - Recht op werkloosheidsuitke1ing 
- Werldoosheid doo1· eigen schuld of 
toedoen - Werkverlating - Wettige re
den - Beoordeling. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
werknemer voldoet aan het door art. 150, 
eerste lid, Werkloosheidsbesluit gestelde 
vereiste een passende dienstbetrekking 
te hebben verlaten, kan niet worden af
geleid dat hij zijn werk zonder wettige 
reden heeft verlaten in de zin van art. 
134, tweede lid, 1°, van hetzelfde besluit. 

2 maart 1987 877 

16. - Recht op uitkering - Adminis
tratief dossier - Wijziging - Wijzi
gingsaangifte - Begrip. 

Een verklaring waarbij de werkloze 
tijdens een door de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening ingesteld onderzoek 
mededeling doet van een gebeurtenis die 
een wijziging van het administratief dos
sier tot gevolg heeft, is geen wijzigings
aangifte van zulke gebeurtenis die de 
werkloze binnen een bepaalde termijn 
op een voorgeschreven formulier bij zijn 
uitbetalingsinstelling moet indienen. 
(Art. 86 Werkloosheidsbesluit; art. 103 
M.B. 4 juni 1964.) 

13 april 1987 1102 

17. Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
- lnwerkingtreding. 

Krachtens het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969 houdende goedkeuring 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te Brussel 
op 27 februari 1968, heeft dit verdrag vol
komen uilwerking. 

25 mei 1987 1311 

18. Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdzoag - Wedel'kerigheMsbeginsel -
Draagwijdte. 

In het Belgisch-Algerijns Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
wordt het beginsel van de wederkerig
heid gehuldigd; nu dat verdrag uitdruk
kelijk de werkloosheidsverzekering ver
meldt, zonder dienaa.ngaande zijn imver
khlgh·eding van enige bij zondere voor
waarde afhankelijk te stellen, is het 
zonder belang dat de bij de Belgische 
wetgeving aan de werklozen toegekende 
rechten ruimer zijn dan die welke de Al
gerijnse wetgeving hun zou toekennen of 
zelfs dat die Algerijnse wetgeving niet 
bestaat. 

25 mei 1987 1311 

19. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkeringen - Jonge werknemers -
Buitenlandse werlmemers - Algerijn. 

Met toepassing van art. 124 Werkloos
heidsbesluit zijn de Algerijnse jonge 
werknemers die hun studies hebben 
beeindigd, gerechtigd op werkloosheids
uitkeringen. (Artt. 1, 2, § 1, 1°, f, en 2°, g, 
36 Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag 
betreffende de sociale zekerheid, art. 125 
Werkloosheidsbesluit.) 

25 mei 1987 1311 

20. - Recht op werkloosheidsuitkel'ing 
- Werkloze die arbeid voor een del'de 
niet in .!oondienst ve1Tici'lt - Berekening 
van het bedrag van de uitkering - L'"lko
men uit arbeid - Beg1ip. 
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Voor de berekening van het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering van de 
werkloze die toegestane arbeid voor een 
derde niet in loondienst verricht, wordt 
onder inkomen verstaan de ontvangen 
materiiHe voordelen verminderd met de 
uitgaven en lasten die aan de verrichte 
arbeid verbonden zijn. (Art. 146, §§ 1 en 
2, tweede lid, 4°, Werkloosheidsbesluit.) 

17 juni 1987 1434 

WETI'EN, 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 V. - Geldigheid t.a. v. Eu
ropese en internationale normen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIPPEN, VEREISTEN 

1. - Wetten van politie en veiligheid 
- Arbeidsovereenkomst - Bedienden 
- Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet -
Aard van die bepaling. 

Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet is 
dwingend in zoverre het de minimumop
zeggingstermijn vaststelt en ook in zo
verre het bepaalt dat, wanneer het jaar
lijks loon de in § 3, eerste lid, van dat 
artikel bepaalde bedragen overschrijdt, 
de door de werkgever en de bediende in 
acht te nemen opzeggingstermijnen, bij 
ontstentenis van overeenkomst gesloten 
ten vroegste op het ogenblik waarop de 
opzegging wordt gegeven, door de rech
ter worden vastgesteld; als dusdanig !e
vert die bepaling een wet van politie en 
veiligheid op in de zin van art. 3, eerste 
lid, B.W. 

9 februari 1987 766 

2. - Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, artt. 8, 9, 10 en 11 - Protocol 
nr. 1 bij dat verdrag, art. 1 - Protocol 
nr. 4 bij dat verdrag, art. 2 - Woord 
« wet » - Begrip. 

In de zin van de artt. 8,. 9, 10 en 11 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
van de artt. 1 van Protocol nr. 1 bij dat 

verdrag en 2 van Protocol nr. 4 bij dat
zelfde verdrag, wordt onder het woord 
« wet » verstaan elke al dan niet geschre
ven internrechterlijke norm, voor zover 
deze toegankelijk is voor de betrokkenen 
en duidelijk is gesteld. 

14 mei 1987 1210 

3. - Koninklijke en ministeriele be
sluiten - Besluiten die belang hebben 
voor de meerderheid van de burgers -
Begrip. 

Onder besluit dat belang heeft voor de 
meerderheid van de burgers, in de zin 
van art. 56, § 1, Taalwet Bestuurszaken, 
moet worden verstaan een besluit dat 
een hele categorie van in dezelfde feite
lijke omstandigheden verkerende bur
gers betreft. 

19 mei 1987 1261 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 

HOOFDSTUK III 
WERKING IN DE TIJD 

4. - Toepassing in de tijd - Cassatie
beroep tegen een arrest dat een Iwnink
lijk besluit onwettig verklaart - Konink
Jijk besluit retroactief bekrachtigd door 
een wet die tijdens het cassatiegeding in 
werking is getreden - Gevolgen van de 
bekrachtiging t.a. v. het cassatieberoep. 

Wanneer, na een arrest dat een ko
ninklijk besluit onwettig heeft verklaard, 
tijdens het cassatiegeding een wet in 
werking treedt die retroactief dat ko
ninklijk besluit bekrachtigt, neemt het 
Hof de nieuwe wet in aanmerking. 

8 september 1986 31 

5. - Toepassing in de tijd - Arbeids
ongeval - Wet tot wijziging van de uit
betaling van de waarde der 1·ente als ka
pitaal. 

De wet krachtens welke de getroffene 
geen uitbetaling van de waarde der rente 
als kapitaal kan verkrijgen, is toepasse
lijk op elke aanvraag tot uitbetaling die 
na de datum van haar inwerkingtreding 
wordt gedaan. (Art. 45, derde lid, Ar
beidsongevallenwet, gew. bij K.B. nr. 39 
van 31 maart 1982.) 

2 februari 1987 715 

6. - Werking in de tijd - Draagwijd
te. 

De wet is niet enkel van toepassing op 
toestanden die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de gevolgen van 
een onder de vroegere wet ontstane toe-
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stand, die zich voordoen of die voortdu
ren na de inwerkingtreding van de nieu
we wet. 

19 februari 1987 806 

7. - Burgerlijke zaken - Procedure
wet van kracht geworden tijdens het cas
satiegeding - Toepassing door het Hof. 

Een middel waarbij in burgerlijke za
ken een nietigheid betreffende de proce
dure wordt aangevoerd, kan door het 
Hof wegens het ontbreken van belang 
niet ontvankelijk worden verklaard op 
grand van een wet die tijdens het cassa
tiegeding van kracht is geworden, wan
neer de rechter op verwijzing, niettegen
staande de vernietiging die uit de aanne
ming van het middel zou voortvloeien, de 
procedure als regelmatig zou dienen te 
beschouwen. 

27 april 1987 1132 

8. - Toepassing in de tijd - Wet van 
1 augustus 1985 houdende fiscale en an
dere bepalingen, artikel 29 - Verplich
ting om een bedrag van vijf frank te be
talen als bijdrage voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden - Onmiddel
Jijke toepassing. 

De verplichting voor de beschuldigde 
of de beklaagde om, in geval van veroor
deling tot een criminele of correctionele 
hoofdstraf, een bedrag van vijf frank te 
betalen als bijdrage voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden is geen straf; 
zij dient te worden opgelegd bij elke ver
oordeling tot een criminele of correctio
nele hoofdstraf, die wordt uitgesproken 
na de inwerkingtreding, op 2 mv.art 1987, 
van art. 29 wet van 1 aug. 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, zelfs voor 
feiten van v66r die inwerkingtreding. 
(Art. 58 K.B. van 18 dec. 1986.) 

9 juni 1987 1370 

9. - Toepassing in de tijd - Decreet 
waarbij vooz· de inwerkingtreding een 
vroegere datum dan die van de afkondi
ging wordt vastgesteld - Toepassing, na 
die datum, van een vroegere verordening 
- Wettigheid. 

Wanneer een decreet verklaart dat het 
uitwerking heeft v66r de afkondiging er
van, doet de bestendige deputatie dat de
creet niet terugwerken wanneer zij op 
grand van dat decreet een vroegere ge
meenteverordening met ingang van die 
datum van toepassing verklaart, zelfs als 
die verordening onwettig was op het tijd
stip van de uitvaardiging ervan. 

11 juni 1987 1399 

10. - Burgerlijke zaken - Werking in 
de tijd - Opeenvolging van wetten -
Onmiddellijke werking van de nieuwe 
wet - Draagwijdte. 

De wet die een vroegere wet vervangt 
en onmiddellijke werking heeft en der
halve onmiddellijk toepasselijk is niet ai
leen op feiten die zich voordoen na het 
in werking treden van de nieuwe wet, 
maar ook op na die inwerkingtreding 
ontstane rechtsgevolgen van voordien 
voorgevallen feiten, tast geen rechtsver
houdingen aan die v66r haar inwerking
treding definitief waren ontstaan. 

12 juni 1987 1406 

11. - Toepassing in de tijd - Voor
recht- Wet tot invoering of uitbreiding 
van het voorrecht - Samenloop van 
schuldvorderingen v66r de inwerkingtre
ding van de wet. 

Tenzij de wet anders bepaalt, wordt de 
wet die een nieuw voorrecht invoert of 
een bestaand voorrecht uitbreidt, niet 
toegepast wanneer v66r de dag van in
werkingtreding tussen alle schuldeisers 
een samenloop is ontstaan die hun res
pectieve rechten onherroepelijk vastlegt. 

17 juni 1987 1429 

HOOFDSTUK IV 
WETTIGHEID VAN DECRETEN, BESLUITEN 

EN VERORDENINGEN 

12. - Arbitragehof - Vernietiging van 
een decreet - Gevolg. 

Door het Arbitragehof vernietigde be
palingen van een decreet worden geacht 
nooit te hebben bestaan en hebben in 
beginsel geen gevolgen. (Artt. 6 en 7, § 1, 
Wet Arbitragehof.) 

29 september 1986 125 

13. - Arbitragehof - Vernietiging van 
een decreet - Gevolg. 

Door het Arbitragehof vernietigde be
palingen van een decreet worden geacht 
nooit te hebben bestaan en hebben in 
beginsel geen gevolgen. (Artt. 6 en 7, § 1, 
Wet Arbitragehof.) (Zaken A.R. nr. 4.719 
en A.R. nr. 4868.) 

27 oktober 1986 272 

14. - Koninklijke en minister.ieJe be
sluiten - Bekendmaking - Begrip. 

De koninklijke en ministeriele beslui
ten worden, in de regel, integraal in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt; 
nochtans, wanneer zij geen belang heb
ben voor de meerderheid van de burgers, 
mogen zij bij uittreksel bekendgemaakt 
worden of het voorwerp zijn van een ge-
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wane vermelding in het Belgisch Staats
blad. (Art. 56, § 1, 'l'aalwet Bestuursza
ken.) 

19 mei 1987 1261 

15. - Voorziening die een beslissing 
nodig maakt over de overeenstemming 
van een decreet met de wetten tot her
vorming der instellingen - Prejudicieel 
geschil. 

Wanneer bij het Hof een voorziening 
is ingesteld die een beslissing noodzake
lijk maakt over de vraag of het decreet 
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewest
raad tot invoering van een belasting op 
de agentschappen die weddenschappen 
voor de buiten het Waalse Gewest gelo
pen paardenwedrennen aannemen, in 
overeenstemming is met de wetten tot 
hervorming der instellingen van 8 augus
tus 1980 (art. 6, § 1°, VIII) en 9 augustus 
1980 (art. 13), legt het Hof een prejudi
ciiHe vraag voor aan het. Arbitragehof. 
(Art. 15 wet 28 juni 1983.) 

11 juni 1987 1399 

HOOFDSTUK V 
GELDIGHEID T.A.V. EUROPESE EN INTER

NATIONALE NORMEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

WISSELBRIEF 
1. - Wijziging van de tekst van de 

reeds ondertekende wisselbrief - Ver
bintenis van de ondertekenaars 
Draagwijdte. 

Krachtens art. 69 Wisselbriefwet zijn 
zij die hun handtekening op de wissel
brief hebben gezet voordat de tekst er
van veranderd werd, enkel verbonden 
volgens de oorspronkelijke tekst; die re
gel geldt echter niet als zij met de veran
dering hebben ingestemd; voormelde be
paling wordt geschonden door het vonnis 
dat een veranderde vervaldatum van de 
wisselbrief in aanmerking neemt om het 
aanvangspunt van de verjaring te bepa
len, ongeacht of de acceptanten met de 
verandering van de vervaldatum hebben 
ingestemd. 

22 mei 1987 1309 

2. - Bekwaamheid van de schulde
naar - Geldigheid van de wisselbrief -
Tijdstip waarop de geldigheid wordt be
paald. 

De bekwaamheid om een wisselverbin
tenis aan te gaan moet worden beoor
deeld naar het tijdstip waarop de verbin
tenis wordt aangegaan; de omstandig
heid dat degene die tijdens zijn onbe
kwaamheid een wisselverbintenis heeft 
aangegaan ten tijde van het protest be
kwaam is geworden, brengt niet mede 
dat de bij haar ontstane onregelmatige 
verbintenis geldig wordt. 

22 mei 1987 1309 

WOONPLAATS 
1. - Huisvredebreuk met behulp van 

valse sleutels - Valse sleutel - Begrip. 
De beslissing dat beklaagde zich schul

dig heeft gemaakt aan huisvredebreuk 
door gebruik van valse sleutels, wordt 
naar recht verantwoord als de rechter 
vermeldt dat beklaagde, door het appar
tement of het huis binnen te gaan tegen 
de wil van de bewoner ervan, een on
rechtmatig gebruik heeft gemaakt van 
de sleutel die in zijn bezit was. (Artt. 439 
en 487 Sw.) 

15 oktober 1986 188 

2. - Keuze van woonplaats - Draag
wijdte. 

Keuze van woonplaats is speciaal en 
geldt voor alle aan de uitvoering van de 
akte verbonden gevolgen. 

14 november 1986 352 

3. - Art. 10 Gw. - Begrip. 
De « gemeenschappelijke ruimten , 

van een flatgebouw maken geen deel uit 
van de waning, in de zin van art. 10 Gw., 
van de personen die een flat in dat ge
bouw bewonen. 

14 januari 1987 610 

4. - Verblijfplaats - Begrippen. 
Daar er tussen de rechtsbegrippen 

woonplaats en verblijfplaats een verschil 
bestaat, is het niet tegenstrijdig vast te 
stellen dat een beklaagde, wiens woon
plaats op een welbepaald adres in Belgie 
is gevestigd, daar geen vaste verblijf
plaats heeft. 

28 januari 1987 690 

WRAKING 
1. - Strafzaken - Begrip. 
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 

van een eiser tot cassatie dat erop ge
richt is alle leden van het Hof, die zitting 
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hebben in de hem betreffende zaken, 
systematisch te wraken, wanneer dat 
verzoek niet beoogt een of meer magis
traten te wraken, maar wel de gang van 
het gerecht te belemmeren . (Art. 828 
Ger.W.) 

20 februari 1987 828 

2. - Wraking van een lid van de raad 
van beroep van de Orde van Architecten 
- Wraking door de nationale Orde ver
worpen - Beroep bij de Raad van State 
- Gevolg. 

Wanneer een lid van de raad van be
roep van de Orde van Architecten ge
wraakt werd, de nationale raad van die 
orde de wraking heeft verworpen en na 
die verwerping een beroep bij de Raad 
van State werd ingesteld, mag de raad 
van beroep de tuchtzaak verder behande
len, in acht genomen dat de wraking 
werd verworpen. 

19 juni 1987 1460 

z 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschikt
heid 

HOOFDSTUK III. - Ziektekosten - Re
validatie 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Art. 106 
Z.I. V.-wet - Verjaring - Draagwijdte. 

Art. 106 Z.I.V.-wet voert een verja
ringsstelsel in waarop, behoudens uit
drukkelijke afwijking, de gemeenrechte
lijke bepalingen toepasselijk zijn. 

22 september 1986 88 

2. - Verzekeringsinstelling - Verze
kerde die schade heeft geleden ten gevol
ge van een misdrijf - Toekenning van 
uitkeringen inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering aan die getroffene -

Rechtsvordering van de verzekeringsin
stelling tegen de schadeveroorzaker -
Rechtsvordering tot terugbetaling van de 
toegekende uitkeringen - Verzekerings
instelling in de plaats getreden van de 
getroffene - Gevolgen van de inde
plaatsstelling. 

De burgerlijke rechtsvordering inge
steld door iemand die in de plaats van 
de getroffene is getreden, met name 
door de verzekeringsinstelling die aan de 
getroffene ziekte- en invaliditeitsuitke
ringen heeft toegekend, staat niet los 
van de burgerlijke rechtsvordering van 
de getroffene; zij is diens rechtsvorde
ring zel£. 

24 september 1986 105 

3. - Algemene begrippen Uitkerin-
gen door een verzekeringsinstelling toe
gekend - Geschil tussen, enerzijds, de 
vermoedel1jke veroorzaker van de scha
de tot vergoeding waarvan de uitkerin
gen zijn betaald en, anderzijds, de ge
troffene, rechthebbende op de uitkerin
gen, en de verzekeringsinstelling - Ver
zekeringsinstelling, rechtens in de plaats 
getreden van de rechthebbende - On
splitsbaar geschil. 

Het geschil tussen de vermoedelijke 
veroorzaker van de schade en de getrof
fene en diens verzekeringsinstelling die 
hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
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 het geschil aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk zou zijn. 
(Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde lid, 
Ziekte- en Invaliditeitswet.) 

24 september 1986 105 

4. - Z.I. V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 
- Indeplaatsstelling van de verzeke
ringsinstelling - Omvang. 

De verzekeringsinstelling die ten voor
dele van de getroffene van een ongeval 
de bij de Z.l.V.-wet 9 aug. 1963 bepaalde 
prestaties heeft verleend, is in de rech
ten van de rechthebbende gesubrogeerd 
voor het geheel van de verleende presta
ties, ook als de aansprakelijkheid voor 
de bij die wet bedoelde schade slechts 
ten dele door de fout van een derde is 
ontstaan; in dat geval strekt de verde
ring van de verzekeringsinstelling zich 
uit tot het geheel van de sommen die de 
aansprakelijke derde ter vergoeding van 
de door de wet bedoelde schade verschul-
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digd is, zonder dat ze het bedrag van de 
door haar verleende prestaties mag over
schrijden. (Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 9 aug. 
1983, gew. bij art. 1, 1°, K.B. nr. 19 4 dec. 
1978 ter uitvoering van art. 27, § 7, wet 5 
aug. 1978.) 

18 november 1986 375 

5. - Algemene begrippen Verzeke-
ringsinstelling rechtens in de plaats van 
haar verzekerde getreden - Beroep in 
cassatie door de verzekerde, wiens vor
dering afgewezen werd - Verzekerings
instelling, die geen rechtsmiddel heeft 
aangewend, door eiser in de zaak niet 
betrokken - Gevolg. 

Een verzekerde is ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen de be
slissing die hem volledig aansprakelijk 
verklaart voor de schadelijke gevolgen 
van een ongeval, zonder de verzekerings
instelling in de zaak te betrekken die 
hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
heeft toegekend, maar die tegen die be
slissing, die haar vordering afwijst, geen 
rechtsmiddel heeft aangewend; zulk een 
geschil is niet onsplitsbaar in de zin van 
art. 1084 Ger.W., omdat de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de door het bestre
den arrest t.a.v. de verzekeringsinstelling 
gewezen beslissing en de door de rechter 
op verwijzing t.a.v. de eiser te wijzen be
slissing materieel niet onmogelijk is. 

12 december 1986 495 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

6. - Zelfstandigen - Arbeidsonge
schiktheid - KB. 20 juli 1971 - Art. 19 
- Bepaling van openbare orde. 

Art. 19 K.B. 20 juli 1971 houdende in
stelling van een verzekering tegen ar
beidsongeschiktheid ten voordele van de 
zelfstandigen is een bepaling van open
bare orde. 

8 september 1986 26 

7. - Zelfstandigen Arbeidsonge-
schiktheid- KB. 20 juli 1971 -Art. 20 
- Bepaling van openbare orde. 

Art. 20 K.B. 20 juli 1971 houdende in
stelling van een verzekering tegen ar
beidsongeschiktheid ten voordele van de 
zelfstandigen is een bepaling van open
bare orde. 

8 september 1986 26 

8. - Zelfstandigen Arbeidsonge-
schiktheid- Betwisting omtrent de aan
vangsdatum van de ongeschiktheid -
Appelconclusie waarin wordt betwist dat 

de erkenningsvoorwaarden van de ar
beidsongeschiktheid zijn vervuld - Wei
gering van de appelrechter dat verweer 
te onderzoeken - Onwettige weigering. 

Onwettig is de beslissing van de appel
rechter die weigert te onderzoeken of 
een zelfstandige de erkenningsvoorwaar
den van de door hem aangevoerde ar
beidsongeschiktheid vervult, op grond 
dat de betwisting enkel de aanvangsda
tum van de arbeidsongeschiktheid be
treft. 

8 september 1986 26 

9. - Loonarbeiders - Uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid - Kennisge
ving van de beslissing van de adviserend 
geneesheer - Vorm - Art. 10 KB. 31 
december 1963 - Geen op straffe van 
nietigheid voorgeschreven bepaling ·
Gevolgen. 

Art. 10, K.B. 31 december 1963 houden
de verordening op de uitkeringen inzake 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, dat bepaalt dat van de beslissingen 
van de adviserend geneesheer kennis 
wordt gegeven met een van de formulie
ren opgenomen in de bijlage van het ko
ninklijk besluit, schrijft niet voor dat die 
formulieren op straffe van nietigheid 
moeten worden gehanteerd; uit de om
standigheid dat een kennisgeving niet 
overeenkomstig dat artikel is gedaan, 
valt niet af te leiden dat zij de termijn 
van beroep bij de arbeidsrechtbank te
gen de beslissing van de adviserend ge
neesheer niet doet lopen. 

6 oktober 1986 146 

10. - Zelfstandigen Vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid - Instel
ling die moet betalen. 

De betaling van de vergoedingen we
gens arbeidsongeschiktheid ten voordele 
van zelfstandigen moet geschieden door 
de verzekeringsinstellingen inzake ziek
te- en invaliditeitsverzekering, en niet 
door het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen. (Art. 18, 
§ 3, K.B., nr. 38 van 27 juli 1967; artt. 34, 
41, 5°, 76, 2°, en 82 K.B. 20 juli 1971.) 

23 maart 1987 963 

HOOFDSTUK III 
ZIEKTEKOSTEN - REVALIDATIE 

11. - Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde - Betaling van uitke
ringen door de verzekeringsinstelling, 
niettegenstaande verjaring ingevolge art. 
106 Zl. V.-wet - Geen vordering wegens 
onverschuldigde betaling. 



-226-
De omstandigheid dat de verzekerings

instelling geneeskundige verstrekkingen 
heeft betaald, zonder de verjaring uit 
art. 106, § 1, 3°, Z.I.V.-wet tegen te wer
pen, doet geen recht op terugbetaling 
ontstaan, nu de eis tot terugbetaling in 
dat geval niet gegrond is op het niet-be
staan van de schuld noch op de afwezig
heid van een oorzaak van die schuld. 
(Artt. 1235, 1376, 2214 B.W.) 

22 september 1986 88 

12. - Verzekeringsinstelling - Verze
kerde die schade geleden heeft ten gevol
ge van een misdrijf - Toekenning van 
uitkeringen inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering aan die getroffene -
Vorderingen van de getroffene en van de 
verzekeringsinstelling tegen de veroorza
ker van de schade - Beslissingen over 
die vorderingen - Voorziening in cassa
tie door de getroffene - Cassatie - Ver
zekeringsinstelling, rechtens in de plaats 
getreden van de getroffene - Gevolgen 
van de indeplaatsstelling - Uitbreiding 
van de cassatie. 

De vernietiging, op de voorziening van 
een burgerlijke partij aan wie een cnge-

val is overkomen, van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van de 
getroffene tegen de beklaagde, heeft de 
vernietiging tot gevolg van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die te
gen dezelfde beklaagde is ingesteld door 
een andere, in de plaats van eerstge
noemde getreden burgerlijke partij, met 
name de verzekeringsinstelling die aan 
de getroffene ziekte- en invaliditeitsuit
keringen heeft toegekend. 

24 september 1986 105 

13. - Geneeskundige verstrekkingen 
- Vatbaarheid voor beslag - Bedragen 
uitgekeerd als geneeskundige verstrek
kingen ten Jaste van de ziekte- en invali
diteitsverzekel'ing. 

De bedragen uitgekeerd als genees
kundige verstrekkingen ten laste van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering kun
nen niet worden overgedragen en zijn 
evenmin vatbaar voor beslag, ongeacht 
of die bedragen worden uitgekeerd aan 
personen die geneeskundige verzorging 
genieten dan wel aan ziekenhuizen. (Art. 
1410, § 2, 5°, Ger.W.) 

26 januari 1987 663 



NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot en 
met 1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arresten van 
het Hof van Cassatie, alsmede in << Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation » 
en in << Pasicrisie beige ,, ( eerste dee! van 1970 ). 

AANHANGIG GEDING 

Burgerlijke zaken - Begrip in arti
kel 565 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Begrip in internationaal verdragsrecht 
- Begrip in de Belgisch-Duitse overeen
komst van 30 juni 1958, goedgekeurd bij 
de handeling van de Wetgevende Macht 
van 10 augustus 1960 - Draagwijdte van 
artikel 15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

AANMATIGING VAN AMBTEN, TITELS 
OF NAAM 

Titel van advocaat - Strafwetboek, 
art. 227ter - Zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

Uitvoerende Macht - Verzuim een 
verordening uit te vaardigen - Schade 
ten gevolge van dit verzuim - Burger
lijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 - Ver
plichting dit te herstellen. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Uitvoerende Macht- Verzuim om een 
verordening uit te vaardigen - Geen 
termijn door een wetsbepaling voorge
schreven om een verordening uit te vaar
digen - Schade ten gevolge van dit ver
zuim - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 

en 1383 - Verzuim dat kan leiden tot de 
verplichting de schade te vergoeden. 

Concl. adv.-gen. Dul\ION, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 
1383 - Fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Schadeloosstelling - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk - Schadeloos

. stelling door toekenning van een vergoe
ding - Wettigheid - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek - Onrechtmatige daad van de 
minderjarige - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. 
en Pas., 1972, 200. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek - Daad van een minderjarige 
zonder onderscheidingsvermogen - Ob
jectieve schuld - Begrip. 

Concl. 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 
bestuur. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 
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Landsverdediging. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Samenloop van de contractuele aan
sprakelijkheid en de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395. 

Contractant die zich door een aange
stelde of door een beambte laat vervan
gen voor de uitvoering van een contrac
tuele verbintenis - Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst van deze beambte 
t.a.v. de contractant - Voorwaarden. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395. 

Buurschapsstoornissen - Stoornissen 
aan een eigendom veroorzaakt door wer
ken op een nabuiig erf - Aansprakelijk
heid van de eigenaar van dit goed t.a.v. 
de gebruiker van deze naburige eigen
dom. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas., 
1974, 488. 

Schade veroorzaakt door respectieve 
fouten van verscheidene personen - Al
len verplicht de schade jegens de bena
deelde volledig te vergoeden - Begrip -
Grond,slag. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid - Gemeenschap
pelijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Doden - Schade die de rechtverkrij
genden van de getroffene ondergaan ten 
gevolge van het verlies van diens inkom
sten - V aststelling 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 zwakzinnig
heid die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt - Burgerlijk 

Wetboek, art. 1386bis- Wettelijke bepa
ling op grond waarvan de rechter uitstel 
mag verlenen voor de betaling van de 
door hem vastgestelde vergoeding. 

Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C., 
1978, 45. 

Aansprakelijkheid voor een zaak die 
men onder bewaring heeft - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Gebrek 
van de zaak - Begrip. 

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 aansprakelijk is. 

Noot 3, A.C., Cass., 26 april 1978, A.C., 
1978, 988. 

Schade - Oorzakelijk verband tussen 
een fout en de schade - Uitgaven, kos
ten en prestaties die door conventionele 
of wettelijke verplichtingen zijn opgelegd 
- Schade die voortvloeit uit de werking 
van een openbare dienst - Eventuele 
fout van een derde die tot die uitgaven, 
kosten of prestaties geleid heeft - Noch 
schade, noch oorzakelijk verband tussen 
schade en fout in de zin van art. 1382 
van het Burgerlijk Wetboek. 

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
lingse) schade van de echtgenoot van 
een van hen - Ieder van hen is t.a.v. de 
benadeelde gehouden tot volledige scha
devergoeding. 

Noot, E.L., Cass., 21 nov. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 190 

Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek -
Staat van krankzinnigheid, van ernstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid - Be
grip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1055. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Onrechtmatige daad van de 
bestuursoverheid waardoor iemands sub
jectieve rechten worden miskend en 
waardoor hij schade lijdt - 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. 
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Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 ju

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. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Aansprakelijkheid van de bewaarder 
van een zaak voor de door die zaak ver
oorzaakte schade - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1384, eerste lid - Gebrek van de 
zaak - Onderscheid tussen de schade 
ten gevolge van een gebrek van de zaak 
en de schade ten gevolge van een fout, 
in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 7 nov. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 151. 

Aansprakelijkheid voor de door een 
zaak veroorzaakte schade - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, eerste lid - Bewaar
der van de zaak die het bewijs Ievert dat 
de schade niet is veroorzaakt door de 
zaak zelf, maar wel door toeval, over
macht of door de fout van een derde -
Bewaarder die aldus het op hem rustend 
vermoeden van schuld niet omkeert, 
maar aantoont dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen het gebrek van 
de zaak en de schade. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 7 nov 
1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Schade medeveroorzaakt door de 
« daad » van een gebrekkige zaak en 
door de fout van een derde of van het 
slachtoffer zelf - Aansprakelijkheid zo
wel van de bewaarder van de zaak als 
van die derde of eventueel van het 
slachtoffer. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
7 nov. 1980, A.C., 1980-81, nr. 154. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Aansprakelijkheid van de overheid -
Fout, oorzaak van de schade - Fout 
door een ambtenaar gepleegd in de uit
oefening van zijn ambt - Rechtsdwaling 
- Aansprakelijkheid - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

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. 

Concl. proc.-gen. Dnrox, Cass .. 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. Dnrox, Cass .. 

19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Buurschapstoornis - Verbreking Yan 
evenwicht tussen naburige erven - Bur
gerlijk Wetboek, art. 544 - Werken, oor
zaak van het verbreken van het eyen
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. 

Concl. proc.-gen. Dnrox, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Scha
de door een dier toegebracht - Begrip. 

Concl. proc.-gen. Du:uox, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en op-
drachtgever Gezagsverhouding 
Niettemin een zekere vrijheid van de 
aangestelde bij de uitvoering van zijn 
werk of in zijn bediening - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Aan
sprakelijkheid van degene die zich be
client 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. 

Concl. 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. 

Concl. 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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 337 



Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid 
- Aansprakelijkheid van meester en op
drachtgever - Opdrachtgever aanspra
kelijk niet enkel in geval van aansprake
lijkheid van de aangestelde wegens nala
tigheid of onvoorzichtigheid (art. 1382 
B.W.) maar ook wegens een wettelijk 
vermoede fout, zoals de bewaring van 
een gebrekkige zaak of dier. 
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1 Gebrek van de zaak - Begrip. 

Concl. proc.-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. 

Concl. 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
plicht is te beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is verklaard, 
een fout heeft begaan. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

Rechtstreekse aansprakelijkheid van 
een rechtspersoon wegens een fout van 
een van zijn organen - Samenloop van 
die aansprakelijkheid met de persoonlij
ke aansprakelijkheid van het orgaan. 

Noot, E.K., Cass., 27 okt. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 143. 

Medeplichtigheid van een derde - Be
grip. 

Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 
22 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 462. 

Burgerlijk Wetboek, art. 1384, eerste 
lid - Schade veroorzaakt door het ge
brek van een zaak - Slachtoffer tevens 
bewaarder - Meer dan een bewaarder 
- Aansprakelijkheid van de medebe
waarders - Verplichting tot vergoeding 
- Bijdrage onder bewaarders. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
sept. 1983, A.R. nr. 6838, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 28. 

Regresvordering van de arbeidsonge
vallenverzekeraar - Sociale-zekerheids
bijdrage op de arbeidsongevallenvergoe
ding. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
16 sept. 1985, A.R. nr. 4734, A.C., 
1985-86, nr. 27. 

Cone!. adv.-gen. PIRET, Cass., 22 nov. 
1985. A.R. nr. 4740, A.C., 1985-86, 
nr. 201. 

Aansprakelijkheid voor de daad van 
een zaak die men onder zijn bewaring 
heeft - Burgerlijk Wetboek, art. 1384 -
Gebrek van de zaak - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 4 ju
ni 1987, A.R. nr. 5219, A.C., 1986-87, 
nr. 596. 

ADOPTIE 

Wettiging door adoptie - Grootouders 
van de oorspronkelijke familie van het 
door adoptie gewettigd kind kunnen, in 
beginsel, bezoekrecht uitoefenen. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 767. 

ADVOCAAT 

Tucht - Ere-advocaat - Intrekking 
door de raad van de Orde, van de mach
tiging tot het voeren van deze titel -
Beslissing houdende veroordeling in 
tuchtzaken - Beslissing waartegen ha
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 Advocaten. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hof 
van beroep - Personen bevoegd om bij 
de tuchtraad van beroep een zaak aan
hangig te maken. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van een hof 
van beroep - Tuchtvordering uitgeoe
fend door de procureur-generaal bij dit 
hof - Tussenkomst van de Orde van Ad
vocaten uitgesloten voor de tuchtraad 
van beroep. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Beslissing van de tuchtraad 
van de balies van het rechtsgebied van 
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een hof van beroep - Voorziening in 
cassatie - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Tucht - Beslissing van de tuchtraad 
van de balies van het rechtsgebied van 
een hof van beroep - Voorziening in 
cassatie van de betrokken advocaat -
Voorziening gericht tegen de procureur
generaal bij dit hof van beroep - Orde 
van Advocaten kan noch verweerster 
noch tussenkomende partij voor het Hof 
van Cassatie zijn. 

Concl. proc.-gen. DELANGE., Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Briefwisseling met een gedetineerde 
- Geen toezicht van de directeur van de 
gevangenis - Op voorwaarde dat de 
briefwisseling betrekking heeft op de 
verdediging van de gedetineerde - Ge
wettigde twijfel van de directeur van de 
gevangenis - Geen aanwijzingen voor 
een strafrechtelijk misdrijf - Overzen
ding aan de stafhouder van de Orde van 
Advocaten - Wettigheid. 

Concl. proc.-gen. DELANG,;;, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Beroepsgeheim - Verschijning voor 
de tuchtraad van beroep - Openbaar
heid van de debatten gevraagd - Advo
caat niet vrijgesteld van zijn verplichting 
tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de geheimen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 12 
mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Openbaarheid van de pleidooien, versla
gen en vonnissen voorgeschreven bij art. 
757 van het Gerechtelijk Wetboek -
Wettelijke bepaling niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Gerechtelijk Wetboek, art. 476 - Debat
ten in openbare zitting als de verdachte 
advocaat dit vraagt - Draagwijdte van 
deze wettelijke bepaling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Tuchtrechtelijke 
beslissing - Art. 468 van het Gerechte
lijk Wetboek - Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Beslissing alvo
rens recht te doen in tuchtzaken - Be
slissing waartegen hager beroep kan 
worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Aanmatiging van de titel - Strafwet
boek, art. 227 ter - Zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

ADVOCAAT 

Vertegenwoordiging van de beklaagde 
- Ontkenning van proceshandelingen -
Artt. 848, 849 en 850 Ger.W. niet van toe
passing in strafzaken. 

Noot, R.D., Cass., 11 feb. 1986, A.R. 
nr. 8815, A.C., 1985-86, nr. 373. 

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. 

Overspelig kind - Erkenning - Pro
cedure tot erkenning - Openbare orde. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 okt. 
1983, A.R. nr. 3618, A.C., 1983-84, 
nr. 62. 

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. 
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ANATOCISME 

B.W., art. 1154 - Toepassingsgebied. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 

april 1987, A.R. nr. 5563, A.C., 
1986-87, nr. 482. 

ARBEIDSONGEVAL 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking gesteld van een 
ander ondernemingshoofd - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 
het tweede ondernemingshoofd - Aan
sprakelijkheid van dit laatste onderne
mingshoofd geregeld door het gemeen 
recht. 

Noot 3, L.F.D., Cass., 3 maart 1971, 
A.C., 1971, 636. 

Ongeval op de weg naar of van het 
werk - Voor het ongeval aansprakelijke 
lasthebbers of aangestelden van de 
werkgever, die de fout in de uitoefening 
van hun dienst hebben gepleegd - Ge
meenrechtelijke aansprakelijkheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid 
Tijdelijke verergering - Recht van de 
getroffene - Respectieve verplichtingen 
van de verzekeraar en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 april 1975, A.C., 1975, 861. 

Overheidssector - Wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor 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 
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. DuMaN, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 197fi, 963. 

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

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 918. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Onderbreking van het traject -
Belangrijke onderbreking die niet door 
overmacht verantwoord is. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266. 

Ongeval - Begrip - Bewijs. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127. 

Schade veroorzaakt door de 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 val
gens het gemene recht toegekende ver
goedingen en de forfaitaire vergoedingen 
- Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, 
art. 46, § 2, tweede lid - Wijziging van 
die bepaling bij art. 4 wet van 7 juli 1978 
- Betekenis en draagwijdte. 

Noot, R.C., Cass., 4 maart 1981, A.C., 
1980-81, nr. 390. 

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid -
Getroffene die aanvaardt dat hij weder 
wordt tewerkgesteld en achteraf zonder 
dringende reden wordt ontslagen - Toe
stand niet te vergelijken met hetgeen 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. 

Ongeval overkomen ten gevolge van 
oorlog of oproer. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 
sept. 1984, A.R. nr. 4379, A.C., 
1984-85, nr. 64. 
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Vergoeding - Prothesen en orthopedi
sche toestellen - Bril - Herstellings
en vervangingskosten - Ongeval dat 
geen letsel veroorzaakt. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
maart 1985, A.R. nr. 4665, A.C., 
1984-85, nr. 435. 

Regresvordering van de verzekeraar 
- Sociale-zekerheidsbijdrage op de ar
beidsongevallenvergoeding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
sept. 1985, A.R. nr. 4734, A.C., 
1985-86, nr. 27. 

Arbeidsongevallenwet - Verbod van 
cumulatie van de bij die wet bepaalde 
forfaitaire vergoedingen met de gemeen
rechtelijke vergoeding die betrekking 
heeft op de lichamelijke schade -
Draagwijdte van dat verbod. 

Noot, G.D'H., Cass., 3 juni 1986, A.R. 
nr. 9829, A.C., 1985-86, nr. 615. 

Vergoeding - Opzet - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16 

feb. 1987, A.R. nr. 5551, A.C., 1986-87, 
nr. 357. 

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 
- Gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, art. 21bis - Nie
tigheid - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
8 dec. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Ge
coordineerde wetten betreffende het be
diendencontract - Na de inwerkingtre
ding van deze wet van 11 juli 1973 zijn 
deze gecoordineerde wetten niet meer 
van toepassing op de « bedienden » die 
tewerkgesteld zijn o.m. in de door het 
Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het 
vrij onderwijs die door « een statuut wor
den geregeld » - « Statuut '' - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
8 dE>c. 1976, Bull. en Pas., 1977, 394. 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Clausule van de overeenkomst 
nopens het huwelijk of het hertrouwen 
van de leerkracht - Gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, art. 21bis - Nietigheid van de 
clausules volgens welke het huwelijk een 
einde maakt aan de overeenkomst - Be
grip - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Bedienden - Huwelijk van de bedien
de - Dit feit kan op zichzelf niet wette
lijk een << dringende reden » zijn, in de 
zin van art. 18 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, waarom de werkgever dadelijk, 
zonder opzegging of vergoeding, een 
einde mag maken aan de overeenkomst. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
12 jan. 1977, A.C., 1977, 530. 

Gezagsverhouding - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

16 jan. 1978, A.C., 1978, 577. 

Ontslag - Dringende reden - Lang
durige afwezigheid - Ogenblik waarop 
het ontslag wordt gegeven. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 
nov. 1983, A.R. nr. 4048, A.C., 
1983-84, nr. 158. 

Schorsing van de uitvoering van de 
overeenkomst - Arbeidsongeschiktheid 
- Heelkundige behandeling om een an
dere reden dan herstel of behoud van de 
gezondheid - Recht op loon. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
maart 1984, A.R. nr. 4209, A.C., 
1983-84, nr. 397. 

Begrip - Gezag - Bestuurder van 
een naamloze vennootschap. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355, · 
A.C., 1983-84, nr. 548. 

Begrip - Gezag - Afgevaardigd be
stuurder van een naamloze vennoot
schap. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 
mei 1984, A.R. nrs. 4354 en 4355, 
A.C., 1983-84, nr. 548. 

Einde - Opzegging - Opzeggingster
mijn - Schorsing - Opzegging door de 
werkgever. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 7 jan. 
1985, A.R. nr. 4566, A.C., 1984-85, nr. 
265. 
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Werkgever, onderneming, bedrijf -
Begrippen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1 
april 1985, A.R. nr. 4612, A.C., 
1984-85, nr. 461. 

Bedienden - Art. 15 Arbeidsovereen
komstenwet Bedienden - Dwingende 
bepaling -Wet van politie en veiligheid. 

Concl. eerste adv.-gen. L.F. DucHATE
LET, Cass., 3 juni 1985, A.R. nr. 7122, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 595. 

Einde - Opzegging - Werknemer er
van ontslagen om tijdens de opzeggings
termijn de bedongen arbeid te verrichten 
- Gevolg t.a.v. de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 ju
ni 1985, A.R. nr. 4799, A.C., 1984-85, 
nr. 643. 

Handelsvertegenwoordiger - Uitwin
ningsvergoeding - Tewerkstelling van 
een jaar. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 2 juni 
1986, A.R. nr. 5175, A.C., 1985-86, 
nr. 612. 

Schorsing - Verloren arbeidsdag -
Staking in het openbaar vervoer. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 8 dec. 
1986, A.R. nr. 5350, A.C., 1986-87, 
nr. 210. 

ARBEIDSVOORZIENING 

Sluiting van ondernemingen - Bijdra
geplicht - Werkgever. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1 
april 1985, A.R. nr. 4585, A.C., 
1984-85, nr. 460. 

Brugpensioen - Conventioneel brug
pensioen - Afwijkende toekenningscri
teria voor bepaalde bedrijfstakken. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 2 
maart 1987, A.R. nr. 5522, A.C., 
1986-87, nr. 390. 

ARBITRAGE 

Geschil waarvoor een scheidsrechter 
bevoegd is - Voorwaarde voor erken
ning van een buitenlandse scheidsrech
terlijke uitspraak. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

In Belgie niet erkende scheidsrechter
lijke uitspraak - Beslissing die in Bel
gil:\ geen gezag van gewijsde heeft. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

ARBITRAGEHOF 

Prejudiciele vraag - Strijdigheid tus
sen een wet en een decreet. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84, 
nr. 523. 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) 

Tuchtvordering - Procedure voor de 
raad van beroep - Wetboek van Straf
vordering, artt. 209 en 210 - Niet toe
passelijk - Verslag niet bij de wet ver
eist. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 575. 

AUTEURSRECHT 

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 regeling 
en die bepalingen van het Verdrag -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
9 april 1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Wet van 25 juni 1921 tot het innen van 
een recht op de openbare kunstveilingen, 
ten bate van de kunstenaars, auteurs der 
verkochte werken - Volgrecht vastge
steld bij art. 2, eerste lid - Wijze van 
berekening - Verkoper als bedoeld in 
art. 3 - Begrip. 

Noot, G. D'H., Cass., 28 sept. 1984, A.R. 
nr. 4244, A.C., 1984-85, nr. 75. 

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. 



-235-

Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
12 maart 1974, A.C., 1974, 761. 

BELASTING 

Gelijkheid van de Belgen voor de be
lasting - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347. 

Vergelding - Begrippen - Onder
scheid in de terminologie. 

Noot, E.K., Cass., 2 feb. 1977, A.C., 
1977, 625. 

Terugbetaling van belasting - Mora
toire rente verschuldigd - Vereiste. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 16 okt. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 121. 

BELASTING OP SPELEN EN WEDDEN
SCHAPPEN 

Wetboek van de met de Inkomstenbe
lastingen Gelijkgestelde Belastingen, art. 
43 - Volksvermakelijkheden - Belas
tingvrijstelling - Vereisten. 

Noot, J.M.P., Cass., 9 jan. 1986, A.R. 
nr. F 728 F, A. C., 1985-86, nr. 302. 

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. 

Concl. 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Aftrek van de belasting - Belasting 
geheven van bedrijfsmiddelen - Herzie
ning van de aftrek - Gebruik van de be
drijfsmiddelen voor andere dan be
roepsdoeleinden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 13 feb. 1986, A.R. 
nr. 7305, Bull. en Pas., 1986, nr. 381. 

BENELUX 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing ma
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. 

Concl. 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 le
ven ge1nd door een onbekende - Klacht 
van een erfgenaam van de overleden 
client wegens bedrieglijke verduistering 
- Perken binnen welke de advocaat het 
beroepsgeheim mag aanvoeren. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat- Tuchtvervolgingen- Ver
klaringen die onder beroepsgeheim wer
den afgelegd, hetzij met gesloten deuren 
voor de tuchtraad van beroep, hetzij voor 
de raad van de Orde of voor de stafhou
der - Verklaringen waarvan geen mel
ding mag worden gemaakt in een straf
vervolging. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Advocaat - Verschijning voor de 
tuchtraad van beroep - Openbaarheid 
van de debatten gevraagd - Advocaat 
niet vrijgesteld van zijn verplichting tot 
eerlijkheid en loyauteit waardoor hij de 
geheimen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

BERUSTING 

Burgerlijke zaken - Begrip. 
Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 

1973, 342. 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ 

De minister van Justitie kan beslissen 
dat een veroordeelde, die tijdens zijn 
hechtenis in een van de bij art. 21 van 
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de wet bepaalde staten wordt bevonden, • 
geYnterneerd wordt - Staat van de ver
oordeelde niet voldoende verbeterd bij 
het verstrijken van de straftijd - Hand
having van de internering. 

Noot, J.V., Cass., 13 dec. 1976, A.C., 
1977, 417. 

Internering - Verdachte in vrijheid 
op het ogenblik van de beslissing tot in
ternering - Onmiddellijke tenuitvoerleg
ging van de internering kan niet bevolen 
worden. 

Noot, A.T., Cass., 31 mei 1977, A.C., 
1977, 1007. 

Vaststelling van de K.I. dat de ver
dachte de feiten heeft gepleegd en dat 
hij zich in een staat als bepaald in art. 1 
van de wet bevindt maar geen gevaar 
oplevert - Beslissing dat er geen reden 
tot internering is - Verplichting uit
spraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273. 

Beslissing van de commissie tot be
scherming van de maatschappij waarbij 
het verzoek van de gei:nterneerde tot 
plaatsing in een prive-inrichting wordt 
verworpen - Voorziening in cassatie -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Noot, B.J.B., Cass., 13 sept. 1983, A.C., 
1983-84, nr. 23. 

BESLAG 

Beslag op onroerend goed - Hoger be
roep - Aide van hoger beroep niet bete
kend - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. Piret, Cass., 5 feb. 
1987, A.R. nr. 5150, A.C., 1986-87, 
nr. 332. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 

Geadresseerde in het buitenland ge
vestigd - Geadresseerde die in Belgie 
een woonplaats heeft gekozen - Beteke
ning aan de in Belgie gekozen woon
plaats - Voorwaarden. 

Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 
1972, 361. 

Betekening - Begrip. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Vermelding in het exploot van de 
naam, voornamen en hoedanigheid van 
de persoon aan wie het afschrift is ter 
hand gesteld - Vermelding op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Geen vermelding van de persoon aan 
wie het afschrift van het exploot is ter 
hand gesteld - Onregelmatigheid waar
door het exploot nietig is - Nietigheid 
die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Bete
kening in het buitenland aan een partij 
niettegenstaande deze in Belgie keuze 
van woonplaats heeft gedaan - Nietig
heid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

BETICHTING VAN VALSHEID 

Strafzaken - Begrip. 
Noot, R.-A.D., Cass., 8 feb. 1978, A.C., 

1978, 680. 
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Inci

dentele valsheidsvordering op het cassa
tieberoep - Stuk dat niet van valsheid 
kon worden beticht voor het gerecht in 
hoogste feitelijke aanleg - Begrip -
Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, , Cass., 31 
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 319. 

Tuchtzaken - Cassatiegeding - Inci
dentele valsheidsvordering op het cassa
tieberoep - Toewijzing van de vals
heidsvordering - Verwijzing - Rechts
college waarnaar de zaak is verwezen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31 
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 319. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

Sociale 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 be-
voegdheid - Faillietverklaring - Recht
bank van koophandel van de plaats waar 
de gefailleerde woont - Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C., 
1977, 130. 

Geschil inzake bevoegdheid van de 
raadkamer - Begrip. 

Noot, E.K., Cass., 30 nov. 1976, A.C., 
1977, 371. 
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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 1973, 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 beheerscomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
en van de directeur van een gewestelijk 
bureau van die Rijksdienst - Betwisting 
- Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank. 

Concl. proc.-gen. DDMON, Cass., ver
enigde kamers, 29 jan. 1981, Bull. en 
Pas., 1981, 566. 

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 1 

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, 6o bis, Sv. -
Draagwijdte. 

Noot, R.-A.D., Cass., 14 sept. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 34. 

Overdracht van loon van een werkne
mer - Verzet tegen de bekrachtiging -
Betwistingen inzake de hoofdschuldvor
dering - Bevoegdheid van de vrederech
ter. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 nov. 
1983, A.R. nr. 6852, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 140. 

Overdracht van loon van een werkne
mer - Verzet tegen de bekrachtiging -
Bevoegdheid van de vrederechter -
Aanleg. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 nov. 
1083, A.R. nr. 6852, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 140. 

Sociale zaken - Volstrekte bevoegd
heid - Arbeidsrechtbank - Ger.W., art. 
578, 7° - Geschillen van burgerlijke aard 
die het gevolg zijn van een overtreding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
dec. 1984, A.R. nr. 4576, A.C., 1984-85, 
nr. 234. 

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende 
aantasting door de bestuursoverheid van 
subjectieve rechten die de hoven en 
rechtbanken moeten vrijwaren - Voor
lopige maatregelen - Bevoegdheid van 
de rechter in kort geding. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart 
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 445. 

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende 
aantasting door de bestuursoverheid van 
subjectieve rechten die de hoven en 
rechtbanken moeten vrijwaren - Fou
tief lijkende overheidshandeling die be
hoort tot een strafvordering - Voorlopi
ge maatregelen - Bevoegdheid van de 
rechter in kort geding - Vereisten. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart 
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 445. 

Bevoegdheid - Strafzaken - Wijzi
ging van de bevoegdheidsregels - On
middellijke toepassing van de nieuwe 
wet - Uitzondering - Geval waarin al 
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een beslissing over de zaak zelf is gewe
zen - Beslissing over de zaak zelf -
Be grip. 

Noot, E.L., Cass., 16 okt. 1985, A.R. 
nr. 4380, A.C., 1985-86, nr. 100. 

Volstrekte bevoegdheid - Onderwerp 
van de vordering - Beoordeling door de 
rechter die over de bevoegdheid uit
spraak moet doen. 

Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 19 dec. 
1985, A.R. nr. 7396, Bull. en Pas., 
1986, nr. 271. 

Burgerlijke zaken - Geschil inzake 
faillissement - Gegevens voor de oplos
sing die zich bevinden in het bijzonder 
recht dat het stelsel van het faillisse
ment beheerst - Ger.W., art. 574, 2°. 

Cone!. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 7 
maart 1986, A.R. nr. 5129, A.C., 
1985-86, nr. 437. 

Bevoegdheid - Strafzaken - Raadka
mer. 

Noot, R.D., Cass., 10 feb. 1987, A.R. 
nr. 740, A.C., 1986-87, nr. 347. 

Burgerlijke zaken - Geschil inzake 
bevoegdheid - Geen verwijzing naar de 
arrondissementsrechtbank - Bevoegd
heid van de geadieerde rechter. 

Noot, E.K., Cass., 19 feb. 1987, A.R. 
nr. 7654, A.C., 1986-87, nr. 362. 

BEWIJS 

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering -
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. 871, 877 tot 882. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Eed - Burgerlijke zaken - Deskundi
geneed - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer >> - Aanroeping van de god
heid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Burgerlijke zaken - 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 - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechte
lijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Eed - Strafzaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C, 
1971, 1081. 

Overmacht - Begrip. 
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 - Bewijs~ast -
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. 

Strafzaken - Algemene begrippen -
Opsporingsonderzoek - Bewijskrachtige 
gegevens verkregen onder de misleiden-
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de belofte dat geen vervolging zal wor
den ingesteld - Schending van het recht 
van verdediging - Onwettig bewijsmid
del - Strafvervolging niet toelaatbaar. 

Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 13 
mei 1986, A.R. nr. 9136, A.C., 1985-86, 
nr. 558. 

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. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door verschillende personen - Beta
ling van de schuld door een van de bor
gen - Borg die bij overeenkomst in de 
rechten van de schuldeiser treedt- Ver
haal van die borg op de andere borgen 
- Splitsing van het verhaal. 

Concl. 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
seling tussen een advocaat en een gede
tineerde betrekkelijk diens verdediging 
- Gewettigde twijfel van de directeur 
van de gevangenis - Geen aanwijzingen 
voor een strafrechtelijk misdrijf - Over
zending aan de stafhouder van de Orde 
van Advocaten - Wettigheid. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas, 1977, 929. 

BURGERLIJK PENSIOEN 

Gemeentepensioen Wet van 
25 april 1933 betreffende het pensioen 
van het gemeentepersoneel - Wet van 
subsidiaire aard. 

Concl. adv.-gen. DucHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324. 

Gemeentepensioen - Toepassing door 
de gemeente van een gunstiger pen
sioenregeling dan de wettelijke - Pere
kwatie van de wettelijke pensioenen -
De gemeente kan een minder gunstige 
perekwatie van pensioenen aannemen -
Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
16 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 324. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE 
RECHTEN 

Politieke rechten - Begrip - « Pu
blieke » rechten, geen passende bena
ming. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, · Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Tuchtrechtelijke vervolgingen en 
tuchtsancties Vervolgingen en 
sancties zijn in de regel geen betwistin
gen over een burgerlijk recht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Begrip. 
Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 

25 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Betwistingen inzake rechten en ver
plichtingen van burgerlijke aard - Bete
kenis van deze uitdrukking in art. 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871. 

Begrip « vaststellen van burgerlijke 
rechten en verplichtingen », in de zin 
van art. 6, § 1, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens - Zelfstandig begrip -
Zonder verband met het begrip « be
slechten van geschillen over burgerlijke 
rechten >>, in de zin van art. 92 Gw. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., , 1983, nr. 441. 

Annulatieberoep voor de Raad van 
State, strekkende tot vernietiging van 
een koninklijk besluit tot benoeming van 
een burgemeester - Subjectieve rechten 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Vordering van de burgerlijke partij 
aanhangig bij de rechter die van de 
strafvordering kennis heeft genomen -
Vrijspraak - Rechter die zich onbe· 
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte van deze beslissing. 

Noot, E.K., Cass., 25 mei 1973, A.C., 
1973, 936. 

Vordering tot vergoeding van de scha
de - Schade ten gevolge van een mis
drijf - Verjaring - Termijn gesteld bij 
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de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering - Toepassing van 
die termijnen ook al is de vordering ge
grond op contractuele verbintenissen. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 31 jan. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Burgerlijke partijstelling - Ontvanke
lijkheidsvereisten - Belang bij de be
straffing geen voldoende reden. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 24 nov. 
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186. 

Vrijspraak van de beklaagde - Wet
boek van Strafvordering, artt. 159 en 191 
- Vordering tot schadevergoeding door 
de vrijgesproken beklaagde voor de 
strafrechter ingesteld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 19 okt. 
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 99. 

Ontvankelijkheid van de rechtstreekse 
dagvaarding door de benadeelde partij in 
geval van overtreding van de wetten en 
verordeningen betreffende het wegver
keer, begaan door een minderjarige van 
meer dan zestien jaar en minder dan 
achttiP.Il jaar - Ond"!rscheid. 

Cone! adv.-gen. V•·:Lu, Cass., 30 nov. 
198:i, A.R. nr. 3060, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 177. 

BURGERLIJKE STAAT 

Familienaam - Verbetering van de 
geboorteakte - Voorwaarde. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 30 jan. 
1987, A.R. nr. 5512, A.C., 1986-87, 
nr. 316. 

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 aileen te onderzoe
ken of het arrest van de Raad van State 
wettelijk verantwoord is, maar ook of 
het regelmatig met redenen is omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Bevoegdheid - Verenigde kamers -
Burgerlijke zaken - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 629. 

umvang - Strafzaken - Beslissing 
tot onbevoegdverklaring op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring - Voorziening in cassatie van het 
openbaar ministerie - Omvang van de 
cassatie. 

Noot, P.M., Cass., 29 mei 1973, A.C., 
1973, 945. 

Rechtspleging in strafzaken - Ter
mijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Rechtspleging in burgerlijke zaken -
Termijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Bevoegdheid - Strafzaken - Wanbe
drijf ten laste gelegd van een magistraat 
in het arbeidshof of van een magistraat 
van het parket bij een dergelijk hof -
Hof van Cassatie dat door de minister 
-Jan Justitie van de zaak kennis heeft g·~
kregen - Indien daartoe grond bestaat, 
verwijst het Hof van Cassatie hetzij naar 
een onderzoeksmagistraat, hetzij naar 
een hof van beroep. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

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. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, Bull. en Pas., 1978, 445. 

Omvang - Burgerlijke zaken - Cas
satie beperkt tot het deel van het arrest 
waarop het door het cassatiearrest aan
genomen middel betrekking heeft. 
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Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Omvang - Toepassing. 
Noot, E.K., Cass., 10 jan. 1979, A.C., 

1978-79, 520. 

Incidentele aangifte in een akte van 
wraking van leden van het Hof van Cas
satie of van magistraten van het open
baar ministerie bij het Hof - Bevoegd
heid. 

Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1025. 

Incidentele aangifte in een akte van 
wraking van leden van het Hof van Cas
satie of van magistraten van het open
baar ministerie bij het Hof - Rechtsple
ging. 

Noot 2, E.L., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1025. 

Bevoegdheid - Bevoegdheidsconflict 
- Strijdigheid tussen een wet en een de
creet - Strijdigheid vastgesteld door het 
Hof - Prejudicieel geschil. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 168. 

Bevoegdheid - Ambtshalve opgewor
pen middel - Strafzaken - Arrest wijst 
de door een verdachte bij zijn invrij
heidstelling 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 lasterlijke, beledigende 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 alle handelingen, arresten 
en vonnissen die het gevolg zijn van de 
vernietigde beslissing - Begrip. 

Concl. 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 conflict 
van rechtsmacht - Beoordeling door het 
Hof. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en 
Pas., 1983, nr. 560. 

Bevoegdheid - Strijdigheid tussen 
een wet en een decreet - Prejudiciele 
vraag - Arbitragehof. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84, 
nr. 523. 
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Bevoegdheid - Strafvordering tegen 
een minister - Gw., art. 90 - Toepas
singsgebied. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni 
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 620. 

Omvang - Strafzaken - Niet-ontvan
kelijkverklaring van de strafvordering -
Voorziening van het openbaar ministerie 
- Vernietiging waaruit de vernietiging 
voortvloeit van de beslissing waarbij de 
rechter zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering. 

Noot, R.D., Cass., 18 nov. 1986, A.R. 
nr. 878, A.C., 1986-87, nr. 174. 

Strafzaken - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal - Art. 441 Sv. -
Cassatieberoep ingesteld na verwerping 
van het vroegere cassatieberoep van de 
veroordeelde - Ontvankelijkheid - Ver
eisten. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 jan. 
1987, A.R. nr. 115, A.C., 1986-87, 
nr. 308. 

Bevoegdheid van het Hof - Burger
lijke zaken - Voorziening tegen een ar
rP.st van de Raad van State - Taak van 
het Hof. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

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
tiele regel inzake rechtsbedeling schendt 
- Middel dat voor het eerst voor het 
Hof kan worden voorgedragen. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Tuchtzaken - Openbaarheid van de 
debatten voor de tuchtraad van beroep 
van de balie door de verdachte advocaat 
gevraagd en door hem bekomen - Mid
del hieruit afgeleid dat noch het proces
verbaal van een van de terechtzittingen 
noch enig gedingstuk uitdrukkelijk vast
stelt dat de debatten op die zitting open
baar waren - Voor de tuchtraad van be
roep is niet aangevoerd dat die zitting 
niet in het openbaar plaatshad- Nieuw 
middel, niet ontvankelijk. 

Concl. 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 -
Be grip. 

Concl. 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 april 1979, 
A.C., 1978-79, 976. 

Burgerlijke zaken - Grief van dubbel
zinnigheid - Ontvankelijkheid van het 
middel afhankelijk van twee voorwaar
den : 1 o dat de bestreden beslissing voor 
twee uitleggingen vatbaar is; 2o 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 a.m. art. 177, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. op grand dat 
het Hof aan de hand van het bestreden 
arrest zijn wettelijk toezicht niet kan uit
oefenen - Ontvankelijk cassatiemlddel. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 
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Cassatieberoep tegen een arrest van 

de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel hieruit afge
leid dat bet 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Burgerlijke zaken - Twee middelen 
tot staving van eisers voorziening aange
voerd en hieruit afgeleid, bet eerste, dat 
op eisers conclusie niet is geantwoord, 
en, bet tweede, dat de bestreden beslis
sing om de in die conclusie aangevoerde 
redenen niet wettig was - Verplichting 
eerst te antwoorden op bet middel be
treffende het vormvereiste - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 5 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 160. 

Strafzaken - Middel dat berust op 
een feitelijke bewering - Bewering zon
der enige steun in de bestreden beslis
sing noch in de stukken waarop bet Hof 
vermag acht te slaan - Gemis aan feite
lijke grondslag. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE ErsT
HOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R. 
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456. 

Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Redenen tot wraking. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
jan. 1986, A.R. nr. 4965, A.C., 1985-86, 
nr. 308. 

Ontvankelijkheid - Belang - Burger
lijke zaken - Cassatieberoep tegen een 
arrest van de Raad van State dat de 
Raad bevoegd verklaart - Middel waar
in niet wordt gesteld of aangegeven hoe 
de daarin aangevoerde grieven zouden 
moeten leiden tot de beslissing dat de 
Rechterlijke Macht bevoegd is. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Ontvankelijkheid - Vereiste vermel
dingen - Burgerlijke zaken - Aanwij
zing van een artikel van een wet waar-

van de tekst gewijzigd is door een latere 
wet. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

DERDENVERZET 

Voorwaarden voor de ontvankelijk
heid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Personen die derdenverzet mogen 
doen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

DIENSTPLICHT 

Hoge Militieraad - Bevoegdheid -
Militieraad die een aanvraag om uitstel 
ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart - Beroep van de dienstplichtige 
- Bevoegdheid van de Hoge Militieraad 
om de aanvraag niet ontvankelijk te ver
klaren. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
30 april 1979, A.C., 1978-79, 1030. 

Duur van de dienstplicht en voorwaar
den om onder de wapenen te worden ge
houden na bet verstrijken van de norma
le diensttermijn. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Militaire dienst - Duur - Voorwaar
den om onder de wapens te worden 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 - Wettelijke 
voorwaarden waaraan, in de regel, moet 
worden voldaan v66r bet verstrijken van 
de termijn waarbinnen de aanvraag om 
uitstel of vrijlating moet worden inge
diend. 

Concl. proc.-gen. R. CHARLES, Cass., 
21 juni 1982, Bull. en Pas, 1982, 1226. 



-244-
DOUANE EN ACCUNZEN 

Collectief misdrijf - Samenvoeging 
van de geldhoeten - Toepassing van 
art. 100 Sw. en van de rechtsregel neer
gelegd in art. 65 van dat wethoek. 

Noot, E.L., Cass, 13 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 

DRUKPERSMISDRIJF 

Gehruik, niettegenstaande vervallen
verklaring, van het recht deel te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redactie, het drukken of verspreiden van 
een daghlad of van gelijk welke puhlika
tie (artt. 123sexies, 6°, en 123nonies Sw.) 
- Vaststelling, door de rechter, van het 
politiek karakter van de deelneming -
Geen drukpersmisdrijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

DWANGSOM 

Gerechtelijk Wethoek, art. 1385bis -
Bevoegdheid van de rechter om, op ver
zoek van een partij, de andere partij tot 
een dwangsom te veroordelen indien zij 
de hoofdveroordeling niet ten uitvoer 
legt - Dwangsom kan worden opgelegd 
aan een puhliekrechtelijke persoon. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED 

Art. 302 van het Burgerlijk Wethoek, 
gewijzigd hij art. 16 van de wet van 
8 april 1965 - Handhaving van de ver
plichtingen 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. 

W eder kerige rechtsvorderingen 
Aard van deze rechtsvorderingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Rechtspleging - Verzoek - Begrip en 
draagwijdte - Dagvaarding - Begrip 
en gevolgen ten aanzien van de eis. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Grove helediging - Arrest dat beslist 
dat, huiten het geval van koppelarij, van 
heimelijke verstandhouding of van een 

hedrieglijke daad, elke tekortkoming in 
de getrouwheid een grove belediging 
oplevert - Onwettigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigend karak
ter dat niet uitsluitend voortvloeit uit de 
intrinsieke tekortkoming in de uit het 
huwelijk voortspruitende verplichtingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove helediging - Beledigende hou
ding van een echtgenoot - Houding die 
een verzachting van de fouten van de an
dere echtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van grove helediging eraan 
ontneemt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Echtscheiding - Echtscheiding door 
onderlinge toestemming - Echtschei
ding tussen echtgenoten van verschillen
de vreemde nationaliteit - Toe te pas
sen wet. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 dec. 1978, A.C., 1978-79, 445. 

Echtscheiding - Wederzijdse eisen tot 
echtscheiding - Beslissing op een van 
de eisen reeds overgeschreven in de re
gisters van de hurgerlijke stand - Eis 
hlijft hangende na de overschrijving van 
de echtscheiding - Voorlopige maatre
gelen hetreffende het onderhoud van de 
kinderen gevraagd na de overschrijving 
- Bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035. 

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wet
hoek, art. 306 - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. 

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wet
hoek, art. 306 - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. 
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Vonnis waarbij echtscheiding wordt 

toegestaan - Hoger beroep van de echt
genoot, verweerder - Afstand van het 
hoger beroep - Afstand niet geldig. 

Noot, R.-A.D., Cass., 26 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 64. 

Echtscheiding door onderlinge toe
stemming - Voorafgaande overeenkom
st 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. 

Vordering tot echtscheiding ingeleid 
door de echtgenoot ten laste van wie de 
echtscheiding reeds werd toegestaan -
Ontvankelijkheidsvoorwaarde. 

Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 31 
jan. 1986, A.R. nrs. 4729 en 4892, 
A.C., 1985-86, nr. 343. 

Feitelijke scheiding van ten minste 
vijf jaar - Vervulling van de tijdsvoor
waarde bij de inleiding van het verzoek 
tot echtscheiding. 

Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 31 
jan. 1986, A.R. nrs. 4729 en 4892, 
A.C., 1985-86, nr. 343. 

Echtscheiding - Wet 2 dec. 1982 -
Werking van de wet in de tijd. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 19 feb. 
1987, A.R. nr. 7514, Bull. en 
Pas., 1986-87, nr. 361. 

EED 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Draagwijdte van de woorden « ik 
zweer » - Aanroeping van de godheid. 

Noot 2, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Strafzaken - Deskundigeneed - Ken
merken en vorm van deze eed. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Burgerlijke zaken - Getuigeneed -
Kenmerken en vorm van deze eed onder 
de gelding van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Burgerlijke zaken - Deskundigeneed 
- Kenmerken en vorm van deze eed on
der de gelding van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C, 
1971, 1081. 

EIGENDOM 
Misbruik van het recht van eigendom 

- Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAX DER 

MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

EIGENLI.TKE RECHTSPRAAK 

Tuchtgerecht - Tuchtraad van beroep 
van de balies - Tuchtgerecht - Onder
zoek van de zaak en uitspraak van de 
beslissing in openbare zitting - Toepas
singsvoorwaarden van deze verplichting. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtrechtscollege Voorschriften 
van art. 6.1, Europees Hof Rechten van 
de Mens, inzonderheid i.v.m. de « open
bare behandeling en uitspraak , - Toe
passingsvereisten. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

ENERGIE 
Wet van 10 maart 1925 op de elektrici

teitsvoorziening, art. 13, derde lid -
Staat, provincie of gemeente die op hun 
respectief domein de schikkingen of het 
plan ener elektriciteitsinrichting, 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
20 april1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

ERFDIENSTBAARHEID 

Erfdienstbaarheid van overgang -
Door 's mensen toedoen gevestigde niet 
voortdurende erfdienstbaarheid - Wijze 
van verkrijging - Hij die een recht van 
overgang he eft, 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. 

Uitzicht op het naburig erf - Burger
lijk Wetboek, artt. 675 tot 680 - Een erf
dienstbaarheid van uitzicht of van bouw
verbod op het naburige erf wordt in de 
regel niet verkregen door dertigjarig be
zit - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 466. 



-246-

ERFENISSEN 

Kleine nalatenschappen - Onroeren
de goederen begrepen in de nalaten
schap - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 juni 
1981, A.C., 1980-81, nr. 621. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de 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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN 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 prejudicHHe 
vraag een uitlegging te bekomen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN 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. 

Concl. prc.-gen. GANSHOF VAN 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 be'invloed - Concessie inza
ke alleenverkoop. 

Concl. 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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Norm van het gemeenschapsrecht in 
strijd met een norm van het interne 
recht - Voorrang van de eerste. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Bepa
ling rechtstreeks van toepassing - Be
grip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Aard en kenmerken van de nieuwe 
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeen
schappen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Verdrag tot oprichting van de 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. 

Concl. 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 gemeer
schapsrecht en een norm van nationaal 
recht, o.m. een wet - Voorrang van een 
dergelijke bepaling niet afhankelijk van 
het bestaan van een interpretatieve wet. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Mede
dinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit ver
drag - De bepalingen van gemeen
schapsrecht vinden geen toepassing op 
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de wetten, in de zin van artt. 609 en 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek -
Deze bepalingen kunnen eventueel van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
besluiten tot vereniging tussen onderne
mingen goedgekeurd door wetten die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, art. 189 
- Richtlijnen - Richtlijnen waarin be
palingen kunnen voorkomen die recht
streeks van toepassing zijn in de Lid
Staten. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische 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
leveringsprobleem is ontstaan - Dit na
tionaal gerecht moet in zijn beslissing,. 
waarbij het overeenkomstig art. 177 de 
zaak bij het Hof van Justitie van de 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. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
7 jan. 1977, A.C., 1977, 493. 

Misbruik van een machtspositie op de 
gemeenschappelijke markt of op een we
zenlijk deel 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 zodanig misbruik enkel, in be
paalde gevallen, zou begunstigd worden 
- Gevolg. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

E.E.G.-Verdrag, artt. 30, 31 en 32 -
Maatregelen van gelijke werking als in
voerbeperkingen - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
22 dec. 1978, A.C., 1978-79, 485. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven de internrechtelijke regels 
- De rechter mag geen toepassing 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 gecommer
cialiseerde overeenkomsten, besluiten 
van verenigingen en onderling afge
stemde gedragingen inzake auteursrecht. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, artt. 30 
tot 34 en 36 - Opheffing van de kwanti
tatieve beperkingen tussen de Lid-Staten 
van die Gemeenschap - Bepalingen toe
passelijk op het auteursrecht van gecom
mercialiseerde letterkundige werken of 
muziekwerken, o.a. wanneer zij op pla
ten of andere geluidsdragers zijn opge
nomen - Art. 36 niet toepasselijk op de 
bepalingen van een nationaal recht 
waardoor het grondgebied van de ver
schillende Lid-Staten wordt afgesloten. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, art. 30 -
Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle 
maatregelen van gelijke werking zijn 
verboden - Beperkingen en maatrege
len o.m. in overeenkomsten genomen 
door een Lid-Staat en niet door particu
lieren - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap 
Artt. 30 tot 34 en 36 - Kwantitatieve in
voerbeperkingen en alle maatregelen 
van gelijke werking zijn verboden - Be
perking van de uitzonderingen van 
art. 36 uit hoofde o.m. van de industriiHe 
of commerciiHe beperkingen en inzake 
auteursrecht - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

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
meenschap, gerezen ingevolge de reden
geving van de bestreden beslissing -
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Burgerlijke zaken - Beantwoording van 
die vraag niet noodzakelijk opdat het 
Hof van Cassatie op de cassatiemiddelen 
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 zich buiten de mid
delen zou uitspreken - Geen verplich
ting voor het Hof van Cassatie zich voor 
die vraag van uitlegging tot het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te wenden. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

FAILUSSEMENT, 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. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Wetboek van Koophandel - Gefail
leerde - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gerechtelijk akkoord - Koopwaren 
verzonden - Terugvordering mogelijk 
zolang « de overgave ervan niet is ge
schied 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. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gerechtelijk akkoord - Verzoekschrift 
tot het bekomen van een gerechtelijk ak
koord - Samenloop tusseri aile niet be
voorrechte schuldeisers van de schulde
naar die het akkoord aanvraagt -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Zekerheidstellingen gedurende de ter
mijn van staking van betaling - Zeker
heidstellingen voor vroeger aangegane 
schulden - Nietige zekerheden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Voorwaarden waaronder de zeker
heidstellingen tot dekking van een debet
saldo van een rekening-courant van een 
gefailleerde schuldenaar niet nietig zijn 
t.a.v. de termijn van staking van beta
ling. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Faillietverklaring - Bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde woont - 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. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Hoger beroep - Vonnis waarin uit-· 
spraak wordt gedaan over een betwisting 
betrekkelijk de opname van een schuld
vordering in het passief van een faillisse
ment - Betwisting hoofzakelijk gegrond 
op een oorzaak buiten de staat van fail
lissement en accessoir gegrond op de 
staat van faillissement - Gewone appel
termijn. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978, 
1090. 

Betaling van vervallen schulden door 
de gefailleerde na het ophouden van zijn 
betalingen en v66r het vonnis van zijn 
faillietverklaring Niet-tegenstel
baarheid aan de boedel - Art. 446 van 
het Wetboek van koophandel - Betalin
gen van derden bekomen ten gevolge 
van een uitvoerend beslag onder derden 
- Zij zijn betalingen van de schulde
naar. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Vermenging van de vermogens van 
een in staat van faillissement verklaarde 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en van een zaakvoer
der van die vennootschap - Die omstan
digheid is niet voldoende om daaruit 
wettig af te leiden dat het faillissement 
van de vennootschap moet worden uitge
breid tot die zaakvoerder, d.w.z. dat die 
zaakvoerder ook in staat van faillisse
ment moet worden verklaard. 

Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1153. 
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Vordering namens de schuldeisers 

door de curator ingesteld - Fout door 
een der schuldeisers begaan waardoor 
hij naar verhouding van zijn schuldvor
dering niet dezelfde rechten heeft als de 
andere schuldeisers Ontvankelijke 
vordering. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
12 feb. 1981, Bull. en Pas., 1981, 639. 

Verzoek van de curator tot vaststelling 
van de datum waarop de koopman heeft 
opgehouden te betalen - Vorm. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378. 

Handelsvennootschap Boedelaf-
stand - Boedelschuldeisers - Schuldei
sers zonder zekerheid of bijzonder voor
recht - Schuldvordering vastgesteld bij 
een uitvoerbaar verklaarde authentieke 
akte - Afzonderlijke daden van uitvoe
ring - Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
26 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 426. 

Terugvordering van goederen, voor
werp van een financieringshuur waarvan 
het juridisch statuut is geregeld bij K.B. 
nr. 55 van 10 nov. 1967 - Verplichting 
bij M.B. van 23 feb. 1968, opgelegd aan 
de in 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. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 27 nov. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 208. 

Faillissement Faillissementswet, 
art. 465, 2", en 481, tweede lid - Aan
vraag tot invrijheidstelling door de in be
waring genomen gefailleerde - Vonnis 
vatbaar voor hoger beroep. 

Noot, G.D., Cass., 9 maart 1984, A.R. 
nr. 3935, A.C., 1983-84, nr. 396. 

Verkoop van de onroerende goederen 
van de gefailleerde - Verzoek tot mach
tiging van de curator aan de rechter
commissaris - Hoger beroep tegen de 
beslissing van de rechter-commissaris -
Termijn om dit hoger beroep in te stel
len. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 
maart 1985, A.R. nr. 4683, A.C., 
1984-85, nr. 447. 

Gerechtelijk akkoord - Beginsel van 
de gelijkheid tussen de schuldeisers -
Begrip - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 2 mei 1985, A.R. nr. 4031, 
A.C., 1984-85, nr. 526. 

Opneming van een schuldvordering in 
het passief van een faillissement, zonder 
voorbehoud of tegenspraak binnen de 
voorgeschreven termijn, na verificatie 
door de rechter-commissaris - In begin
sel onherroepelijke rechtshandeling. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 13 juni 
1985, A.R. nr. 7214, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 623. 

Geschil inzake een arbeidsovereen
komst - Volstrekte bevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 19 dec. 
1985, A.R. nr. 7396, Bull. en Pas., 
1986, nr. 271. 

Curator die de faillietverklaring van 
een derde vordert - Voorwaarde. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 31 jan. 
1986, A.R. nr. 4947, A.C., 1985-86, 
nr. 345. 

Ambtshalve faillietverklaring - Schul
denaar opgeroepen om uitleg te geven -
Geen partij. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 31 jan. 
1986, A.R. nr. 4947, A.C., 1985-86, 
nr. 345. 

Vordering van de curator tegen de op
richters van een failliet verklaarde 
P.V.B.A., wegens ontoereikend kapitaal 
bij de oprichting - Art. 123, tweede lid, 
7", Vennootschappenwet- Volstrekte be
voegdheid van de rechtbank yan koop
handel (Ger.W., art. 574, 2"). 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 7 
maart 1986, A.R. nr. 5129,A.C., 
1985-86, nr. 437. 

GEMEENSCHAP, GEWEST 

Bevoegdheid van de gewestraden en 
van de gewestexecutieven inzake ontei
gening ten algemenen nutte - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 20 feb. 
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas., 
1986, nr. 402. 

GEMEENTE 

Gemeentelijke roden - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 
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Gemeentegoederen - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Burgemeester - Cassatieberoep van 
de Belgische Staat tegen een arrest van 
de Raad van State dat het koninklijk be
sluit tot benoeming van een burgemees
ter vernietigt - Bevoegdheid van de mi
nister van Binnenlandse Zaken. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN 

Gemeentebelasting op de niet gebouw
de percelen begrepen in een niet verval
len verkaveling - Belasting niet van de
zelfde aard als het patent. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1970, 347. 

Aanslagbiljet - Vorm. 
Noot 1, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

Gemeentewet, art. 138 - Draagwijdte. 
Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei 

1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

Bezwaar bij de bestendige deputatie 
van een provincieraad - Beslissing van 
de bestendige deputatie - Onderteke
ning van de beslissing door aile leden 
van de deputatie - Verplichting -
Sanctie. 

Concl. proc.-gen. KRINGS,· Cass., 13 feb. 
1986, A.R. nr. F 742 F, Bull. en Pas., 
1986, nr. 384. 

GEMEENTEVERORDENING 

Wet van 24 okt. 1902 op het spel - Be
voegdheid der gemeenteoverheid om 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Verordening waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald ty
pe op zekere plaatsen verboden is -
Verordening tot bescherming van de 
openbare orde - Verordening waarbij 
de gemeenteraad zijn politiebevoegdheid 
niet overschrijdt. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

GENEESKUNDE 
Artsenijbereidkunde - Officina's die 

voor het publiek mogen worden openge
steld - Koninklijk besluit nr. 78 van 
10 nov. 1967 betreffende onder meer de 
geneeskunst en koninklijk besluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voor het publiek opengestelde 
apotheken - Wettigheid van deze bepa
lingen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MALRAUX, 
Cass., 11 mei 1973, A.C., 1973, 832. 

Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep - Samenstelling - Emeritus 
raadsheer in het hof van beroep, lid van 
de raad - Wettigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep - Samenstelling - Ereraads
heer in het hof van beroep - Geen wet
telijke hoedanigheid om benoemd te 
worden tot magistraat-lid van de raad 
van beroep of zulks te blijven. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Orde der Dierenartsen - Tuchtraden 
- Veroordeling in de kosten - Machts
overschrijding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Overeenkomst 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
lijk 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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 5 nov. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 337. 
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Orde van Geneesheren - Tuchtraden 
- Betichting van valsheid - Bevoegd
heid. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31 
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 319. 

GERECHTSDEURWAARDER 
Beslissingen van de tuchtraad van de 

arrondissementskamer - Beslissingen 
waartegen de partijen noch hoger 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 boger be
roep of in cassatie - Verwerping van 
deze voorzieningen - Kosten van de ge
dingen in boger beroep en in cassatie. 

Noot 3, P.M., Cass., 16 nov. 1971, A.C., 
1972, 268. 

Burgerlijke zaken - Voorwaarden bij 
de wet gesteld voor verplicbte veroorde
ling in de kosten. 

Noot, W.G., Cass., 16 mei 1974, A.C., 
1974, 1032. 

Tucbtzaken - Tucbtgerecbten geen 
recbtbanken van de Rechterlijke Orde -
Veroordeling in de kosten - Machts
overscbrijding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Tucbtzaken - Orde der Dierenartsen 
- Vernietiging van een beslissing van 
een gemengde raad van beroep, op voor
ziening van een dierenarts - Kosten 
van het cassatiegeding. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken - Strafvordering - Kos
ten van die rechtsvordering - Veroorde
ling van de burgerlijke partij in die kos
ten - Vereisten - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 8 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 457. 

Strafzaken - Beslissing van de straf
rechter waarbij de Staat, die geen bur-

gerlijke partij is, in de kosten van een 
door de vrijgesproken beklaagde tegen 
het openbaar ministerie ingestelde tus
senvordering wordt veroordeeld - On
wettige beslissing. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt. 
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 99. 

Strafzaken - Strafvordering vervallen 
- Kosten ten laste van de Staat - Ver

·nietiging en verwijzing - Verwijzing be
perkt tot de kosten - Vereisten. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29 
feb. 1984, A.R. nr. 3295, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 365. 

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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Art. 7 - Draagwijdte. 
Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C., 

1975, 764. 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347. 

Gelijkbeid voor de wet - Begrip. 
Concl. 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 gronde 
- Grondwet, art. 95 - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728. 

HANDELSZAAK 
Inpandgeving - Samenstelling van 

het pand - Wet van 25 okt. 1919 -
Scbuldvorderingen - Inschrijvingsbor
derel. 

Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 6 
nov. 1986, A.R. nr. 4946, A.C., 
1986-87, nr. 149. 
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HELING 

Bestanddelen van het misdrijf. 
Noot, E.K., Cass., 21 dec. 1976, A.C., 

1977, 447. 

HERHALING 

Veroordeling wegens een misdrijf om
schreven in het Strafwetboek - Later 
misdrijf gepleegd met overtreding van 
een bijzondere wet- Deze wet regelt de 
herhaling slechts voor de daarin om
schreven misdrijven - Gevallen waarin 
de bepalingen van hoofdstuk V van 
boek I van het 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 

Onivankelijkheidsvoorwaarden. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 961. 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN 

Strafzaken - Verwerping van de aan
vraag - Voorziening in cassatie - Voor
ziening van de verzoeker - Geen bete
kening - Ontvankelijke voorziening. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29 
jan. 1986, Bull. en Pas., 1986, nr. 337. 

HOGER BEROEP 

Gewijsde - Gezag van gewijsde -
Strafzaken - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hoger 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 ho
ger beroep moet worden ingesteld - Ge
volg van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Burgerlijke zaken - Akte van hoger 
beroep - Termijn voor de verschijning 
- Termijn van acht dagen - Bereke
ning. 

Noot, P.M., Cass., 8 feb. 1974, A.C., 
1974, 619. 

Strafzaken - Beslissing waarbij de 
zaak sine die wordt uitgesteld - Beslis
sing over een feitelijke kwestie of een 
rechtskwestie - Beslissing waartegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 

Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1975, 1021. 

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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtzaken Beslissing alvorens 
recht te doen van de raad van de Orde 
van Advocaten - Beslissing waartegen 
hoger beroep kan worden ingesteld. 

Concl. proc.-gen DELANGE, Cass., 1 dec. 
1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar ge
schil - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Hoger beroep - Burgerlijke zaken en 
zaken van koophandel - Termijn -
Vonnis waarin uitspraak wordt gedaan 
over een betwisting betrekkelijk de 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 
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Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor 

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 hoger 
beroep. 

Concl. 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
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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

Burgerlijke zaken - Beslissing of 
maatregel van inwendige aard - Hoger 
beroep tegen een beslissing of maatregel 
van inwendige aard - Voorwaarde. 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

Belang - Ontvankelijkheidsvereiste 
- Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 20 nov. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 176. 

Strafzaken - Strafvordering - Kos
ten van die rechtsvordering - Veroorde
ling van de burgerlijke partij in die kos
ten - Vereisten - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 8 april 1981 A.C., 
1980-81, nr. 457. 

Strafzaken - Eenparigheid van stem
men - Vervanging van afzonderlijke 
straffen door een enkele straf. 

Noot, E.L., Cass., 26 sept. 1984, A.R. 
nr. 3778, A.C., 1984-85, nr. 69. 

Strafzaken - Vaststelling van de iden
titeit van een vroeger veroordeelde -
Art. 518 Sv. - Vonnis waarbij uitspraak 
wordt gedaan op een vordering tot vast
stelling van de identiteit - Hoger be
roep - Hoger beroep niet ontvankelijk. 

Noot, E.L., Cass., 13 nov. 1985, A.R. 
nr. 4411, A.C., 1985-86, nr. 161. 

Strafzaken - Eenstemmigheid - Ge
vallen waarin ze is vereist. 

Noot, R.D., Cass., 9 jan. 1987, A.R. 
nr. 5377, A.C., 1986-87, nr. 272. 

Uitvoerend beslag op onroerend goed 
- Hoger beroep niet betekend Ge-
volg. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 feb. 
1987, A.R. nr. 5150, A.C., 1986-87, 
nr. 332. 

HOOFDELIJKHEID 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
- Gemeenschappelijke fout van ver
scheidene partijen - Hoofdelijke aan
sprakelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Kan uit een algemeen rechtsbeginsel 
voortvloeien. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Zaken van koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

HUUR VAN DIENSTEN 

Aannemingscontract - Oprichting van 
een gebouw - Tienjarige aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer -
« Grote werken » - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 

Aannemingscontract - Oprichting van 
een gebouw - Gebrek in de bouw - Ge
brek dat een ander deel 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 wel verborgen zijn. 

Noot, W.G., Cass., 18 okt. 1973, A.C., 
1974, 202. 



-254-
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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

Makelaarsovereenkomst - Ontbinding 
van de overeenkomst - Toepasselijke 
regels. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 4 sept. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 7. 

HUUR VAN GOEDEREN 

Pacht - Art. 7 van de wet tot beper
king van de pachtprijzen, vervat in art. 
III van de wet van 4 nov. 1969 - Conces
sie - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Pacht - Landbouw - Exploitatie -
Begrip. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976, 406. 

Handelshuurovereenkomsten - Art. 
16, I, 3°, vervat in de wet van 
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw van 
het onroerend goed - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
12 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 535. 

Pacht - Wet van 4 nov. 1969, artt. 
4 en 8 - Pachtovereenkomst gesloten 
voor een periode van achttien jaar - Pe
riode die niet kan gelijkgesteld worden 
met twee opeenvolgende periodes van 
negen jaar. 

Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
7 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 20. 

Pacht - Verkoop van een pachtgoed 
aan een openbaar bestuur of een pu
bliekrechtelijke persoon Aankoop 
voor doeleinden algemeen belang -
Geen voorkooprecht van de pachter. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 20 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 732. 

Handelshuur - Huurder in het bezit 
van het verhuurde goed gelaten na het 
einde van de huur - Nieuwe huur voor 
onbepaalde tijd - Opzegging door de 
verhuurder - Opzeggingstermijn korter 
dan achttien maanden - Gevolg. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 483. 

Handelshuur - Handelshuurwet, art. 
9, eerste lid - Verbouwing - Sluit niet 
noodzakelijk en in alle gevallen een 
nieuwe bouw uit. 

Noot, E.L., Cass., 16 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 586. 

Algemene begrippen - Gerechtelijke 
ontbinding - Gevolgen - Ontbinding 
geldt principieel vanaf het instellen van 
de rechtsvordering. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 
29 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 614. 

Pacht - Opzegging door de verpachter 
- Voornemen van de verpachter het 
pachtgoed zelf te exploiteren - Persoon
lijke exploitatie - Begrip. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 16 mei 
1986, A.R. nr. 4983, A.C., 1985-86, 
nr. 572. 

HUWELIJK 

Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Verplichting bij te 
dragen in de « lasten van de huishou
ding » - Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 484. 

Belgische rechter die moet beslissen of 
het huwelijk van een Belgische vrouw, 
dat in Frankrijk is voltrokken onder de 
voorwaarden van art. 171 van het Franse 
Burgerlijk Wetboek inzake het postvJ2m 
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huwelijk, in Belgie geldig - Huwelijk 
geacht met de toestemming van de echt
genoten en tijdens hun leven te zijn vol
trokken - Huwelijk geldig in Belgie. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

Belgische rechter die de gevolgen moet 
bepalen van een in Frankrijk voltrokken 
huwelijk van een Belgische vrouw val
gens de bepalingen van art. 171 van het 
Franse Burgerlijk Wetboek inzake het 
postuum huwelijk - Gevolgen van een 
dergelijk huwelijk in Belgie. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

HUWELIJKSCONTRACT 

Stelsel van v66r de wet 14 juli 1976 -
Overeenkomst over de vereffening van 
de gemeenschap en de regeling van de 
terugnemingen en vergoedingen van de 
echtgenoten, door de echtgenoten geslo
ten v66r de ontbinding van de gemeen
schap - Overeenkomst nietig wegens 
strijdigheid met de bepalingen van open
bare orde inzake de onveranderlijkheid 
van de huwelijksstelsels. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782. 

Wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel bij overeenkomst - Burger
lijk Wetboek, art. 1395 - Overlijden van 
een der echtgenoten voordat de recht
bank van eerste aanleg zich heeft uitge
sproken over het verzoek tot homologa
tie van de akte houdende wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel - Ver
zoek dat geen reden van bestaan meer 
he eft. 

Concl. proc.-gen. DDMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035. 

Wijziging bij overeenkomst van het 
huwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1394 - De akte tot wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
moet worden voorafgegaan van een boe
delbeschrijving en van een regeling van 
de respectieve rechten van de echtgeno
ten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DDMON, Cass., 24 okt. 
1979, A.C., 1979-80, nr. 132. 

Huwelijksstelsel van echtgenoten wier 
huwelijk in het buitenland is voltrokken 
zonder dat zij een overeenkomst nopens 
hun goederen hebben gesloten - Toe
passelijke wet. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 10 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 968. 

INDEPLAATSSTELLING 

Persoonlijke indeplaatsstelling - Be
grip en gevolgen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door verschillende personen - Beta
ling van de schuld door een van de bor
gen - Borg die bij overeenkomst in de 
rechten van de schuldeiser treedt- Ver
haal van die borg op de andere borgen 
- Indeplaatsstelling zonder invloed op 
de verplichting van die borg om zijn ver
haal te splitsen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

Geschil tussen de oorspronkelijke 
schuldeiser en een derde - Rechterlijke 
beslissingen waarbij de oorspronkelijke 
schuldeiser i:Jetrokken is, tegenwerpelijk 
aan de gesubrogeerde - Gevolg t.a.v. de 
onsplitsbaarheid van het geschil. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 423. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Belastingschuld 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 vennootschap of op haar in
komsten uit belegde kapitalen - Boek
jaar met verlies afgesloten - Onmoge
lijkheid om genoemde inkomsten van 
belastbare winsten af te trekken. (Wetb. 
Inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191, 
192, 198 en 205.) 

Concl. adv.-gen. DELANGE, Cass., 
16 dec. 1971, Bull. en Pas., 1972, 373. 

Personen- en vennootschapsbelasting 
- Belastbare winsten - Aankoop van 
gronden - Bedragen gebruikt tot uit
breiding van het bedrijf - Beleggings
waarde - Afschrijving - Basis voor de 
berekening. 
' Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 26 ju

ni 1974, A.C., 1974, 1208. 
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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 oeea
sioneel - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Aanslagbiljet - Vorm. 
Noot, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

Wettelijke hypotheek - Inschrijving 
van de wettelijke hypotheek tot waar
borg van direete en bijkomende belastin
gen - Gevolgen voor de verkoop van het 
onroerend goed die v66r de inschrijving 
heeft plaatsgehad, doch niet is overge
schr~>ven. 

Cone!. adv.-g1m. KRINGS, 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. 

Cone!. adv.-gen. A. COLARD, Cass., 
3 okt. 1977, Bull. en Pas., 1978, 131. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
- Personenvennootschap - Vennoot
sehapsbelasting Regeling inzake 
meerwaarden - Art. 37 van dat wetboek 
- Wet van 30 dec. 1970 betreffende de 
economische expansie, waarbij wordt 
voorgeschreven gebruik te maken van de 
mogelijkheid de aanslag te verminderen 
van zekere niet krachtens de artt. 36 tot 
38 van dat wetboek vrijgestelde meer-

waarden - Koninklijk besluit van 6 jan. 
1971 tot uitvoering van art. 11 en van § 2 
van art. 15 van de wet van 30 dec. 1970. 

Cone!. eerste adv.-gen. DvMON, Cass., 
30 maart 1978, Bull. en Pas., 1978, 
827. 

Meerwaarden die voortvloeien uit de 
aandelen in de reehten van een vennoot
sehap, 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 belastingpliehtige in Belgie be
sehikt over een « inriehting » - W.I.B., 
artt. 148, 1°, en 140, § 3 - Over zodanige 
inrichtingen beschikken - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMoN, Cass., 
30 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371. 

Internationale verdragen - Ove''een
komst tot voorkoming van dubbele t.elas
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 aetiviteit - 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
pliehtige of de administratie geen bewijs
kraehtige gegevens overlegt - Bewijs 
dat de overgelegde stukken niet bewijs
krachtig zijn. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov. 
1980, Bull. Pas., 1981, 302. 
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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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 26 juni 
1981, A.C., 1980-81, nr. 630. 

Voorziening voor het hof van beroep 
- Bevoegdheid van het hof van beroep 
- Omvang. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 maart 
1982, A.C., 1981-82, nr. 403. 

Niet-verblijfhouders - Vaste inrich
ting - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS, 
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 563. 

Natuurlijke personen - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten en -uitgaven 
- Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. E. KRINGS, 
Cass., 21 mei 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 560. 

Abnormale voordelen door een in Bel
gie 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. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 3 dec. 
1982, A.C., 1982-83, nr. 207. 

Overeenkomsten tussen Belgie en Ne
derland - Vaststelling van de belasting
grondslag - Winsten in Nederland ver
kregen - Vrijgesteld van belasting in 
Belgie - Gevolg voor de vaststelling van 
de belastinggrondslag in Belgie. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 29 juni 
1984, A.R. nr. F 1155 N, A.C., 1983-84, 
nr. 621. 

Vennootschapsbelasting - Bijzondere 
aanslagen - Vereniging van alle aande
len in een hand - Tijdstip waarop de 
belastingschuld ontstaat. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 12 juni 
1987, A.R. nr. F 1372 N, A.C., 1986-87, 
nr. 625. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een handeling 
van de Wetgevende Macht - Handeling 
die niet de uitoefening is van een wetge
vende taak. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Conflict tussen een internrechtelijke 
norm en een bij verdrag bepaalde inter
nationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde - Voorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde regel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Belgisch-Duitse overeenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de hande
ling van de Wetgevende Macht van 
10 aug. 1960 - Draagwijdte van art. 15. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Gegevens die door de nationale rech
ter mogen in aanmerking genomen wor
den voor de uitlegging van het verdrag. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Internationaal verdrag nopens het 
wegverkeer, ondertekend te Geneve op 
19 sept. 1949 en goedgekeurd bij hande
ling van de Wetgevende Macht van 
1 april 1954 - Artt. 1, § 2, 4 en 24 - Be
palingen hebben betrekking op bestuur
ders in internationaal verkeer en niet op 
vreemdelingen. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Verdrag tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen toe
passing op een Brits onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 
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Concl. 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 laten - Voor
rang van de bepaling van internationaal 
recht of van gemeenschapsrecht niet on
derworpen aan het bestaan van een in
terpretatieve wet. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
8 april 1976, Bull. en Pas., 1976, 871. 

Verdrag tot l~escherming van de RP-ch
tPn van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die geen 
verband houden met het onder de wape
nen houden van een burger overeenkom
stig de wettelijke bepalingen. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden - Artt. 5 en 7.1 - Draagwijd
te van deze bepalingen. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 7.1 - Beginsel van de 
wettigheid van de misdrijven en de straf
fen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. BALLET, Cass., 
24 mei 1976, Bull. en Pas., 1976, 1014. 

Internationale overeenkomst 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 beperking tot elk afzon
derlijk beschouwd colli. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83. 

Additioneel Protocol bij het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
art. 1 - Recht op het ongestoord genot 
van zijn eigendom - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
23 sept. 1976, Bull. en Pas., 1977, 83. 

Uitlegging. 
Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 

27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

Art. 25 van het Verdrag van'-' arschau 
van 12 okt. 1929 tot het 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 
geeri. objectieve beoordeling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 jan. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels boven 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. 

Conflict tussen een bij verdrag bepaald 
internationaalrechtelijke regel die recht
streekse werking heeft in de interne ju
ridische orde en een nationaalrechtelijke 
regel - Voorrang van de verdragsregel. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 
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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 het beschikkende gedeelte ervan 
- Termijn van hoger beroep van veer
tien dagen bepaald bij genoemd art. 7 bis 
niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1042. 

JEUGDBESCHERMING 

Onttrekking van de zaak aan de rech
ter - Jeugdbeschermingswet - Voorlo
pige tenuitvoerlegging - Strafrechter 
niet bevoegd om uitspraak te doen over 
de wettigheid en de regelmatigheid van 
de beslissing inzake de voorlopige tenuit
voerlegging. 

Noot, R.-A.D., Cass., 13 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 522. 

Overtredingen van de wetten en veror
deningen betreffende het wegverkeer, 
begaan door minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan achttien 
jaar - Niet-ontvankelijkheid van de 
rechtstreekse dagvaarding door de bena
deelde partij - Onderscheid. 

Concl. adv.-gen. VELD. Cass., 30 nov. 
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 177. 

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 doel en gevolg dat een bui
tenlandse wet wordt toegepast - Nietig
heid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

Benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde - Bewijs van de benadeling -
Artt. 1678 en 1680 B.W. - Verslag van 
drie deskundigen. 

Noot, R.-A.D., Cass., 11 jan. 1980, A.C., 
1979-80, nr. 282. 

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bou
wen of in aanbouw zijnde woningen -
Draagwijdte van de wet. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 27 feb. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 402. 

Faillissement, faillissementsakkoord 
en gerechtelijk akkoord - Verkoop van 
de onroerende goederen van de gefail
leerde - Verzoek tot machtiging van de 
curator aan de rechter-commissaris -
Hoger beroep tegen de beslissing van de 
rechter-commissaris - Termijn om dit 
hoger beroep in te stellen. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 
maart 1985, A.R. nr. 4683, 
A.C., 1984-85, nr. 447. 

KOOPHANDEL, KOOPMAN 

Daad van koophandel - Winstoog
merk - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Daad van koophandel - Is het winst
oogmerk een wezenskenmerk van de 
daad van koophandel? 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Daad van koophandel - Economische 
instelling van gemengde aard - Verrich
tingen van openbaar nut - Aard van de 
handeling. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

KORT GEDING 

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende 
aantasting door de bestuursoverheid van 
subjectieve rechten die de hoven en 
rechtbanken moeten vrijwaren - Voor
lopige maatregelen - Bevoegdheid van 
de rechter in kort geding. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 21 maart 
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 445. 

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende 
aantasting door de bestuursoverheid van 
subjectieve rechten die de hoven en 
rechtbanken moeten vrijwaren - Fou
tief lijkende overheidshandeling die be
hoort tot een strafvordering - Voorlopi
ge maatregelen - Bevoegdheid van de 
rechter in kort geding - Vereisten. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart 
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 445. 

Belang - Begrip. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt. 

1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86, 
nr. 125. 
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LASTGEV!NG 

Fout door de lasthebber begaan bin
nen de grenzen van de lastgeving -
Fout waardoor de lastgever verbonden is 
- Fout die voor de lastgever geen 
vreemde oorzaak, toeval of overmacht 
kan zijn. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Omstandigheden waarin de lastgever 
aansprakelijk is voor de handelingen 
van de lasthebber. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Lastgeving om niet en bezoldigde last
geving - Vermindering van het overeen
gekomen loon. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832. 

Lasthebber die door hem ontvangen 
geldsommen voor zijn eigen gebruik 
heeft besteed - Interest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip waarop hij van 
die sommen gebruik heeft gemaakt -
Burgerlijk Wetboek, art. 1996 - Ver
duisteringen gepleegd op verschillende 
data - Omstandigheden van de zaak 
waaruit niet kan worden opgemaakt op 
welke datum iedere geldsom is ver
duisterd - Bepaling door de rechter van 
een gemiddelde datum waarop voor iede
re geldsom interest begint te !open -
Wettigheid - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

LEGER 

Geallieerde krijgsmachten - Overeen
komst tussen de bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag aangesloten Staten, betreffende 
de rechtspositie van hun krijgsmachten, 
op 19 juni 1951 te Landen ondertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 
9 jan. 1953, art. VIII-3 - Wet van 3 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 a, van dezelfde 

wet van 3 juli 1967 wordt geen afbreuk 
gedaan aan de vordering van de getroffe
ne. 

Cone!. eerste adv.-gen. DuMaN, 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 rechter van de 
woonplaats van de lener, ook al 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, A.T., Cass., 12 feb. 1982, A.C., 
1981-82, nr. 354. 

LEVENSONDERHOUD 

Machtiging tot het ontvangen van lo
nen - Aard van deze maatregel - Ge
volgen. 

Noot, E.K., Cass., 14 sept. 1973, A.C., 
1974, 40. 

Vaderschap en afstamming - Wettig 
kind - Vordering tot betaling van een 
bijdrage in het onderhoud en de opvoe
ding van het kind van de moeder tegen 
een andere man dan de wettige vader. 

Noot, A.T., Cass., 6 juni 1975, A.C., 
1975, 1066. 

Afstamming - Verplichting van de 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 - Verplichting 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. 
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Bescherming - Wet van 12 april 1965, 
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeg
gingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403. 

Begrip - Vergoeding bepaald in art. 
21, § 7, eerste lid, 2, Bedrijfsorganisatie
wet - Berekening - Lopend loon. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april 1987, A.R. nr. 5563, A.C., 
1986-87, nr. 482. 

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 schade - Subjectieve 
en geen objectieve beoordeling. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 feb. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Rechtsvordering tot terugbetaling van 
de kosten die een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn heeft ge
maakt ten gunste van degenen aan wie 
bijstand is verleend, ten laste van dezen 
of van diegenen die hun levensonder
houd zijn verschuldigd 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. 

Concl. 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., 1974, 544. 

Veroordeling van een concessiehouder 
van een kolenmijn wegens schade aan 
een bovengrondse eigendom - Omstan
digheden waarin deze veroordeling op de 
rechten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade kan terug
werken en deze benadelen. 

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. 

MILITAIR 

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. 

Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Ver
dachte militair die door de gerechtelijke 
overheid naar zijn korpscommandant 
wordt verwezen om tuchtrechtelijk te 
worden gestraft - Gevolgen voor de 
strafvordering. 

Noot, J.V., Cass., 16 nov. 1983, A.R. 
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147. 

MISDADEN EN MISDRIJVEN TEGEN 
DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT 

Vervallenverklaring van het recht deel 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van gelijk 
welke publikatie, ingeval deze deelne
ming een politiek karakter heeft 
Strafwetboek, artt. 123sexies, 6°, en 
123nonies - Politiek karakter van de 
deelneming - Begrip. 
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Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

Vervallenverklaring van het recht deel 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van om het 
even welke publikatie, ingeval deze deel
neming geen politiek karakter heeft -
Strafwetboek, artt. 123sexies, 6", en 
123nonies - Misdrijf noch uit zijn aard 
een politiek misdrijf, noch een drupers
misdrijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

MISDRIJF 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 19 dec. 

1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Private milities - Art. 1 wet van 
29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov. 
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186. 

Algemene begrippen - Zedelijk be
standdeel bij de zgn. « materii:He misdrij
ven ». 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 12 
mei 1987, A.R. nr. 728, A.C., 1986-87, 
nr. 531. 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 

Wet van 7 aug. 1931, art. 21, 2" - Ver
bod werken te ondernemen die verboden 
zijn bij een koninklijk besluit tot rang
schikking van een landschap - Beteke
nis van het woord « ondernemen ». 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
ver. k., 19 maart 1980, A.C., 1979-80, 
nr. 457. 

NAAM 

Familielaan - Verbetering van de ge
boorteakte - Voorwaarde. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 30 jan. 
1987, A.R. nr. 5512, A.C., 1986-87, 
nr. 316. 

NATUURLIJK KIND 

B.W., art. 34lb - Rechtsvordering tot 
inroeping van staat van natuurlijk kind 
- Termijn voor het instellen van diP 

rechtsvordering - Bepaling niet in strijd 
met art. 8.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens. 

Concl. adv.-gen. TILLEKAERTS, Cass., 10 
mei 1985, A.R. nr. 4273, A.C., 1984-85, 
nr. 542. 

NIEUWE VORDERING 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. 

OMKOPING VAN AMBTENAREN 

Sw., art. 246 - Bestanddelen. 
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 4 

maart 1987, A.R. nr. 5654, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 399. 

Sw., art. 247 - Bestanddelen - On
rechtmatige daad - Daad die een mis
daad of een wanbedrijf oplevert. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 4 
maart 1987, A.R. nr. 5654, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 399. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 

Oprichting - Beslissing omtrent het 
aantal technische bedrijfseenheden en/of 
juridische entiteiten - Beroep - Proce
dure. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
25 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 395. 

Verkiezing - Geschillen - Betrokken 
partijen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
maart 1984, A.R. nr. 4271, A.C., 
1983-84, nr. 400. 

Verkiezing - Vordering tot nietigver
klaring - Gronden. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
dec. 1984, A.R. nr. 4511, A.C., 1984-85, 
nr. 240. 

Mandaat van het personeelslid -
Einde - Afgevaardigde geen lid meer 
van de werknemersorganisatie. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 10 ju
ni 1985, A.R. nr. 4754, A.C., 1984-85, 
nr. 612. 

Verkiezing - Geschillen - Vertegen
woordiging van de vakorganisatie voor 
elf' arbeidsgerechten. 
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Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 ju
ni 1986, A.R. nr. 5198, A.C., 1985-86, 
nr. 681. 

Verkiezing - Vordering tot het organi
seren van verkiezingen - Termijn. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 ju
ni 1986, A.R. nr. 5198, A.C., 1985-86, 
nr. 691. 

Verkiezing - Verplichting tot het or
ganiseren van verkiezingen - Bevoegd
heid van de arbeidsgerechten. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 ju
ni 1986, A.R. nr. 5198, A.C., 1985-86, 
nr. 681. 

Beschermde werknemer- Ontslagver
goeding - Vergoeding bepaald in art. 21, 
§ 7, eerst elid, 2, Bedrijfsorganisatiewet 
- Berekening - Lopend loon - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april 1987, A.R. nr. 5563, A.C., 
1986-87, nr. 482. 

Beschermde werknemer - Ontslagver
goeding- Vergoeding bepaald in art. 21, 
§ 7, eerste lid, 1, Bedrijfsorganisatiewet 
- Recht - Werknemer die zijn man
daat tot het einde heeft uitgeoefend. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april 1987, A.R. nr. 5563, A. C., 
1986-87, nr. 482. 

ONDERWIJS 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Wet van 11 juli 1973 houdende 
wijziging van zekere bepalingen van de 
onderwijswetgeving zoals deze voort
vloeien uit de wet van 29 mei 1959 - Ge
coiirdineerde 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. 

Concl. 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 
raadkamer 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. 

Onderzoek naar overtredingen van de 
belastingwetten - Onderzoeksgeheim -
Daden van onderzoek verricht in het bij
zijn van ambtenaren van het Ministerie 
van Financien - Geen miskenning van 
het onderzoeksgeheim. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BIST
HOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R. 
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456. 

Magistraat - Vervolgingen wegens 
een misdaad - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat de misdaad 
correctionaliseert - Instelling van de 
strafvordering - Procureur-generaal bij 
uitsluiting bevoegd. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 sept. 
1986, A.R. nr. 5127, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 7. 

Sv., artt. 479 en 483 - Magistraat, ver
dachte - Onderzoeksgerecht - Beoor
deling van de bezwaren. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 sept. 
1986, A.R. nr. 5127, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 7. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 

Raadkamer - Regeling van de vooraf
gaande rechtspleging - Behandeling 
met gesloten deuren. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 169. 

Regeling van de procedure (artt. 61, 
127 Sv. en XV wet 25 okt. 1919). 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17 ju
ni 1986, A.R. nr. 438, volt. zitting, 
A.C., 1985-86, nr. 655. 

Raadkamer - Verwijzende beschik
king - Verzet van de verdachte - Ont
vankelijkheid. 

Noot, R.D., Cass., 10 feb. 1987, A.R. 
nr. 740, A.C., 1986-87, nr. 347. 

ONDERZOEKSRECHTER 

Vervanging van een verhinderde Oh

derzoeksrechter door een andere onder
zoeksrechter - Geen aanwijzing door de 
voorzitter van de rechtbank vereist. 

Noot, A.T., Cass., 7 april 1978, A.C., 
1978, 907. 
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Opdracht - Begrip. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 24 

sept. 1986, A.R. nr. 5372, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 48. 

Onafhankelijkheid - Begrip. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 24 

sept. 1986, A.R. nr. 5372 Bull. en 
Pas., 1987, 48. 

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. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

ONSPLITSBAARHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Geschil tussen de verzekeringsinstelling 
en de verzekerde over onrechtmatig uit
betaalde uitkeringen - Tussenkomst 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering - Onsplitsbaar ge
schil. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1084 - On
splitsbaarheid wegens subrogatie - On
splitsbaar geschil - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 423. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1084 - On
splitsbaar geschil - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1977, A.R. nrs. 5590 en 5619, A. C., 
1986-87, nr. 477. 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE 

Minnelijke afstand door de eigenaar 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd -
Gevolgen van deze afstand en rechten 
van de onteigenende overheid ten aan
zien van de huurders. 

Noten 4 en 5, V.D., Cass., 3 juni 1971, 
A.C., 1971, 985. 

Vervulling van de bij de wet voorge
schreven formaliteiten - Nagaan niet 
beperkt tot de controle op de externe 
wettigheid - Controle slaat ook op de 
interne wettigheid en strekt zich derhal
ve uit tot het nagaan van het al dan niet 
bestaan van een overschrijding of afwen
ding van macht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Wet van 17 april 1835 - Wet van 
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden - Wet van 26 juli 1962, art. 5 
- Controle die door de vrederechter 
moet worden uitgeoefend. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Grondwet, art. 11 - Billijke en vooraf
gaande schadeloosstelling - Billijke ver
goeding - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Schuldvordering van 
de onteigende - Voorwerp van die 
schuldvordering. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Bepaling van het be
drag van de vergoeding - Raming van 
de schade, naar gelang van het geval, op 
de dag van het declaratief vonnis, be
doeld in art. 7 Onteigeningswet 17 april 
1835, of op de dag van het vonnis tot 
vaststelling van de provisionele vergoe
ding, die is toegekend ingevolge art. 8 
Onteigeningswet 26 juli 1962 - Schat
ting van het bedrag van de vergoeding 
ten tijde van de uitspraak van de rech
ter. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Aan de onteigende verschuldigde bil
lijke vergoeding - Vermindering van de 
koopkracht van de munt of stijging van 
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de immobilienmarkt - De rechter moet 
daarmee rekening houden bij de schat
ting van de aan de onteigende verschul
digde vergoeding. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 20 sept. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 69. 

Wet van 25 juli 1962, art. 5 - Dringen
de omstandigheden - Beoordelingsbe
voegdheid van de rechter. 

Noot, R.-A.D., Cass., 30 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 493. 

Bevoegdheid van de gewestraden en 
van de gewestexecutieven inzake ontei
gening ten algemenen nutte - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 20 feb. 
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas., 
1986, nr. 402. 

Aangelegenheden in verband met de 
onteigeningen ten algemenen nutte door 
de gemeenten - Bevoegdheid van de na
tionale wetgever en van de Koning. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 20 feb. 
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas., 
1986, nr. 402. 

ONVERDEELDHEID 

Boedelbeschrijving - Doel, voorwerp, 
karakter en aard van deze akte. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

Boedelbeschrijving voor de vereffening 
van de verdeling van een nalatenschap 
- Goederen die door de partijen bij de 
boedelbeschrijving moeten worden aan
gegeven - Aan inbreng of inkorting on
derworpen schenkingen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAux, 
Cass., 29 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 221. 

OORLOG 

Oorlogstijd - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Vijandelijkheden in Belgie - Draag
wijdte en grenzen van de overmacht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

OPENBAAR DOMEIN 

Begrip. 
Concl. proc.··gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Prive-domein van openbare personen 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

OPENBAAR MINISTERIE 

Voorziening in cassatie tegen een be
slissing van het arbeidshof dat een 
raadsheer in sociale zaken een partij 
voor dat hof mag vertegenwoordigen en 
verdedigen - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Advies van het openbaar ministe
rie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C., 
1975, 397. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve 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 macht van de minis
ter van Justitie, bedoeld in art. 1088 
Ger.W., als t.o.v. de uitoefening door de 
Belgische Staat, o.a. vertegenwoordigd 
door de minister van Justitie, van het 
recht om zich in cassatie te voorzien als 
partij in een geschil dat aanleiding heeft 
gegeven tot de beslissing waarvoor het 
openbaar ministerie ambtshalve optreedt 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Bevoegdheid van de leden van het ar
beidsauditoriaat - Aangelegenheid die 
behoort tot de bevoegdheid van arbeids
gerechten - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 20 jan. 
1981, A.C., 1980-81, nr 290. 

Strafzaken - Vrijspraak van de be
klaagde - Wetboek van Strafvordering, 
artt. 159 en 191 - Vordering tot schade
vergoeding door de vrijgesproken be
klaagde voor de strafrechter ingesteld -
Kan niet tegen het openbaar ministerie 
worden gericht. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt. 
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 99. 

Burgerlijke zaken - Mededeelbare za
ken - Sociaal procesrecht - Ger.W., 
.art. 764, 12° - Vorderingen bedoeld in 
art. 578, 7°, Ger.W. 
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Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
dec. 1984, A.R. nr. 4576, A.C., 1984-85, 
nr. 234. 

Burgerlijke zaken - Foutief lijkende 
aantasting door de bestuursoverheid van 
subjectieve rechten die de hoven en 
rechtbanken moeten vrijwaren - Fou
tief lijkende overheidhandeling die be
hoort tot een strafvordering - Hande
ling verricht ter uitvoering van een 
beslissing van het openbaar ministerie 
- Bevoegdheid van de rechter in kort 
geding - Vereisten. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart 
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 445. 

Arbeidsauditoraat - Art. 138, derde 
lid, Ger.W. - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 
maart 1986, A.R. nr. 4999, A.C., 
1985-86, nr. 462. 

OPENBARE DIENST 
Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Concessie - Gelijkheid van degenen 
die een beroep doen op die dienst -
Grondwet, artt. 6 en 6bis - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

Algemeen beginsel van de continui:teit 
van de openbare dienst - 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 van nalatigheid van 
die overheid, werken uit 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. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 19(10, 1341. 

Algemeen beginsel van de continui:teit 
van de openbare dienst - De goederen 
van een publiekrechtelijke persoon zijn 
niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoer
legging. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

OPENBARE INSTELLING 

Administratieve overheid - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

OPENBARE ORDE 

Arbeidsongevallenwet Bepalingen 
van openbare orde. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Wettelijke bepalingen betreffende de 
samenstelling van de gerechten - Bepa
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. 

Concl. adv.-gen. VELU, 2 april 1981, 
Bull. en Pas., 1981, 835. 

OVEREENKOMST 

Uitvoering van de verbintenis - Be
wijslast - Art. 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Noot, W.G., Cass., 20 nov. 1970, A.C., 
1971, 263. 

Zaken van koophandel - Meer dan 
een schuldenaar - Hoofdelijkheid -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst -
Schade door respectieve fouten van ver
scheidene partijen veroorzaakt - Aile 
partijen verplicht de schade jegens de 
benadeelde volledig te vergoeden - Be
grip - Grondslag. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst -
Schade door verscheidene partijen ver
oorzaakt in de uitvoering van hun ver
bintenissen uit overeenkomst - Ge
meenschappelijke fout - Hoofdelijke 
aansprakelijkheid Gemeenschappe
lijke fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Art. 1134 Burgerlijk Wetboek - Ver
bindende kracht van de overeenkomsten 
- Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Bedrog - Dwaling ten gevolge van be
drog - Geen verschoning van het be
drog - Dwaling zonder invloed op de 
vordering tot verschoning of tot schade-
vergoeding. · 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
23 sept. 1977, A.C., 1978, 107. 
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<< Gentleman's agreement » - Begrip. 
Noot, J.V., Cass., 11 jan. 1978, A.C., 

1978, 561. 

Wederkerig contract met doorlopende 
prestatie - Gerechtelijke ontbinding -
Gevolgen - Van welke dag gaat de ant
binding terug ? 

Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1206. 

Financieringshuur - K.B. nr. 55 van 
10 nov. 1967 - Bevestiging op de ver
huurde goederen van een plaatje met de 
vermelding in leesbare en onuitwisbare 
lettertekens dat de goederen eigendom 
blijven 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 rPr.ht van eigendom van de verhuur
der op de goederen waarop de overeen
komst van financieringshuur betrekking 
heeft. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, Cass., 27 nov. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 208. 

Aannemingsovereenkomst - Niet-uit
voering - Schadevergoeding - Begrip. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 jan. 
1984, A.R. nrs. 3593 en 3696, A.C., 
1983-84, nr. 247. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) 
Goedkeuring van de inschrijving -

Kennisgeving - Vorm. 
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 

11 maart 1982, Bull. en Pas., 1982, 
820. 

PAND 

Inpandgeving van een handelszaak 
Wet van 25 okt. 1919 - Samenstelling 
van het pand - Schuldvorderingen -
Inschrijvingsborderel. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 6 
nov. 1986, A.R. nr. 4946, A.C., 
1986-87, nr. 149. 

POLITIEK MISDRIJF 

Gebruik, niettegenstaande vervallen
verklaring, van het recht deel te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 

redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publika
tie (artt. 123sexies, 6", en 123nonies Sw.) 
- Misdrijf uit zijn aard geen politiek 
misdrijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

POSTERIJEN 
Wereldpostconventie 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
schil betreffende de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 7 okt. 
1981, Bull. en Pas., 1982, 197. 

RAAD VAN STATE 

Gezag van de vernietigende arresten 
van de Raad van State. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordening wegens 
machtsoverschrijding verwerpt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over
heid - Rechtspleging voor de afdeling 
voor administratieve zaken. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoort -
Aard en omvang van de bevoegdheden 
van het Hof van Cassatie, rechter over 
conflicten. 
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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 
niet aileen te onderzoeken of het arrest 
van de Raad van State wettelijk gerecht
vaardigd is, maar ook of het regelmatig 
met redenen is omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 ju
li 1962 - Nagaan of de bij de wet voor
geschreven formaliteiten vervuld zijn -
Onbevoegdheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering al dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 33 - Middel afgeleid uit 
schending van art. 97 Gw. op grand dat 
aan de hand van het bestreden arrest 
het Hof zijn wettelijk toezicht niet kan 
uitoefenen - Ontvankelijk cassatiemid
del. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering al dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 33 - Middel hieruit afgeleid 
dat het arrest van de Raad van State 
met miskenning van de bewijskracht 
van een akte zich o.m. zou hebben uitge
sproken over een andere vordering dan 
die welke voor .de Raad was gebracht en 
dat de Raad van State zich derhalve on
wettig bevoegd of niet bevoegd heeft ver
klaard - Ontvankelijk cassatiemiddel. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Werkelijk onder
werp van de vordering zijnde de erken
ning van een burgerlijk recht - Raad 
van State niet bevoegd. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Beroep tot nietigverklaring van hande
lingen of verordeningen van een admi
nistratieve overheid - Nietigverklaring 
die uiteraard enkel gevolgen heeft voor 
een subjectief recht, met name een bur
gerlijk recht - Bevoegdheid van de 
Raad van State. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van de agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het be~rag 
wordt vastgesteld van het rustpenswen 
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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde learners, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Bevoegdheid - Nietigverklaring van 
de han.delingen van de administratieve 
overhei.d - 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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 29 jan. 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 315. 

Nietigverklaring van een administra
tieve handeling door de Raad van State 
- Voorwaarden waaronder de gewone 
rechtbank, waarbij een aansprakelijk
heidsvordering aanhangig is, moet be
slissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 



-269-

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas., 1982, 1056. 

Eis tot herstel van een op onrechtmati
ge wijze gekrenkt recht - Raad van Sta
te niet bevoegd. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1984, A.R. nr. 3800, A.C., 
1983-84, nr. 423. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Taak van het Hof. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477, 

Cassatieberoep van de Belgische Staat 
tegen een arrest van de Raad van State 
dat het koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester vernietigt - Be
voegdheid van de minister van Binnen
landse Zaken. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Annulatieberoep strekkende tot vernie
tiging van een koninklijk besluit tot be
noeming van een burgemeester - Be
voegdheid. 

Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en. 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Arresten van de afdeling administratie 
die vatbaar zijn voor cassatieberoep. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass.,. 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Bevoegdheid van de afdeling adminis
tratie om van een verzoek tot nietigver
klaring van een handeling van de be
stuurlijke overheid kennis te nemen -
Bevoegdheid door het werkelijk en recht
streeks onderwerp van het verzoek be
paald. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

RECHT.BANKEN 

Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken -
Draagwijdte van dit algemeen beginsel 
- Verbod voor de rechter zowel het 
voorwerp als de oorzaak van de eis te 
wijzigen - Verplichting voor de rechter 
in hoger beroep slechts uitspraak te 
doen over de beslissing die voor hem is 
gebracht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Buitengewone rechtbanken - · Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Rechtsmacht - Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 ju
ni 1978, Bull. en Pas., 1978, 1240. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering- Onwettige wijziging. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas, 1980, 
887. 

Strafzaken - Strafvordering - 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. 

Concl. 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. 
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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. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Strafzaken - Vrijspraak van de be
klaagde - Wetboek van Strafvordering, 
artt. 159 en 191 - Vordering tot schade
vergoeding voor de strafrechter ingesteld 
door de vrijgesproken beklaagde - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 19 okt. 
1983, A.R. nr. 3117, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 99. 

Openbare dienst - Geschil betreffen
de het recht op uitkering - Uitspraak 
op niet aangevoerde, aan de wet ontleen
de gronden. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1984, A.R. nr. 4365, A.C., 1983-84, 
nr. 596. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 6-1 - Redelijke termijn 
waarbinnen de zaak moet behandeld 
worden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
4 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 153. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Art. 5.4 - Recht voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze beslist 
over de wettigheid van de gevangenhou
ding - Opdracht van de rechter - Be
grip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6, § 1 - Bepaling niet toepas
selijk op de rechten en verplichtingen 
die hun oorsprong vinden in het publiek 
recht. 

Concl. proc.-gen. DUMON, 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. 

Concl. 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., volt. te
rechtz., 21 jan. 1982, Bull. en Pas., 
1982, 623. 

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. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Artikel 6, lid 1 - « Openbare 
behandeling en uitspraak » voorgeschre
ven bij die bepaling - Beginsel en be
perking. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Artikel 6, lid 1 - Begrip « vast
stellen van burgerlijke rechten en ver
plichtingen », in de zin van die bepaling 
- Zelfstandig begrip - Zonder verband 
met het begrip « beslechten van geschil
len over burgerlijke rechten », in de zin 
van art. 92 Gw. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Artikel 6, lid 1 - Toepassing 
van die bepaling op de tuchtprocedures 
- Toepassingsvereisten. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Afluisteren van telefoongesprekken -
Vereisten. 

Noot, E.K., Cass., 24 mei 1983, A.C., 
1982-83, nr. 527. 

Afstamming - Overspelig kind - Er
kenning - Voorafga;;mde machtiging 
door de rechtbank vereist - Artt. 8 en 
14 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Verenigbaarheid. 
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Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 okt. 
1983, A.R. nr. 3618, A.C., 1983-84, 
nr. 62. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartij
dige rechterlijke instantie - Correctio
nele Rechtbank - Rechter zitting hou
dende in de rechtbank die een zaak te 
berechten heeft waarin hij vroeger als 
onderzoeksrechter is opgetreden of waar
in hij, in raadkamer, uitspraak heeft ge
daan over de verwijzing van de verdach
te naar die rechtbank - Omstandighe
den waaruit geen schending van het 
recht op een onpartijdige rechterlijke in
stantie kan worden afgeleid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Rechterlijke instanties 
die aan de vereisten van die bepaling 
moeten voldoen. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Voorrang van die bepa
ling boven de klaarblijkelijke bedoeling 
van de Belgische wetgever. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 8.1 - Recht van een ieder op 
eerbiediging van zijn prive-leven en zijn 
gezinsleven. 

Concl. adv.-gen. TILLEKAERTS, Cass., 10 
mei 1985, A.R. nr. 4273, A.C., 1984-85, 
nr. 542. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Strafgerecht dat uit
spraak doet in een zaak waarin een lid 
van het college als onderzoeksrechter is 
opgetreden of in het onderzoeksgerecht 
zitting heeft gehad - Nietige veroorde
ling. 

Concl. adv.-gen. PrRET, Cass., 29 mei 
1985, A,R. nr. 4000, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 592. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn 
Begrip - Sanctie. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 okt. 
1986, A.R. nr. 5114, A.C., 1986-87, 
nr. 117. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Gevolgen van een arrest van 
het Europees Hof Rechten van de Mens 
voor de nationale rechtscolleges - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 jan. 
1987, A.R. nr. 115, A.C., 1986-87, 
nr. 308. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartij
dige rechterlijke instantie - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 11 feb. 1987, A.R. 
nr. 5340, Bull. en Pas., 1987, nr. 350. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Procedure inzake rech
ten en verplichtingen uit niet contrac
tuele rechtsbetrekkingen tussen de Staat 
en zijn organen - Procedure zonder ver
band met een betwisting over burger
lijke rechten en verplichtingen, in de zin 
van voormelde bepaling. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure inge
steld ten laste van een lid van de Rech
terlijke Orde - Procedure zonder ver
band met betwisting over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, in de zin van 
voormelde bepaling. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure waarin 
moet worden beslist over de gegrondheid 
van een strafvervolging, in de zin van 
voormelde bepaling - Criteria. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 10 - Vrijheid van meningsui
ting - Verbod voor de leden van de 
Rechterlijke Macht om zich door de 
drukpers, op de radio of de televisie te 
laten interviewen zonder voorafgaande 
toestemming van hun korpschefs ' of 
hierarchische meerderen - Geen schen
ding van art. 10 - Verdrag. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 
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Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, artt. 8, 9, 10 en 11 - Protocol 
nr. 1 bij dat verdrag, art. 1 - Protocol 
nr. 4 bij dat verdrag, art. 2 - Woord 
« wet » - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure ten las
te van een magistraat ingesteld voor de 
eerste voorzitter van het hof van beroep 
- Ten laste gelegd verzuim dat geen 
strafbaar feit oplevert en tot geen andere 
tuchtstraf kan leiden dan waarschuwing, 
enkel censuur of censuur met berisping 
- Procedure die niet tot doel heeft te 
doen beslissen over de gegrondheid van 
een strafvervolging, in de zin van voor
melde bepaling. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Tolk - Beklaag, le die de taal van de 
recht;;pleging niet machtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
verplichting ambtshalve een tolk te be
noemen - Toepasselijk op alle vonnisge
rechten - Geen afwijking in de bepalin
gen van de wet van 15 juni 1935 
betreffende het gebruik der talen in ge
rechtszaken. 

Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1972, 638. 

Strafzaken - Rechter die ambtshalve 
beslist dat de burgerlijke rechtsvorde
ring niet ontvankelijk is - Geen schen
ding van de rechten van de verdediging. 

Noot 1, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C., 
1978, 226. 

Strafzaken - Zaak in beraad gehou
den na onderzoek op tegenspraak -
Dagbepaling in tegenwoordigheid van de 
beklaagde voor de uitspraak van het 
vonnis - Debatten heropend op die dag, 
buiten tegenwoordigheid van de beklaag
de - Getuigen gehoord, nieuwe stukken 
ingediend, nieuwe vorderingen van het 
openbaar ministerie - Geen schending 
van de rechten van de verdediging. 

Noot 2, F.D., Cass., 15 feb. 1978, A.C., 
1978, 712. 

Verzoek om een bijkomende onder
zoeksmaatregel - Afwijzing door de 
rechter omdat hij die maatregel niet no-

dig acht om tot zijn overtuiging te ko
men - Middel afgeleid uit de schending 
van de rechten van de verdediging -
Toetsing door het Hof - Begrip. 

Noot 2, F.D., Cass., 11 april 1978, A.C., 
1978, 919. 

Algemeen rechtsbeginsel - Strafza
ken- Voorlopige hechtenis - Geen ver
bod voor de wetgever de uitoefening van 
het recht van verdediging nader te rege
len in een welbepaalde materie zoals die 
van de voorlopige hechtenis, mits hij de 
internationaalrechtelijke normen in acht 
neemt. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Strafzaken - Opsporingsonderzoek -
Zwijgrecht van de verdachte - Bewijs
krachtige gegevens verkregen onder de 
misleidende belofte dat geen vervolging 
zal worden ingesteld - Miskenning van 
het recht van verdediging. 

Cone!. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 
mei 1986, A.R. nr. 9136, A. C., 1985· 86, 
nr. 558. 

Algemeen rechtsbeginsel - Bestuurs
handeling. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 2 feb. 
1987, A.R. nr. 5492, A.C., 1986-87, 
nr. 319. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

Strafzaken - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld - Gevolg van deze 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Strafzaken Beslissing van de 
strafrechter door nietigheid aangetast -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, 18 sept. 1970, A.C., 1971, 
51. 

Strafzaken Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat ecn ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
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misdrijf een bestanddeel van het mis
drijf uit onvoorzichtigheid vormt - Ge
volg van deze door tegenstrijdigheid aan
getaste beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Gezag van gewijsde - Gezag van ge
wijsde door het Hof van Justiti.e van de 
Europese Gemeenschappen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Strafzaken - Feit dat tegelijk een ge
meenrechtelijk misdrijf en een overtre
ding van de douane- en accijnswetten 
oplevert - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
eerste - Wettigheid. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972, 483. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken -
Hoger beroep - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hoger beroep en de regels betreffen
de het gezag van gewijsde. 

Noot 12, E.K., Cass., 6 maart 1972, 
A.C., 1972, 626. 

Strafzaken - Beslissing ten aanzien 
van beklaagden - Beslissing die geen 
gezag van gewijsde heeft ten aanzien 
van mededaders of medeplichtigen, die 
later vervolgd zijn. 

Noot 3, P.M., Cass., 18 jan. 1972, A.C., 
1972, 483. 

Strafzaken - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert en zelf als misdrijf strafbaar is 
gesteld - Gevolg van deze beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Strafzaken - Beslissing van de rech
ter, bij wie de strafvordering aanhangig 
is, door tegenstrijdigheid aangetast -

Geen gezag van gewijsde t.a.v~ de bur
gerlijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 631. 

Gezag van gewijsde - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Gezag van gewijsde - Door een bui
tenlandse rechtbank regelmatig gewezen 
vonnis betreffende de staat van de perso
nen - Vonnis dat in Belgie gezag van 
gewijsde heeft - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Beschikkingen op eenzijdig ver
zoekschrift - Aard van deze beschikkin
gen - Gevolg wat hun gezag van gewijs
de betreft. 

Noot, A.C., Cass., 22 sept. 1977, A.C., 
1977, 104. 

Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een gei:n
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grond 
van een omstandigheid van na de beslis
sing van de Hoge Commissie, wordt be
slist dat die gewijzigde beslissing volledi
ge uitwerking moet krijgen - Misken
ning van de kracht en het gezag van 
gewijsde - Machtsoverschrijding. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Strafzaken - Beschuldigde vrijgespro
ken door het hof van assisen - Gezag 
van gewijsde van het vrijsprekend arrest 
van het hof van assisen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
1980, A.C., 1979-80, nr. 323. 

Burgerlijke zaken - Vonnis waarin 
een ander vonnis wordt uitgelegd, met 
het oog op het nemen van een beslissing 
- Geen gezag van gewijsde wat betreft 
de betekenis en de draagwijdte van de 
uitgelegde beslissing. 

Noot, F.D., Cass., 6 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 167. 

Nietigverklaring van een administra
tieve handeling door de Raad van State 

• - Voorwaarden waaronder de gewone 
rechtbank, waarbij een aansprakelijk
heidsvordering aanhangig is, moet be
slissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 
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Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas, 1982, 1055. 

Gezag van gewijsde van de arresten 
van het Europees Hof Rechten van de 
Mens t.a.v. de nationale gerechten - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Arrest van het Europees Hof 
Rechten van de Mens - Rechterlijk ge
wijsde van het arrest - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 jan. 
1987, A.R. nr. 115, A.C., 1985-87, 
nr. 308. 

RECHTERLIJKE MACHT 
Onteigening ten algemenen nutte -

Wet van 17 april 1835 - Wet van 25 juli 
Hl52 - Nagaan of de bij de wet voorge
schreven formaliteiten vervuld zijn -
Uitsluitende bevoegdheid van de hoven 
en rechtbanken. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de ma
gistraat van het openbaar ministerie -
Emeritaat - Gevolgen van het emeri
taat : emeritaatspensioen; hoedanigheid 
en titel van emeritus magistraat, bij de . 
wet aan de magistraat van het openbaar 
ministerie toegekend. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Toezicht van de hoven en rechtbanken 
ingevolge art. 107 van de Grondwet op 
de besluiten genomen krachtens de wet
ten inzake bijzondere en buitengewone 
bevoegdheden - Doel, aard en omvang 
van dit toezicht. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 957. 

Toezicht op de overeenstemming van 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER de wet met de Grondwet. 

MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 605. 

De rechters Norden voor het leven be
nuemd - Rechtvaardiging en draagwijd
te van het grondwettelijk beginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de ma
gistraat van de rechterlijke orde - Voor
waarden voor een grondwettelijk ver
plichte inruststelling van de rechter -
Leeftijd waarop de verplichte inruststel
ling van de rechter niet grondwettelijk 
is. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de rech
ter en van de magistraat van het open
baar ministerie - Emeritaat - Begrip 
- Voorwaarden waaronder de rechter 
en de magistraat van het openbaar mi
nisterie aanspraak hebben op het emeri
taat. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 juni 1973, A.C., 
1973, 972. 

Verplichte inruststelling van de rech
ter - Emeritaat - Gevolgen van het 
emeritaat : emeritaatspensioen; hoeda
nigheid en titel van emeritus magistraat; 
alles wat aan zijn ambt verbonden is, 
buiten het recht om te oordelen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1971, A.C., 
1974, 957. 

Koninklijke besluiten genomen krach
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 recht
streeks toe te passen regels van interna
tionale verdragen, de wetten en de de
creten van de cultuurraden - Toezicht 
van de hoven en rechtbanken - Doel, 
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 - In
dien daartoe grond bestaat, verwijst het 
Hof van Cassatie naar een onderzoeks
magistraat, hetzij naar een hof van be
roep van buiten het rechtsgebied waar 
de betrokken magistraat zijn ambt uicoe
fent. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1975, 959. 
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Redevoeringen uitgesproken en ge
schriften overgelegd door magistraten in 
de uitoefening van hun ambt - Ma
gistraten van het openbaar ministerie -
Redevoeringen en geschriften waarom
trent geen strafvervolging kan worden 
ingesteld. 

Concl. eerste adv.-gen. DDMON, Cass., 
9 mei 1978, A.C., 1978, 1051. 

W eigering van de rechter een gemeen
teverordening toe te passen - Toezicht 
op de gepastheid van de verordening -
Machtsoverschrijding van de rechter. 

Concl. 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. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Gepastheid van een gemeenteverorde
ning - Geen toezicht van de Rechter
lijke Macht. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

Onrechtmatige daad van de bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Bevoegdheid van de rechter om, op 
verzoek van een partij, een publiekrech
telijke persoon tot een dwangsom te v:er
oordelen, indien de hoofdveroordelmg 
niet ten uitvoer wordt gelegd. 

Concl. adv.-gen. VELD, 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. 

Concl. proc.-gen. DDMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van een agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
door die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
klaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 

Concl. proc.-gen. DDMON, 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. 

Concl. proc.-gen. DDMON, 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. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 april 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 441. 

Eis tot herstel van een op onrechtmati
ge wijze gekrenkt recht - Bevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1984, A.R. nr. 3800, A.C., 
1983-84, nr. 423. 

Foutief lijkende aantasting door de be
stuursoverheid van subjectieve rechten 
die de hoven en rechtbanken moeten 
vrijwaren - Bevoegdheid van de Rech
terlijke Macht om aan die overheid 
maatregelen op te leggen die noodzake
lijk zijn ter voorkoming of stopzetting 
van zodanige aantasting. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 21 maart 
1985, A.R. nr. 7189, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 445. 

Bevoegdheid - Annulatieberoep voor 
de Raad van State, strekkende tot ver
nietiging van een koninklijk besluit tot 
benoeming van een burgemeester. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 
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RECHT.ERLIJKE ORGANISATIE 

Gerechtelijke ambten - Onverenig
baarheden- Verbod de verdediging van 
de partijen te voeren en hun consult te 
geven toepasselijk op de raadsheren en 
rechters in sociale zaken. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Samenstelling van het rechtscollege -
Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde zaak zijn, is verboden. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtscollege - Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 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. 

Art. 292, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek - Een zelfde ~aak in de 
zin van die bepaling - Begnp. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov. 
1979, 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. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 18 maart 
1981, voltallige terechtzitting, A.C., 
1980-81, nr. 413. 

Samenstelling van het rechtscollege -
Rechter die een zaak berecht waarin hij 
vroeger als onderzoeksrechter is opgetre
den - Onderscheid. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april 
1984, A.R. nr. 2910, A.C., 1983-84, 
nr. 448. 

Samenstelling van het rechtscollege -
Rechter die een zaak berecht waarin hij, 
in raadkamer, uitspraak heeft gedaan 
over de verwijzing van de verdachte 
naar die rechtbank - Onderscheid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 
1984, A.R. nr. 3263, A.C., 1983-84, 
nr. 448. 

Strafzaken - Strafgerecht dat uit
spraak doet in een zaak waarin een lid 
van het college als onderzoeksrechter is 
opgetreden of in het onderzoeksgerecht 
zitting heeft gehad - Schending art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 mei 
1985, A.R. nr. 4000, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 592. 

RECHTERLIJKE TUCHT 
Verbod voor de teden van de Rechter

lijke Macht om zich door de drukpers, op 
de radio of tetevisie te laten interviewen 
zonder voorafgaande toestemming van 
hun korpschefs of hierarchische meerde
ren - Geen schending van art. 10 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure ten tas
te van een magistraat ingesteld voor de 
eerste voorzitter van het hof van ebroep 
- Ten laste gelegd verzuim dat geen 
strafbaar feit optevert en tot geen andere 
tuchtstraf kan leiden dan waarschuwing, 
enkele censuur of censuur met berisping 
- Procedure die niet tot doel heeft te 
doen beslissen over de gegrondheid van 
een strafvervolging, in de zin van voor
melde bepaling. 

Concl. adv.-gen VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Verbod voor de teden van de Rechter
lijke Macht om zich door de drukpers, op 
de radio of tetevisie te laten interviewen 
zonder voorafgaande toestemming van 
hun korpschefs of hierarchische meerde
ren - Geen schending van art. 14 Gw. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Tuchtprocedure ten tas
te van een lid van de Rechterlijke Orde 
- Procedure zonder verband met een 
betwisting over burgerlijke rechten en 
verplichtingen, in de zin van voormetde 
bepaling. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 5::18. 
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RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Continui'teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Geen terugwerking van de wet - Al
gemeen rechtsbeginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Rechtsmisbruik - Algemeen rechtsbe
ginsel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Rechtsmisbruik - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Verbod uitspraak te doen over niet ge
vorderde zaken - Burgerlijke zaken -
Draagwijdte en toepassing van dit begin
sel. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde
lijke aansprakelijkheid Algemeen 
rechtsbeginsel. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Verbod op iemand dwang uit te oefe
nen - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 7 maart 1975, A.C., 
1975, 764. 

Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde geding zijn, is verboden - Alge
meen rechtsbeginsel. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtsbeginsel steunend op de banden 
van het bloed - Rechten, verplichtingen, 
verboden en beletselen die uit dat rechts
beginsel voortvloeien Bezoek
recht van de grootouders o.a. 

Noot, F.D., Cass., 4 maart 1976, A.C., 
1976, 767. 

Voorrang van internationaalrechtelijke 
regels 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. 

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. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Beginselen betreffende de onpartijdig
heid van de rechter en het recht van ver
dediging Samenstelling van het 
rechtscollege - Correctionele rechtbank 
- Rechter zitting houdende in de recht
bank die een zaak te berechten heeft 
waarin hij vroeger als onderzoeksrechter 
is opgetreden of waarin hij, in raadka
mer, over de verwijziging van de ver
dachte naar die rechtbank uitspraak 
heeft gedaan - W ettigheid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 

Recht van verdediging - Bestuurshan
deling. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 2 feb. 
1987, A.R. nr. 5492, A.C., 1986-87, 
nr. 319. 

Regel dat de geldigheid van regerings
handelingen een voorafgaand overleg in 
de minsterraad zou vereisten - Geen 
staatsrechtelij k rechtsbeginsel. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

RECHTSPERSOONLIJKHEID 

Rijksuniversiteit. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

24 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 301. 

Toekenning door de wetgever van be
paalde attributen van de rechtspersoon
lijkheid. 

Noot, H.L., Cass., 24 sept. 1984, A.R. 
nr. 4357, A.C., 1984-85, nr. 63. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 

Burgerlijke zaken - Middel in de akte 
van hoger beroep uiteengezet - Appel
lant niet verschenen - Beslissing bij 
verstek gewezen - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1973, 339 . 
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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 
vastgesteld dat de verzetdoende partij 
niet is verschenen - Regelmatig gemoti
veerde beslissing - De in de akte van 
verzet aangevoerde middelen behoeven 
niet te worden beantwoord. 

Noot, R.-A.D., Cass., 22 nov. 1978, A.C., 
1978-79, 331. 

Begrip en aard - Tegenstrijdigheid 
tussen redenen of tussen redenen en een 
beslissing - Reden waarop een beslis
sing is gegrond - Beslissing of reden 
onwettig wegens een andere reden -
Verschil - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 9 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 18. 

Strafzaken - Veroordelende beslis
sing op de strafvordering - Te vermel
den wettelijke bepalingen - Aangevulde 
of gewijzigde bepalingen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

Tuchtzaken - Orde der Geneesheren 
- Beslissingen van de raden van de 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. 
Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 

22 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 462. 

Strafzaken - verweer uiteengezet in 
het exploot van verzet tegen een bij ver
stek gewezen beslissing - Verplichting 
dat verweer te beantwoorden - Vereis
ten. 

Noot, R.D., Cass., 26 maart 1985, A.R. 
nr. 9234, A.C., 1984-85, nr. 454. 

Strafzaken - Veroordelende beslis
sing - Omschrijving van het misdrijf. 

Noot, R.D., Cass., 17 maart 1987, A.R. 
nr. 932, A.C., 1986-87, nr. 425. 

Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige re
denen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

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 ook niet 
buiten beschouwing is gelaten - Beslis
singen die in kracht van gewijsde zijn 
gegaan - Regeling van rechtsgebied -
Toezicht door het Hof - Vernietiging 
van het vonnis - Voorwaarden. 

Noot, L.F.D., Cass., 20 juli 1978, A.C., 
1978, 1279. 

Verwijzing door de raadkamer wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad en 
wegens een tweede als wanbedrijf om
schreven misdrijf - Beslissing van het 
hof van beroep dat beide misdrijven 
slechts een enkel strafbaar feit vormen 
en vaststelt dat het tweede misdrijf door 
de wet met criminele straffen wordt 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. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 8 juni 1983, Bull. en 
Pas., 1983, nr. 560. 

Strafzaken - Vereisten - Gerechte
lijke beslissingen met kracht van gewijs
de - Begrip. 

Noot R.D., Cass., 2 april 1985, A.R. 
nr. 8569, A.C., 1984-85, nr. 466. 
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REKENHOF 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Grondwet, art. 116 - Bevoegdheid 
van het Rekenhof - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull., en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, art. 116 - Rekenplichtige 
tegenover de Staatskas - Begrip - Toe
zicht en controle van het Rekenhof zon
der dat zulks bij een wet is voorgeschre
ven. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, art. 116 - Nationaal pen
sioenfonds voor mijnwerkers - Admi
nistrateur-generaal van dit fonds - 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, 
openbare gelden - Begrippen. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, Bull. en Pas., 1976, 204. 

Grondwet, artt. 96 en 97 - Openbaar
heid van de terechtzittingen en uitspraak 
van de vonnissen in openbare terechtzit
ting - Bepalingen niet toepasselijk op 
het Rekenhof - Openbaarheid niet voor
geschreven bij een bijzondere wetsbepa
ling. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Nazien en verevenen van de rekenin
gen van een rekenplichtige tegenover de 
Staatskas - Procedure - Bij de wet in
gestelde procedure waarbij geen monde
linge en openbare behandeling op tegen
spraak met pleidooien is voorgeschreven 
- Beroep daartegen op miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging uitgesloten 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Nazien en verevenen van de rekenin
gen van hen die rekenplichtig zijn tegen
over de Staatskas - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. § 1 - Open
bare behandeling - Niet toepasselijke 
bepalingen. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 116. 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Rekenplichtige die door een rechtscol
lege van de Rechterlijke Macht is ver
oordeeld om aan de Staat schadevergoe
ding te betalen wegens verduisteringen 
in de uitoefening van zijn ambt - 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. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Rekenplichtige tegenover de Staatskas 
- Rekenplichtige die ontvangen geld
sommen voor zijn eigen gebruik heeft 
besteed - Interest verschuldigd te reke
nen van het tijdstip waarop hij van die 
sommen gebruik heeft gemaakt - Bur
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 rechter van een gemiddel
de datum waarop voor iedere geldsom 
interest begint te lopen - Wettigheid -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Bevoegdheid - Uitspraak van het Re
kenhof over de aansprakelijkheid van 
een postambtenaar als onbekenden een 
diefstal hebben gepleegd - Machtsover
schrijding. 

Concl. proc.-gen. E. KRINGS, Cass., 
30 juni 1983, A.C., 1982-83, nrs. 607 
en 608. 

REKENING-COURANT 

Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Zekerheidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening-courant 
- Faillietverklaring van de schuldeiser 
- Termijn van staking van betaling -
Voorwaarden waaronder de zekerheid 
geldig is en tegen de massa kan worden 
opgeworpen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 
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RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
Werknemers - Gelijktijdig genieten 

van een overlevingspensioen en een ver
goeding wegens arbeidsongeschiktheid, 
bedoeld in de Z.I.V.-wet. 

Cone!. eerste adv.-gen. DucHATELET, 
Cass., 1 juni 1987, A.R. nr. 7767, A.C., 
1986-87, nr. 589. 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 

Een enkel opzet - Een enkele straf -
Grondslag - Rechtsregel neergelegd in 
art. 65 Sw. 

Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 

SC.HEIDING VAN MAC.HTEN 

Onrechtmatige daad van een bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 

Beschikbaar gedeelte tussen echtgeno
ten - Gebruikmaking van een tussen
persoon - Vermoeden van art. 1100 van 
het Burgerlijk Wetboek - Uitlegging -
Toepassingsgebied. 

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!. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 462. 

SCHIP, SCHEEPVAART 
Zeeschepen - Loodsen - Wet 3 nov. 

1967, art. 5 - Respectieve functies van 
de kapiteit en van de loods - Geen ge
zagsverhouding tussen de loods en de 
kapitein. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en I 
Pas., 1984, nr. 207. 

Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, derde 
en zevende lid - Aanvaring - Schuld 
van het schip - Schuld van de loods -
Verplichting van de eigenaar - Grenzen 
- Verhaal. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 207. 

Zeeschepen - Aanvaring - Schuld 
van de loods - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
dec. 1983, A.R. nr. 6871, Bull. en 
Pas., , 1984, nr. 207. 

Wet van 8 juli 1976 - Exploitatiever
gunning voor de binnenvaartuigen -
Binnenvaartuigen waarvoor de exploita
tievergunning vereist is. 

Cone!. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 12 
mei 1987, A.R. nr. 761, A.C., 1986-87, 
nr. 532. 

SCHULDVERGELIJKING 

Opeisbare schulden - Opeisbaarheid 
- Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 29. 

SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN 

Onopzettelijk doden - Geneesheer -
Vroedvrouw - Misdrijf begaan op een 
kind tijdens de geboorte. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 11 feb. 1987, A.R. 
nr. 5340, Bull. en Pas., 1987, nr. 350. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - De 
verzekeringsinstelling die ten gunste van 
de getroffene van een ongeval prestaties 
heeft verstrekt, treedt in de rechten van 
de getroffene tegenover degene die de 
schade heeft veroorzaakt - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Wet van 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - Verze
keringsinstelling die geheel of gedeelte
lijk de hospitalisatiekosten van de 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. 
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Sancties wegens niet-naleving van de 
sociale zekerheidswetgeving - Onder
scheid naar gelang van de wijze waarop 
zij worden opgelegd. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974, 453. 

Ziekte- er. invaliditeitsverzekering -
Uitkeringen - Arbeidsongeschiktheid -
Zwangere werkgeefster - Werkneem
ster die haar beroepsarbeid werkelijk 
heeft onderbroken - Begrip (wet van 
9 aug. 1963, art. 56, § 1). 

Noot, L.F.D., Cass., 4 jan. 1974, A.C., 
1974, 493. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Indeplaatsstelling van de verzekeringsin
stelling in de rechten van de verzekerde 
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde - Grenzen van de indeplaats
stelling. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1974, A.C., 1974, 1119. 

Mijnwerkers Nationaal Pensioe-
nfonds voor Mijnwerkers - Opdrachten. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Mijnwerkers Nationaal Pensioe-
nfonds voor Mijnwerkers - Administra
teur-generaal van dit fonds - Opdrach
ten. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
16 okt. 1975, A.C., 1976, 215. 

Werknemers - Bijdragen, bijdrageop
slag en nalatigheidsinterest - Gerechte
lijk akkoord geen uitwerking. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Werknemers - Werknemers in het 
buitenland tewerkgesteld door een in 
Belgie gevestigde werkgever Sociale 
zekerheidsregeling. 

Noot, L.F.D., Cass., 18 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1241. 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Wet van 24 oktober 1902 op het spel -
Bevoegdheid der gemeenteoverheid om 
aanvullende politieverordeningen uit te 
vaardigen. 

Concl. eerste adv.-gen. R. CHARLES, 
Cass., 21 mei 1980, Bull. en Pas., 
1980, 1153. 

SPOORWEGVERVOER 

Internationaal goederenverkeer per 
spoorweg - Internationale overeenkom
st 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1064. 

STAAT 
Beslissing van de strafrechter waarbij 

de Staat tot schadevergoeding jegens de 
vrijgesproken beklaagde en in de kosten 
wordt veroordeeld - Geen vordering te
gen de Staat aanhangig bij de rechtbank 
- Staat niet in de gelegenheid gesteld 
zijn verweermiddelen voor te dragen -
Onwettige beslissing. 

Concl. adv.-gen. VELU, 19 okt. 1983, 
A.R. nr. 3117, Bull. en Pas., 1984, 
nr. 99. 

STEDEBOUW 

Wet van 19 maart 1962, art. 65 - Vor
dering tot herstel - Aard van de beslis
sing. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 maart 1976, A.C., 1976, 784. 

Wet van 29 maart 1962, art. ?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. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1975, 347. 

Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw 29 maart 1962 - Bouwvergunning 
- Intrekking - Voorwaarden. 

Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 27. 

Herziening van een gemeentelijk plan 
van aanleg - Beslissing tot herziening 
~ Koninklijk besluit - Nieuw plan 
heeft geen bindende kracht verkregen 
binnen drie jaar - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 
mei 1985, A.R. nr. 6951, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 539. 

Wet 29 maart 1962 - Hierarchie van 
de plannen - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 . 
mei 1985, A.R. nr. 6951, Bull. en 
Pas., 1985, 539. 
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STRAF 

Eendaadse samenloop - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, 
A.C., 1971, 51. 

Materiele samenloop - Begrip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de strafrechter verplicht slechts 
een enkele straf uit te spreken wanneer 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, dat als misdrijf strafbaar wordt ge
steld, een bestanddeel van een misdrijf 
uit onvoorzichtigheid vormt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de rechter bij wie de strafvorde
ring aanhangig is, verplicht slechts een 
enkele straf uit te spreken, wanneer een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
dat als onderscheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestanddeel vormt van 
een misdrijf uit onvoorzichtigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 692. 

Betrekkelijke zwaarte van de straffen 
- Zwaarste straf - Bepaling - Toepas
selijke criteria. 

Noot, AC., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

Verbeurdverklaring - Vernietiging be
perkt tot het beschikkende gedeelte 
waarbij verbeurdverklaring wordt bevo
len - Verbeurdverklaring die niet kan 
worden uitgesproken door het verwij
zingsgerecht omdat definitief is beslist 
dat het onwettig verbeurdverklaarde 
voorwerp niet de eigendom is van de 
veroordeelde - Vernietiging zonder ver
wijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 37. 

Douane en accijnzen - Collectief mis
drijf - Samenvoeging van de geldboeten 
- Toepassing van art. 100 Sw. en vande 
regel neergelegd in art. 65 van dat wet
hoek. 

Noot, E.L., Cass., 13 old. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 

STRA.t<'VORDERING 

Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Ver
dachte militair die door de gerechtelijke 
overheid naar zijn korpscommandant 
wordt verwezen om tuchtrechtelijk te 
worden gestraft - Gevolgen voor de 
strafvordering. 

Noot, J.V., Cass., 16 nov. 1983, AR. 
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147. 

Ministers - Gw., art. 90, Toepassings
gebied. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 12 juni 
1985, AR. nr. 4250, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 620. 

TAALGEBRUIK 

Tolk - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
verplichting ambtshalve een tolk te be
noemen - Geen afwijking in de bepalin
gen van de wet van 15 juni 1935 betref
fende het gebruik der talen in gerechts
zaken. 

Noot, V.D., Cass., 7 maart 1972, A.C., 
1972, 638. 

Franse taal - Nederlandse taal -
Burgerlijke zaken - Art. 7, § 1, van de 
wet van 15 juni 1935 - Geen onder
scheid naargelang de partijen fysieke 
dan wei rechtspersonen zijn. 

Noot, AT., Cass., 14 mei 1976, A.C., 
1976, 1024. 

Franse taal - Nederlandse taal -
Burgerlijke zaken - Partijen die voor 
een van de in de artt. 2 en 3 van de wet 
van 15 juni 1935 bedoelde rechtbanken, 
overeenkomstig artikel 7, § 1, van die 
wet, eenstemmig vragen dat de rechts
pleging in het Frans wordt voortgezet -
Beslissing die weigert in te gaan op het 
verzoek - Beslissing die niet vatbaar is 
voor hoger beroep, doch wel voor cassa
tieberoep. 

Noot, AT., Cass., 14 mei 1976, A.C., 
1976, 1024. 

Nederlandse en Franse taal - Burger
lijke zaken - Rechtspleging voor de 
burgerlijke rechtbanken en rechtbanken 
van koophandel van eerste aanleg waar
van de zetel te Brussel is gevestigd, met 
uitzondering van de gerechten wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse ge
meenten bestaat, gelegen buiten de 
Brusselse agglomeratie - Verweerder 
die geen toereikende kennis heeft v~n de 
taal der akte tot inleiding van het geding 
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- Voortzetting van de rechtspleging in 
de andere taal - Wet van 15 juni 1935, 
art. 4, §§ 1 en 2 - Verweerder, rechts
persoon, die in persoon verschijnt - Be
oordeling van de taalkennis van de na
tuurlijke rechtspersonen die voor de 
rechtspersoon verschijnen. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, 
13 maart 1978, A.C., 1978, 803. 

Strafzaken - Nietigheid ten gevolge 
van schending van de wet van 15 ju
ni 1935 - Later niet !outer voorbereiden
de beslissing - Nietigheid gedekt -
Zelfs wanneer de geschonden bepaling 
niet voorkomt onder de bepalingen die 
aan art. 40 van die wet voorafgaan. 

Noot, J.V., Cass., 17 mei 1978, A.C., 
1978, 1096. 

Sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers en door de wet 
voorgeschreven alden en bescheiden van 
ondernemingen - Decreet van de Cul
tuurraad voor de NederlandseCultuurge
meenschap van 19 juli 1973 - Toepas
singsgebied - Personeel dat in het 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld is 
- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 11 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 financiebedrijf gestuurd aan zijn 
werknemer - Bedrijf waarvan de ex
ploitatiezetel in het Franse taalgebied is 
gevestigd - In het Nederlandse taalge
bied tewerkgestelde werknemer - Taal 
waarin de brief moet worden gesteld. 

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. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 379. 

Strafzaken - Samenstelling van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
- Samenstelling volgens de taalrol van 
de magistraten die deze rechtbank vor
men - Vaststelling. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE ErsT
HOVEN, Cass., 27 maart 1985, A.R. 
nr. 4081, Bull. en Pas., 1985, nr. 456. 

TERUGVORDERING 

Terugvordering waarvan sprake in 
art. 20, 5", van de wet van 16 dec. 1851 
houdende herziening van de wet over de 
hypotheken - Laatste lid van dit artikel 
luidende : « In de wetten en gebruiken 
van de koophandel betreffende de terug
vordering wordt niets gewijzigd » -
Draagwijdte van deze wettelijke bepa
ling. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Roerende goederen verkocht zonder 
vaststelling van een termijn voor de be
taling - Rechtsvorderingen tot terugga
ve en tot ontbinding Wet van 
16 dec. 1851, art. 20, 5" - Begrippen. 

Concl. adv.-gen. DuMoN, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Terugvordering van koopwaren die 
aan de gefailleerde zijn verzonden en 
waarvan de « overgave >> niet is geschied 
in diens magazijnen of in die van de 
commissionair die gelast is ze voor reke
ning van de gefailleerde te verkopen -
Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851), art. 568 - Gefailleerde -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

TERUGVORDERING VAN H:ET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld - Geen eis tot terugvordering 
van het betaalde. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Vereisten - Onverschuldigd betaalde 
- Opeisbaarheid - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 29. 

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. 
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Conel. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

UITVOERENDE MACHT 
Bevoegdheden van de Koning Toe-

kenningsbevoegdheid. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Bestuur - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 

Conel. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Geen soevereiniteit. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Koning - Bevoegdheden van de Ko
ning - Grondwet, art. 78 - Bevoegdhe
den aan de Koning toegekend door bij
zondere wetten kraehtens de Grondwet 
zelf uitgevaardigd - Bijzondere wetten 
waardoor de uitoefening van de verorde
nende maeht van de Koning buiten de 
door art. 67 van de Grondwet gestelde 
grenzen worden uitgebreid. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Koning - Bevoegdheden van de Ko
ning- Grondwet, art. 67 - Verordenen
de bevoegdheid van de Koning voor de 
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. 

Conel. eerste adv.-gen. DuJVION, Cass., 
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Strafvordering tegen een minister -
Gw., art. 90 - Toepassingsgebied. 

Conel. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni 
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en 
Pas., 1985, .nr. 620. 

Cassatieberoep van de Belgisehe Staat 
- Burgerlijke zaken - Beraadslaging 
van de ministerraad of beslissing van de 
regering door geen grondwettelijke, wet
telijke of reglementaire bepaling voorge
schreven. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Regel dat de geldigheid van regerings
handelingen een voorafgaand overleg in 
de ministerraad zou vereisten - Geen 
staatsreehtelijk reehtsbeginsel. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Ministerraad en regering - Begrip. 
Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 

1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Cassatieberoep van de Belgisehe Staat 
tegen een arrest van de Raad van State 
dat het koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester vernietigt - Be
voegdheid van de minister van Binnen
landse Zaken. 

Conel. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Gebruik om over de zaken die een ze
ker belang vertonen in de ministerraad 
te beraadslagen en te besluiten - Ont
stentenis van een dergelijke beraadsla
ging - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

Boedelbesehrijving voor de vereffening 
en de verdeling van een nalatenschap -
Partij 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 
geschriften is. 

Concl. 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 geschriften -
Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181 

VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT 
VAN EEN VROEGER VEROORDEEL
DE 

Art. 518 Sv. - Vonnis waarbij uit
spraak wordt gedaan op een vordering 
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tot vaststelling van de identiteit - Ho
ger beroep - Hoger beroep niet ontvan
kelijk. 

Noot, E.L., Cass., 13 nov. 1985, A.R. 
nr. 4411, A.C., 1985-86, nr. 161. 

VENNOOTSCHAP 
Handelsvennootschap - In rechte ver

schijnen in persoon - Mogelijkheden. 
Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 

Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Europese Gemeenschappen - Ven
nootschap opgericht overeenkomstig de 
wetgeving van een Lid-Staat - Begrip. 

Noot, W.G., Cass., 19 jan. 1973, A.C., 
1973, 515. 

Vereniging in deelneming - Winsten 
van de vereniging - Aard van deze 
winst op fiscaal gebied. 

Noot, E.K., Cass., 3 juni 1976, A.C., 
1976, 1097. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe
ningstelling - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgelegd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Niet bevoorrechte schuld
eiser wiens schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Recht 
van deze schuldeiser zijn schuldvorde
ring gerechtelijk te doen vaststellen -
Verzet van de vennootschap tegen de da
den van tenuitvoerlegging - Verzet ge
grond indien de rechten van de andere 
schuldeisers door deze daden worden ge
schaad. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
792. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Schuldeisers wier schuld
vordering is ontstaan v66r de invereffe-

ningstelling - Gelijkheid bij de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
onverminderd de rechten van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Samenloop van schuld
eisers wier schuldvordering bestaat van 
v66r de invereffeningstelling - Rechten 
van deze schuldeisers onherroepelijk en 
onderling vastgesteld. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Handelsvennootschap Invereffe-
ningstelling - Niet bevoorrechte schuld
eisers wier schuldvordering is ontstaan 
v66r de invereffeningstelling - Schor
sing van de loop van de interesten in de 
verhoudingen tussen deze schuldeisers, 
wanneer het maatschappelijk vermogen 
geen betaling van deze interesten moge
lijk maakt. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
24 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 
797. 

Naamloze vennootschap - Statuten
Vertegenwoordiging van de vennoot
schap jegens derden en in rechte -
Vorm. 

Noot, A.C., Cass., 22 dec. 1977, A.C., 
1978, 501. 

Vennootschap opgericht in Belgie -
Aantal vennoten - Eenpersoonsvennoot
schap opgericht in Belgie - Artt. 1 van 
de 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. 
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Noot, AT., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

In het buitenland opgerichte vennoot
schap - Aantal vennoten - Eenper
soonsvennootschap opgericht in het bui
tenland overeenkomstig de aldaar gel
dende wetgeving en die aldaar haar zetel 
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen -
Artt. 1 van genoemde wetten en 1832 van 
het Burgerlijk Wetboek raken niet de 
Belgische internationale openbare orde 
- Belgische rechter die de vordering 
van zodanige eenpersoonsvennootschap 
niet ontvankelijk verklaart om de enkele 
reden dat de vennootschap een eenper
soonsvennootschap is - Schending van 
genoemd art. 196. 

Noot, AT., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 558. 

Naamloze vennootschap - Kapitaal·· 
verhoging waarvoor niet op geldige wijze 
is ingeschreven - Aansprakelijkheid 
van de bestuurders - Feiten in verband 
met de taak van de bestuurders - Met 
opzet verborgen gehouden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 9 dec. 1982, Bull. en 
Pas., 1983, nr. 222. 

Naamloze vennootschap -- Bestuurder 
- Arbeidsovereenkomst - Gezag. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 
mei 1984, AR. nrs. 4354 en 4355, 
A.C., 1983-84, nr. 548. 

Naamloze vennootschap - Afgevaar
digd bestuurder - Arbeidsovereenkomst 
- Gezag. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 28 
mei 1984, AR. nrs. 4354 en 4355, 
A.C., 1983-84, nr. 548. 

VERBERGING VAN MISDADIGERS 

Strafwetboek, art. 339 -- « Vervolgde 
persoon ,, - Begrip. 

Concl. 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

. boek, art. 1244 - Be grip. 
Noot, F.D., Cass., 13 sept. 1977, A.C., 

1978, 45. 

Verbintenis of verplichting ontstaan 
uit eenzijdige wilsverklaring - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. F. DuMON, 
Cass., 28 april 1978, A.C., 1978, 1016. 

Schuldenaars die handelaars zijn, door 
een en dezelfde verbintenis gebonden. 

Noot, Cass., 26 jan. 1979, A.C., 1978-79, 
587. 

Resultaat- of middelverbintenis - Wil 
van de partijen - Vaststelling door de 

. rechter op grand van feitelijke gegevens 
- Wettelijkheid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 mei 
1984, AR. nr. 4234, A.C., 1983-84, 
nr. 508. 

Geldigheid van een rechtshandeling -
Afwezigheid van enig gebrek in de toe
stemming en vereiste van een oorzaak 
- Uitzondering. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 13 juni 
1985, AR. nr. 7214, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 623. 

VERJARING 

Burgerlijke zaken - Bevrijdende ver
jaring - Begrip. 

Concl. 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. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78. 

Burgerlijke rechtsvordering -- Burger
lijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf - Wet van 17 april 1878, 
artt. 24, 26 en 27 - Rechtsvordering ver
jaard na verloop van vijf jaren te reke
nen van de dag waarop het bij de wet 
als misdrijf omschreven feit is gepleegd 
- Rechtsvordering die niet v66r de 
strafvordering kan verjaard zijn. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 old. 1971, Bull. 
en Pas., 1972, 200. 

Strafzaken - Gevolg van de vernieti
ging van de beslissing op de stral'vorde
ring, met verwijzing wegens de onmoge
lijkheid na te gaan of die rechtsvorde
ring al dan niet verjaard is, m.b.t. de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 
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Noot, E.K., Cass., 24 jan. 1978, A.C., 
1978, 620. 

Probatieopschorting - Herroeping van 
de probatieopschorting wegens niet-nale
ving van de opgelegde voorwaarden -
Verjaring van de vordering tot herroe
ping en tot uitspraak van de veroorde
ling wegens de feiten die aanleiding heb
ben gegeven tot de probatieopschorting 
- Verjaring die kan worden gestuit en 
geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - 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 eindbeslissing op de straf
vordering - Cassatieberoep - Schor
sing van de verjaring vanaf de uitspraak 
van de bestreden beslissing tot de uit
spraak van het cassatiearrest met ver
wijzing, die de strafvordering doet herle
ven. 

Noot, R.-A.D., Cass., 27 maart 1979, 
A.C., 1978-79, 883. 

Centrum voor maatschappelijk welzijn 
- Rechtsvordering tot terugbetaling van 
de kosten die een centrum voor maat
schappelijk welzijn heeft gemaakt ten 
gunste van degenen aan wie bijstand is 
verleend, ten laste van dezen of van 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. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 
6 dec. 1979, Bull. en Pas., 1980, 434. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Vordering tot vergoeding van 
schade - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Termijnen gesteld bij de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering - Toepassing van die 
termijnen ook al is de vordering gegrond 
op contractuele verbintenissen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering en bur
gerlijke rechtsvordering - Onopzettelijk 
doden - Onopzettelijk toebrengen van 

slagen of verwondingen - Aanvang van 
de verjaring. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het verzet 
naar gelang die al dan niet ontvankelijk 
(eventueel ongedaan) wordt verklaard -
Gevolgen inzonderheid m.b.t. de verja
ring van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 101. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring voortvloeiende uit een misdrijf -
Strafvordering verjaard voordat zij bij 
de strafrechter is aangebracht - Ken
nisneming van de burgerlijke rechtsvor
dering door de strafrechter niet meer 
mogelijk. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

Strafzaken - Strafvordering - Schor
sing van de verjaring - Cassatiegeding. 

Noot, R.D., Cass., 17 juni 1986, A.R. 
nr. 8629, A.C., 1985-86, nr. 648. 

VERLATING VAN FAMILIE 

Uit opeenvolgende handelingen be
staand misdrijf - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A.C., 1978, 446. 

Uit opeenvolgende handelingen be
staand misdrijf - Feiten die v66r de 
veroordeling zijn gepleegd en nadien 
voortgezet werden - Nieuwe vervolgin
gen op grond daarvan - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
13 dec. 1977, A.C., 1978, 446. 

Niet-betaling van de uitkering tot le
vensonderhoud gedurende meer dan 
twee maanden - Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 5 okt. 1983, A.R. 
nr. 2986, A.C., 1983-84, nr. 71. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING 

Uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straffen - Wet van 29 juni 1964, 
art. 8 - Rechtscolleges kunnen dit uit
stel gelasten bij de veroordeling tot een 
of meer straffen van niet meer dan drie 
jaar - Veroordeling tot een of meer 
straffen - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 19 maart 1974, A.C., 
1974, 794. 
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Probatieopschorting - Herroeping van 

de probatieopschorting wegens niet-nale
ving van de opgelegde voorwaarden -
Verj aring 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Strafzaken - Vernietiging beperkt tot 
het beschikkende gedeelte waarbij ver
beurdverklaring wordt bevolen - Ver
beurdverklaring die niet kan worden uit
gesproken door het verwijzingsgerecht 
omdat definitief is !Jeslist dat het onwet
tig vet beurdverklaflrde voorwerp niet de 
eigendom is van de veroordeelde - Ver
nietiging zonder verwijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 37. 

Strafzaken - Strafvordering verjaard 
voordat zij bij de strafrechter is inge
steld - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering - Vernietiging zonder 
verwijzing. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

Bevoegdheden van de verwijzingsrech
ter - Burgerlijke zaken - Gevolg be
perkt tot de draagwijdte van het aange
nomen middel. 

Concl. proc.-gen. R. CHARLES, Cass., 
21 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1226. 

Strafzaken - Strafvordering vervallen 
- Kosten ten laste van de Staat - Ver
wijzing beperkt tot de kosten - Vereis
ten. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29 
feb. 1984, A.R. nr. 3295, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 365. 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE 

Strafzaken - Gewettigde verdenking 
- Verzoekschrift tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 14 
jan. 1987, A.R. nr. 5375, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 281. 

Strafzaken - Gewettigde verdenking 
- Verzoekschrif tot onttrekking van de 
zaak aan het gerecht - Uitspraak van 
dat gerecht na indiening van het ver
zoekschrift - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 14 
jan. 1987, A.R. nr. 5375, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 281. 

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 motorrijtuigen - Fout ge
pleegd door de lasthebbers of aangestel
den van de werkgever - Verzekeraar 
tegen de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de werkgever is voor het geheel 
jegens de getroffenen aansprakelijk, 
zelfs indien dezen in dienst zijn van de 
werkgever. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 1975, 596. 

Arbeidsongeval - Ongeval op de wet 
naar of van 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. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1975, A.C., 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, A.C., 
1976, 401. 

Verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen - Verzeke
raar die is tussengekomen in het geding 
en die alleen hager beroep heeft inge
steld tegen de beslissing tot veroordeling 
van zijn verzekerde - Gevolgen van dit 
hager beroep zowel t.a.v. de burgerlijke 
partij als van de verzekerde. 
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Noot, E.K., Cass., 9 dec. 1977, A. C., 

1978, 431. 

W.A.M.-verzekering W.A.M.-wet, 
art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt 
door de bestuurder vanhet verzekerde 
voertuig - Bewering van de verzekeraar 
dat het voertuig gestolen was - Bewijs 
van de diefstal - Bewijslast. 

Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 241. 

W.A.M.-verzekering - Hoger beroep 
van de verzekeraar tegen de beslissing 
van de eerste rechter - Gevolgen van 
dat hager beroep t.a.v. de verzekerde. 

Concl. proc.-gen. KRINGs, Cass., 17 feb. 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 343. 

Landverzekering - Art. 19 Verzeke
ringswet niet toepasselijk op arbeidson
gevallen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 
sept. 1984, A.R. nr. 4379, 
A.C., 1984-85, nr. 64. 

VERZET 

Strafzaken - Termijn waarbinnen het 
verzet moet worden gedaan - Gevolg 
van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Strafzaken - Strafvordering - Beslis
sing die de beklaagde bij verstek veroor
deelt - Verzet - Eiser in verzet ver
schijnt niet tijdens de voor de behande
ling van het verzet gestelde terechtzit
ting - Verzet ongedaan verklaard zon
der dat het openbaar ministerie dit heeft 
gevorderd - W ettigheid. 

Noot 2, A.T., Cass., 15 okt. 1975, A.C., 
1975, 224. 

Strafzaken - Verstekarrest dat een 
gevangenisstraf uitspreekt - Verzet -
Arrest op tegenspraak dat de gevange
nisstraf vermindert, doch bovendien ont
zetting van de in art. 31 Sw. vermelde 
rechten uitspreekt - Wettigheid. 

Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

Gevolgen van het vonnis op verzet. 
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

8 nov. 1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Strafzaken - Hof van assisen - Bur
gerlijke rechtsvordering - Beslissing 
waarbij de veroordeelde bij verstek 
wordt veroordeeld - Beslissing voor ver
zet vatbaar, ook al is zij op tegenspraak 
gewezen. 

Noot, A.B., Cass., 11 dec. 1979, A.C., 
1979-80, nr. 236. 

Strafzaken - Verzet na verzet is 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 cedel tot verkorting 
van de termijn in dringende gevallen 
niet mogelijk. 

Noot, J.V., Cass., 29 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 129. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het ver
zet, naar gelang dit al dan niet ontvanke
lijk (eventueel ongedaan) wordt ver
klaard - Gevolgen inzonderheid m.b.t. 
de verjaring van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 101. 

Strafzaken - Verzet ongedaan ver
klaard - Eerstkomende dienende te
rechtzitting - Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 4 jan. 1984, A.R. 
nr. 3101, A.C., 1983-84, nr. 229. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 
Burgerlijke zaken - Verschijning van 

een handelsvennootschap in persoon -
Mogelijkheden. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972, 876. 

Burgerlijke zaken - Verschijning in 
rechte - Pleiten - Onderscheid. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 19 mei 1972, A.C., 1972; 876. 

Door een buitenlandse rechtbank re
gelmatig gewezen vonnis betreffende de 
staat van de personen - Vonnis dat in 
Belgie gezag van gewijsde heeft - Voor
waarden. 

Concl. 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 genomen -
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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 dez~ 
bepaling. 

Noot, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C., 
1978, 226. 

Conclusie - Begrip. 
Noot, A.T., ('!ass., 3 jan. 1978, A C, 

1978, 1117. 

Aard van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Zaak 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
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 - Beslissing van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij waarbij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef van een gei:n
terneerde wordt gewijzigd - Arrest van 
een hof van beroep waarbij, op grand 
van een omstandigheid van na de beslis
sing van de Hoge Commissie, wordt be
slist dat die gewijzigde beslissing volledi
ge uitwerking moet krijgen - Misken
ning van de kracht en het gezag van 
gewijsde - Machtsoverschrijding. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Burgerlijke zaken en strafzaken - Be
slissing of maatregel van inwendige aard 
- Begrip - Wanneer kan tegen een be
slissing of een maatregel van die aard 

een rechtsmiddel en meer bepaald hoger 
beroep worden ingesteld ? 

Noot, A.C., Cass., 24 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 126. 

Ondertekening van de beslissing door 
alle leden van het rechtscollege die de 
beslissing mede hebben gewezen -
Draagwijdte van die verplichting. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 feb. 
1986, A.R. nr. F 742 F, Bull. en Pas., 
1986, nr. 384. 

. In ho~e: b~roep gewezen beslissing 
d1e de metighe1d van de beroepen beslis
sing overneemt - Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 27 feb. 1987, A.R. 
nr. 5216, A.C., 1986-87, nr. 386. 

VOOGDIJ 

Eiser tot cassatie als vader en wette
lijk voogd van zijn minderjarige kinde
ren - Zaak in verband met de minne
lijke verdeling van onroerende goederen 
waarvan hij samen met zijn minderjari
ge kinderen de onverdeelde eigendom 
bezit - Machtiging van de familieraad 
vereist om een cassatieberoep in •·.e stel
len. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 jan. 
1982, Bull. en Pas., 1982, 595. 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

Bevel tot aanhouding - Beslissing tot 
internering door de raadkamer uitge
sproken wegens feiten waarvan het be
vel tot aanhouding melding maakt 
Onderzoeksgerecht heeft niet meer te 
beslissen over de handhaving van de 
hechtenis. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Verdachte voorlopig van zijn vrijheid 
beroofd en binnen vierentwintig uren 
voor de onderzoeksrechter geleid - Ver
hoor van de verdachte door de onder
zoeksrechter, aangevangen v66r het ver
strijken van de vierentwintig uren en 
zonder onderbreking voortgezet, doch 
beeindigd 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 1874, artt. 
4 en 5 - Vertegenwoordiging van de 
verdachte. 
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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 hechtenis houden van de ver
dachte. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 ju
ni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis -Wet van 20 april1874, art. 5 - Be
zwaren - Redengeving - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 jan. 1982, A.C., 1981-82, nr. 323. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Cassatieberoep van de verdachte 
- Latere invrijheidstelling tegen beta
ling van een borgsom - Ontvankelijk 
cassatieberoep. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312. 

Aanhoudingsbevel - Cassatieberoep 
- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 379. Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 ju

ni 1977, A.C., 1977, 1058. Invrijheidstelling tegen betaling van 
Bevel tot aanhouding - Uitreiking een borgsom - Voorziening doelloos ge

van het bevel - Toe te passen wettelijke worden. 
bepalingen. Noot, R.D., Cass., 6 sept. 1983, A.R. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., nr. 8235, A.C., 1983-84, nr. 8. 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. Veroordelingsbeslissing - Bevel tot 

Bevel tot aanhouding _ Bevestiging onmiddellijke aanhouding - Preventieve 
binnen vijf dagen Wet van maatregel die met de voorlopige hechte-

( b nis kan worden gelijkgesteld - Ver-
20 april 1874, artt. 2 gew. ij art. 2 wet zoekschrift tot voorlopige invrijheid
van 13 maart 1973) en 4 - Mededeling 
van het dossier aan de verdachte of zijn stelling - Ontvankelijkheid - Vereis-
raadsman - Mededeling bij de wet niet te~oot, R.D., Cass., 12 juni 1984, A.R. 
toegelaten. nr. 8834, A.C., 1983-84, nr. 586. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., . 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. Bevel tot aanhouding - Betekenmg -

I Begrip. 
Bevel tot aanhouding - Bevesti~ing Concl. adv.-gen., DECLERCQ, Cass., 20 

binnen vijf dagen - Verdachte wrens nov. 1984 A.R. nr. 9153 A.C., 
verblijf in Belgie is gevestigd - Reden- 1984-85, nr'. 181. ' 
geving - Begrip. 

Concl. 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 bepaling 
t.o.v. art. 7 Gw. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
5 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 340. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Recht van degene die gearresteerd 
is om binnen een redelijke termijn te 
worden berecht of hangende het proces 
in vrijheid te worden gesteld - Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 5.3 - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 15 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

Bevel tot aanhouding - Bevel ver
leend ingevolge een bevel met als 
opschrift « tot medebrenging » - Wettig
heid - Vereisten. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Wet voorlopige hechtenis - Bere
kening van de termijn van een maand. 

Noot, R.D., Cass., 22 okt. 1985, A.R. 
nr. 9250, A.C., 1985-86, nr. 113. 

Verzoekschrift tot invrijheidsstelling 
- Afwijzing - Redengeving. 

Noot, R.D., Cass., 23 okt. 1985, A.R. 
nr. 4646, A.C., 1985-86, nr. 123. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

Voorrecht van de verkoper van be
drijfsuitrustingsmaterieel - Samenloop 
van dit voorrecht en van het voorrecht 
van deschuldeiser 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
koop van het onroerend goed die v66r de 
inschrijving heeft plaatsgehad, doch niet 
is ovPrgeschreven. 
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Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

Hypotheekcontract - Uitvoering op 
andere dan gehypothekeerde goederen. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 mei 
1985, A.R. nr. 2 e.v., A.C., 1984-85, nr. 
529. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Burgerlijke zaken - Voorziening van 
een handelsvennootschap - Regelmatig
heid van de lastgeving van de advocaat 
bij het Hof van Cassatie, die de eisende 
vennootschap vertegenwoordigt - Be
wijs - Onderscheid. 

Concl. 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 
gei:nterneerd wegens feiten waarvan het 
bevel tot aanhouding melding maakt -
Hoger beroep van de verdachte - Ka
mer van inbeschuldigingstelling die, 
voordat zij zich over het hoger beroep 
uitspreekt, de eiser in hoger beroep in 
observatie stelt of die later beslist deze 
inobservatiestelling te verlengen - Voor
ziening tegen dit arrest v66r de eindbe
slissing - Niet ontvankelijkheid. 

Noot, R.C., Cass., 23 dec. 1974, A.C., 
1975, 482. 

Tuchtzaken - Wanneer heeft het cas
satieberoep opschortende kracht ? 

Noot, R.D., Cass., 12 juni 1975, A.C., 
1975, 1084. 

Termijn - Burgerlijke zaken - 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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. 

Personen tegen wie een cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Beslissing van 
de tuchtraad van de balies van het 
rechtsgebied van een hof van beroep -
Voorziening in cassatie van de betrokken 
advocaat - Voorziening gericht tegen de 
procureur-generaal bij het hof van 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 afzonderlijke beslissin
gen uitspraak heeft gedaan, enerzijds, 
over de schuld en de straf, anderzijds, 
over het verval van het recht tot sturen 
wegens lichamelijke ongeschiktheid -
Voorziening waarbij het onderzoek van 
de eerste beslissing niet voor het Hof 
wordt gebracht. 

Noot 2, R.-A.D., Cass., 24 jan. 1977, 
A.C., 1977, 578. 

Afstand - Burgerlijke zaken - Het 
Hof verleent daarvan akte. 

Noot, E.K., Cass., 14 dec. 1978, A.C., 
1978-79, 443. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Burgerlijke zaken - Cas
satieberoep ingediend namens een bui
tenlandse feitelijke vereniging - Ont
vankelijkheid - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521. 

Beslissingen waartegen cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Onwettige verlenging door de gei:nter
neerde van het aan hem toegekende ver
lof - Commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij wordt gelast dat 
die ge"interneerde in een bepaalde inrich
ting zal worden opgenomen - Niet ont
vankelijke voorziening. 

Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C., 
1978-79, 966. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien Burgerlijke zaken -
Openbaar ministerie - Ambtshalve op
treden van het openbaar ministerie bij 
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wege van rechtsvordering - Ger.W., 
art. 138, tweede lid - Ontvankelijk cas
satieberoep - Openbare orde in gevaar 
gebracht door een toestand die moet 
worden verholpen. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
14 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 696 

Strafzaken - Jeugdbescherming -
Beslissing waarbij de voorlopige plaat
sing van de minderjarige in een huis van 
arrest wordt gelast - Latere beslissing 
waarbij een andere plaatsing wordt 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen tegen wie cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Arrest van het 
Rekenhof - Arrest waarin de eindreke
ning van een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas wordt afgesloten - Cassa
tieberoep van de rekenplichtige - Ver
weerder - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Strafzaken - Arrest van 
buitenvervolgingstelling - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 10 dec. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 219. 

Burgerlijke zaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Beslissing vernietigd ten gevolge van 
een cassatiearrest - Ontvankelijkheid 
- Onderscheid - Beslissing van v66r of 
na het cassatiearrest. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 464. 

Vorm - Tuchtzaken - Onderzoeks
raad voor de Zeevaart - Cassatieberoep 
van de partij tegen wie een tuchtsanctie 
is uitgesproken - Memorie ingediend 
door de Rijkscommissaris bij de Onder
zoeksraad voor de Zeevaart - Cassatie
beroep ontvankelijk. 

Noot, B.J.B., Cass., 24 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 196. 

Termijn - Strafzaken - Beschikking 
van verwijzing, met invrijheidstelling -
Verzet van de procureur des Konings -
Handhaving van de hechtenis door de 
kamer van inbeschuldigingstelling- Cas
satieberoep van de beklaagde onmiddel
lijk ontvankelijk. 

Noot, R.D., Cass., 15 dec. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 258. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Eiser tot cassatie, als va
der en wettige voogd van zijn minderja
rige kinderen - Zaak in verband met de 
minnelijke verdeling van onroerende 
goederen waarvan de eiser samen met 
zijn minderjarige kinderen de onverdeel
de eigendom bezit - Machtiging van de 
familieraad vereist om cassatieberoep in 
te stellen. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 14 jan. 
1982, Bull. en Pas., 1982, 595. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer dat er geen grand is om 
het bevel tot aanhouding te bevestigen 
- Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot bevestiging van de be
schikking - Cassatieberoep tegen dat 
arrest - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
20 jan. 1982, Bull. en Pas., 1982, 620. 

Termijn - Strafzaken - Beschikking 
van de raadkamer waarbij de verdachte 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen - Verzet van de verdachte -
Verdachte werpt voor de kamer van in
beschuldigingstelling de onbevoegdheid. 
van de raadkamer ratione loci op - Ar
rest dat het verzet ontvankelijk ver
klaart doch ongegrond - Arrest dat uit
spraak doet over de bevoegdheid van de 
raadkamer - Voorziening van de ver
dachte v66r de eindbeslissing ontvanke
lijk. 

Noot, A.T., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82, 
nr. 333. 

Termijn - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij een vor
dering tot internering aanhangig is -
Beslissing van de kamer vah inbeschul
digingstelling dat de verdachte het feit 
heeft gepleegd, dat dit feit als een moord 
moet worden omschreven en dat de ver
dachte zich op het ogenblik van het feit 
bevond in een staat als bepaald in art. 1 
Wet Bescherming Maatschappij - Des
kundigenonderzoek bevolen om na te 
gaan in welke staat de verdachte zich nu 
bevindt - Cassatieberoep v66r de eind-
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beslissing - Niet ontv£mkelijk cassatie
beroep. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 502. 

Termijn - Strafzaken - Nieuwe wet 
tot verlenging van de voorzieningster
mijn. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 494. 

Voorlopige hechtenis - Bevestiging 
van het bevel tot aanhouding - Cassa
tieberoep van de verdaehte - Latere in
vrijheidstelling 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.l. dat de verdaehte 
de feiten heeft gepleegd en zich 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 instelling 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 tijd 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 cassatiebe
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 
grond bestaat tot handhaving van de 
voorlopige heehtenis van verdaehte -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 juni 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 586. 

Strafzaken - Invrijheidstelling tegen 
betaling van een borgsom- Voorziening 
doelloos geworden. 

Noot, R.D., Cass., 6 sept. 1983, A.R. 
nr. 8235, A.C., 1983-84, nr. 8. 

Beslissingen waartegen cassatieberoep 
openstaat - Strafzaken - Bescherming 
van de maatsehappij - Beslissing van 
de eommissie tot bescherming van de 
maatsehappij waarbij het verzoek van de 
gei:nterneerde tot plaatsing in een prive
inriehting wordt verworpen - Niet ont
vankelijke voorziening. 

Noot, B.J.B., Cass., 13 sept. 1983, A.R. 
nr. 8241, A.C., 1983-84, nr. 23. 

Vorm - Strafzaken - Arrest van bui
tenvervolgingstelling - Cassatieberoep 
van de burgerlijke partij - Ontvanke
lijkheidsvereisten. 

Noot, B.J.B., . Cass., 11 jan. 1984, A.R. 
nr. 3220, A.C., 1983-84, nr. 241. 

Burgerlijke zaken - Personen be
voegd om eassatieberoep in te stellen -
Ondernemingsraad en veiligheidseomite 
- Verkiezing - Cassatieberoep van de 
werkgever. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
maart 1984, A.R. nr. 4271, A.C., 
1983-84, nr. 397. 

Vorm - Strafzaken - Verzoeksehrift 
te laat ingediend volgens art. 422 Sv. -
Ontvankelijk als memorie, ingevolge art. 
402bis Sv. 

Noot, R.D., Cass., 27 maart 1984, A.R. 
nr. 8410, A.C., 1983-84, nr. 432. 

Termijn - Strafzaken - Burgerlijke 
reehtsvordering - Al dan niet definitief 
karakter, in de zin van art. 416 Sv., van 
de beslissingen van de strafgerechten 
die, uitspraak doende op de burgerlijke 
rechtsvordering, een vergoeding toeken
nen. 
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Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 4 april 
1984, A.R. nr. 3379, A.C., 1983-84, nr. 
448. 

Vorm - Strafzaken - Jeugdbescher
ming - Beslissing waarbij een maatre
gel ten aanzien van een minderjarige is 
bevolen - Cassatieberoep van een van 
de ouders van de minderjarige - Nood
zakelijkheid van de betekening van het 
cassatieberoep. 

Noot, R.D., Cass., 4 sept. 1984, A.R. 
nr. 8934, A.C., 1984-85, nr. 7. 

Burgerlijke zaken - Beslissing vat
baar voor cassatieberoep - Bestreden 
beslissing gewezen in tweede aanleg 
maar nog vatbaar voor hoger beroep -
Voorziening niet ontvankelijk. 

Noot, A.B., Cass., 25 april 1985, A.R. 
nr. 6859, A.C., 1984-85, nr. 508. 

Strafzaken - Bevel tot onmiddellijke 
aanhouding - Verwerping van het cas
satieberoep - Redenen - Gebrek aan 
belang of gebrek aan bestaansreden. 

Noot, E.L., Cass., 15 mei 1985, A.R. 
nr. 4284, A.C., 1984-85, nr. 556. 

Vorm - Strafzaken - Indiening van 
een memorie - Termijn - Berekening. 

Noot, R.D., Cass., 22 okt. 1985, A.R. 
nr. 9250, A.C., 1985-86, nr. 113. 

Burgerlijke zaken - Vorm - Termijn 
- Memorie van antwoord. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt. 
1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86, 
nr. 125. 

Vorm - Strafzaken - Herstel in eer 
en rechten - Verwerping van de aan
vraag - Voorziening van de verzoeker 
- Geen betekening - Ontvankelijke 
voorziening. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29 
jan. 1986, A.R. nr. 4561, Bull. en Pas., 
1986, nr. 337. 

Afstand - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Vage of voorwaarde
lijke afstand. 

Noot, R.D., Cass., 2 sept. 1986, A.R. 
nr. 338, A.C., 1986-87, nr. 4. 

Vorm - Burgerlijke zaken - On
splitsbaar geschil - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, , A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Burgerlijke zaken - Vormen - Cas
satieberoep van de Belgische Staat -
Beraadslaging van de ministerraad of 
beslissing van de regering door geen 

grondwettelijke, wettelijke of reglemen
taire bepaling voorgeschreven. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Burgerlijke zaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Cassatieberoep van de Belgi
sche Staat tegen een arrest van de Raad 
van State dat het koninklijk besluit tot 
benoeming van een burgemeester vernie
tigt - Bevoegdheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Burgerlijke zaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Arresten 
van de afdeling administratie van de 
Raad van State. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Personen tegen wie de voorziening 
kan of moet worden ingesteld - Tucht
zaken - Beslissing van de eerste voor
zitter van het hof van beroep, waarbij 
aan een magistraat een tuchtstraf wordt 
opgelegd - Persoon tegen wie de voor
ziening moet worden gericht. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

VORDERING IN RECHTE 

Burgerlijke zaken - Voorwerp - Be
grip. 

I 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Eis in rechte - Burgerlijke zaken -
Oorzaak - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Voorwerp van de vordering over niet 
gevorderde zaken - Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Proceshandeling - Exceptie van nie-
tigheid van een proceshandeling - Toe
passingsgebied van de artt. 860 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Ger.W., art. 702, a· - Korte samenvat
ting van de middelen - Begrip. 



-296-
Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 nov. 

1978, A.C., 1978-79, 341. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

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 draagwijdte 
van die bepaling na te gaan - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

Rechtsvordering - Belang - Begrip. 
Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass., 

19 nov. 1982, A.C., 1982-83, nr. 172. 

Openbare dienst - Geschil betreffen
de het recht op uitkering - Uitspraak · 
op niet aangevoerde, aan de vreemde 
wet ontleende gronden. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1984, A.R. nr. 4365, A.C., 1983-84, 
nr. 596. 

Kort geding - Belang - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt. 

1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86, 
nr. 125. 

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. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1305. 

Wet van 15 dec. 1980, art. 67 - Ver
zoek tot herziening - Vrijheidsberoving 
- Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 6 
maart 1985, A.R. nr. 4157, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 411. 

VREEMDE WET 
Rechter bij wie een vordering aanhan

gig is die gegrond is op een bepaling van 
vreemd recht - De rechter is verplicht 
de betekenis en de draagwijdte van die 
bepaling na te gaan - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

VRIJHEID VAN MENING 

Grondwet, art. 14 - Verbod voor de !e
den van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op de radio of televisie 

te Iaten interviewen zonder voorafgaan
de toestemming van hun korpschefs of 
hiikarchische meerderen - Geen schen
ding van art. 14 Gw. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

VRIJHEID VAN VERENIGING 

Grondwet, art. 20 - Grenzen van de 
vrijheid van vereniging. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Toekenning door de werkgever van 
voordelen aan werknemers die bij vakor
ganisaties zijn aangesloten - Geen aan
tasting van de vrijheid van vereniging en 
geen buitencontractuele fout- Vereiste. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 27 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 964. 

Grondwet, art. 20 - Uitoefening van 
die vrijheid door de bekleders van een 
openbaar ambt - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

WAPENS 
Private milities - Art. 1 wet van 

29 juli 1934 - Organisatie van private 
personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 24 nov. 
1982, Bull. 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. 

WATERS 

' Wet van 10 jan. 1977 houdende rege
ling van de schadeloosstelling voor scha
de veroorzaakt door het winnen en het 
pompen van grondwater, art. 1 - Draag
wijdte. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 8 dec. 
1983, A.R. nr. 6904, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 196. 

WEGEN 

Wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening, art. 13, derde lid - Wij
zigingen die noodzakelijk zijn in het be-
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lang van de wegen - Betekenis van het 
woord « wegen "· 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
20 april1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

WEGVERKEER 

Rijbewijs "!n leervergunning - Inter
nationaal verdrag nopens het wegver
keer, ondertekend te Geneve op 19 sept. 
1949 en goedgekeurd bij handeling van 
de Wetgevende Macht van 1 april 1954-
Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Over
eenkomst tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en lerland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen toe
passing op een Brits onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Per
soon die in het vreemdelingenregister in 
een Belgische gemeente is ingeschreven 
en houder is van een bewijs van deze 
inschrijving - Besturen van een motor
voertuig op een openbare plaats - Ver
plichting om houder te zijn van een door 
de Belgische overheid afgegeven rijbe
wijs of leervergunning. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Overtredingen van de wetten en veror
deningen betreffende het wegverkeer, 
begaan door minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan achttien 
jaar - Ontvankelijkheid van de recht
streekse dagvaarding door de benadeelde 
partij - Onderscheid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 30 nov. 
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 177. 

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 
een onderneming waar de wekelijkse ar
beid over vijf dagen verdeeld is - Het 

aantal halve dagen moet met 20 pet. wor
den verhoogd. 

Concl. adv.-gen. DUCHATELET, Cass., 
30 okt. 1978, Bull. en Pas., 1979, 254. 

Misdrijf omschreven in art. 261 K.B. 
20 dec. 1963 - Samenloop van dat mis
drijf met misdaden « valsheid en gebruik 
van valse stukken >>. 

Concl. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 sept. 1982, A.C., 1982-83, nr. 68. 

Gerechtigden op werkloosheidsuitke
ring - Jonge werknemers - Buiten
landse werknemers - Marokkanen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
dec. 1985, A.R. nr. 4863, A.C., 1985-86, 
nr. 261. 

Gerechtigde op werkloosheidsuitkering 
- Verlenging van de referentieperiode 
- Werkneemster-moeder. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
okt. 1986, A.R. nr. 5270, A.C., 1986-87, 
nr. 81. 

Bedrag van de werkloosheidsuitkering 
- Gemiddeld dagloon - E.E.G.-onder
daan buiten Belgie tewerkgesteld - Ar
tikel 83quater, § 5, M.B. 4 juni 1964 -
Toepassing op onderdaan die onder de 
Europese Interim-Overeenkomst betref
fende sociale zekerheid valt. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 5 jan. 
1987, A.R. nr. 5416, A.C., 1986-87, nr. 
263. 

WETGEVENDE MACHT 

Bevoegdheidsconflict - Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet - Strij
digheid vastgesteld door het Hof - Ver
zending naar de Wetgevende Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 

Interpretatieve wet - Geen terugwer
king, maar een wet die een geheel vormt 
met de gei:nterpreteerde wet. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Procedurewet - Onmiddellijk van toe
passing. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Terugwerking - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 
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Bevoegdheidswet - Wet onmiddellijk 

van toepassing. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Reglementerende of verordenende 
maeht van de Koning - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Dwingende wet Sehending 
Sanctie op deze sehending. 

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. 

Proeedurewet - 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 -
Sehending - Sanctie op deze sehending. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet tot vaststelling van een exeeptie 
van nietigheid van een proeesstuk -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de gelding van het Ge
reehtelijk 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 - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt. 
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 besluit van 5 okt. 1955 tot 
regeling van de overeenkomsten betref
fende aannemingen van werken, leverin
gen en transporten voor rekening van de 
Staat - Bepalingen van de bijlage bij 
dit koninklijk besluit - Die bepalingen 
zijn wet in de zin van art. 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, F.D., Cass., 11 jan. 1974, A.C., 
1974, 525. 

Wetten inzake bijzondere bevoegdhe-. 
den - Besluiten door de Koning gene
men kraehtens een wet inzake bijzonde
re bevoegdheden - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Wetten inzake buitengewone bevoegd
heden - Besluiten door de Koning gene
men krachtens een wet inzake buitenge
wone bevoegdheden - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Wet van openbare orde - Begrip. 
Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Wet - Afkondiging - Begrip en ge
volgen. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Beslissing van de Wetgevende Macht 
houdende bekrachtiging van een over
eenkomst tussen de Staat en een parti
culier - Geen wet in de zin o.a. van de 
artt. 608 en 1080 van het Gereehtelijk 
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 
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer 
zij geregeld worden door niet uitdrukke
lijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek -
« Wetsbepalingen » en« rechtsbeginselen 
>> - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C., 
1976, 57. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economisehe Gemeenschap - Mede
dinging - Art. 85, §§ 1 en 2, van dit ver
drag - De bepalingen van gemeen
schapsrecht vinden geen toepassing op 
de wetten, in de zin van de artt. 608 en 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek -
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Deze bepalingen kunnen eventueel van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
besluiten tot vereniging tussen onderne
mingen, goedgekeurd door wetten die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 7 
jan. 1977, A.C., 1976, 493. 

Verordeningsbeslissingen van overhe
den of diensten bestaande binnen het 
raam van de decentralisatie der besturen 
- Wetten in de zin van art. 608 van het 
Gerechtelijk W etboek. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bevoegdheid van een bestuursoverheid 
haar eigen beslissingen te interpreteren 
- Grenzen van deze bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Circulaire van de bestuursoverheid -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
29 nov. 1977, A.C., 1978, 360. 

Bevoegdheidsconflict - Strijdigheid 
tussen een wet en een decreet - Strij
digheid vastgesteld door het Hof - Ver
zending naar de Wetgevende Kamers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 11 ju
ni 1979, A.C., 1978-79, 1192. 

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. 

Interpretatie - Advies van de Franse 
Raad van State waarin bij het begin van 
de XIXe eeuw een wet is gei:nterpreteerd 
- Voor Belgie geen interpretatie van 
overheidswege of authentieke interpreta
tie. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

Intrekking van administratieve hande
lingen - Voorwaarden. 

Noot, J.V., Cass., 10 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 27. 

Werking in de tijd - Wet tot verlen
ging van de voorzieningstermijnen. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C., 
1981-82, nr. 494. 

Strijdigheid tussen een wet en een de
creet - Prejudiciele vraag - Arbitrage
hof. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84, 
nr. 523. 

Wetten van politie en veiligheid - Ar
beidsovereenkomst - Bedienden - Art. 
15 Arbeidsovereenkomstenwet Be
dienden - Dwingende bepaling - Wet 
van politie en veiligheid. 

Concl. eerste adv.-gen. L.F. DucHATE
LET, Cass., 3 juni 1985, A.R. nr. 7122, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 595. 

Werking in de tijd - Strafzaken -
Bevoegdheid - Wijziging van de be
voegdheidsregels - Onmiddellijke toe
passing van de nieuwe wet - Uitzonde
ring - Geval waarin al een beslissing 
over de zaak zelf is gewezen - Beslis
sing over de zaak zelf - Begrip. 

Noot, E.L., Cass., 16 okt. 1985, A.R. 
nr. 4380, A.C., 1985-86, nr. 100. 

Aangelegenheden uitsluitend bij de 
wet geregeld - Begrip - Gevolgen t.a.v. 
de verdeling van de bevoegdheden tus
sen de Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 20 feb. 
1986, A.R. nr. 7230, Bull. en Pas., 
1986, nr. 402. 

Werking in de tijd. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 19 feb. 

1987, A.R. nr. 7514, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 361. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, artt. 8, 9, 10 en 11 - Protocol 
nr. 1 bij dat verdrag, art. 1 - Protocol 
nr. 4 bij dat verdrag, art. 2 - Woord 
« wet » - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

WISSELBRIEF 

Aval - Toevoeging van de vermelding 
van degene voor wie het aval is gegeven 
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- Valsheid in geschriften - Voorwaar
den. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 

WOONPLAATS 
Gekozen woonplaats - Begrip. 
Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 

1972, 361. 

WRAKING 
Beslissing van de gewraakte rechter 

over de ontvankelijkheid van de verde
ring tot wraking - Wettigheid. 

Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C., 
1976, 1093. 

Redenen - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 

jan. 1986, A.R. nr. 4965, A.C., 1985-86, 
nr. 308. 

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 Invaliditeitsverzekering -
Recht van het Rijksinstituut om hager 
beroep in te stellen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Niet tijdige aangifte van de arbeidsonge
schiktheid - Verval van het recht op 
uitkering voor de periode die de aangifte 
voorafgaat - Ontheffing van het verval 
in behartigenswaardige gevallen - Wei
gering door de verzekeringsinstelling 
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 

Verzekeringsinstelling - Adviserend 
geneesheer - Ontslag op staande voet 
- Opzeggingsvergoeding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
7 sept. 1981, A.C., 1981-82, nr. 11. 



PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere civile, depuis l'installation de la Cour. 

15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere de droit public et de droit administratif 

16 oktober 1871 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi. 

15 oktober 1872 Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois. 

15 oktober 1873 Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

15 oktober 1874 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

15 oktober 1875 Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs. 

16 oktober 1876 Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale. 

15 oktober 1878 Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 

15 oktober 1879 Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression. 

15 oktober 1880 Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique. 

15 oktober 1881 
interieure. 

16 oktober 1882 

15 oktober 1883 

15 oktober 1884 

15 oktober 1885 

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. FAIDER, La topique constitutionnelle. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution. 

15 oktober 1886 Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les retours 
de jurisprudence. 

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Revue des 
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze. der
nieres annees. 

1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les anciens 
biens ecclesiatiques mis a la disposition de ]a nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M ]e procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit 
d'amortisation. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, · Separation 
des pouvoirs spirituel et temporel. 

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. ME:LOT, Les lenteurs de ]'admi
nistration de la justice civile. 
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2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Le procureur 
general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete in
dividuelle et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'occupa
tion comme mode d'acquisition de la propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'{!tre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. ME:LOT, Le juge unique et le recrute
ment de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De l'interven
tion du ministere public dans le jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 Adv.-gen. VAN SCHOOR, La presse sous le consulat et 
sous ]'empire. 

1 oktober 1901 Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ]'administra-
tion de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De l'institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 340 
du Code civil. 

1 oktober 1904 Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache f't Je Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et l'in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 
de la loi. 

1 oktober 1909 
tion. 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a Ja Cour de cassa-

1 oktober 1910 Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes-
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur Ja reorga
nisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 
1913). 

25 november 1918 - Proc.-gen 
rentree. 

TERLINDEN, Seance solennelle de 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 
I' armistice. 
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1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres r{mnies 
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentree a Ja 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 Ja Cour de cassa
tion. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 
la liberte. 

15 september 1930 
la liberte. 

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Sur le chemin de 

Eerste adv.-gen. B. JoTTRA:\fD, L'etablissement de 

15 september 1931 Eerste adv.-gen. B. JoTIRAND, De certaines dispo-
sitions garantissant Ja liberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JoTIRAND, Le juges d'un 
peuple libre. 

15 september 1933 Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-
ments et arr{!ts. 

15 september 1934 
ments et arrets. 

Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-

16 september 1935 Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Une 
.furidiction 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, He
flexions sur ]'instance et Ja procedure de cassation en matiere repres
sive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtre
dingen in zake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et Je Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours prononce a 
]'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juri
dische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbre· 
king. 

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 Gaur 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 Gaur de cassation -
Reformes mineures de la procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
l'article 95 de la Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect 
du droit de defense. 

16 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'impots sur les 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, 
RechtsbewFstzijn en volkenrechtr>lijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Gaur de 
cassation et la loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict 
tussen het verdrag en de interne wet. 

1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre 
de 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 le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltallige 
zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Retlexions 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, 
Propos sur le texte de la loi et les 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, 
Retlexions sur la revision de la 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 l'intervention de la Cour 
de cassation dans Je 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 
hervormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DuMON, De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten. 

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 Rechterl1jke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982 
terie. 

Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar minis-

1 september 1983 Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter 
bij de leiding van het rechtsgeding. 

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de 
toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis. 

2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de 
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht en 
de faillissementsprocedure. 





NAMEN DER PARTIJEN 

A 

Abbeloos, 460 
J\bras, 383, 741, 743, 1470 
Absil, 1394 
Adam, 272, 293 
« Mfichage Hermia » N.V., 1287 
« A.G. van 1930 » N.V., 67, 117, 212, 301, 

418, 456, 654, 1183, 1360, 1448 
« Aide aux Insuffisants mentaux » V.Z.W., 

833 
Albert, 855 
« Alcan Aluminium Raeren » N.V., 604 
AleksandroVf, 1486 
« Algemene Bank Nederland » N.V., 1357 
Algemene Centrale der Liberale Vak-

bonden van Belgie, 505 
Algemene Ondernemingen en Studiebu

reel B.S.L. N.V. (De Coster, Nollet en 
Thierry - vereffenaars in het gerechte
lijk akkoord met boedelafstand van 
de), 172 

Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen 
v.z.w., 335 

Algemene Verzekeringen N.V., 301, 456 
« Algemene Verzekeringen van 1830 » 

N.V., 418 
Almare P.V.B.A., 1151 
Almalfi P.V.B.A. (Ronse - curator in het 

faillissement), 394 
Amand, 1023 
Ambachtskrediet van het Maasland C.V., 

1171 
A.M. International N.V., 505 
Ancia, 193 
Andre, 598 
Andries, 593, 625 
Annuzet, 986 
Anthin N.V., 768, 769 
Anthin P.V.B.A., 768, 769 
Antoine, 442 
AntVferpen (Provincie), 924 
AntVferpen (Stad), 502, 656, 855, 1305, 1306 
AntVferpse Hypotheekkas J\n-Hyp N.V., 

394, 1329 
Appelmann, 156 
Aratbi El Hossain, 803 

Argento, 105 
Arys, 1021 
« J\ssociation Vin~:;otte » V.Z.W., 948 
Assubel-Leven N.V., 817 
« Assubel » N.V., 1356 
« Assurances generales de France » N.V., 

391, 1473 
« Assurantie van de Belgische Boeren-

bond >> N.V., 151, 1005 
Astrobel N.V., 1360 
Auam Hamadi, 1474 
« Au Moulin » V.Z.W., 383, 741 
«Au Moulin • V.Z.W. in vereffening, 1470 
Autonoom N.V., 871 
Autostrade Motors N.V., 1306 
Aziar, 266 

Baeten, 465 
Baeyen, 136 
Balle, 953 
Balliere, 1114 
Ballot, 986 

B 

Bank Brussel Lambert N.V., 398, 652 
« Bank of India » venn. naar Indisch recht, 

1127 
Barbe, 971 
Barzeele, 285 
Bastiaensen, 884 
Bastiaens L., 551 
Bastiaens P., 551 
B.A.T. Benelux, Etablissements Odon 

Warland N.V., 697 
B.A.T. Benelux- Odon Warland N.V., 441 
Batseleer, 894 
Bauweraerts, 922 
« Bazel >> N.V., 580 
Beckers-Bosmans, 1227 
Beerens, 824 
Beldjoudi alias Beljoudi, 1311 
« Belghydro » P.V.B.A., 1346 
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Belgian Construction Company N.V. (De 

Brouwer - curator in het faillissement), 
1248 

Belgie Industrie, 91, 212, 1183 
« Belgische Bijstand » N.V., 416 
Belgische Lloyd, 441 
Belgische Naamloze Vennootschap tot 

Exploitatie van het Luchtverkeer « 
Sabena », 1254 

Belgische Staat : 
Mininister van Binnenlandse Zaken, 
1043 
Minister van Economische Zaken, 1132 
Minister van Financien, 24, 34, 166, 
289,657,750,795,815,816,848,859,863, 
865, 896, 1091, 1123, 1130, 1146, 1147, 
1227, 1229, 1234, 1300, 1303, 1329, 1383, 
1391, 1412, 1452, 1484 
Minister van Landsverdediging, 1175 
Minister van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Cultuur, 354 
Minister van Openbare Werken, 80, 
224,347,649,855,1287,1348,1454,1465, 
1482 
Minister van Sociale Voorzorg, 1101 
Staatssecretaris voor Pensioenen, 1383 

Benacetta, 34 7 
Ben Hammou, 1356 
Berger, 383, 741, 1470 
Berghman, 495 
Beroepsvereniging van handelaars in 

handgeknoopte oosterse tapijten 
v.z.w., 217 

Bertels, 1307 
Bertem (Gemeente), 1431 
Berto, 1493 
Beton-Wegenbouw N.V., 244 
Beun, 729 
« Bevermotor » P.V.B.A. (Van Hulse en 

Soetens - curatoren in het faillisse
ment), 548 

Beyens, 171 
« B & G Hekwerk » N.V., 1010 
Biesmans e.a., 5 
Bijloos, 335 
Bijttebier e.a., 924 
Bil, 1114 
Billen e.a., 448 
Billen J., 448 
Billen S., 448 
Bilzen (Gemeente), 757 
Bisdom Brugge V.Z.W., 896 
« Black Star Line Ltd. » venn. naar 

Ghanees recht, 352 
Blattgerste, 561 
Blijkers, 988 
Blistin, 117 
Block, 463 
Bloemen, 1012 
Blum, 364 
Boddaert, 261 
Boeckx, 231 

Bogaert, 1436 
Bol, 1102 
Bombaerts, 598 
Bondsrepubliek Duitsland (Duitse Staat), 

258,270 
Bonnez, 472, 1362 
Bonroy, 313 
Boon, 1378 
Borgniez, 413 
Borremans, 289 
Botje, 1403 
Bouhoute, 803 
Bourseau, 1343 
Bouveroux e.a., 1142 
Bove, 113 
Bragard N.V., 272 
Brasseur, 757 
Braun deter Meeren, 1454 
Brazzo, 286 
Brepoels e.a., 916 
Breugelmans, 604 
Breysens, 109 
Brijs, 1480 
Brinkmann, 1360 
Briquet, 535 
Broers e.a., 1043 
Brouwerij Haelterman N.V., 132 
Brouwerij Martens N.V., 903 
Brouwerij R. Van Roy en Cie, 357 
Brusselse Agglomeratie, 786 
Brusselse Intercommunale Watermaat-

schappij, 1287 
Bruyr, 164 
Buchet, 944 
Bulen, 172 
Bulteau, 29 
Busin, 1495 
Buysse, 928 

Caceres, 640 
Callens, 625 
Canne, 660 
Canon, 1448 
earlier, 184 
Carmen, 748 
Carnewal, 1011 
Carron F., 270 
Casa, 416 
Casteels, 321 
Castelain, 411 
Castelein, 1367 
Castermans A., 551 
Castermans C., 551 
Castien, 1090 
Castle, 539 

c 
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Castrique, 158 
Catteeuw, 837 
Cavalier, 615 
Cavenaile - curator in het faillissement 

« Rox » N.V., 1391 
Cavenaile q.q., 951 
Celis, 5 
« Cercle hipplque de l'Etrier » V.Z.W., 789 
Cerexhe, 891 
Ceurstemont, 1425 
Ceusters, 43 
« C.F.I. Group» N.V.,.1394 
Charles, 158, 534 
Charlier, 1326 
Chavatte, 133 
Chene, 1323 
Chiarizia, 1165 
Chouiter, 165 
Cianchetti, 530 
Cicil N.V. (Engelen en Nauds - curatoren 

in het faillissement), 394 
Cinecentrum N.V., 1021 
Cinematechnics P.V.B.A., 1318 
Claes, 387, 624, 798, 920 
Claeys, 624, 990 
<< C.L.N. Bank (Belgium) » N.V., 1357 
C Market N.V., 433 
Cockerill-Sambre N.V., 1132 
Cockuyt, 1264 
Cocu, 637 
Coemans H., 630 
Coemans P., 630 
Coenen,542 
Coesens 1., 1371 
Coesens Y., 1371 
« Cofabel » N.V., 151 
Cofral N.V. (De Ridder - curator in het 

faillissement), 1360 
Cognioul, 908 
Coibion, 282 
Collard, 1147 
« College archiepiscopal Cardinal Mer-

cier » V.Z.W., 568 
Collier, 315 
Collignon, 456 
Collin, 630 
Colman L., 498 
Colman M., 498 
Comelco N.V., 241 
Cometal P.V.B.A., 503 
Comouth, 85 
<< Compagnie fran!;aise d'Assurances et de 

Reassurances et Incendie, Accidents et 
Risques divers ''• in 't kort « Gan 
Incendie Accident » venn. naar Frans 
recht, 149 

• Compagnie fran!;aise de Navigation rhe
nane » N.V. naar Frans recht, 209 

<< Compagnie internationale des Pieux 
Armes Frankignoul » (Pieux Franki) 
N.V., 649 

Compensatiekas V.E.V. V.Z.W., 333 

• Comptoir de Depots et de Credit profes-
sionnel » C.V., 619 

Coninckx J., 551 
Coninckx M., 551 
Constant, 16, 109 
Constructam N.V., 1412 
Containercare N.V., 279 
Cooperative pharmaceutique fran!;aise 

N.V., 272 
Cooreman, 166 
Coppe C., 414 
Coppee,439 
Coppe 1., 414 
Coppe J.-L., 414 
Coppens, 9 
« Corporation Bank » venn. naar lndisch 

recht, 1127 
Cossement, 486 
Coudyser, 530 
Counard, 1399 
Courtoy, 944 
Crab, 760 
Craenenbrouck, 1003 
Craenhals, 1253 
Creemers, 1038 
Creppe, 919 
Creutz, 1281 
Croymans, 471 
Cuevas-Alvarez, 19 
Culot, 423 
Cuvelier, 447 
Cuyvers, 1492 

Daeseleer, 942 
Dancot, 1340 
Danhier, 883 
Danneels e.a., 1 
Dassy, 137 

D 

Dauwe - curator in het faillissement lntex 
N.V., 1274 

Davenne, 141, 842 
David, 1194 
Debaix, 1281 
Debaty, 530 
De Beck, 299 
De Belgische Bijstand N.V., 258, 423, 908 
De Beukelaer, 48 
De Bij-De Vrede N.V., , 9, 151, 580, BOO, 852 
De Blander, 1371 
De Bo, 1111 
De Bock, 128, 1371 
DeBoe, 1351 
De Bolle, 435 
De Boom, 1135 
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De Brouwer - curator in de faillisse

menten V.G.N. Batteauw N.V. en 
Belgian Construction Company N.V., 
1248 

De Brouwer - curator in het faillissement 
« Quality Interior Products Interna
tional» N.V., 1357 

De Brayer, 52 
De Bruyne, 543 
Debunne, 912 
De Cat, 1382 
De Clercq, 774 
De Clippele, 705 
Decloedt e.a., 975 
De Cock, 598 
De Cock H., 312 
De Cock J., 9, 312 
De Cock W., 9 
Decometa Werkhuizen N.V., 398 
Decoster, 880 
De Coster - vereffenaar in het gerechtelijk 

akkoord met boedelafstand van de 
Algemene Ondernemingen en Studie
bureel B.S.L. N.V., 172 

De Craene, 1113 
De Croos, 1258 
De Cubber, 367, 474, 668, 1485 
Dedobbeleer, 724 
De Doncker, 1188, 1473 
De Europese Vereniging B.O.V., 1111 
De Federale Verzekeringen, 193, 421, 935, 

1023 
Defrijn, 37 
De Ganseman, 244 
De Greef e.a., 391 
De Greef G., 323 
De Greef M., 323 
De Groe, 303 
« De Groep Cools » P.V.B.A., 441 
De Groodt, 855 
De Groot, 1305 
De Haeck, 276 
De Hert, 93 
De Hoop International N.V. naar Zwitsers 

recht, 401 
Deisser, 899 
De Jonckheere, 926 
De Jonghe, 996, 1484 
De Kee, 1294 
Dekeerle, 1279 
De Kegel, 37 
De Keyser, 777 
De Keyzer, 723 
« Dekeyzer » P.V.B.A., 325 
Dekyvere, 1335 
Delaire, 1203 
Delande, 447, 1121 
Delatte, 1452 
Delcourt, 601 
De Leener, 169 
Delezenne, 418 
Delfosse, 908 
Delhalle, 500 

Delhamende, 1444 
Delhasse, 293 
Delhaye, 1144 
Delhez, 205 
Delhove, 525 
Delre, 595 
Delree, 1333 
Delsaux, 1378 
Delsupexhe, 72 
« De Luikse Verzekering » N.V.,72, 615 
Delye e.a., 525 
De Maeyer, 235 
Demarteau, 1283 
De Meester F., 244 
De Meester L., 244 
De Metsler, 241 
Demeulemeester, 379 
Demey, 279, 969 
De Meyer, 1038 
De Meyer Zelzate N.V., 401 
Demitri, 1005 
«De Nationale Waarborg » N.V., 522 
Dendas e.a., 1316 
De Neve, 724 
De Nijs L., 1264 
De Nijs R., 1264 
De Noordstar en Boerhaave N.V., 329 
De Nutte, 1014 
De Paepe A., 554 
De Paepe J., 554 
DePauw, 176 
De Polders Van Willebroek, 1034 
Deprez, 582, 780, 1275 
De P.S.A. Credit Belgium Citer N.V., 312 
<< Derby-Ladbroke ,, N.V., 268 
De Ridder, 200 
De Ridder - curator in het faillissement 

Cofral N.V., 1360 
De Rijcke, 1287 
De Roover, 1094 
Derooy, 716 
« De Saert Marcel & Hector P.V.B.A. », 935 
Deschacht, 277 
Deschamps, 1281 
De Schelde N.V., 454, 994, 1296 
De Schepper, 548 
De Schryver, 1264 
De Smedt, 548 
Desmet, 125 
«De Sociale Voorzorg » C.V., 554 595 748 

1444 • • • 
Desomer D., 1270 
Desomer L., 1270 
Desomer M., 1270 
De Staerke, 407 
De Suray-Chopin, 1146 
r>etemmerman, 1375 
De Thibault de Boesinghe, 340 
Detry, 493 
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« De Vaderlandsche » N.V., 1465 
De Verenigde Provincien N.V., 704 
De Vidts, 1264 
De Visscher, 598 
De Vlaeminck, 1011, 1264 
De Vlijt N.V., 1157 
Devolder, 1469 
De Volksverzekering N.V., 964 
«De Voorzorg » C.V., 128 
DeVos, 463, 1463 
DeVos J., 724 
DeVos P., 724 
Devroede, 158 
Dewachtere, 1192 
Dewaele, 1250 
De Win-Van Obbergen, 1230 
Dewitte, 1114 
De Wolf, 5 
De Wolf D., 1177 
De Wolf G., 1360 
De Wolf H., 1177, 1360 
De Wolf L., 1360 
De Wolf M., 1360 
De Wolf M.P., 1177 
De Wolf 0., 1360 
De Zwaluw P.V.B.A., 630 
Dhaese, 1279 
D'Halluin J.L., 881 
D'Halluin L., 881 
D'Hondt, 169, 721 
Di Duca, 1281 
Diels, 1303 
Disca N.V., 1094 
Dislaire, 1206 
Dison (Gemeente), 1399 
Dispenza, 571 
Donceel (Gemeente), 1346 
Donnay, 509 
Dorchain, 1151 
Dossche N.V., 933 
Doumont, 780 
Dramais, 258 
Driessen, 389 
Droeshout, 1012 
« Drouot Verzekeringen » N.V., 996 
Druart, 571 
Drukkerij & Publiciteit Bernaerts N.V., 

969 
D.S. P.V.B.A., 704 
Dubois, 733 
Dubrulle, 657 
Dubucq, 568 
Duerinckx, 1160 
Dufrasne, 525 
Duitse Staat (Bondsrepubliek Duitsland) 

- Min. v. Landsverdediging, 258, 270 
Dujardin, 256 
Dumoulin-Voeders Sanders N.V., 1309 
Dun & Bradstreet-Euroinform N.V., 235 
Durant, 584 
Dusar, 1465 
Dutroux, 1379 

E 

" Eagle Star C.B. » naamloze vennoot-
schap voor verzekeringen, 56 

Easton, 1114 
Ebes N.V., 306 
" Edelstein Selekt Handels GmbH » 

vennootschap naar Duits recht, 750 
Eeckhout, 502, 1016 
Egta Contractors N.V., 855 
El Chafqui, 1375 
Elgo P.V.B.A., 729 
El Matar, 795 
Elia, 1485 
Elsene (Gemeente), 898, 1287 
Enckels, 839, 840 
Engelen, 573 
Engelen - curator in het faillissement Cicil 

N.V., 398 
Engels, 1375 
" Enoteca Nazionale Italiana di Benito 

Francesconi » P.V.B.A., 834 
Ensor Keten P.V.B.A., 1367 
Entreprises generales Louis Duchene, 491 
"Envemat » P.V.B.A., 1042 
<< Etablissements Arthur Montreuil » 

P.V.B.A., 948 
Etablissements Odon Warland N.V., 697 
Etienne, 595 
Etienne Transports P.V.B.A. e.a., 205 
Eurobel N.V., 1354 
Euro-Engineering N.V. (Thange - curator 

in het faillissement), 721 
" Europe Inc. » venn. naar Amerikaans 

recht [Staat Delaware], 766 
Everaet, 169 
Evrart, 815 
Eyletten, 175 

F 

« Fabrica de Conservas !slay S.A. » venn. 
naar het recht van Peru e.a., 1126 

Fagnoul, 654 
Faict, 472 
Fatta, 656 
Fava e.a., 1023 
Federale Verzekeringen, 193, 421, 935, 

1023 
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Feliers, 1111 
Feliers A., 1427 
Feliers M., 1427 
Fernandez Barbon, 266 
Ferrari, 688 
Feys, 277 
Fievet, 908 
Figebel-Hypofina N.V. e.a., 403 
Florizoone, 982 
Fobe, 1106 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 

Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers, 175, 867, 951, 1007, 
1429 

Fonds voor Arbeidsongevallen, 1021, 1258 
Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 

Arbeiders van de Bouwnijverheid, 867 
Fonds voor de Beroepsziekten, 130, 406, 

571 
Fonds voor Schoolgebouwen e.a., 421 
Forthomme, 282 
Foubert, 1135 
Franckaert, 548 
Frans, 1034 
Frans Maas N.V., 796 
Franssen, 146 
Fretin, 961 
Frising N.V., 565 

G 

Galere, 1224 
Galerijen De Jonckheere P.V.B.A., 1104 
Galle, 303 
« Gan Brand Ongevallen » N.V., 1346 
Gan I.A. N.V., 592 
Gan N.V., 1354 
Garez, 406 
Garsou, 595 
Gaston Samdam N.V., 219 
G.B.-Inno-B.M. N.V., 693 
« Gebroeders Jozef en Leonard Arien » 

P.V.B.A., 557 
Geerinck, 1005 
Geerts, 82 
Geilleit, 1321 
Geldhof e.a., 1234 
Geldof e.a., 1138 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 

151, 482, 498, 630, 772, 893, 908 
Gemeente Bertem, 1431 
Gemeente Bilzen, 757 
Gemeente Dison, 1399 
Gemeente Donceel, 1346 
Gemeente Elsene, 898, 1287 
Gemeente Grace-Hollogne, 533 
Gemeente Herent, 144 
Gemeente Hoeilaart, 1091 
Gemeentekrediet van Belgie N.V. e.a., 31, 

1485 

Gemeente Meerhout, 171 
Gemeente Middelkerke, 1043 
Gemeente Oudergem, 1149 
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, 1230 
Gemeente Watermaal-Bosvoorde, 1287 
Generale Bankmaatschappij N.V., 755, 990 
Generale Bank voorheen : Generale Bank-

maatschappij N.V., 755, 990 
«General Engineering and Trading» N.V., 

1175 
Generali Belgium N.V., 280 
« General Motors Acceptance Corporation 

Continental » venn. naar Amerikaans 
recht, 457 

Gent (Stad), 359 
George, 505 
Gerard, 908, 999 
Germain, 953 
Germeau, 205 
Geuns, 1202 
Gevaert, 135 
Geysemans e.a., 1298 
Ghysels A., 7 
Ghysels M., 7 
Giliard, 91 
Gilliams, 760 
Glibert, 920 
Glorieux, 418 
Godichal, 200 
Goffin, 595, 953 
Golinvaux, 1181 
Goossens, 729, 1011, 1123 
Goossens e.a., 1421 
Goovaerts, 519 
Goovaerts G., 430 
Goovaerts Hel., 430 
Goovaerts Hen., 430 
Gordts, 1365 
Govaerts, 466 
Grace-Hollogne (Gemeente), 533 
Grajower, 964 
Gregoire, 111 
« Groep Eagle Star » N.V., 1106 
« Groep Josi » N.V., 215, 312, 488, 654, 772, 

908, 1328 
Groffy, 604 
Grootaert, 971 
Guaeta, 1463 
« Guardian Exchange Assurance Ltd » 

N.V., 1474 
Guilite, 1135 
Gulpen, 1281 

Habraken, 1012 
Haelterman, 1451 

H 
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Haglestein, 159 
Hansen, 258 
Hansenne, 320 
Hanssens, 7 
Happart, 1043 
Haubourdijn, 1094, 1180 
Heimerdinger, 931 
Heinrichs, 140 
Helfen, 64 
Helsen, 519 
Helvetia N.V., 1005 
Hendrickx, 1201 
Henegouwen (Provincie), 292 
Hennaut, 1446 
Hennequin de Villermont, 1477 
Hennuy, 851 
Henrard, 1169, 1281 
Henrioul, 416 
Herent (Gemeente), 144 
Herlinvaux, 889 
Hermans. 752 
Hermi, 96 
Hernandez Roza, 718 
Hertel, 156 
Het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen 

v.z.w., 1335 
Heuvelmans, 573 
Heylen, 993 
Heynen, 1281 
Heyns, 1038 
Hilger, 628 
Hinck, 1019 
H.N. Phar N.V., 439 
Hoeilaart (Gemeente), 1091 
Hoens, 1132 
Hofman, 467 
Hof van Beroep (Eerste voorzitter van 

het), 1210 
Hollanders, 43 
Holleman, 482 
Honeywell Europe N.V., 1019 
Honeywell N.V., 1019 
Hoogers, 411 
Hooghe, 867 
« Hopitaux Saint-Joseph et Sainte-TM-

rese et I.M.T.R. » V.Z.W., 663 
Horinka-De Poerck A., 1023 
Horinka-De Poerck M., 1023 
Houben G., 249 
Houben J., 249 
Houdy, 690 
Huberland, 1496 
Hubert, 411 
Hubrecht, 1360 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver-

zekering, 994 
Hutsebaut, 1138 
Huybrechts e.a., 391 
Huybreghs, 744 
Huyghe, 1264 
Huys gebroeders P.V.B.A., 905 

ldat N.V., 217 
Idrissi, 1183 

I 

<< Immobiliere du Centre » N.V., 1446 
lmofo-Coopimo N.V., 808 
lncomex N.V., 1126 
Indeherberg, 500 
Inghels, 1018 
Institut chirurgical de Bruxelles V.Z.W., 

176 
<< Institutions d'Enseignement des Soours 

de la Providence et de l'Immaculee 
Conception en Belgique Sud» V.Z.W., 
364 

Interbouw Herbosch-Kiere N.V., 1198 
Intercleaner N.V., 478 
Intercommunale E5, 145 
International Motor Company N.V., 961 
Intex N.V. (Dauwe- curator in het faillis-

sement), 1274 
Ippa N.V., 471 
Isobelec N.V., 125 
« I.T.T. Europe Inc. » venn. naar Ameri

kaans recht (Staat Delaware), 766 
Iveco Fiat S.P.A., 821 

Jacobs, 228 
Jacquemijn, 993 
Jadot e.a., 306 
Jamaigne, 105 
Jasinsky, 482 
Javor e.a., 301 

J 

J.B. Moris P.V.B.A., 752 
J eddaoui, 988 
Jhaveri, 750 
Johnson Matthey N.V., 733 
Joice & Hill Belgium N.V., 1403 
joos, 1274 
Joosen, 1023 
Josse, 480 
Juchtmans, 321 
Jurgen, 229 

K 

Katholieke Universiteit Leuven, 50 
Katovic, 1119 
Kenis, 893 
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Kerremans, 181 
Kies, 1042 
Kissen, 1012 
Klapwijk, 1369 
Kluft, 48 
Knapen, 1165 
Knapen D., 1433 
Knapen E., 1433 
Knapen R., 1433 
Kredietbank N.V., 1248 
Kumps, 827 

Labeye, 310 
Lachampt, 338 
Lacour, 1309 
Lacroix, 19 
Lahaye, 726 

L 

Laloux, 848 
Lambrechts, 276 
Lambrechts N.V., 276 
Lampo e.a., 1091 
Lamy, 282 
Lanckmans, 940 
Lands bond der Christelijke Mutualiteiten, 

9, 14, 60, 88, 105, 146, 205, 241, 542, 554, 
557, 598, 1023, 1292 

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 
e.a., 1142, 1371 

Landsbond der Liberale Mutualiteitsfede
ratien van Belgie, 9 

Landsbond van de Verbonden der 
Beroepsziekenfondsen van Belgie, 9 

Langlois en Co P.V.B.A., 349 
Lannoy, 622 
Lansival, 1281 
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Securitas N.V., 1318 
Segers - curator in het faillissement 

Romain Vanschoonbeeck, 43 
Seillier, 1340 
Semilux V.Z.W., 226 
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Transport Credit Belgium N.V., 1171 
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Urbaine U.A.P. N.V., 704 
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Vandebergh, 1094, 1180 
Vandebrouck, 159 
Van De Keere, 938 
Vandeleene e.a., 34 
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Wacheul, 1362 
Wagner, 610 
Walgraef, 495 
Walterus e.a., 1378 
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