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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANHANGIG GEDING 
Art. 29 Ger. W. - Toepassingsgebied. 
De artt. 29 en 30 Ger.W. inzake aan

hangigheid en samenhang zijn niet van 
toepassing op de procedures van de 
Raad van State. 

13 december 1989 510 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Daad 

BUITEN 

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

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

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

HOOFDSTUK III. - Herstelplicht 

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

van getroffene. 
Afdeling 3. - Verscheidene daders -

Hoofdelijkheid. 
Afdeling 4. - Ouders. 
Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden. 
Afdeling 6. Onderwijzers. 
Afdeling 7. - Krankzinnigen. 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 
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. - Beoordelingsbevoegciheid 
- Raming, peildatum. 

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

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

Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni-
gen). 

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

HOOFDSTUK V. - Overeenkomsten en. 
regres 

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaats-
stelling. · 

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

HOOFDSTUK VI. - Bijzondere aanspra-
kelijkheid · 

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. - Daad - Fout in bet algemeen -
Intrekking van een onwettelijke hande
ling - Op zichzelf geen fout of onvoor
zichtigheid. 

De intrekking van een onwettelijke 
handeling kan op zichzelf geen fout of 
onvoorzichtigheid zijn, als bedoeld in de 
artt. 1382 en 1383 B.W. 

19 oktober 1989 .233 
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2. - Daad - Fout in 't algemeen -
Bank - Verzet tegen een onregelmatige 
betaling - Fout van de bank - Begl'ip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de feitenrechter wanneer hij 
daarin oordeelt dat, gelet op de omstan
digheid dat de gewone activiteiten van 
de bank impliceerden dat zij de procedu
re inzake derdenbeslag goed kent, zij, nu 
zij kennis had gekregen van een verzet 
tegen betaling waarvan zij de flagrante 
onregelmatigheid moest beseffen, een 
fout heeft begaan waarvoor zij aanspra
kelijk was, doordat zij de beslagleggende 
partij niet heeft verzocht de procedure te 
regulariseren binnen een korte termijn, 
waarna zij het verzet zou negeren. 

19 april 1990 
Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Nalatigheid. 

Opzet. 

Misdrijf. 

1071 

3. - Daad - Misdrijt - Schending 
van art. 19.3.2" Wegverkeersreglement. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarin wordt beslist dat de be
stuurder van een voertuig, die zijn voor
nemen om naar links af te slaan regle
mentair kenbaar heeft gemaakt door 
zich naar het midden van de rijbaan te 
begeven en de linker richtingaanwijzer 
van zijn voertuig te laten werken, niet 
aansprakelijk is voor de schade van een 
bestuurder die hem links was begonnen 
in te halen, als daarin niet tevens wordt 
vastgesteld dat op een rijbaan met twee
richtingsverkeer de eerste bestuurder 
zich niet nog verder naar links kon bege
ven zonder de tegenliggers te hinderen 
of een doorlopende witte streep te over
schrijden. (Art. 19.3.2° Wegverkeersregle
ment.) 

15 januari 1990 644 

HOOFDSTUK II 
OORZAAK 

Afdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

4. - Oorzaak - Oorzakelijk verband 
tussen tout en schade - Ontbreken van 
de vaststelling dat de schade ook zonder 
de tout zou ontstaan zijn zoals ze zich 
heett voorgedaan - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de veroorzaker van de 
schade aileen aansprakelijk wordt ver
klaard voor de gevolgen van zijn fout, 
wanneer niet wordt vastgesteld dat de 
schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
ook zou zijn ontstaan zonder de fout die 

aan het slachtoffer ten laste wordt ge
legd. 

28 september 1989 130 

5. - Oorzaak - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter waarin hij elk 
oorzakelijk verband tussen de aan een 
bestuurder ten laste gelegde fout en een 
wegverkeersongeval uitsluit, en derhalve 
evenmin diens weigering om na te gaan 
of het rijgedrag van die bestuurder al 
dan niet een fout opleverde, als hij zich 
daarbij beperkt tot overwegingen waar
uit niet blijkt dat ook zonder de aange
voerde fout het litigieuze ongeval zich 
zou hebben voorgedaan zoals het in con
creto is gebeurd. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

22 februari 1990 814 

6. - Oorzaak - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de rechter elk oorzake
lijk verband tussen de door een bestuur
der begane verkeersovertreding en een 
wegverkeersongeval uitsluit, als hij niet 
tevens vaststelt dat de schade, zoals zij 
zich in concreto heeft voorgedaan, op de
zelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de 
fout van die bestuurder. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

15 mei 1990 1180 

7. - Oorzaak Oorzakelijk verband 
- Begrip. 

De beslissing in een arrest, dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
een ongeval en de depressieve stoornis
sen van een persoon, wordt naar recht 
verantwoord wanneer het arrest op 
grond van zijn vermeldingen impliciet 
maar zeker oordeelt dat indien het onge
val niet had plaatsgehad, die stoornissen 
zich niettemin op dezelfde wijze zouden 
hebben voorgedaan. · 

17 mei 1990 1191 

8. - Oorzaak - Beoordeling door de 
rechter - Aankoop door een bestuurder 
van een vennootschap na de staking van 
betalingen van die vennootschap - Ko
per niet op de hoogte van die staking -
Gevolg. 

Oordeelt een rechter dat niet is aange
toond dat een bestuurder van een ven
nootschap op het ogenblik van de aan
koop van koopwaar, wist of hoorde te 
weten dat die vennootschap haar betalin
gen had gestaakt en dat haar krediet 
aan het wankelen was gebracht, dan be-
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slist hij naar recht dat die bestuurder 
niet persoonlijk aansprakelijk is voor de 
schade aan de verkoper wegens het niet
betalen van de gekochte koopwaar. (Art. 
1382 B.W.) 

18 mei 1990 1196 

9. - Oorzaak - Begrip - Beoordeling 
door de rechter - Controle door het Hot. 

De rechter stelt op onaantastbare wij
ze de feiten vast waaruit hij het al dan 
niet bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen schuld en schade afleidt; het 
Hof toetst evenwel of de rechter die be
slissing wettig heeft kunnen gronden op 
zijn vaststellingen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

23 mei 1990 1208 

10. - Oorzaak - Begrip - Beoorde
ling door de rechter. 

Uit de omstandigheid dat een bestuur
der een fout in oorzakelijk verband met 
een verkeersongeval heeft begaan, volgt 
niet dat er geen oorzakelijk verband be
staat tussen de fout van een andere be
stuurder en datzelfde ongeval. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

23 mei 1990 1208 

11. - Oorzaak - Begrip - Beoorde
ling door de rechter. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter, die elk oorzake
lijk verband tussen een door een be
stuurder begane overtreding van het 
Wegverkeersreglement en een verkeers
ongeval uitsluit, doch die beslissing 
grondt op redenen waaruit niet blijkt dat 
ook zonder de fout van die bestuurder de 
schade zou zijn ontstaan zoals ze zich 
heeft voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

23 mei 1990 1208 

12. - Oorzaak - Administratieve han
deling waardoor aan een rijksambtenaar 
een bevordering wordt ontzegd - Vorm
gebrek - Nietigverklaring door de Raad 
van State - Gevolg. 

Wanneer de Raad van State een admi
nistratieve handeling, waarbij aan een 
rijksambtenaar zijn aanspraak op een 
bevordering wordt ontzegd, wegens een 
vormgebrek nietig verklaart, wordt door 
de rechter, die vaststelt dat die ambte
naar, ongeacht de nietigverklaring, der
gelijke aanspraak niet kan doen gelden, 
naar recht beslist dat niet bewezen is 
dat tussen de fout van de administratie 

en de door de ambtenaar aangevoerde 
schade een oorzakelijk verband bestaat. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 juni 1990 1353 

13. - Oorzaak - Oorzakelijk verband 
tussen een !out, een ongeval en de scha
delijke gevolgen ervan. 

De omstandigheid dat een verkeerson
geval niet gebeurd zou zijn zonder een 
door een menselijke fout ontstane onre
gelmatige toestand brengt niet noodzake
lijk mee dat die fout in oorzakelijk ver
band staat met de totstandkoming van 
dit ongeval en de schadelijke gevolgen 
ervan. 

26 juni 1990 1382 

14. - Oorzaak - Oorzakelijk verband 
tussen de onrechtmatige daad en de 
schade - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. 

De rechter beoordeelt op onaantastba
re wijze in feite of er al dan niet een 
oorzakelijk verband tussen fout en scha
de bestaat. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26 juni 1990 1382 

Afdeling 2. (On)middellijke oorzaak. 

Afdeling 3. - Overmacht. 

HOOFDSTUK III 
HERSTELPLICHT 

Afdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 

15. - Herstelplicht - Dader - Aan
tasting van een wettig belang - Begrip. 

Degene die aansprakelijk is voor het 
doden, mag het ongeoorloofd karakter 
van een overspel niet aanvoeren om zich 
aan de burgerrechtelijke gevolgen van 
zijn fout te onttrekken. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

15 februari 1990 776 
Afdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 

16. - Burenhinder - Herstelplicht -
Oorzakelijk verband tussen hinder en 
schade - Vordering tot schadevergoe
ding door de benadeelde ingesteld tegen 
degene die de hinder veroorzaakt - Be
slissing houdende vaststelling dat de be
nadeelde een !out heeft begaan - Afwij
zing van de vordering gegrond op een 
!out van de benadeelde - Geen vaststel
ling waaruit valt af te leiden dat de scha
de, zoals zij zich heeft voorgedaan, oak 
zonder de burenhinder zou zijn ontstaan 
- Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarin de vordering tot schade-
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vergoeding die door de benadeelde is in
gesteld tegen de persoon door wie de 
burenhinder is veroorzaakt, wordt afge
wezen op grand dat de persoon aan wie 
door zijn eigen fout schade werd berok
kend, geen aanspraak kan maken op 
schadevergoeding vanwege degene die 
de hinder heeft veroorzaakt, als daarin 
niet wordt vastgesteld dat de schade, zo
als zij zich heeft voorgedaan, ook zonder 
die hinder zou zijn ontstaan. 

18 januari 1990 658 
Afdeling 3. - Verscheidene daders -

Hoofdelijkheid. 

Afdeling 4. - Ouders. 

17. - Herstelplicht - Ouders -Art. 
1384, tweede lid, B. W. - Grondslag van 
de aansprakelijkheid. 

Het bij art. 1384, tweede lid, B.W. inge
stelde vermoeden van aansprakelijkheid 
van de ouders voor de door hun minder
jarige kinderen veroorzaakte schade be
·rust hetzij op een fout in de opvoeding, 
hetzij op een fout in het toezicht, zonder 
dat de aanwezigheid van beide fouten is 
vereist. 

28 september 1989 130 

18. - Herstelplicht - Ouders - Be
wijslevering tot weerlegging van het op 
de ouders rustende vermoeden van aan
sprakelijkheid - Kind onder toezicht 
van een onderwijzer. 

Het bij art. 1384, tweede lid, B.W. inge
stelde vermoeden van aansprakelijkheid 
van de ouders voor de door hun minder
jarige kinderen veroorzaakte schade be
rust hetzij op een fout in de opvoeding, 
hetzij op een fout in het toezicht, zonder 
dat is vereist dat die fouten beide en ge
lijktijdig bestaan; de omstandigheid dat 
het kind zich ten tijde van de feiten on
der toezicht van een leraar in de licha
melijke opvoeding bevond, is geen reden 
om de aansprakelijkheid van de ouders 
uit te sluiten ter zake van het herstel 
van de schade die aan hun eigen schuld 
te wijten is. (Art. 1384, tweede lid, B.W.) 

21 december 1989 560 

Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden. 

19. - Herstelplicht - Meesters -
Aangestelden - Art. 1384, derde lid, 
B. W. - Aansprakelijkheid van de aan
steller - Vereiste - Fout van de aange
stelde - Fout - Begrip. 

De bij art. 1384, derde lid, B.W. inge
stelde aansprakelijkheid van de aanstel
ler berust op de onderstelling dat de aan
gestelde een fout heeft begaan waardoor 
aan derden schade is veroorzaakt, zon-

der dat wordt vereist dat door die fout 
de strafwet is overtreden. 

26 oktober 1989 274 

20. - Herstelplicht - Meesters -
Aangestelden - Art. 1384, derde lid, 
B. W. - Onrechtmatige daad van de aan
gestelde - Handeling verricht « binnen 
het raam van de bediening » - Begrip. 

Vbor de toepassing van art. 1384, derde 
lid, B.W. moet de onrechtmatige daad, zij 
het een opzettelijke, binnen het raam 
van de bediening van de aangestelde zijn 
verricht; het is evenwel voldoende dat 
die handeling tijdens de bediening is 

· verricht en, zij het onrechtstreeks en oc
casioneel, daarop betrekking heeft. 
~~~bm1M9 ~4 

21. - Herstelplicht - Meesters -
Aangestelden - Art. 1384, derde lid, 
B. W. - Aansprakelijkheid van de aan
steller - Vrijstelling - Misbruik van 
bediening gepleegd door de aangestelde 
- Begrip. 

lndien de onrechtmatige daad van de 
aangestelde voortvloeit uit een misbruik 
van bediening, wordt de aansteller van 
aansprakelijkheid enkel vrijgesteld als 
zijn aangestelde buiten de bediening 
waarvoor hij was aangesteld, zonder toe
stemming en voor een ander doel dan 
zijn eigen taak heeft gehandeld. (Art. 
1384, derde en vijfde lid, B.W.) 

26 oktober 1989 274 

22. - Herstelplicht - Meesters -
Aangestelden - Art. 1384, derde lid, 
B. W. - Aansprakelijkheid van de aan
steller - Omvang. 

Het beginsel van de aansprakelijkheid 
ex art. 1384, derde lid, B.W. blijft bestaan 
niettegenstaande de persoonlijke overwe
gingen voor de daden van het slachtof
fer, met uitzondering echter van de ge
volgen van een eventuele fout van dat 
slachtoffer; die fout kan hieruit voort
vloeien dat het slachtoffer wist of moest 
weten dat de aangestelde misbruik 
maakte van zijn bediening, als dat 
slachtoffer, volgens de omstandigheden, 
op geen enkel ogenblik heeft geloofd of 
kunnen geloven dat de persoon tot wie 
het zich had gewend, als aangestelde en 
binnen het raam van zijn bediening han
delde. 

26 oktober 1989 274 

23. - Herstelplicht Meesters -
Aangestelden - Art. 1384, derde lid, 
B. W. - Aansprakelijkheid van de aan
steller - Vrijstelling - Fout van het 
slachtoffer - Fout - Begrip. 
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Het beginsel van de aansprakelijkheid 
ex art. 1384, derde lid, B.W. blijft bestaan 
niettegenstaande de persoonlijke overwe
gingen voor de daden van het slachtof
fer, met uitzondering echter van de ge
volgen van een eventuele fout van dat 
slachtoffer; die fout kan hieruit voort
vloeien dat het slachtoffer wist of moest 
weten dat de aangestelde misbruik 
maakte van zijn bediening, als dat 
slachtoffer, volgens de omstandigheden, 
op geen enkel ogenblik heeft geloofd of 
kunnen geloven dat de persoon tot wie 
het zich had gewend, als aangestelde en 
binnen het raam van zijn bediening han
delde. 

26 oktober 1989 274 
Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Afdeling 8. 

Onderwij zers. 

Krankzinnigen. 

Rechtspersonen. 

Afdeling 9. Staat en overheid. 

24. - Herstelplicht - Administratieve 
beslissing - Nietigverklaring door de 
Raad van State - Fout van de adminis
tratieve overheid. 

Wanneer een gewone rechtbank 
rechtsgeldig kennis neemt van een aan
sprakelijkheidsvordering op grand van 
een door de administratieve overheid ge
pleegde machtsoverschrijding die geleid 
heeft tot de vernietiging van de adminis
tratieve handeling door de Raad van Sta
te, moet die rechtbank, nu de beslissing 
tot nietigverklaring erga omnes gezag 
van gewijsde heeft, noodzakelijk beslis
sen dat de administratieve overheid een 
fout heeft begaim; die fout kan echter tot 
herstel enkel aanleiding geven als het 
oorzakelijk verband tussen de machts
overschrijding en de schade bewezen is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 juni 1990 1353 

Afdeling 10. Zaken. 

Afdeling 11. - Gebouwen. 

Afdeling 12. - Dieren. 
HOOFDSTUK IV 

SCHADE 
Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding 

van vormen. 

25. - Schade - Oorzakelijk verband 
tussen lout en schade - Premieverho
ging na een ongeval - Geen schade ver
oorzaakt door het ongeval - Verant
woording. 

W anneer de eigenaar van een motor
rijtuig, na een verkeersongeval, een pre
mieverhoging moet betalen en hij het be-

drag van die bijkomende uitgave vordert 
van de voor het ongeval aansprakelijke 
bestuurder, verantwoordt de rechter zijn 
beslissing naar recht wanneer hij de vor
dering afwijst op grand dat, nu de bijko
mende uitgave de uitvoering is van een 
contractuele verplichting opgelegd val
gens het bij M.B. van 14 april 1971 be
paalde stelsel dat is ingegeven door de 
zorg voor een gezondere tarifering in de 
sector van de W.A.M.-verzekering, de 
verzekeringnemer definitief het risico 
van de premieverhoging op zich neemt. 
(Artt. 1134, 1135, 1382 en 1383 B.W. en de 
bepalingen van M.B. 14 april 1971.) 

5 oktober 1989 169 

26. - Schade - Begrip. 
Verlies van een recht doet niet noodza" 

kelijk schade ontstaan. 
21 juni 1990 1358 

27. - Schade - Begrip Te voorzie-
ne schade. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter de beklaagde 
schuldig verklaart aan onopzettelijk do
den en hem veroordeelt tot vergoeding 
van de door de rechtverkrijgenden van 
de overledene geleden schade, wanneer 
hij beslist dat het overlijden het gevolg 
is van de onvoorzichtigheid van de be
klaagde, aangezien onder de gegeven fei
telijke omstandigheden van de zaak 
schade kon worden voorzien, ook al kon 
de beklaagde niet voorzien wie uiteinde
lijk schade zou lijden. (Art. 418 Sw.; artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

8 augustus 1990 1421 
Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

- Raming, peildatum. 

28. - Allerlei - Verbod de schadever
goeding uit het gemene recht en de for
faitaire vergoedingen op grand van de 
Arbeidsongevallenwet te cumuleren -
Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongeval
Jenwet - Begrip. 

Krachtens art. 46, § 2, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet, gewijzigd bij de wet 
van 7 juli 1978 mag de volgens het geme
ne recht toegekende vergoeding, die 
geen betrekking kan hebben op de ver
goeding van de lichamelijke schade zoals 
zij gedekt is door die wet, gecumuleerd 
worden met de krachtens die wet toege
kende vergoedingen; de getroffene of 
zijn rechthebbenden kunnen derhalire 
slechts vergoeding voor lichamelijke 
schade eisen volgens het gemene recht 
wanneer de volgens het gemene recht 
berekende vergoeding meer bedraagt 
dan de wettelijke schadeloosstelling die 
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aan de getroffene wordt toegekend op 
grand van de Arbeidsongevallenwet, en 
enkel. voor het verschil. 

25 april 1990 1092 
Afdeling 3. - MateriiHe schade - Ele

menten en grootte. 

29. - Schade - Materiele schade -
Elementen en grootte - Vergoedende 
rente - Tijdstip waarop ze een aanvang 
neemt. 

Art. 1382 B.W. wordt geschonden door 
de beslissing die, zonder verantwoording, 
op het dee! van de schadevergoeding dat 
betrekking heeft op het inkomstenverlies 
ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, 
in de loop van de lucratieve loopbaan on
dergaan, vergoedende rente toekent van
af de dag van het ongeval, hoewel ze 
aanneemt dat die schade later is ont
staan. 

10 november 1989 338 

30. - Schade - Materiele schade -
Eleinenten en grootte - Overlijden -
Weduwe van de getroffene - Recht op 
een overlevingspensioen - Verlies van 
eigen invaliditeitspensioen - Pensioe
nen geen vergoeding voor de schade ten 
gevolge van het misdrijf - Gevolg. 

W anneer een misdrijf de dood van de 
getroffene veroorzaakt en dat overlijden 
aanleiding geeft tot betaling aan de we
duwe van een overlevingspensioen waar
van het ontstaan haar eigen invaliditeits
pensioen doet vervallen, vinden de eigen 
invaliditeitsuitkeringen van de weduwe 
en het overlevingspensioen dat haar toe
komt ingevolge het overlijden van haar 
echtgenoot hun rechtsoorzaak geenszins 
in het misdrijf en strekken niet tot ver
goeding voor de schade die zij ten gevol
ge van het ongeval heeft opgelopen; bei
de pensioen komen derhalve niet in 
aanmerking bij het berekenen van de in
komenschade van de weduwe. (Artt. 1382 
en· 1383 B.W.) 

23 januari 1990 668 

.. 31. - Schade - Materiele schade -
Elementen en grootte - Overlijden -
Recht van de weduwe van de getroffene 
op een overlevingspensioen - Pensioen 
- Geen vergoeding van de schade ten 
gevolge van het misdrijf - Gevolg. 

Het overlevingspensioen voor de wedu
we van het slachtoffer van een ongeval 
komt niet in aanmerking bij de bereke
ning van de schade die de weduwe er
door lijdt, en onder meer doordat ze een 
dee! van het rustpensioen van haar over
leden echtgenoot verliest. 

26 juni 1990 1382 

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

32. - Morele schade - Elementen en 
grootte. 

Het recht op volledige vergoeding van 
de door een onrechtmatige daad veroor
zaakte morele schade hangt niet hiervan 
af dat de getroffene in staat is te besef
fen dat het toegekende bedrag dient ter 
vergoeding van die schade. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

4 april 1990 1025 

Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni
gen). 

Afdeling 6. 

Afdeling 9. 

Rente. 

Aller lei. 

HOOFDSTUK V 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

'Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaats
stelling. 

Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting. 

Afdeling 3. - Regres. 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. Zie : Hoofdstuk III. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Afdeling 4. Burenhinder. 

33. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Voor het publiek open
staande weg - Vrij verkeer - Obstakel 
- Vordering in rechte - Ontvankelijk
heid - Vereisten. 

Ontvankelijk, zonder de bij art. 150 
Gemeentewet voorgeschreven machti
ging van de bestendige deputatie, is de 
vordering in rechte van een inwoner van 
een gemeente die, ut singuli, in eigen 
naam optreedt voor een belang en voor 
de bescherming van een persoonlijk 
recht, inzonderheid om weer vrije toe
gang tot zijn eigendom te kunnen heb
ben, door verwijdering van obstakels 
voor het vrije verkeer op een voor het 
publiek openstaande weg, zonder dat uit 
de te wijzen beslissing een recht, ver
plichting of welke last ook voor de ge
meente of voor een derde kan voortvloei
en. (Artt. 537 e.v. en 544 B.W.; art. 17 
Ger.W.) 

31 mei 1990 1252 

34. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Art. 544 B. W. - Herstel 
- Vereisten. 
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De eigenaar van een erf, wiens gebuur 
het evenwicht tussen hun respectieve ei
gendommen verbreekt en hem daardoor, 
met name door de uitvoering van wer
ken op zijn eigen erf, een hinder bezorgt 
die de grens van de gewone ongemakken 
van nabuurschap te boven gaat, kan van 
die gebuur een vergoeding vorderen tot 
herstel van het verbroken evenwicht; 
voor de ontvankelijkheid van de vorde
ring tot schadeloosstelling is niet vereist 
dat de benadeelde nog eigenaar is van 
zijn erf op het tijdstip dat die vordering 
wordt ingesteld. (Art. 544 B.W.; art. 11 
Gw.) 

28 juni 1990 1402 

Afdeling 5. - (Opgeheven.) 
Afdeling 9. - Allerlei. 

35. - Bijzondere aansprakf!lijkhe!d -
Allerlei - Houder van een wJsselbnef -
Desbewust handelen ten nadele van de 
schuldenaar - Art. 17 Wisselbriefwet -
Vordering tot schadeloosstelling ex art. 
i382 e. v. B. W. 

De omstandigheid dat de houder van 
een wisselbrief bij de verkrijging ervan 
niet desbewust, in de zin van art. 17 Wis
selbriefwet, ten nadele van de schulde
naar heeft gehandeld, heeft alleen tot ge
volg dat diegene die uit hoofde van de 
wisselbrief wordt aangesproken, de ver
weermiddelen, gegrond op zijn persoon
lijke verhoudingen tot de trekker of tot 
vroegere houders, niet kan. tegenwerpen; 
die omstandigheid neemt met weg dat de 
aansproken schuldenaar op grond van 
artt. 1382 en 1383 · B.W. een vordering tot 
schadeloosstelling kan instellen. 

9 maart 1990 905 

36. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Beperking van het eigendomsrecht in 
het algemeen belang - Vergoeding. 

De beperking van het eigendomsrecht 
in het algemeen belang, door een niet. 
foutieve handeling van de overheid, doet 
voor de eigenaar geen recht op vergoe
ding ontstaan, tenzij de wet of het de
creet anders bepaalt. 

16 maart 1990 922 

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.) 

37. - Allerlei - Toepasselijkheid van 
de gemeenrechtelijke aansprakelijk
heidsregeling - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Terugvordering van ten 
onrechte betaalde uitkeringen. 

Wanneer in het stelsel van de betalen
de derde ten onrechte betaalde ziekte
kostenvergoedingen, op grond van art. 
97 tweede lid, Z.I.V.-wet, moeten worden 
te~ugbetaald door de natuurlijke of 
rechtspersoon die de vergoedingen voor 
eigen rekening heeft ge'ind, kan de ver
zekeringsinstelling terugbetaling ook 
vorderen van degene die de verzorging 
heeft verleend, op grond van de gemeeri0 

rechtelijke aanspakelijkheidsregel van 
art. 1382 RW. 

6 november 1989 323 

38. - Allerlei - Overeenkomst
Contractuele fout - Aquilische fout _
Onderscheid - Toepasselijke regels. 

Het onderzoek van een vordering ·op 
grond van de contractuele aansprakelijk
heid leidt niet noodzakelijk tot dezelfde 
beslissing als bij toepassing van de re
gels inzake delictuele of quasi-delictuele 
aansprakelijkheid. 

13 november 1989 339 

ACCOUNTANT 

Aanvraag om als accountant te worden 
erkend - Beslissing van de commissie 
van beroep van het Instituut der Accoun
tants - Voorziening in cassatie tegen 
die beslissing. 

Cassatieberoep staat niet open tegen 
de beslissing waarbij de commissie van 
beroep van het Instituut der Accountants 
uitspraak doet over een aanvraag tot er
kenning als accountant. 

22 september 1989 102 

ADOPTIE 
Procedure - Adviezen - Ascendenten 

- Tussenkomst - Derdenverzet - Ont
vankelijkheid. 

Wanneer inzake adoptie, de ascenden
ten die een ongunstig advies hebben uit
gebracht, worden opgeroepen om voor de 
rechtbank te worden gehoord, !evert dat 
geen oproeping tot tuss~nkomst op; i~
dien die ascendenten blJ hun verschlJ
ning niet verklaren in het geding te wil
len tussenkomen noch verklaren dat niet 
te willen doen, blijven ze derden in de 
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zin van de artt. 356, § 2, B.W. en 1122 
Ger.W.; ze kunnen derhalve derdenverzet 
instellen tegen de beslissing die de adop
tie homologeert of uitspreekt. 
. 23 maart 1990 955 

ADVOCAAT 
1. - Art. 1097 Ger. W. - Begrip advo

caat in de zin van die wetsbepaling. 
- Onder « de advocaten van partijen » in 

de zin van art. 1097 Ger.W., worden en
kel de advocaten bij het Hof van Cassa
tie verstaan; derhalve moet in burger
lijke zaken geen kennis worden gegeven 
van de ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid tegen een 
voorziening die is ondertekend door een 
advocaat die geen advocaat bij het Hof 
van Cassatie is. (Artt. 478 en 1097 
Ger.W.). (Impliciet.) 

22 januari 1990 667 

2. - Erkenning (bekentenis) - Gel
digheid - Vereiste. 

De bekentenis als bewijsmiddel moet 
uitgaan van de partij tegen wie ze wordt 
aangevoerd of van haar bijzonder gevol
machtigde; een advocaat is niet gerech
tigd om namens zijn client een bekente
nis af te leggen, tenzij die client hem 
daartoe een bijzondere volmacht heeft 
gegeven. (Artt. 440 en 850 Ger.W.) 

15 juni 1990 1315 

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
.CASSATIE 

Art. 1097 Ger. W. - Begrip advocaat in 
de zin van die wetsbepaling. 

Onder « de advocaten van partijen >> in 
de zin van art. 1097 Ger.W., worden en
kel de advocaten bij het Hof van Cassa
tie verstaan; derhalve moet in burger
lijke zaken geen kennis worden gegeven 
van de ambtshalve opgeworpen grand 
van niet-ontvankelijkheid tegen een 
voorziening die is ondertekend door een 
advocaat die geen advocaat bij het Hof 
van Cassatie is. (Artt. 478 en 1097 
Ger.W.). (Impliciet.) 

22 januari 1990 667 

AFSTAMMING 
1. - Niet erkend natuurlijk kind -

Erfenissen - Cassatiemiddel waarbij de 
onverenigbaarheid van art. 756 B. W. met 
de artt. 6 en 6bis Gw. wordt opgeworpen 

- Verplichting van het Hot van Cassatie 
tot het stellen van een prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof. 

Als in een cassatiemiddel wordt aange
voerd dat, gelet op art. 107 van de wet 
van 31 maart 1987, art. 756 B.W. onver
enigbaar is met de artt. 6 en 6bis Gw., 
wat de rechten betreft van een niet er
kend natuurlijk kind op de erfenissen 
van zijn moeder en van een zuster van 
zijn moeder, die heiden overleden zijn 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
31 maart 1987, en in dezelfde voorziening 
eveneens wordt aangevoerd dat de voor
melde wetsbepaling strijdig is met de 
artt. 8.1 en 14 E.V.R.M., vermag het Hof 
te besluiten dat het aangewezen is voor
af de grondwetsbepalingen te onderzoe
ken en stelt het in dit geval een prejudi
ciele vraag aan het Arbitragehof. (Art. 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

2 maart 1990 872 

2. - Vordering tot uitkering voor Je
vensonderhoud, opvoeding en passende 
opleiding - Tegenbewijs - Gemeen
schap van de moeder van het kind met 
andere mannen gedurende de wettelijke 
bevruchtingsperiode. 

De vordering tot uitkering voor levens
onderhoud ten behoeve van het kind 
wiens afstamming van vaderszijde niet 
vaststaat, wordt afgewezen indien de 
verweerder door aile middelen rechtens 
het bewijs Ievert dat hij niet de vader is; 
dat de moeder van het kind gedurende 
de wettelijke bevruchtingsperiode met 
andere mannen gemeenschap heeft ge
had, de zgn. exceptio plurium, bewijst op 
zichzelf niet dat verweerder niet de va
der is en Ievert geen peremptoire excep
tie op. (Artt. 336 en 338bis B.W. als ver
vangen bij art. 38 wet 31 maart 1987.) 

22 juni 1990 1369 

AMBTENAAR 
1. - Provincie- en gemeentepersoneel 

- Geldelijke valorisatie van de in de 
overheidssector verrichte diensten 
Art. 2, tweede lid, e, KB. 3 dec. 1975 -
Draagwijdte. 

Luidens art. 2, tweede lid, e, K.B. van 
3 dec. 1975 tot vaststelling van de grens 
van de algemene bepalingen betreffende 
de geldelijke valorisatie van de vroegere 
diensten die in de overheidssector door 
sommige !eden van het provincie- en ge
meentepersoneel werden verricht, mag 
« de duur van de in aanmerking komen
de diensten die in twee of meer gelijktij
dig uitgeoefende ambten werden ver-
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richt, n.ooit de duur overschrijden van de 
diensten die tijdens dezelfde periode in 
een zelfde ambt met volledige arbeids
prestaties zouden zijn verricht "; wan
neer een personeelslid van de gemeente 
een ancienniteit van 19 jaar en 8 maan
den in zijn ambt van onderwijzer en een 
ancienniteit van twee jaar in dat van bi
bliothecaris heeft, kan de ancienniteit, 
die hij in zijn ambt van onderwijzer ge
niet, door hem geen tweede keer worden 
opgeeist. bij zijn indiensttreding als · bi
bliothecaris. 

19 oktober 1989 233 

2. - Statuut - Slagen voor een beyor
deringsexamen - · Gevolg. 

De artt. 49, § 1, K.B. van 25 april 1956 
tot vaststelling van het statuut der perso
neelsleden van het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 
en 101, tweede lid, K.B. van 2 okt. 1937 
houdende het statuut van het rijksper
soneel verlenen .aan de ambtenaren die 
voor een bevorderingsexamen zijn ge
slaagd geen recht op zodanige bevorde
ring, maar biedt hun de rhogelijkheid 
hun aanspraken op die bevordering te 
doen gelden. 

21 juni 1990 ·· 1353 

ANATOCISME 

Vereistim. 
Interesten kunnen slechts interest op

brengen vanaf het ogenblik dat hun ka
pitalisatie in een bijzondere overeen
korhst is bepaald of in een gerechtelijke 
aanmaning wordt gevorderd; bovendien 
kan de overeenkomst of de aanmaning 
slechts gevolgen hebben wanneer het 
gaat om reeds vervallen• interesten die 
ten minste over een geheel jaar ver
schuldigd zijn; de door interesten opge· 
brachte interest kan op zijn beurt slechts 
interest opbrengen als de overeenkomst 
of de aanmaning hernieuwd is en betrek
king heeft op de nieuwe vervallen inte
rest, die ten minste over een geheel jaar 
verschuldigd is. (Art 1154 RW.) 

29 januari 1990 698 

ARBEID 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(sociale documenten) 

HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttlj
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) 

:ijOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 

Arbeids- en rzisttijden - Arbeidsduur 
- Overwerk - Niet-betalen van loon -
Voltooiing van het misdrijf. 

Het misdrijf dat erin bestaat niet o.f 
niet binnen de . voorgeschteven termijn 
loon voor overwerk te betalen, is voltrok
ken do_or een enkel ve;rzuim, op het 
ogenbli~ wa&rop moet worden betaald; 
zodanig misdrijf js aflopend, niet voort
durend. (Artt. 29, § 1, 53, Arbeidswet, 9 
en 42, 1°, .Wet Bescherming_ Loon.) 

4 december 1989 473 

HOOFDSTUK III 
-VROUWEN 

HOOFDSTUK IV 
JONGEREN 

HOOFDSTUK V 
GEZQNDHEID EN VEILIGHEID 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA

MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NE
.RINGEN) 

ARBEIDSONGEVAL 

HOOFDSTUK I. - Algeinene · begrippen 
- Geiagsverhouding - Aard van de 
wet 

HOOFDSTUK II .. - Toepassings{>feer -
Person en 

H()()FDSTUK III, - Arbeidsongeval {be
grip, bestaan, b{)wijs) 

HOOFDSTUK IV. - Weg naar en van 
het werk (begrip, bestaan, bewijs) 

HOOFDSTUK V. - Schade 
•· 

HOOFDSTUK VI. --:- Aansprakelijkheid 
Afdeling 1. - Medewerkers of meester. 
Afdeling 2~ - (Opgeheven.) 
Afdeling 3. -:- Derde. 

HOOFDSTUK VIJ. - Vergoeding 
Mdeling L. = Basisloon. 
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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. - AJlerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - GEZAGSVER

HOUDING- AARD VAN DE WET 

1. - Algemene begrippen - Bepalin
gen betreffende de aan de getroffene 
verschuldigde schadeloosstelling - Aard. 

De bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet Overheidspersoneel en van deAr
beidsongevallenwet die de schadeloos
stelling regelen welke verschuldigd is 
voor arbeidsongevallen, overkomen aan 
personen uit de overheidssector res
pectievelijk uit de prive-sector, raken de 
openbare orde. 

4 september 1989 1 

2. - Begrip. , 
Een ongeval doet zich tijdens de uit

voering van de arbeidsovereenkomst 
voor wanneer de werknemer op het tijd
stip van het ongeval onder het gezag van 
de werkgever staat. (Art. 7, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

26 september 1989 117 

3. - Gezagsverhouding - Begrip. 
In beginsel staat de werknemer onder 

het gezag van de werkgever zolang hij 
ten gevolge van het verrichten van ar
beid in zijn persoonlijke vrijheid wordt 
beperkt; de gezagsverhouding is derhalve 
niet noodzakelijk binnen de arbeidstijd 
besloten en de uitvoering van de arbeids
overeenkomst valt derhalve niet steeds 
samen met het eigenlijk verrichten van 
arbeid. (Art. 7, eerste lid, Arbeidsonge
vallenwet.) 

26 september 1989 117 

4. - Aard van de wet - Bepalingen 
betreffende de schadeloosstelling - Om
zetting van de rente in kapitaal. 

De bepalingen van de arbeidsongeval
lenwetgeving die de omzetting van de 
rente in kapitaal regelen, betreffen de 
aan de getroffene verschuldigde schade
loosstelling en raken derhalve de open-

bare orde. (Art. 12 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.) 

23 oktober 1989 252 

5. - Algemene begrippen Wet tot 
wijziging van de omzetting van de rente 
in kapitaal - Werking in de tijd. 

De wetsbepaling krachtens welke de 
door een arbeidsongeval getroffene geen 
omzetting van de rente in kapitaal kan 
verkrijgen, is toepasselijk op aile renten, 
waarvan de betaling van de waarde in 
kapitaal niet v66r de datum van inwer
kingtreding van de wet is gedaan. (Art. 
12, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel, gew. K.B. nr. 419 
van 16 juli 1986.) 

23 oktober 1989 252 

6. - Algemene begrippen Ongeval 
- Begrip. 

Een arbeidsongeval vereist onder meer 
het bestaan van een plotselinge gebeur
tenis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9 
Arbeidsongevallenwet.) 

19 februari 1990 785 

7. - Algemene begrippen Ongeval 
- Plotselinge gebeurtenis - Begrip. 

De uitoefening van de gewone en nor
male dagtaak kan een plotselinge ge
beurtenis zijn op voorwaarde dat, in die 
uitoefening een element aanwijsbaar is 
dat het letsel kan veroorzaakt hebben. 
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet.) 

19 februari 1990 785 

8. - Algemene begrippen - Ongeval 
- Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak -
Bijzonder element - Begrip. 

Inzake arbeidsongevallen is niet ver
eist dat het bijzonder element in de ge
wone en normale uitvoering van de dag
taak, waardoor letsel is kunnen ontstaan 
en dat kan worden vastgesteld, te onder
scheiden is van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst. (Art. 9 Arbeidsonge
vallenwet.) 

19 februari 1990 785 

9. - Begrip - Plotselinge gebeurtenis 
- Uitoefening van de dagtaak. 

De uitoefening van de gewone en nor
male dagtaak kan een plotselinge ge
beurtenis zijn, op voorwaarde dat in die 
uitoefening een element aanwijsbaar is 
dat het letsel kan veroorzaakt hebben. 
(Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

26 februari 1990 845 

10. - Algemene begrippen - Ongeval 
overkomen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst - Uitvoering bui
ten het bedrijf - Terugkeer naar de ver-
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blijfplaats of naar de zetel van het be
drijf - Onderbreking. 

Wanneer de uitvoering van een ar
beidsovereenkomst door een werknemer 
die een opdracht buiten het bedrijf uit
voert, eindigt terwijl hij naar zijn ver
blijfplaats of naar de zetel van het be
drijf terugkeert, is het ongeval dat hem 
op de terugweg overkomt een arbeidson
geval, tenzij het ongeval hem overkomt 
op een ogenblik dat hij de terugkeer 
naar zijn verblijfplaats of naar de zetel 
van het bedrijf om persoonlijke redenen 
heeft onderbroken, ook al bevindt hij 
zich dan geografisch op het traject naar 
zijn verblijfplaats of naar de zetel van 
het bedrijf. 

19 maart 1990 930 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER - PERSONEN 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

11. - Bestaan - Bewijs - Oorzake
Jijk verband tussen ongeval en Jetsel -
Vermoeden - Letsel ontstaan na de 
plotselinge gebeurtenis. 

De rechter kan het door art. 9 Arbeids
ongevallenwet gevestigde vermoeden dat 
er een oorzakelijk verband bestaat tus
sen de plotselinge gebeurtenis en het let
sel, niet terzijde stellen op de enkele 
grand dat een te lange tijd is verlopen 
tussen de gebeurtenis en het letsel. 

12 februari 1990 764 

12. - Begrip - Oorzakelijk verband 
tussen ongeval en letsel - Letsels ver
oorzaakt door een tweede ongeval dat 
geen arbeidsongeval is. 

Wanneer de werknemer na een ar
beidsongeval wordt getroffen door een 
ongeval dat geen arbeidsongeval is, wor
den de letsels veroorzaakt door het twee
de ongeval geacht het gevolg te zijn van 
het arbeidsongeval, indien het tweede 
ongeval is veroorzaakt of mede veroor
zaakt door letsels die het gevolg zijn van 
het arbeidsongeval. (Art. 7 Arbeidsonge
vallenwet.) 

26 maart 1990 983 

HOOFDSTUK IV 
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, 

BESTAAN, BEWIJS) 

13. - Weg naar en van het werk 
Begrip - Plotselinge gebeurtenis -
Fietser. 

De inspanning die de werknemer dien
de te leveren om door de koude ochtend
lucht per fiets naar het werk te rijden, 
kan de plotselinge gebeurtenis uitmaken 
die het acuut myocardinfarct heeft ver
oorzaakt. (Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsongeval
lenwet.) 

25 september 1989 115 

14. - Weg naar en van het werk -
Ongeval op het normale trajekt - Be
doeling van de werknemer om die weg 
te verlaten - Gevolg. 

Een ongeval op het normale trajekt 
dat een werknemer moet afleggen om 
zich van de plaats waar hij werkt te be
geven naar zijn verblijfplaats, is een on
geval dat zich voordoet op de weg naar 
en van het werk; wanneer de werknemer 
het normale trajekt, in de zin van artikel 
8, § 1, Arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, niet heeft verlaten, heeft zijn even
tuele bedoeling om het te doen, geen in
vloed op de toepassing van de genoemde 
wet. 

13 november 1989 343 

15. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk - Onderbreking - Persoonlij
ke redenen. 

De werknemer bevindt zich niet meer 
op de weg naar of van het werk, wan
neer hij deze om persoonlijke redenen 
heeft onderbroken. (Art. 8, § 1, Arbeids
ongevallenwet.) 

18 december 1989 546 

16: - Weg naar en van het werk -
Normaal traject - Arbeid te Jaat begon
nen of te vroeg beiiindigd. 

Het traject dat de werknemer aflegt 
om naar het werk of van het werk naar 
huis te gaan, is niet abnormaal naar tijd 
door de enkele omstandigheid dat hij de 
arbeid te laat begint of te vroeg beiiin
digt. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsonge
vallenwet.) 

12 februari 1990 765 

HOOFDSTUK V 
SCHADE 

17. - Schade - Latere gevolgen van 
het ongeval - Schade gedekt door de 
wettelijke vergoeding van de schade ten 
gevolge van een arbeidsongeval. 

De wettelijke vergoeding van de scha
de ten gevolge van een arbeidsongeval 
dekt niet enkel de schade die op het 
ogenblik van het ongeval is veroorzaakt, 
maar tevens aile latere gevolgen waar
van het ongeval de oorzaak is, mits zij 
niet door de schuld van de getroffene 
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zijn veroorzaakt en onverminderd de 
wettelijke voorschriften inzake herzie
ning. (A.rtt. 22 en 23 Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971.) 

8 januari 1990 600 

18. - Schade - Jatere gevolgen van 
het ongeval - Omstandigheden uit het 
priw3-Jeven - Zander invloed. 

Voor de wettelijke vergoeding van de 
schade is het van geen belang dat de la
tere gevolgen waarvan het arbeidsonge
val de oorzaak is, zich voordoen in om
standigheden die· verb and houden met 
het prive-leven. (Artt. 22 en 23 Arbeids
ongevallenwet.) 

8 januari 1990 600 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Medewerkers of meester. 

( Opgeheven.) 

Derde. 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

19. - Vergoeding - Basisloon - Te
rugbetaling van kosten. 

Geen loon in de zin van art. 35, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet is de terugbe
taling van kosten die de werknemer 
heeft gemaakt als gevolg van hem opge
legde arbeidsvoorwaarden of -omstandig
heden en die ten laste van de werkgever 
zijn. 

12 februari 1990 769 
Afdeling 1. - Basisloon. 

20. - Vergoeding - Basisloon - Hy
pothetisch loon - Vaststelling ex aE-quo 
et bono. 

Wanneer de rechter het hypothetisch 
loon ex aequo et bono bepaalt, is hij niet 
verplicht alleen rekenirig te houden met 
de bepalingen van een C.A.O. die bin
dend is of kan zijn voor de getroffene. 
(Art. 36, § 2, Arbeidsongevallenwet.) 

28 mei 1990 1225 

21. - Vergoeding - Basisloon - Be
rekening - Vakantiegeld - Werkne
mers bedoeld in art. 17ter KB. 28 nov. 
1969. 

Voor de werknemers bedoeld in art. 17 
ter K.B. 28 nov. 1969 wordt het basisloon 
niet yerhoogd met vakantiegeld. (Artt. 34 
en 35 Arbeidsongevallenwet.) 

2B.mei 1990 1225 

Afdeling 2. - Arbeidsongeschiktheid 
(wedertewer kstelling) 

22. - Vergoeding - Blijvende arbeids
ongeschiktheid - Interest. 

Op de jaarlijkse arbeidsongevallenver
goedingen voor blijvende arbeidsonge
schiktheid is interest verschuldigd vanaf 
de consolidatiedatum en niet vanaf de 
rechterlijke beslissing die uitspraak doet 
over een • betwisting om trent de aard en 
de graad van de arbeidsongeschiktheid. 
(Artt. 24, tweede lid, 42, tweede lid, en 
63, § 1, Arbeidsongevallenwet; art. 1 K.B. 
30 maart 1982.) 

23 oktober 1989 250 

23. - Vergoeding Arbeidsonge-
schiktheid en wedertewerkstelling - Tij
delijke gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid - Wedertewerkstelling - Begrip. 

Uit de tekst van art. 23, derde lid, Ar
beidsongevallenwet blijkt dat die bepa
ling enkel van toepassing is wanneer de 
getroffene effectief weder te werk ge
steld is en daarvoor loon ontvangt. 

7 mei 1990 1140 
24. - Vergoeding - Arbeidsonge

schiktheid en wedertewerkstelling - Tij
delijke gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid - Effectieve wedertewerkstelling 
- Periode van daaropvolgende jaarlijkse 
vakantie - Gevolgen voor de wederte
werkstelling. 

De schorsing, tijdens de jaarlijkse va
kantie, van uitvoering van de arbeids
overeenkomst van de getroffene van een 
arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeids
ongeschiktheid gedeeltelijk is of gedeel
telijk geworden is, heeft geen gevolgen 
voor de effectieve wedertewerkstelling 
v66r die periode. 

7 mei 1990 1140 
25. - Vergoeding Arbeidsonge-

schiktheid en wedertewerkstelling - Tij
delijke gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid - Wedertewerkstelling - Vakantie
geld - Loon ontvangen ingevolge de 
wedertewerkstelling - Begrip. 

Het vakantiegeld is niet noodzakelijk 
een loon dat de getroffene van een ar
beidsongeval « ingevolge zijn wederte
werkstelling ontvangt >>, in de zin van 
art. 23, derde lid, Arbeidsongevallenwet. 
(Artt. 23, derde lid, en 35, eerste lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

7 mei 1990 1140 
Afdeling 3. - Dodelijk ongeval. 

Afdeling 4. - Cumulatie en verbod. 

26. - Verbod om de schadevergoeding 
uit het gemene recht en de forfaitaire 
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vergoedingen op grand van de Arbeids
ongevallenwet te cumuleren - Art. 46, 
§ 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet -
Begrip. 

Krachtens art. 46, § 2, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet, gewijzigd bij de wet 
van 7 juli 1978 mag de volgens het geme
ne recht toegekende vergoeding, die 
geen betrekking kan hebben op de ver
goeding van de lichamelijke schade zoals 
zij gedekt is door die wet, gecumuleerd 
worden met de krachtens die wet toege
kende vergoedingen; de getroffene of 
zijn rechthebbenden kunnen derhalve 
slechts vergoeding voor lichamelijke 
schade eisen volgens het gemene recht 
wanneer de volgens het gemene recht 
berekende vergoeding meer bedraagt 
dan de wettelijke schadeloosstelling die 
aan de getroffene wordt toegekend op 
grand van de Arbeidsongevallenwet, en 
enkel voor het verschil. 

25 april 1990 1092 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

27. - Verzekering - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Art. 58, § 1, 3', Ar
beidsongevallenwet - Uitkeringen vast
gelegd in die bepaling - Betaling -
Wettelijke verplichting. 

Krachtens art. 58, § 1, 3°, Arbeidsonge
vallenwet heeft het Fonds voor Arbeids
ongevallen tot taak schadeloosstelling in
zake arbeidsongevallen toe te kennen 
overeenkomstig de bepalingen van die 
wet wanneer de werkgever geen verze
kering heeft aangegaan; de betaling, in 
dat geval, door het Fonds voor Arbeids
ongevallen van de bij de wet bepaalde 
uitkeringen, is voor dat fonds geen scha
de die voortvloeit uit het feit dat de 
werkgever geen verzekering heeft aange
gaan, maar het vervullen door die instel
ling van een taak die de wetgever haar 
heeft toevertrouwd. 

18 september 1989 72 

28. - Verzekering - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Artt. 58, § 1, 3', en 
60, eerste lid, Arbeidsongevallenwet -
Uitkeringen - Betaling - Terugvorde
ring - Grondslag. 

De door het Fonds voor Arbeidsonge
vallen tegen de werkgever ingestelde 
rechtsvordering tot terugvordering van 
de uitkeringen die het heeft betaald met 
toepassing van art. 58, § 1, 3°, Arbeidson
gevallenwet, strekt niet tot vergoeding 
van een schade uit een misdrijf; die 
rechtsvordering vloeit niet voort uit het 

misdrijf van het niet aangaan van 'een 
verzekering, maar is rechtstreeks ge
grond op art. 60, eerste lid, .Arbeidsonge
vallenwet. 

18 september 1989 72 

29. - Verzekering - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Art. 60, eerste lid, Ar
beidsongevallenwet - Terugvordering 
van uitkeringen - Rechtsvordering tot 
terugvordering - Verjaring. 

De vijfjarige verjaring, bepaald bij art. 
26 voorafgaande titel Sv. is niet van toe
passing op de persoonlijke rechtsvorde
ring tot terugvordering die het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, dat met toepas
sing van art. 58, § 1, 3°, Arbeidsongeval
lenwet uitkeringen -heeft betaald, tegen 
de werkgever heeft ingesteld overeen
komstig artikel 60, eerste lid, Arbeidson
gevallenwet. 

18 september 1989 72 

30. - Verzekering - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Art. 60, eerste en 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet 
Rechtsvorderingen uit die bepalingen -
Oogmerk - Onderscheid - Gevolg. 

Hoewel de rechtsvorderingen bedoeld 
in het eerste respectievelijk tweede lid 
art. 60 Arbeidsongevallenwet het Fonds 
voor Arbeidsongevallen in staat moeten 
stellen de met toepassing van art. 58, § 1, 
3°, van die wet betaalde uitkeringen te
rug te Vorderen, zijn zij toch onderschei
den, zodat het Fonds, wanneer het 'met 
het oog op die terugvordering een rechts
vordering instelt tegen de werkgever die 
geen verzekering heeft aangegaan, niet 
noodzakelijk optreedt als gesubrogeerde 
in de rechten van de getroffene ten over~ 
staan van de werkgever. · 

18 september 1989 72 

HOOFDSTUK IX 
OVERHEIDSPERSONEEL' (BIJZONDERE RE

GELS) 

31. - Overheidspersoneel - Vergoe
ding - Basisloon - Rechten van de ge
troffene - Bevoegdheid van de rechter. 

De door art. 6, § 3, Arbeidsongevallen
wet aan de rechter opgelegde verplich
ting om, bij uitspraak over de rechten 
van de getroffene, ambtshalve na te 
gaan of de bepalingen van de wet in acht 
genomen zijn, en om derhalve het door 
de getroffene gevorderde ambtshalve 
aan te vullen als hij dit niet voldoende 
acht, geldt tevens inzake de schadever
goeding voor arbeidsongevallen en . voor 
ongevallen op de weg naar en van .het 
werk in de overheidssector. (Art. 3bis Ar-



-20-

beidsongevallenwet Overheidspersoneel 
3 juli 1967 .) 

4 september 1989 1 

32. - Overheidspersoneel - Bijzonde
re regels - Blijvende arbeidsongeschikt
heid- Vergoeding- Rente - Bereke
ning - Basisloon - Indexatie. 

De rente wegens blijvende arbeidson
geschiktheid ten gevolge van een in de 
overheidssector overkomen arbeidsonge
val wordt vastgesteld op basis van het 
jaarloon waarop de getroffene recht had 
ten tijde van het ongeval; die rente 
wordt vermeerderd of verminderd over
eenkomstig de wet van 1 maart 1977 
houdende inrichting van een stelsel tot 
koppeling van de consumptieprijzen aan 
het indexcijfer. (Artt. 4 en 13, Arbeidson
gevallenwet Overheidspersoneel; art. 18 
K.B. 13 juli 1970.) 

4 september 1989 1 

HOOFDSTUK X 
RECHTSPLEGING 

33. - Rechtspleging- Herziening
Gronden - Verergering van een Jetsel 
dat niet door het arbeidsongeval is ver
oorzaakt. 

Verergering van een letsel dat niet 
door een arbeidsongeval is veroorzaakt, 
kan tot herziening leiden, wanneer de 
verergering het gevolg van het ongeval 
is. (Art. 72, eerste lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

23 oktober 1989 245 

34. - Rechtspleging- Herziening
Gronden - Wijziging van de algemene 
arbeidsmarkt. 

Een wijziging van de verminderde eco
nomische waarde van de getroffene ten 
gevolge van een wijziging van de alge
mene arbeidsmarkt levert geen grond tot 
herziening op. (Art. 72, eerste lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

23 oktober 1989 245 

35. - Rechtspleging Verwittiging 
van de verzekeringsinstelling inzake 
ziekte en invaliditeit - Wijziging in de 
graad van arbeidsongeschiktheid - Ver
zuim van de arbeidsongevallenverzeke
raar - Gevolg. 

De arbeidsongevallenverzekeraar die 
nalaat de verzekeringsinstelling inzake 
ziekte en invaliditeit tijdig te verwittigen 
van een wijziging in de graad van ar
beidsongeschiktheid van de getroffene, 
is de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
slechts verschuldigd voor zover de ge-

troffene, buiten de verplichting tot aan
gifte, de voorwaarden vervult om die uit
keringen te verkrijgen. (Art. 63, § 2, 
derde en vierde lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

6 november 1989 325 

36. - Rechtspleging Hoger beroep 
- Nieuw middel - Hoger beroep van de 
arbeidsongevallenverzekeraar Uit
spraak in eerste aanleg conform diens 
conclusie. 

lnzake arbeidsongevallen kan de ar
beidsongevallenverzekeraar nieuwe mid
delen aanvoeren tot staving van zijn ho
ger beroep, ook al is het beroepen vonnis 
conform zijn conclusie. (Art. 1050 Ger.W. 
en art. 6, § 3, Arbeidsongevallenwet.) 

23 april 1990 1083 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Aard van de wet -
Toepassingssfeer 

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

HOOFDSTUK II. - Begrip - Bestaans-
vereisten - Vorm 

Afdeling 1. - Begrip en bestaansvereis-
ten. 

Afdeling 2. - Vorm. 

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. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 

den. 
Afdeling 7. 

diging. 

Zie afdeling 3 e.v. 
Zie afdeling 3 e.v. 
Opzegging. 
Opzeggingsvergoeding. 
Uitwinningsvergoeding. 
Ontslag om dringende re-

Andere wijzen van beein-

Afdeling 8. - Kwijting 
Afdeling 9. - Allerlei. 

saldo. 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 
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HOOFDSTUK I 
AARD VAN DE WET - TOEPASSINGS

SFEER 

1. - Aard van de wet - Art. 93 Ar
beidsovereenkomstenwet - Handelsver
tegenwoordiger - Indirect commissie
loon. 

Artikel 93 Arbeidsovereenkomstenwet, 
dat het recht van de handelsvertegen
woordiger op indirect commissieloon re
gelt, is een dwingende wetsbepaling. 

15 januari 1990 637 

2. - Aard van de wet - Concurrentie
beding - Artt. 65 en 86 Arbeidsovereen
komstenwet. 

De bepalingen van de Arbeidsovereen
komstenwet betreffende het concurren
tiebeding, met name de artikelen 65 en 
86, zijn gebiedend en zijn bepalingen 
van politie en veiligheid in de zin van 
art. 3, eerste lid, B.W. 

14 mei 1990 1178 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 

( Opgeheven.) 
(Opgeheven.) 

HOOFDSTUK II 
BEGRIP BESTAANSVEREISTEN 

VORM 

Afdeling 1. - Begrip en bestaansvereis
ten. 

Afdeling 2. - Vorm. 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN 

3. - Verplichtingen - Handelsverte
genwoordiger - Indirect commissieloon 
- Voorwaarden- Bezoek van klanten. 

Het recht van de handelsvertegen
woordiger op indirect commissieloon 
mag contractueel afhankelijk worden ge
maakt van de voorwaarde dat de han
delsvertegenwoordiger de betrokken 
klanten moet hebben bezocht. (Art. 93 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

15 januari 1990 637 

4. - Verplichtingen - Binnenschip
pers - Gehoorzaamheid aan het bevel 
van de reder. 

Ook wanneer de binnenschipper te
recht weigert uit te varen zolang de 
vaarveiligheid niet is vastgesteld, mag 
hij niet weigeren te gehoorzamen aan 
het bevel van de reder het schip te verla
ten. (Art. 13, tweede lid, 1°, Arbeidsover
eenkomstenwet Binnenschippers.) 

12 maart 1990 910 

Afdeling 1. - (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK IV 
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

5. - Schorsing van de overeenkomst 
- 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 
als hij, alvorens zich op weg te begeven, 
weet dat de staking hem zal verhinderen 
op het werk aan te komen. (Art. 27, eer
ste lid, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

4 september 1989 5 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

(Opgeheven.) 

(Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

Zie afdeling 3 e.v. 

Zie afdeling 3 e.v. 

Opzegging. 

6. - Bedienden - Einde - Allerlei -
Wettelijke pensioengerechtigde Jeeftijd. 

De omstandigheid dat de werknemer 
de wettelijke pensioengerechtigde leef
tijd bereikt, verleent hem het recht om 
met pensioen te gaan, maar verplicht 
hem niet daartoe; dat de werknemer die 
leeftijd bereikt, brengt niet vanzelf het 
einde van de arbeidsovereenkomst mee. 
(Art. 36 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

18 september 1989 75 

7. - Bedienden - Einde - Opzegging 
- Verplichtingen van de werkgever. 

Om de arbeidsovereenkomst van een 
bediende te beeindigen, moet de werkge
ver, in de regel, rekening houden met de 
bepalingen van art. 82 Arbeidsovereen
komstenwet; die regels zijn immers van 
toepassing ongeacht de leeftijd van de 
werknemer die wordt opgezegd. 

18 september 1989 75 

8. - Bedienden - Einde - Opzegging 
- Opzegging om aan de arbeidsovereen
komst een einde te maken op het tijdstip 
waarop de bediende de normale Jeeftijd 
bereikt voor het pensioen - Vereiste. 

De korte opzeggingstermijn waarin 
art. 83, eerste lid, Arbeidsovereenkom
stenwet voorziet en die zes maanden be
draagt, wanneer de opzegging door de 
werkgever wordt gegeven, gaat in de eer-
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· op het tijdstip van· de k~nnisgeving van 
de opzegging. (Art. 20 Arbeidsovereen· 
komstenwet Bedienden.) 

6 november 1989 318 

ste dag van de ·maa:hd die volgt op dege• 
ne tijdens welke. van de. opzegging, ken
nis wordt gegeven; daaruit vo1gt .· dat de 
opzegging met beperkte. opzeggingster
mijn van zes maanden ten vroegste kan 
worden gegeven tijdens de zesde maand 
v6or de maand tijdens welke de bedien
de de normale leeftijd vobr het volleClige 

13. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Begrip - Vergoeding zowel krachtens 
de wet als krachtens de overeez:ikomst 

75 . verschuldigd - Artt. · 6 en 39, § 1, Ar
. beidsovereenkomstenwet. 

wettelijk pensioen bereikt. 
18 september 1989 

9. - Einde - Opzegging - Termijn 
- In aanmerking te ilemen }oon. 

De opzeggingstermijn ·dient te worden 
bepaald, met inachtneming van het loon 
dat in aanmerking komt ·op het tijdstip 
van de opzegging, ··(Art. 1& Arbeid:;;over
eenkomstenwet Bedienden.) 

6 november 1989 318 

10. - Einde - Opzegging - Termijn 
- Bediende - Zelfde werkgever - .On· 
derbreldng van het dienstverband. 

Wanneer een bediende achtereenvol
gens in dienst is van twee personen die 
voor de berekening van de opzeggings
termijn worden beschouwd als dezelfde 
werkgever, wordt het dienstverband niet 
onderbroken door de omstandigheid dat 
zijn arbeidsovereerikomst met de eetste 
door opzegging wordt b~.EHndigd en dat, 
tijdens .de lopende opzeggingstermijn, 
met de tweede een nieuwe arbeidsover
eenkomst wordt aangegaan. (Art, 82, § 2, 
tweede lid, Arbeidsovereepkomstenwet.) 

6 november 1989 320 

11. - Einde - Opzegging - Term}jn 
- Hogere bediende - Vasts,telling door 
de rechter - In aanmerking te nem(m 
omstandigheden. 

Bij het vaststellen van de opzeggings- · 
termijn ten aanzien van een bediende 
bedoeld in. art. 82, § 3, Arbeidsovereen
komstenwet dient de reohhir geen reke
ning te houden met omstandigheden die 
geen verband houden met de voor de be
diende bestaande kans. om spoedig .een 
gelijkwaardige en passende. chenstbetrek
king te vinden, zoals de. voorbereiding 
tot oprichting van een onderneming. 

6 november 1989 322 

Afdeling 4. - Opzeggingsv.ergoeding. 

12. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Aanvullende vergoeding ·- In · aan· 
merking te nemeil loon. 

Wanneer de werknemer is ontslagen 
met een opzeggingstermijn die korter ·is 
dan die waarop hij aansptaak · kan rna
ken, moet de opzeggingsvergoeding wor
den berekend met inachtneming van het 
loon waarop de werknemer recht heeft 

De compensatoire opzeggingstermijn 
waarop een werknemer recht heeft en 
waarvan de betaling, overeenkomstig 
art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet, door 
de werkgever moet worden gedaan, in. de 
gevallen en onder de voorwaarden als 
bepaald in art. 39, § 1, van die wet, is zo· 
wel krachtens de wet als krachtens de 
overeenkomst verschuldigd. (Artt. 6 en 
39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

19 februari 1990 788 

14. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Vergoedingen en voordelen bedoeld in 
art. 2, § 1, 2"', Sluiting'sfondswet - Be
grip. 

De compensatoire opzegg!ngsvergoe
ding waarop een werkriemer recht heeft, 
is een krachtens de wet verschuldigde 
vergoeding en voordeel, die het Fonds 
tot Vergoeding van de in Geval van Slui
ting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers aan de werknemer moet be
talen wanneer de werkgever die pecuni
aire verplichting. niet nakomt. (Art. 2, 
§ 1, 2°, Sluitingsfondswet.) . 

19 februari 1990 788 

15. - Einde :__ Opzeggingsvergoeding 
- Vergoedingen en voordelen bedoeld in 
art. 2, § 1, 2"', Sluitingsfondswet - Fonds 

, tot Vergoeding van de in Geval van Slui~ 
ting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers - Indeplaatsstelling - Art. 
8, eerste lid, Sluitingsfondswet. 

Het Fonds tot Vergoeding van ·de cin 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers · treedt van 
rechtswege in de rechten en vorderingen 
van de werknemer tegenover. de werkge
ver-schuldenaar voor de inning bij deze 
laatste van de compensatoire opzeggings
vergoeding die het, met toepassing van 
art. 2, '§ 1, 2°, Sluitingsfondswet, aan de 
werknemer heeft betaald. (Artt. 2, § 1, 
2°, en 8, eerste lid, Sluitingsfondswet.) 

19 februari 1990 788 

Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding .. 
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Afdeling 6. - Ontslag orri dringende re
den. 

16. - Einde - Dringende reden - Be
grip. 

De dringende redenen die het mogelijk 
maken de arbeidsovereenkomst zonder 
opzegging of v66r het verstrijken van de 
termijn te beeindigen, zijn feiten die als 
een fout moeten kunnen worden aange
merkt. (Art. 35 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

23 oktober 1989 242 

17. - Bediende - Einde van de over~ 
eenkomst - Ontslag om dringende re
den - Ontslag gegeven door de werkge
ver - Verschillende feiten, door de 
werkgever bij conclusie aangevoerd -
Geen lout van de bediende binnen de 
wettelijke termijn voor ontslag - Gevol
gen voor het onderzoek van de daaraan 
voorafgaande feiten. 

Wanneer een arrest de feiten die drie 
of minder dan drie werkdagen aan het 
ontslag wegens dringende reden . zijn 
voorafgegaan, niet als een fout aan
merkt, hoeft het de feiten die dagteke
nen van meer dan drie werkdagen v66r 
dat ontslag niet te onderzoeken; deze 
kunnen immers geen invloed hebben op 
de ernst van een gedrag dat niet als een 
fout is aangemerkt. (Art. 35, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

27 november 1989 424 

18. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Termijn - Bewijslast. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de 
partij die de arbeidsovereenkomst we
gens dringende reden beeindigt, het be
wijs !evert dat de feiten die. de dringende 
reden vormen, haar pas binnen drie 
werkdagen v66r het ontslag bekend wa
ren, beslist hij wettig dat de ontslagen 
partij moet bewijzen dat degene die ant
slag heeft gegeven, die feiten reeds vroe
ger kende. (Art. 35, achtste lid, Arbeids-
overeenkomstenwet.) · 

4 december 1989 470 

19. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Bedienden - Aangevoerd feit 
- Beoordeling- Aan ·het ontslag vooi'
afgaande feiten. 

De rechter kan, bij de beoordeling van 
de dringende reden die wordt aange
voerd ter verantwoording van het ant
slag zonder opzegging noch vergoeding, 
rekening houden met feiten die niets te 
maken hebben met die reden en die niet 
in de ontslagbrief zijn vermeld, wanneer 
zij het dringend karakter· van de aange-

voerde .reden kunnen belichten. (Art. 35, 
ArbeidsovereEmkomstenwet.) 

21 mei 1990 1201 
Afdeling 7. - Andere wijzen van beein-

diging. · , · 

20. - Einde. - Andere wijzen van 
beeindiging - Eenzijdige wijziging van 
essentiele bestanddelen van de arbeids
overeenkomst - Geschonden wetsbepa
ling. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
schending van art. ·39, ·§ 1, Arbeidsover
eenkomstenwet en niet van art. 1134 
B.W. aanvoert tot staving van de grief 
dat de rechter de regel miskent volgens 
welke de partij die eenzijdig een essen
tieel bestanddeel van de arbeidsovereen
komst wijzigt, onrechtmatig een einde 
aan de overeenkomst maakt. 

11 september 1989 28 

Afdeling 8. - Kwijting saldo. 

Afdeling 9. - Allerlei. 
21. - Einde - Allerlei - Werkman -

Art. .63 Arbeidsovereenkomstenwet -
Willekeurige afdanking - Noodwendig
heden inzake de werking .van de onder
neming - Begrip. 

In de zin van art. 63 Arbeidsovereen
komstenwet is een afdanking niet wille
keurig wanneer het ontslag van de werk
man is gebeurd om r~denen die berusten 
op de noodwendigheden inzake de wer
.king van de onderneming; aangezien het 
belang van qe onderneming niet n6odza
kelijk verschilt van dat .van de werkge
ver, in zijn hoedanigheid van eigenaa:r 
van de exploitatie, kan de feitenrechter, 
om te oordelen of de afdanking van een 
werkman willekeurig dan wel . gerecht
vaardigd is, rekening houden met de fie 
nanciele lasu:m van de werkgever, zelfs 
die van priva,te aard, die. de werking van 
de onderneniing kunnen bei:nvloeden. 

2 oktober 1989 . 152 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

ARBEIDSVOORZIENING 

HOOFDSTUK I. ·~ Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 

HQOFDSTUK IV. - Brugpensioeri 

HOOFDSTUK V. - Financiele tegemoet-
koming 

HOOFDSTUK VI. - Leerlingwezen 
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HOOFDSTUK VII. - Sluiting van onder
nemingen 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

1. - Brugpensioen - Cumulatie met 
andere voordelen. 

Het brugpensioen bedoeld in C.A.O. nr. 
17 van 19 dec. 1974 mag worden gecumu
leerd met andere wegens ontslag ver
leende speciale vergoedingen die krach
tens een C.A.O. worden toegekend, maar 
die vergoedingen worden met het brug
pensioen verrekend. (Art. 9 C.A.O. nr. 17 
van 19 dec. 1974, gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad en algemeen verbin
dend verklaard bij K.B. van 16 jan. 
1975.) 

18 december 1989 547 

HOOFDSTUK V 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

2. - Financiele tegemoetkoming 
Fusie van ondernemingen - Recht van 
de overnemende onderneming op de aan
passings- en wederaanpassingspremies 
voor bepaalde categorieen werknemers. 

Bij fusie van vennootschappen kan het 
recht op de aanpassings- en wederaan
passingspremies, erkend bij K.B. 15 okt. 
1979 ten voordele van de overgenomen 
onderneming die bepaalde werknemers 
in dienst heeft genomen krachtens de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 
van 28 feb. 1978 betreffende het behoud 
van de rechten van de werknemers bij 
wijziging van werkgever ingevolge de 
overgang van ondernemingen krachtens 
overeenkomst, aan de overnemende on
derneming worden overgedragen. 

30 november 1989 448 

HOOFDSTUK VI 
LEERLINGWEZEN 

3. - Leerlingwezen - Leerovereen
komst - Begrip. 

De leerovereenkomst strekt niet tot 
het verrichten van beroepsarbeid; de 
leerling oefent geen beroep uit en ver
richt geen werkzaamheden om in zijn le
vensonderhoud te voorzien. 

18 juni 1990 1327 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

4. - Sluiting van ondernemingen 
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen 
bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 30 ju
ni 1967 - Interest - Aanvang - Ver
zoek tot betaling. 

Het verzoek van de werknemer tot be
taling door het Sluitingsfonds van de 
voordelen bedoeld in art. 2 Sluitings
fondswet is geen aanmaning tot betaling 
die het recht op moratoire interest doen 
ingaan. (Art. 1153 B.W.) 

11 september 1989 29 

5. - Sluiting van ondernemingen 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van de 
werkgeversbijdragen, bedoeld in art. 5, 
2", Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - In
deplaatsstelling van het Fonds in de 
rechten van de R.S.Z - Voorrecht van 
de R.S.Z voor het saldo van het hem 
verschuldigde bedrag en voorrecht van 
het Fonds voor het aan de R.S.Z betaal
de bedrag - Rang. 

In geval van samenloop van het bij 
art. 19, eerste lid, 4"ter, Hypotheekwet 
toegekende voorrecht van de R.S.Z. met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat in de rechten is getreden van de 
R.S.Z. aan wie een deel is betaald van de 
werkgeversbijdragen, die onder meer 
worden opgelegd bij de wetgeving betref
fende de sociale zekerheid en waarvan 
sprake is in art. 5, 2", Sluitingsfondswet 
30 juni 1967, kan de R.S.Z. zijn rechten 
doen gelden, voor wat hem nog door 
de werkgever-schuldenaar verschuldigd 
blijft, bij voorrang boven het Fonds. (Art. 
8, tweede lid, Sluitingsfondswet 30 juni 
1967.) 

16 oktober 1989 208 

6. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967- Ont
staan van de verplichting. 

Het Sluitingsfonds heeft geen verplich
ting tot betaling van de voordelen be
doeld in art. 2 wet 30 juni 1967 voordat is 
voldaan aan de voorwaarden gesteld bij 
art. 6 van die wet en het K.B. 6 juli 1967. 

20 november 1989 383 

7. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 - Aan
maning tot betaling. 
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Het Sluitingsfonds kan tot betaling 
van de voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 
juni 1967 niet worden aangemaand v66r 
het indienen van het verzoek tot betaling 
bedoeld in art. 6 van die wet. (Art. 1153 
B.W.) 

20 november 1989 383 

8. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betah"ng van voordelen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 - Inte
rest - Aanvang - Aanmaning tot beta
ling - Opeisbaarheid van de schuld. 

De aanmaning tot betaling van de 
voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 
1967 kan het recht op moratoire interest 
niet doen ingaan voordat de schuld van 
het Sluitingsfonds opeisbaar is. (Art. 
1153 B.W.; art. 6 wet 30 juni 1967.) 

20 november 1989 383 

9. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen 
bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 1967 
- Brugpensioen. 

Op grond van art. 2, § 1, 2°, Sluitings
fondswet 1967 is de verplichting van het 
Sluitingsfonds tot betaling van brugpen
sioen niet beperkt tot het brugpensioen 
bedoeld in C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, 
gesloten in de Nationale Arbeidsraad en 
algemeen verbindend verklaard bij K.B. 
16 jan. 1975. 

18 december 1989 547 

10. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen 
bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967- Inte
rest- Aanvang- Verzoek tot betaling. 

Het verzoek van de werknemer tot be
taling door het Sluitingsfonds van de 
voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 
1967 is geen aanmaning tot betaling die 
het recht op moratoire interest doet in
gaan. (Art. 1153 B.W.) 

15 januari 1990 640 

11. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla- · 
gen Werknemers - Vergoedingen en 
voordelen bedoeld in art. 2, § 1, 2", Slui
tingsfondswet - Begrip. 

De compensatoire opzeggingsvergoe
ding waarop een werknemer recht heeft, 
is een krachtens de wet verschuldigde 
vergoeding en voordeel, die het Fonds 
tot Vergoeding van de in Geval van Slui
ting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers aan de werknemer moet be
talen wanneer de werkgever die pecuni-

aire verplichting niet nakomt. (Art. 2, 
§ 1, 2°, Sluitingsfondswet.) 

19 februari 1990 788 

12. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Vergoedingen en 
voordelen bedoeld in art. 2, § 1, 2", Slui
tingsfondswet - Indeplaatsstelling 
Ar~. 8, eerste lid, Sluitingsfondswet. 

Het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers treedt van 
rechtswege in de rechten en vorderingen 
van de werknemer tegenover de werkge
ver-schuldenaar voor de inning bij deze 
laatste van de compensatoire opzeggings
vergoeding die het, met toepassing van 
art. 2, § 1, 2°, Sluitingsfondswet, aan de 
werknemer heeft betaald. (Artt. 2, § 1, 2°, 
en 8, eerste lid, Sluitingsfondswet.) 

19 februari 1990 788 

13. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen 
bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 1967 
- Maximumbedrag - Vergoeding we
gens willekeurig ontslag. 

Art. 7 K.B. 6 juli 1967 stelt geen maxi
mumbedrag vast voor de betaling door 
het Sluitingsfonds van een krachtens de 
wet verschuldigde vergoeding wegens 
willekeurig ontslag. 

30 april 1990 1127 

ARBITRAGE 

Benoeming door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van een 
derde scheidsrechter - Beslissing waar
tegen geen rechtsmiddel openstaat. 

Bij de beoordeling van de ontvanke
lijkheid van een hoger beroep tegen de 
beslissing van de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg die, op verzoek 
en krachtens art. 1685, eerste lid, Ger.W., 
een derde scheidsrechter benoemt, be
hoeft het appelgerecht de geldigheid van 
de overeenkomst tot arbitrage niet te on
derzoeken noch na te gaan of de scheids
rechters bevoegd waren om het ver
zoekschrift als bedoeld in art. 1685-1 te 
ondertekenen, noch of de arbitrageproce
dure regelmatig was. (Art. 1686, eerste 
lid, Ger.W.) 

7 december 1989 494 
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ARBITRAGEHOF 

· 1. - Prejudiciele vragen - Hoi van 
Cassatie - Verplichting tot het stellen 
van een prejudiciele vraag. 

Het middel dat aanvoert dat, nu de bij 
de wet 30 aug. 1988 ingevoerde regeling 
tot ontheffing van aansprakelijkheid van 
de organisator van een loodsdienst met 
terugwerkende kracht van toepassing is 
op hangende geschillen en niet op ge
schillen waarover reeds is beslist, die re
geling een discriminatie oplevert, doet de 
vraag rijzen naar de bestaanbaarheid 
van het door voormelde wet in de wet 
van 3 nov. 1967 ingevoegde art. 3bis, § 2, 
met de artt. 6 en 6bis Gw.; het Hof moet 
die vraag stellen aan het Arbitragehof. 

26 januari 1990 683 

2. - Middel waarin een vraag wordt 
opgeworpen als bedoeld in de bijzondere 
wet op het Arbitragehoi - Antwoord op 
de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk 
- Verplichting voor het Hoi van Cassa
tie om de vraag aan het Arbitragehoi te 
'Stell en. 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra
gehof volgt dat wanneer voor het Hof 
van Cassatie in een middel een vraag is 
opgeworpen, als bedoeld in art. 26, § 1, 
3°, van voornoemde wet, het Hof niet 
vrijgesteld is van de verplichting om het 
Arbitragehof te verzoeken op die vraag 
uitspraak te doen, ook al is het van oor
deel dat het antwoord op de prejudiciiHe 
vraag niet onontbeerlijk is om zijn be
slissing te wijzen. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof 6 jan. 1989.) 

5 februari 1990 727 

3. ·- Prejudiciele vragen - Hoi van 
Cassatie - Verplichting tot het stellen 
van een prejudiciele vraag. 

Als in een cassatiemiddel wordt aange
voerd dat, gelet op art. 107 van de wet 
van 31 maart 1987, art. 756 B.W. onver
enigbaar is met de artt. 6 en 6bis Gw., 
wat de rechten betreft van een niet er
kend natuurlijk kind op de erfenissen 
van zijn moeder en van een zuster van 
zijn moeder, die beiden overleden zijn 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
31 maart 1987, en in dezelfde voorziening 
eveneens wordt aangevoerd dat de voor
melde wetsbepaling strijdig is met de 
artt. 8] en 14 E.V.R.M., vermag het Hof 
te besluiten dat het aangewezen is voor
af de grondwetsbepalingen te onderzoe
kEm en stelt het in dit geval een prejudi-

ciiHe vraag aan het Arbitragehof. (Art. 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

2 maart 1990 872 

4. - Middel waarin een vraag wordt 
opgeworpen, als bedoeld in art. 26 Bij
zondere Wet Arbitragehoi - Verplich
ting voor het Hoi van Cassatie - Begrip. 

Wanneer in een cassatiemiddel een 
vraag wordt opgeworpen, als bedoeld in 
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, kan 
men § 2 van die bepaling niet anders 
verstaan dan binnen de perken van het 
geschil waarover de feitenrechter uit
spraak diende te doen of uitspraak heeft 
gedaan. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitra
gehof.) 

19 maart 1990 934 

5. - Voorziening waarin een vraag 
wordt opgeworpen in de zin van art. 26 
bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Ar
bitragehoi - Verplichting van het Hoi 
van Cassatie - Begrip. 

Wanneer eiser voor het Hof van Cassa
tie een vraag opwerpt in de zin van art. 
26 bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het 
Arbitragehof, kan § 2 van die bepaling 
enkel worden opgevat binnen de perken 
van de middelen waarover het Hof van 
Cassatie uitspraak moet doen. 

7 mei 1990 1143 

AUTEURS RECHT 

Catalogus ~ Vereisten om de wettelijke 
bescherming te kunnen genieten. 

Een arrest beslist wettig dat een cata
logus van de burgerlijke partij niet de 
vereiste kenmerken vertoont om ·door de 
wetgeving inzake auteursrecht te worden 
beschermd zodat de aan de beklaagde 
ten laste gelegde feiten, te weten 
« kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk op 
het auteursrecht », niet bewezen zijn, 
wanneer het erop wijst dat « zo al de ca
talogus waaraan de burgerlijke partij ve
le jaren zorgvuldig heeft gewerkt, haar 
een zekere vaardigheid heeft bijgebracht 
in het snelle opsporen van onderdelen, 
hij nochtans enkel gegevens bevat waar
van ieder eryaren vakman op de hoogte 
kan komen, als hij maar soms lange en 
moeilijke opzoekingen doet >> en aldus 
oordeelt dat de litigieuze catalogus niet 
het persoonlijk stempel droeg van de au
teur ervan en niet als oorsponkelijk kon 
worden aangemerkt. 

25 oktober 1989 272 
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B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

1. - Bedrieglijke bankbreuk - Beta
ling aangemerkt als een verduistering -
Nietige betaling. 

Wanneer de strafrechter, door een be
klaagde te veroordelen wegens bedrieg
lijke bankbreuk, een betaling als ver
duistering heeft aangemerkt, kan de 
burgerlijke rechter, wegens het gezag 
v~n gewijsde in strafzaken en ingevolge 
artikel 579, tweede lid, Failissementswet, 
niet anders dan die betaling nietig ver
klaren. 

1 december 1989 455 

2. - Eenvoudige bankbreuk - Sta
king van betaling - Geen aangifte bin
nen drie dagen - Aflopend misdnji 

Het misdrijf eenvoudige bankbreuk is 
voltooid wanneer de gefailleerde niet 
binnen de bij artt. 440 en 574, 4°, Kh; 
voorgeschreven termijn van drie dagen 
aangifte heeft gedaan van de staking 
van betaling. 

12 ·december 1989 508 

3. - Bankbreuk - Terugkeer tot de 
failliete boedel van de bedrieglijk ont
vreemde goederen, rechten of rechtsvor
deringen - Voorwaarden. 

De rechter bij wie een vervolging we
gens bankbreuk aanhangig is, beslist, 
zelfs in geval van vrijspraak, ambtshalve 
over de terugkeer tot de failliete boedel 
van goederen, rechten of rechtsvorderin
gen, op voorwaarde evenwel dat deze be
drieglijk zijn ontvreemd. (Art. 579, eerste 
lid, 1°, Kh.) 

9 januari 1990 608 

4. - Bedrieglijke bankbreuk - Mis
drijf - Bestanddelen. 

De beslissing waarbij een beklaagde 
schuldig wordt verklaard aan bedrieg
lijke bankbreuk wordt naar recht verant
woord door de rechter die het voor bewe
zen houdt dat die beklaagde, met het 
oogmerk om zich een onrechtmatig voor
deel toe te eigenen, een gedeelte van zijn 
activa heeft verborgen ten nadele van de 
failliete boedel; hij is niet gehouden daar
enboven ook nog een grove schuld aan 
te nemen ten laste van de beklaagde, 

aangezien dit vereiste niet wordt gesteld 
in art. 438 Kh. inzake bedrieglijke bank
breuk. (Art. -489 Sw.; art. 577 Kh.) 

10 januari 1990 621 

5. - Terugkeer van de bedrieglijk ont
vreemde goederen, rechten of. rechtsvor
deringen in de boedel - Artt. 577 en 579 
Kh. - Beslissing van het strafgerecht
A a rd. 

De op grond van art. 579 Kh. bevolen 
terugkeer van aile bedrieglijk ontvreem
de goederen, rechten en rechtsvorderin
gen naar de failliete boedel is een bur
gerlijke vergoeding waartoe de strafrech
ter de beklaagde, die hij schuldig ver
klaart aan bedrieglijke bankbreuk, moet 
veroordelen, zonder acht te slaan op de 
wijze van beheer en verdeling van diens 
goederen. (Artt. 577 en 579 Kh.) 

10 januari 1990 621 

6. - Bedrieglijke bankbreuk - Mis~ 
drijf - Strafvordering - Uitoefening 
van de strafvordering - Ontbreken van 
faillietverklaring - Gevolg. ' 

De strafvordering wegens bedrieglijke 
bankbreuk kan worden ingesteld los van 
elke faillietverklaring door de rechtbank 
van koophandel. 

10 januari 1990 621 

7. - Bankbreuk - Terugkeer tot de 
failliete boedel van de bedrieglijk ont
vreemde goederen, rechten of rechtsvor
deringen - Art. 579, eerste lid, 1°, Kh. 
- Toepassingsvoorwaarden - Vaststel
lingen door de feitenrechter. 

W anneer de feitenrechter op grond 
van art. 579, eerste lid, 1°, Kh. de tevug
keer tot de failliete boedel beveelt van 
de bedrieglijk ontvreemde goederen; 
rechten of rechtsvorderingen, dient hij 
vast te stellen dat de persoon tot wie dit 
bevel gericht is, voldoet aan de voor
waarden voor de toepassing van die 
wetsbepaling. 

28 maart 1990 1001 

BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Bankinstellingen 

HOOFDSTUK III. - Bankverrichtingen 

HOOFDSTUK IV. - Spaarinstellingen 

HOOFDSTUK V. - Spaarverrichtingen 

HOOFDSTUK VI. - Kredietinstellingen 

HOOFDSTUK VII. Kredietverrichtin-
gen 
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BEDRIJFSREVISOR 

HOOFDSTUK II 
BANKINSTELLINGEN 

1. - Bankinstellingen - Bankbesluit 
nr. 185 van 9 juli 1935, art. 42, 1° - Ge
bruik van de termen « bank » of « ban
kier » in de maatschappelijke benaming 
- Voorwaarde. 

Het verbod de termen « bank >> of 
<< bankier >> te gebruiken in de maat
schappelijke benaming geldt niet enkel 
voor de ondernemingen die verrichtingen 
doen als bedoeld in art. 1, eerste lid, van 
het Bankbesluit, maar ook zonder onder
scheid voor aile ondernemingen die niet 
ingeschreven zijn op de jaarlijks door de 
Bankcommissie opgemaakte lijst, behou
dens voor de ondernemingen die geen 
bankverrichtingen doen en die door het 
gebruik van de betreffende termen geen 
verwarring kunnen doen ontstaan om
trent de aard van hun verrichtingen. 

21 november 1989 391 

HOOFDSTUK III 
BANKVERRICHTINGEN 

2. - Bankverrichting - Verzet tegen 
een onregelmatige betaling - Aanspra
kelijkheid van de bank - Fout - Be
grip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de feitenrechter wanneer hij 
daarin oordeelt dat, gelet op de omstan
digheid dat de gewone activiteiten van 
de bank impliceerden dat zij de procedu
re inzake derdenbeslag goed kent, zij, nu 
zij kennis had gekregen van een verzet 
tegen betaling waarvan zij de flagrante 
onregelmatigheid moest beseffen, een 
fout heeft begaan waarvoor zij aanspra
kelijk was, doordat zij de beslagleggende 
partij niet heeft verzocht de procedure te 
regulariseren binnen een korte termijn, 
waarna zij het verzet zou negeren. 

19 april 1990 1071 

HOOFDSTUK IV 
SPAARINSTELLINGEN 

HOOFDSTUK V 
SPAARVERRICHTINGEN 

HOOFDSTUK VI 
KREDIETINSTELLINGEN 

HOOFDSTUK VII 
KREDIETVERRICHTINGEN 

Tuchtvordering - Tuchtmaatregel 
Uitspraak van de beslissing. 

De beslissing waarbij een persoon bij 
wijze van tuchtmaatregel als bedrijfsre
visor wordt geschrapt, moet ingevolge 
art. 6.1 E.V.R.M. in het openbaar worden 
uitgesproken, tenzij de in het geding be
trokken persoon vrijwillig en ondubbel
zinnig van de openbaarheid afziet. 

27 april 1990 1121 

BELASTING 

Toepassing van de regels van het bur
gerlijk recht in belastingzaken - Gren
zen. 

De regels van het burgerlijk recht zijn 
aileen dan in belastingzaken toepasse
lijk, als de belastingwet niet ervan af
wijkt. 

23 november 1989 414 

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN 

Openingsbelasting - Vermindering ten 
voordele van de nieuwe slijter - Voor
waarden. 

Een nieuwe slijter kan slechts op ver
mindering van de openingsbelasting, be
paald bij art. 15 van de op 3 april 1953 
gecoi:irdineerde wetsbepalingen inzake 
de slijterijen van gegiste dranken, aan
spraak maken wanneer hij de schrifte
lijke afstand van de vorige exploitant 
overlegt bij de aangifte van exploitatie, 
dat is v66r de opening van de slijterij. 

31 januari 1990 706 

BELAS'fiNG OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE 

1. - Art. 8 KB. 23 juli 1969 met be
trekking tot de regeling voor de voldoe
ning van de belasting over de toegevoeg
de waarde - Verph"chting een factuur 
uit te reiken - Uitzondering - Beper
king - Goederen die kennelijk bestemd 
zijn voor een handels- of beroepsgebruik 
- Begrip. 

Als kennelijk bestemd voor handels- of 
beroepsgebruik, in de zin van art. 8, 
tweede lid, 6°, K.B. 23 juli 1969, moeten 
worden aangemerkt die goederen die ai
leen of in hoofdzaak voor gebruik of ver
handeling in een handel of bedrijf in 
aanmerking komen of waarvan de wijze 
van aanbieding, zoals verpakking, ge
bruiksaanwijzing, hoeveelheden, expli-
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ciet of impliciet op zodanig gebruik of zo
danige verhandeling is ingericht; die 
goederen zijn door hun aard of wijze van 
aanbieding alleen dan niet meer kenne
lijk voor handels- of beroepsgebruik be
stemd, wanneer zij in zulke mate ook 
door particulieren worden gekocht dat 
bij het publiek, wanneer het met die goe
deren of die wijze van aanbieding wordt 
geconfronteerd, geen spontane associatie 
met handels- of beroepsgebruik wordt 
gewekt. 

8 september 1989 17 

2. - Aftrekregeling - Aan de belas
tingplichtige geleverde goederen en ver
leende diensten - Factuur - Vermel
dingen - Volgnummer. 

De belastingplichtige kan zijn recht op 
aftrek van B.T.W. geheven van de aan 
hem geleverde goederen en verleende 
diensten niet uitoefenen, wanneer de fac
turen het volgnummer niet vermelden 
waaronder zij in het boek van de uit
gaande facturen zijn ingeschreven. (Art. 
3, § 1, 2°, K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969.) 

4 december 1989 462 

3. - Sancties: straffen - Opheffing 
van artikel 100, tweede lid - 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., zowel de misdrijven 
van eenvoudige en bedrieglijke bank
breuk als overtredingen van het B.T.W.
Wetboek bewezen verklaart en, overeen
komstig art. 65 Sw., voor die vermengde 
misdrijven een enkele straf uitspreekt, 
met name de bij artt. 80 en 489, derde 
lid, bepaalde, mag hij de fiscale geldboe
te, inzake belasting over de toegevoegde 
waarde niet opleggen. 

5 december 1989 479 

BELEDIGING EN SMAAD 
1. - Belediging - Art. 448, tweede lid, 

Sw. - Beledigingen door woorden, in 
een van de bij art. 444 Sw. bepaalde om
standigheden, ten opzichte van iemand 
die drager is van het openbaar gezag of 
van de openbare macht of die met een 
openbare hoedanigheid is bekleed, in 
zijn hoedanigheid of wegens z1jn bedie
ning - Duur van de verjaringstermijn 
van de strafvordering. 

Het wanbedrijf van beledigingen door 
woorden, in een van de bij art. 444 Sw. 
bepaalde omstandigheden, ten opzichte 
van iemand die drager is van het open
baar gezag of van de openbare macht of 

die met een openbare hoedanigheid is 
bekleed, in zijn hoedanigheid of wegens 
zijn bediening, verjaart door verloop van 
de gemeenrechtelijke termijn van drie 
jaar. (Art. 448, tweede lid, Sw.) 

6 februari 1990 731 

2. - Belediging - Belediging door 
prenten - Openbaarmaking. 

Ofschoon mededeling aan verschillen
de personen in de zin van art. 444, zesde 
lid, Sw. in de regel niet gelijkstaat met· 
de in het vijfde lid van dat artikel be
doelde verspreiding van geschriften, 
prenten of zinnebeelden, oordeelt de 
rechter op onaantastbare wijze en aan 
de hand van de concrete gegevens van 
de zaak of zodanige mededeling in de 
feitelijke context van de zaak een ver
spreiding oplevert. 

29 mei 1990 1233 

BENELUX 
1. Art. 13, A, 1°, Benelux-Merken

wet - Gebruik van een merk voor wa
ren - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 13, A, 1°, 
Benelux-Merkenwet is niet vereist dat 
het merk of het daarmee overeenstem
mend teken op de waren, hun verpak
king of etiketten wordt aangebracht. 

8 december 1989 498 

2. - Verdrag Benelux-Gerechtshof -
Dwangsom - Art. 1385bis, eerste lid, 
Ger. W. - Rechtsregel gemeenschappe
lijk voor Belgie, Luxemburg en Neder
.land. 

De regels vervat in art. 1385bis, eerste 
lid, Ger.W. zijn met ingang van 1 maart 
1980 voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregels 
geworden, die als dusdanig zijn aange
wezen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

13 december 1989 510 

3. - Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechts
hof - Prejudiciele vraag - Vraag om 
uitlegging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art. 1 van het Verdrag -
Vraag opgeworpen in een bij het Hoi 
van Cassatie aanhangige zaak - Ver
plichting van het Hoi van Cassatie. 

W anneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdani.g is aangewezen krachtens 
art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor 
het Hof van Cassatie is gerezen, moet 
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het Hof in de regel die vraag aan het Bee 
nelux-Gerechtshof voorleggen. (Art. 6, 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, onderte" 
kend op 31 maart 1965 te Brussel en 
goedgekeurd bij de wet van 18 juli 1969.) 

13 december 1989 510 

· 4. - Merken - Benelux-Overeen
komst - Art. 134, C, eerste lid - Woord
merk - Samenstellende onderdelen -
Vertaling - Voorwaarden. 

Art. 13, C, eerste lid, Benelux-Merken
wet vindt geen toepassing ter zake vari 
een woordmerk dat niet tot de woorden
schat van een der nationale of streekta
len van het Beneluxgebied behoort en 
waarvan een van de samenstellende on
derdelen niet als een zelfstandig woord 
van die woordenschat deel uitmaakt. 

22 december 1989 · 562 

5. - Verdrag Benelux-Gerechtshof -
W.A.M-verzekering - Artt. 1, 6 en 9 
WA.M-wet - Voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rech tsregels. 
· De regels vervat in de artt. 1; 6 en 9 

W.A.M.-wet zijn met ingang ·.van 1 juli 
1976 voor Belgie, Luxemburg en Neder-, 
land gemeenscl).appelijke rechtsregels 
geworden, die · als dusdanig zijn · aange
wezen krachtens art. 1. Verdrag Benelux-
Gerechtshof. · 

21 februari 1990 811 

6. - Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechts
hof - Prejudiciele vraag -'- Vraag om 
ujtlegging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art 1 van: het Verdrag -
Vraag opgeworpen in een bij het Hof 
van Cassatie aanhangige ;?aak - Ver
plichting van het; Hof van Cassatie. 

Wanneer ~en vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
aJs 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 Bene
lux-Gerechtshdf voorleggen. (Art. 6 Ver
drag Benelux-Gerechtshof, ondertekend 
op 31 maart 1965 te Brussel en goedge
keurd bij de wet van 18 juli 1969.) 

21 februari 1990 ' 811 

7. - Benelux-Overeenkomst betreffen-· 
de de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen - Bijla
ge van die overeenkomst - Protocol van 
ondertekening bij die overeenkornst -
Gemeenschappelijke rechtsregels voor 

Belgiii, Luxemburg en Nederland voor de 
toepassing van de hoofdstukken III, IV 
en Yvan het Verdrag Benelux-Gerechts
hof - Begrip. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, van de Bijlage van die 
overeenkomst en van het Protocol van 
ondertekening, welke akten zijn onderte
kend op 24 mei 1966, goedgekeurd door 
de wet van 19 februari 1968 en in wer
king getreden op 1 juni 1976, zijn inge
volge artikel 1 van het Aanvullend Proto
col bij bedoelde Benelux-overeenkomst, 
ondertekend op 26 september 1968, goed
gekeurd door de 'wet van 2 februari 1971 
en in werking getreden op 1 juli 1976, ge
meenschappelijke rechtsregels voor de 
toepassing van de hoofdstukken III, IV 
en V van het Verdrag Benelux-Gerechts
hof; voor zover, wat betreft de bepalin
gen van de Bijlage, de inhoud daarvan is 
opgenomen in de wetgeving van de Staat 
waarin de vraag om uitlegging wordt ge
steld. 

1 maart 1990 860 

8. - Verdrag Benelux-Gerechtshof -
WA.M-verzekering - W.A.M-wet; art. 
4, § 2 - Voor Belgie, Luxemburg en Ne
derland gemeenschappelijke recl:J,tsregel. 

De regel van artikel 4, § 2, W.A.M.-wet 
die toelaat van de verzekering uit te slui-

. ten de schade die voortvloeit uit het deel
nemen van het motorrijtuig aan sn~l
heids-, regelmatigheids- of behendig
heidsritten en -wedstrijden, waartoe van 
overheidswege verlof is verleend, is 
s1nds 1 juli 1976 een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, als dusdanig aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

1 maart 1990 860 

9. - Verdrag Benelux-Gerechtshof, 
art. 6 ..,- P;rejudicieel geschil - Vraag 
om uitlegging van een voor Belgie, Lu
xemburg en Nederland gemeenschappe
lijke rechtsregel, als dusdanig aangewe
zen krachtens art. 1 van het Verdrag -
Vraag opgeworpen in een voor het Hof 
van Cassatie aanhangige zaak - Gevolg. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen krachtens 
artikel · 1 van. het Verdrag Benelux-Ge
rechtshof, voor het Hof van Cassatie is 
gerezen, moet het Hof in de regel die 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof vo.or-
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leggen. (Art. 6 Verdrag Benelux-Ge-l weg dat het origineel van regelmatig in-
rechtshof.) beslaggenomen documenten aan de ver-

1 maart 1990 860 zoekende partij worden toegezonden, ook 
als deze niet uitdrukkelijk om toezen-

10. - Gemeenschappelijke bepalingen ding van het origineel heeft verzocht. 
behorende bij het Benelux-Verdrag be- 10 april 1990 1055 
tre[fende de verplichte aansprakelijk-
heJdsverzekering inzake motorrijtuigen 
- Art. 3, § 1 - Verplicht te verstrekken 1 

dekking van de burgerrechtelijke aan- BEROEPSGEHEIM 
sprakelijkheid - Uitsluiting van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van hen 
die zich door diefstal of geweldpleging 
de macht over het motorrijtuig hebben 
verschaft - Draagwijdte. 

Voor zover art. 3, § 1, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen behorende bij 
het Benelux-Verdrag betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen en art. 3, eerste, lid, 
W.A.M.-wet van de verplicht te verstrek
ken dekking uitsluiten « hen die zich 
door diefstal of geweldpleging de macht 
over het motorrijtuig hebben verschaft ,, 
wordt van de verplicht te verstrekkeU: 
~~kki~g niet uitgesloten de aansprake
hJkheid van de bestuurder die met het 
motorrijtuig, waarvan vaststaat dat het 
korte of langere tijd voordien was gesto
len, de schade heeft veroorzaakt en door 

Geneesheren - jjiekte- en invaliditeits
verzekering - Dienst voor Geneeskundi
ge Controle - Mededeling aan een raad 
van de Orde van Geneesheren. 

Het be~oepsgeheim wordt door de ge
neesheer-mspecteur van de Dienst voor 
G~neeskundige Controle van het Rijksin
shtuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverze
kering niet geschonden wanneer hij aan 
een raad van de Orde van Geneesheren 
medische gegevens ter kennis brengt 
welke hem worden meegedeeld door de 
arts tegen wie een tuchtrechtelijk onder
zoek is ingesteld. (Art. 35 en 84 Z.I.V.-
wet.) . 

7 september 1989 12 

welke oorzaak ook onbekend is gebleven. BEROEPSZIEKTE 
2 maart 1990 864 

11. - Benelux-Uitleveringsverdrag -
Rechtshulp - Rogatoire commissie -
Inbeslagneming- Overdracht van inbe
slaggenomen voorwerpen - Artt. 20.2 en 
24.2 - Beslissing van de raadkamer -
Vereiste vaststellingen. 

De overeenkomstig artt. 20.2 en 24.2 
van het Benelux-Uitleveringsverdrag 
door de raadkamer te bevelen overdracht 
van inbeslaggenomen voorwerpen vereist 
de vaststelling dat de inbeslaggenomen 
voorwerpen rechtstreeks betrekking heb
ben op de aan de verdachte ten laste ge
legde feiten en dat die feiten op grond 
v~m het Verdrag tot uitlevering aanlei
dmg kunnen geven; de vaststelling van 
de feiten geschiedt aan de hand van de 
in de rogatoire commissie gegeven uit
eenzetting, mits de juistheid ervan door 
geen overgelegd gegeven wordt aange
tast. 

10 april 1990 1055 

12. - Benelux-Uitleveringsverdrag -
Rechtshulp - Rogatoire commissie -
Inbeslagneming - Overdracht van inbe
slaggenomen voorwerpen - Art. 23.3 -
Toezending van documenten in origineel. 
- De bepaling van art. 23.3 Benelux-Uit
leveringsverdr<?.g staat niet eraan in de 

1. - Teruggave van ten onrechte toe
gekende sommen - Art. 44 Beroepsziek
tenwet - Begrip. 

Art. 44 Beroepsziektenwet maakt geen 
onderscheid naar gelang van de oorzaak 
van he~ onverschuldigd betaalde, met uit
zondt?rmg vg.n bedrieglijke middelen. 

19 maart 1990 932 

2. - Getroffene meer dan 65 jaar oud 
Gn~ad van df! blijvende arbeidsonge" 

schiktheid - Vaststelling of herziening 
- Tijdstip. 

Ingevolge art. 35bis Beroepsziektenwet 
geldt, als datum waarop de graad van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld of herzien, de datum van het 
medisch onderzoek van de getroffene 
van de beroepsziekte door de adviserend 
geneesheer van het Fonds voor Be
roepsziek;ten en niet de datum van de 
administratieve of van de definitieve 
rechterlijke . beslissing. (Art. 35bis Be
roepsziektenwet en artt. 2 en 5 tweede 
lid, K.B. nr. 529 van 31 maart '1987 tot 
wijziging van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten van 3 juni 1970.) 

11 juni 1!190 .... ~ _ __ 1285 
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BERUSTING 
1. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgen

de berusting in een rechterlijke beslis
sing - Begrip. 

De stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan aileen worden af
geleid uit bepaalde en met elkaar over
eenstemmende akten of feiten waaruit 
blijkt dat de partij het vast voornemen 
heeft haar instemming te betuigen met 
de gewezen bes!issing; de betekening, 
zelfs zonder voorbehoud, van een vonnis 
houdt niet in dat in dat vonnis wordt be
rust. (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.) 

26 oktober 1989 284 

2. - Begrip. 
Geen berusting met afstand van de 

vordering, in de zin van de artt. 1044 en 
1045 Ger.W., is de afstand van een inge
steld hager beroep, afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat de partij in eerste 
aanleg opnieuw heeft gedagvaard. 

27 oktober 1989 285 

3. - Burgerlijke zaken - Uitvoering 
van de beslissing en berusting door ad
vocaat zonder bijzondere volmacht. 

Berusting in een uitvoerbare rechter
lijke beslissing valt niet af te leiden uit 
de enkele omstandigheid dat de veroor
deelde partij op verzoek van de schuldei
ser het verschuldigde betaalde en aan 
haar raadsman, die daartoe geen bijzon
der volmacht had, meedeelde dat zij de 
bes!issing aanvaardde. (Art. 1045 Ger.W.) 

18 december 1989 544 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Inobservatieste111ng 

HOOFDSTUK III. - Internering van 
geestesgestoorden 

HOOFDSTUK IV. - Commissie tot be-
scllerming 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 BEGRIPPE!\ 

HOOFDSTUK II 
INOBSERVATIESTELLING 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

1. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, recht
doende over een verzoek tot invnjheids
telling van de gei'nterneerde - Wettig
heid - Voorwaarde. 

Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschappij 
die beveelt dat de gelnterneerde zal be
houden worden in de inrichting tot be
scherming van de maatschappij waar hij 
was geplaatst, wanneer noch uit de be
s!issing noch uit enig ander stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de directeur of de geneesheer van de in
richting waar de gelnterneerde is ge
plaatst, werd gehoord. 

21 november 1989 405 

HOOFDSTUK IV 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 

MAATSCHAPPIJ 
Afdeling 1. - Samenstelling. 

2. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Samenstelling - Be
slissing over een verzoek tot invrijheid
stelling - Voorzitterschap - Onverenig
baarheid. 

Niet onregelmatig samengesteld is de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die, wanneer zij beslist over een 
verzoek tot invrijheidstelling, wordt voor
gezeten door een magistraat die heeft 
deelgenomen aan de bes!issing van de 
raadkamer waarbij, in de procedure wel
ke tot de internering heeft geleid, de 
zaak verwezen werd naar de correctione
le rechtbank. 

23 januari 1990 672 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

3. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Bevoegdheid - In
ternering - Nieuwe vervolgingen -
Veroordeling - Gei'nterneerde - Gees
testoestand - Beoordeling. 

De omstandigheid dat de correctionele 
rechtbank de beklaagde veroordeeld 
heeft tot een straf staat er niet aan in de 
weg dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij nadien een oordeel 
uitspreekt over de geestestoestand van 
de veroordeelde die gelnterneerd is 
krachtens een vroegere bes!issing over 
andere feiten; de commissie tot bescher
ming van de maatschappij miskent het 
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gezag van gewijsde van het vonnis van 
de correctionele rechtbank niet, wanneer 
ze beslist dat de geestestoestand van de 
ge1nterneerde op de dag van haar beslis
sing niet voldoende verbeterd is en dat 
de voorwaarden voor zijn reclassering 
niet vervuld zijn. 

8 augustus 1990 1419 
Afdeling 3. - Rechtspleging. 

HOOFDSTUK V 
HOGE COMMISSIE 

HOOFDSTUK VI 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI

VISTEN 

BESLAG 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Overdracht van loon - Latere 
machtiging om het loon te ontvangen -
Inhoudingen door de werkgever - Gren
zen. 

Wanneer een overdracht van of een 
beslag op het loon, gegrond op een in 
art. 1412, 1°, Ger.W. bedoelde onder
houdsschuldvordering, het voor beslag of 
overdracht vatbaar bedrag opgebruikt, 
kan geen andere inhouding meer worden 
uitgevoerd op het loon van de schulde
naar, zelfs niet om een vroeger aan een 
derde toegestane overdracht van loon uit 
te voeren. 

14 september 1989 57 

2. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed- Beschikking vatbaar voor hager 
beroep - Zwarigheid omtrent de tenuit
voerlegging - Begrip. 

Een beschikking van de beslagrechter 
die, in een procedure van gedwongen 
tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag 
op onroerend goed, uitspraak doet over 
een geschil betreffende de eisbaarheid 
van de schuldvordering, is geen beslis
sing over zwarigheden omtrent de tenuit
voerlegging en derhalve vatbaar voor ha
ger beroep. (Art. 1624, tweede lid, 2°, 
Ger.W.) 

6 november 1989 314 

3. - Beslag onder derden Kennis-
geving aan een · notaris, overeenkomstig 
art. 325 W:lB., in verband met goederen 
uit een erfenis of een schenking -
Recht van de Staat, minister van Finan
ciifn, om in handen van de notaris beslag 
onder derden te leggen op de in die ken
nisgeving bedoelde bedragen. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
kennisgeving aan een notaris van het be
drag van de ten name van een gezins
hoofd geheven belastingen betrekking 
had op goederen die de echtgenoot had 
verkregen en die voortkwamen uit een 
erfenis of een schenking, beslist hij wetc 
tig dat de Staat, minister van Financien, 
niet het recht had om in handen van de 
notaris beslag onder derden te leggen op 
de in die kennisgeving bedoelde bedra
gen die hij door de verkoop van voormel
de goederen in zijn bezit had. (Art. 294 
W.I.B. v66r wijzig. wet 10 feb. 1981.) 

23 november 1989 414 

4. - Inkomstenbelastingen - Be
zwaaz; - Derdenbeslag door de Staat -
Grenzen. 

Art. 300 W.I.B. belet niet dat de Staat, 
bij bezwaar van de belastingplichtige te
gen de te zijnen laste geheven belasting, 
derdenbeslag legt voor een bedrag dat de 
in art. 301 van dat wetboek bepaalde 
grenzen overschrijdt, voor zover het 
slechts een bewarende maatregel betreft. 

8 :inaart 1990 898 

5. - Onvatbaarheid voor beslag - Be
dragen uitgekeerd als geneeskundige 
verstrekkingen ten laste van de ziekte
en invaliditeitsverzekering. 

De bedragen die als geneeskundige 
verstrekkingen ten laste van de ziekte
en invaliditeitsverzekering worden uitge
keerd, zijn niet vatbaar voor overdracht 
of beslag, onverschillig of de tegemoetko
ming van de verzekering in de kosten 
van geneeskundige verzorging aan de ge
rechtigde dan wel aan de verstrekker 
van de verzorging wordt uitgekeerd. 
(Art. 1410, § 2, 5°, Ger.W.) 

15 maart 1990 921 

6. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Toewijzingskosten - Honorari
um van de notaris - Artt. 1585 en 1596 
Ger. W: - Bijdrage in de schuld. 

De artt. 1585 en 1596 Ger.W. betreffen
de de rechtspleging inzake uitvoerend 
beslag op onroerend goed bepalen dat de 
kosten ten laste vallen van de koper en 
regelen de bijdrage in de kosten. Zij be
palen wie uiteindelijk die kosten moet 
betalen, onder meer het honorarium van 
de notaris. 

19 april 1990 1066 

7. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Toewijzingskosten - Honora
rium van de notaris - Art. 5 wet van 31 
aug. 1891 - Schuldplichtige. 
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Art. 5 Wet van 31 aug. 1891 houdende 
tarificatie en invordering van de honora
ria der notarissen, bepaalt dat de kosten 
van de begroting ten laste vallen van de 
partijen en zegt wie schuldplichtig is, 
d.w.z. dat het de personen aanwijst van 
wie de notaris betaling kan vorderen. 

19 april 1990 1066 

8. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Vervolgende schuldeiser - Ver
zoekende partij. 

Inzake uitvoerend beslag op onroerend 
goed is de vervolgende schuldeiser die 
vraagt dat een notaris wordt benoemd, 
overeenkomstig art. 1580 Ger.W., en op 
wiens verzoek tot toewijzing wordt over
gegaan, als bedoeld in art. 1586 van het
zelfde wetboek, bij de verkoop zelf ver
zoekende partij. 

19 april 1990 1066 

9. - Bewarend beslag onder derden -
Verzet tegen een buitengerechtelijke be
taling - Gevolg. 

Het verzet tegen betaling dat door de 
schuldeiser tegen de derde-houder van 
het aan de hoofdschuldenaar verschul
digde geld is betekend, heeft geen juri
dische waarde wanneer daarbij de in het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalde vorm- en 
grondvereisten niet zijn in acht gena
men. 

19 april 1990 1071 

10. - Bewarend beslag onder derdeiJ 
- Authentiek of onderhands stuk - Be
grip. 

Het arrest waarin wordt vastgesteld 
dat een bewarend beslag onder derden 
door de achuldeiser aan de derde-houder 
van het aan de hoofdschuldenaar ver
schuldigde geld is betekend op grand 
van een door een onbevoegde rechter ge
geven beschikking waarbij het be:>lag 
wordt toegestaan, beslist naar recht dat 
zodanige beschikking geen stuk is ter 
verantwoording van het verzet. 

19 april 1990 1071 

11. - Verplichting voor de beslagrech
ter om de in art. 764, eerste lid, Ger. W. 
bedoelde vorderingen aan het O.M mede 
te delen. 

Hoewel de beslagrechter, zoals de 
rechter in kort geding, in de regel uit
spraak doet zonder de bijstand van het 
O.M., ontslaat geen enkele wetsbepaling, 
noch enig algemeen rechtsbeginsel die 
rechters van de verplichting om de in 
art. 764, eerste lid, Ger. W. bedoelde vor
deringen aan het O.M. mede te delen. 

26 april 1990 1104 

12. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Toewijzing - Rangregeling -
Rechten van de ingeschreven schuldei
sers op de prijs - Art. 1639 Ger. W. -
Draagwijdte. 

Art. 1639 Ger.W. heeft geen andere 
draagwijdte dan dat ten gevolge van de 
verkoop van een onroerend goed de voor
keurrechten van de ingeschreven schuld
eisers overgaan op de prijs die, hoewel 
onbeschikbaar, blijft deel uitmaken van 
het patrimonium van de uitgewonnen 
verkoper zolang de notaris overeenkom
stig art. 1650 van voormeld wetboek het 
definitief proces-verbaal van verdeling of 
van rangregeling niet heeft opgemaakt 
en aan de schuldeisers de borderellen 
van toewijzing niet heeft afgegeven. 

3 mei 1990 1137 

13. - Uitvoerend beslag - Notariele 
akte - Gedwongen tenuitvoerlegging -
Voorwaarden. 

Een notariiHe akte waarin wordt ver
klaard dat bepalingen en voorwaarden 
van een niet bij de akte gevoegde onder
handse overeenkomst van toepassing 
zijn, is als dusdanig geen uitvoerbare ti
tel, in de zin van art. 1494 Ger.W. (Art. 
19 wet 25 vent6se-5 germinal Jaar XI.) 

21 juni 1990 1361 

BESTAANSMINIMUM 

Bestaansmiddelen - Onderhoudsgeld 
ten behoeve van minderjarige kinderen 
van de aanvrager. 

Voordat art. 12 K.B. 30 okt. 1974 werd 
gewijzigd door K.B. 8 juli 1988 met in
gang van 1 aug. 1988, diende bij de bere
kening van de bestaansmiddelen voor de 
vaststelling van het recht op bestaansmi
nimum rekening te worden gehouden 
met het onderhoudsgeld ontvangen ten 
behoeve van de minderjarige kinderen 
van de betrokkene. 

14 mei 1990 1179 

BESTENDIGE DEPUTATIE 

Rechtsprekend orgaan - Rechtspleging 
- Werking van de wet in de tijd. 

Art. 104bis Provinciewet en art. 5 K.B. 
van 17 sept. 1987, die de rechtspleging 
voor de bestendige deputatie als recht
sprekend orgaan, o.m. inzake gemeente
belasting, regelen, zijn van toepassing op 
de hangende rechtsgedingen. 

7 september 1989 _ 1!'1 
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BETEKENING 
VING 

EN KENNISGE-

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Exploten 

HOOFDSTUK III. - Gerechtsbrieven 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Art. 862, 
§ 1, fJ>, Ger. W. - Draagwijdte. 

Art. 862, § 1, go, Ger.W. bedoelt enkel 
nietigverklaring ambtshalve voor een 
verzuim of onregelmatigheid betreffende 
de vermelding dat de exploten betekend 
zijn op de plaats die de wet bepaalt; die 
plaats is niet de plaats van betekening 
bedoeld in art. 43, 1°, Ger.W., dat betrek
king heeft op de plaats van de werke
lijke betekening. 

29 september 1g3g 13g 

2. - Algemene begrippen - Art. 43, 
1°, Ger. W. - Draagwijdte. 

Art. 862, § 1, go, Ger.W. bedoelt enkel 
nietigverklaring ambtshalve voor een 
verzuim of onregelmatigheid betreffende 
de vermelding dat de exploten betekend 
zijn op de plaats die de wet bepaalt; die 
plaats is niet de plaats van betekening 
bedoeld in art. 43, 1°, Ger.W., dat betrek
king heeft op de plaats van de werke
lijke betekening. 

29 september 198g 13g 

3. - Algemene begrippen Beteke-
ning aan een gemeente - Afgifte van 
het exploot - Plaats en persoon. 

Nu krachtens art. 42, eerste lid, 3°, 
Ger.W. de betekeningen aan de gemeen
te op het gemeentehuis worden gedaan, 
is wettig een betekening ten gemeente
huize gedaan, ten overstaan van de ge
meentesecretaris. 

23 februari 1g90 834 

HOOFDSTUK II 
EXPLOTEN 

4. - Betekening van exploten - Ver
schrijving - Gevolgen. 

Niet ontvanke!ijk is de voorziening die 
door een beklaagde wordt ingesteld na 
het verstrijken van de termijn van vijf
tien vrije dagen, ingaande daags na de 
betekening van een arrest dat het verzet 
ongedaan verklaart, ook al is de beteke
ning niet aan de beklaagde in persoon 
gedaan en ook al bevat de akte van bete
kening een kennelijke verschrijving in 

de datum van de beslissing. (Artt. 187, 
373 en 413, derde lid, Sv.; art. 43 Ger.W.) 

27 september 1989 123 

5. - Exploten - Betekening van een 
cassatieberoep - Begrip. 

Geen betekening van de voorziening 
aan het O.M., in de zin van art. 418 Sv., 
is het exploot waarbij de gerechtsdeur
waarder een kopie van het exploot van 
betekening van de voorziening aan de 
burgerlijke partij betekent aan het O.M., 
zonder vast te stellen dat een afschrift 
van de akte van voorziening aan het 
O.M. is afgegeven. 

14 november 1989 359 

6.- Betekening van exploten - Afgif
te van het afschrift van het exploot op 
het politiecommissariaat - Art. 37, § 1, 
Ger.W: 

Nietig is de volgens de regelen van art. 
37 Ger.W. gedane betekening van een ex
ploot door afgifte van een afschrift ervan 
op het politiecommissariaat, wanneer de 
geadresseerde in de gemeente noch een 
woon- of verblijfplaats noch een gekozen 
woonplaats heeft; een inschrijving op de 
bijzondere bladen van het hoofdregister 
van de gemeente met opgave van een 
contactadres heeft niet de waarde van 
een woon- of verblijfplaats. 

14 november 1989 361 

7. - Betekening en exploten - Straf
zaken - Arrest van buitenvervolging
stelling - Voorziening van de burgerlij
ke partij - Betekening aan de verdachte 
- Wijze van betekenen. 

Wanneer 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 over
eenkomstig art. 35 Ger.W., moet de bete
kening geschieden overeenkomstig art. 
37 Ger.W.; een betekening overeenkom
stig art. 38, § 1, Ger.W. is onregelmatig. 

6 december 1989 484 

8. - Betekening van exploten - Straf
zaken - Arrest van buitenvervolging
stelling - Voorziening van de burgerlij
ke partij - Betekening aan de in het 
buitenland verblijvende verdachte 
Wijze van betekenen. 

Niet regelmatig is de aan een in het 
buitenland verblijvende verweerder ge
dane betekening van het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling tot buitenvervolgingstelling van de 
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verdachte, wanneer die betekening is ge
schied overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdag van Den Haag betreffen
de de rechtspleging in burgerlijke zaken 
en in handelszaken. 

6 december 1989 484 

9. - Exploten - Burgerlijke zaken -
Betekening van een voorziening aan de 
Staat - Betwisting door de in de zaak 
betrokken minister dat het voorwerp van 
het geschil tot de bevoegdheid van zijn 
departement behoort - Verzuim van die 
minister zijn betreffende collega in zijn 
plaats te stellen - Gevolgen. 

De minister die door een voorziening 
in burgerlijke zaken in de zaak betrok
ken is, mag niet betwisten dat het voor
werp van het geschil tot de bevoegdheid 
van zijn departement behoort, tenzij hij 
tevens zijn betreffende collega in zijn 
plaats stelt; als die voorwaarde niet is 
vervuld, kan de door de betrokken minis
ter tegen de voorziening opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid niet 
worden aangenomen. (Artt. 1079, 42 en 
705 Ger.W.) 

8 januari 1990 598 

10. - Exploten - Strafzaken - Afgif
te, op het politiecommissariaat, van een 
exploot houdende betekening van een 
verstekvonnis - Aanvangstijdstip van 
de appeltermijn. 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder een 
veroordelend verstekvonnis van de cor
rectionele rechtbank niet aan de veroor
deelde heeft kunnen betekenen op de in 
de artt. 33 tot 35 Ger.W. bepaalde wijze, 
en het betekeningsexploot daarom op 
het politiecommissariaat heeft afgegeven 
overeenkomstig art. 37 van dat wetboek, 
moet de verklaring van hoger beroep, be
houdens overmacht of onoverkomelijke 
dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien 
dagen na die afgifte. {Art. 203, § 1, Sv.) 

24 januari 1990 681 

11. - Betekening van exploten - Bur
gerlijke zaken - Exploot - Verplichte 
vermeldingen - Vermeldingen i. v.m. de 
verzoeker - Verzoekende partij, rechts
persoon - Rechtskarakter - Naamloze 
vennootschap - Opgave in het exploot 
- Personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid - Onregelmatigheid 
- Geen schade - Gevolg. 

De eiser in cassatie tegen wie een mid
del van niet-ontvankelijkheid wegens te 
late indiening van zijn cassatieberoep 
wordt opgeworpen, kan zich niet beroe
pen op nietigheid van de betekening van 
de bestreden beslissing op grond dat het 

exploot hem is betekend op verzoek van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, hoewel de verzoeken
de partij een naamloze vennootschap 
was, wanneer niet blijkt dat de vergis
sing aangaande de opgave van de rechts
vorm van de vennootschap zijn belangen 
schaadt. (Artt. 43, 2°, 703 en 861 Ger.W.) 

29 maart 1990 1009 

12. - Exploten - Strafzaken - Art. 
40, vierde lid, Ger. W. - Betekening in 
het buitenland - Woonplaats in Belgie 
- Gevolg. 

De betekening van een akte in het bui
tenland is ongedaan als de partij op 
wiens verzoek zij gebeurd is de woon
plaats van de betekende in Belgie kende. 
(Art. 40, eerste en vierde lid, Ger.W.) 

11 april 1990 1064 

13. - Exploten - Burgerlijke zaken 
- Dagvaarding om voor een Italiaanse 
rechtbank te verschijnen - Betekening 
in Belgie - Geen vertaling. 

Schending van het Internationaal Ver
drag betreffende de burgerlijke rechts
vordering, gesloten op 1 maart 1954 te 
Den Haag, goedgekeurd bij de wet van 
28 maart 1958 en bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 11 mei 1958 valt 
niet af te leiden uit de enkele omstandig
heid dat een dagvaarding om te verschij
nen voor een Italiaanse rechtbank, in 
Belgie betekend werd zonder vergezeld 
te zijn van een vertaling. 

18 mei 1990 1192 

14. - Exploten - Strafzaken - Straf
vordering - Exploot opgesteld in Belgie 
- Verzending naar het Groothertogdom 
Luxemburg - Art. 30 Benelux-Verdrag 
over uitlevering en rechtshulp in strafza
ken, ondertekend te Brussel op 27 juni 
1962 - Betekening van het exploot -
Be grip. 

W anneer in strafzaken een in Belgie 
opgesteld exploot overeenkomstig art. 30 
Benelux-Verdrag over uitlevering en 
rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 
27 juni 1962 te Brussel en goedgekeurd 
bij de wet van 1 juni 1964, aan de be
klaagde is medegedeeld door de bemid
deling van de procureur d'Etat te Luxem
burg, is er pas betekening, in de zin van 
art. 40, eerste lid, Ger. W., op het ogen
blik dat de procureur d'Etat de aan de 
geadresseerde af te geven akte ontvangt. 

20 juni 1990 1347 

HOOFDSTUK III 
GERECHTSBRIEVEN 
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BETICHTING VAN VALSHEID 
1. - Straizaken - Verzoek tot betich

ting van valsheid, ingediend tot staving 
van een cassatieberoep - Vernietiging 
van de beslissing - Ontvankelijkheid. 

Het verzoek tot betichting van vals
heid, ingediend tot staving van een cas
satieberoep, is niet ontvankelijk bij ge
mis aan belang, wanneer de bestreden 
beslissing door het Hof wordt vernietigd. 

27 september 1989 122 

2. - Tuchtzaken - Cassatiegeding -
Incidentele valsheidsvordering in een 
cassatievoorziening - Toewijzing door 
het Hoi - Verwijzing naar een gerecht 
in hoogste ieitelijke aanleg - Beslissing 
van dat gerecht - Eindbeslissing - Uit
gifte - Overzending naar de grifiie van 
het Hoi - Gevolg. 

Wanneer het Hof een incidentele vals
heidsvordering in een cassatievoorzie
ning heeft aangenomen, de partijen naar 
een gerecht in hoogste feitelijke aanleg 
heeft verwezen, dat gerecht over het tus
sengeschil een eindbeslissing heeft gewe
zen en een uitgifte daarvan naar de grif
fie van het Hof van Cassatie werd 
overgezonden, doet het Hof uitspraak op 
de cassatievoorziening. (Artt. 911, 912, 
913 en 914 Ger.W.) 

29 maart 1990 1005 

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 - Zie ook : Regeling van rechts
gebied. 

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

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

heid - Zie ook : Regeling van rechts
gebied. 

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

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

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

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

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

1. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid - Ar
beidsgerechten - Art. 578, '?, Ger. W. -
Draagwijdte. 

Uit de systematiek van de artt. 578 en 
583 Ger.W. volgt dat in art. 578 bedoeld 
zijn geschillen ontstaan tussen personen 
die betrokken zijn in een arbeidsverhou
ding in ondergeschiktheid of een daar
mee gelijkgestelde verhouding, dan wei 
tussen werknemers voor zover die ge
schillen op de arbeidsverhouding betrek
king hebben; een geschil tussen een in
terbedrijfsgeneeskundige dienst en een 
werkgever omtrent de niet-betaling door 
laatstbedoelde van de in art. 120bis van 
het Algemeen Reglement voor de Ar
beidsbescherming omschreven retributie, 
is geen geschil als bedoeld bij artikel 
578, 7°, Ger.W., zodat de arbeidsrecht
bank er geen kennis van vermag te ne
men. 

29 september 1989 146 

2. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid - lmpli
ciete beslissing van het geadieerde 
rech tscollege. 

Aangezien de bevoegdheid ratione ma
teriae van openbare orde is, erkent de 
rechtbank van koophandel, die, bij afwe
zigheid van exceptie van onbevoegdheid 
en van verwijzmg naar de arrondisse
mentsrechtbank, over het geschil uit
spraak doet, impliciet maar noodzakelijk 
dat zij bevoegd is; aangezien de recht
bank daarover een eindbeslissing heeft 
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genomen, kah zij later over haar 'vol
strekte bevoegdheid geen uitspraak meer 
do en. 

5 april1990 1033' 

3. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid - Kart 
geding - Ontstentenis van urgentie -
Gevolg. 

De rechter in kart geding die kennis 
neemt van een vordering tot het verkrij
gen van een beslissing waarvan niet ge
steld wordt dat zij voorlopig van aard en 
spoedeisend is, en die vordering niet toe
laatbaar verklaart op grand van haar 
niet spoedeisend karakter, schendt art. 9 
Ger.W. 

11 mei 1990 1169 

4. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid - Kart 
geding - Gebrek aan urgentie - Vorde
ring ongegrond verklaard - Gevolg. 

De voorzitter in kart geding die beslist 
dat hij het gevorderde zoals het bij hem 
is aangebracht, niet kan toekennen, op 
grand dat het geval niet spoedeisend is, .. 
en mitsdien de vordering ongegrond ver- · 
klaart, oefent aldus zijn rechtsmacht vol
ledig uit; hij hoeft de zaak niet naar een 
andere rechter te verwijzen, noch over 
de zaak zelf te oordelen. 

11 mei 1990 1175 

5. - Burgerlijke zaken . Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid - Vrede
rechter - Echtscheiding- Kinderen -
Uitkering tot onderhoud - Ontheffing of 
vermindering. 

Nadat over een vordering tot echt
scheiding een einduitspraak is geveld bij 
een in kracht van gewijsde gegaan von
nis of arrest, kan de vrederechter onthef
fing of vermindering toestaan van de uit
kering tot onderhoud die de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, zit
ting houdende in kart geding, tijdens het 
geding aan het kind heeft toegekend, 
ook voor de periode die de einduitspraak 
voorafgaat. (Art. 591, 7°, Ger.W.) 

14 mei 1990 1177 

6. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid - Be
voegdheid van de rechter in kart geding 
- Art. 584 Ger. W. - Omvang van be
voegdheid van de rechter in kart geding 
- Begrip - Waarschijnlijk bestaan van 
een recht - Bewarende maatregel. 

Art. 584 Ger.W. verbiedt aan de rech
ter in kart geding niet dat hij een bewa
rende maatregel beveelt, 'indien het be
staan vah een recht voldoende waar-

schijnlijk is om zijn beslissing te verant
woorden. 

25 juni 1990 1372 
§ 2. Plaatselijke bevoegdheid. 

7. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Plaatselijke bevoegdheid - Kart 
geding - Plaats waar de beslissing dient 
te worden uitgevoerd. 

De voorzitter van een rechtbank die 
wordt aangezocht om, met toepassing 
van artikel 584, Ger.W., in een geval dat 
hij spoedeisend acht, bij voorraad een 
deskundigenonderzoek te bevelen, is ter
ritoriaal bevoegd indien dat bevel, ten 
minste ten dele, in zijn rechtsgebied 
moet worden uitgevoerd, ook al is de 
rechtbank territoriaal niet bevoegd om 
van het bodemgeschil kennis te nemen. 

22 december 1989 564 
Afdeling 3. - Geschillen inzake bevoegd

heid - Zie ook : Regeling van rechts
gebied. 

8. - Burgerlijke zaken - Geschil in
zake bevoegdheid Onbevoegdheid 
moet worden voorgedragen voor aile ex
ceptie of verweer - Rechtspleging voor 
de appelrechter. 

De regel van art. 854 Ger.W. dat de on
bevoegdheid van de rechter, voor wie de 
zaak aanhangig is, moet worden voorge
dragen voor alle exceptre of verweer, be
halve wanneer zij van openbare orde is, 
is niet van toepassing op de rechtsple
ging voor de appelrechter, wanneer de 
verweerder voor de eerste rechter de ex
ceptie in limite litis heeft opgeworpen. 

5 april 1990 1031 
Afdeling 4. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

9. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Plaatselijke bevoegheid -
Arbeidsovereenkomst voor handelsverte
genwoordigers. 

Nietig is de v66r het ontstaan van het 
geschil aangegane overeenkomst die de 
handelsvertegenwoordiger en zijn werk
gever het recht ontneemt om hun geschil 
naar keuze aanhangig te maken bij een 
van de arbeidsrechtbanken die met toe
passing van art. 627, 9°, Ger.W. tot ken
nisneming van de vordering bevoegd 
zijn. (Art. 630 Ger.W.) 

9 oktober 1989 180 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 
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HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

10. - Strafzaken - Bevoegdheid 
Correctionalisering - Verzachtende om
standigheden - Vergissing. 

Niet regelmatig is de correctionalise
ring van een misdaad, wanneer ze ge
grond is op het besta~n v~n v~rzachten
de omstandigheden d1e h1ermt worden 
afgeleid dat << tegen de verd_achte no~ 
geen veroordelingen tot versch1llende Crl

minele straffen zijn uitgesproken ''• of
schoon die vroeger tweemaal tot crimine
le straffen was veroordeeld. 

12 september 1989 44 

11. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Misdaden en wanbedrijven - Beschik
king van verwijzing naar de correctione
le rechtbank - Geen opgave van ver
zachtende omstandigheden met betrek
king tot de misdaden - Feiten samen
hangend - Onbevoegdheid van de cor
rectionele rechtbank en, in hager beroep, 
van het hoi van beroep om kennis te ne
men van de als misdaden en wanbedrij
ven omschreven feiten. 

Wanneer de beschikking van de raad
kamer tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wegens 
misdaden en wanbedrijven geen verzach
tende omstandigheden opgeeft met be
trekking tot de misdaden en w_~nneer de 
wanbedrijven samenhangend ZlJn met de 
misdaden, zijn de correctionele recht
bank en, in hoger beroep, _het hof van 
beroep onbevoegd om kenms te nemen 
van de in de beschikking tot verwijzing 
omschreven feiten. 

28 november 1989 428 

12. - Strafzaken Correctiona!ise-
ring - Verzachtende omstandigheden -
Vergissing. . 

Niet regelmatig is de correctionahse
ring van een misdaad, wanneer ze gee 
grond is op het bestaan van verzachten
de omstandigheden die hieruit zijn afge
leid dat de verdachte een blanco strafre
gister had, terwijl uit het aan de raadka
mer voorgelegde uittreksel uit het straf
register bleek dat hij vroeger tweemaal 
was veroordeeld. 

29 mei 1990 1240 

13. - Strafzaken Bevoegdheid -
Geschil betreffende de aanhangigmaking 
van de zaak bij de onderzoeksrechter. 

Een geschil inzake de aan_hangigma
king bij de onderzoeksrechter 1s geen be-

voegdheidsgeschil in de zin van art. 416 
Sv. 

29 mei 1990 1241 

14. - Strafzaken Bevoegdheid -
Vervolging wegens mededader:schap of 
medeplichtigheid aan hetzelfde misdrijf 
- Sainenhang. 

Ofschoon de samenhang van de vervol
gingen we gens mededaderschap of mede
plichtigheid aan hetzelfde misdrijf wette
lijk wo;rdt vermoed, is dat vermoeden 
niet onweerlegbaar en kunnen de recht
banken beslissen dat het belang van een 
goede rechtsbedeling in een welbepaald 
geval niet vereist dat hetzelfde rechtscol
lege terzelfder tijd uitspraak doet over de 
vervolgingen van aile mededaders en 
medeplichtigen aan een misdrijf. 

13 juni 1990 1293 

15. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Uitlevering - Nieuwe feiten - Plaats -
In Belgie - Datum - Na de uitlevering. 

Strafbare feiten die in Belgie gepleegd 
zijn nadat de uitlevering was toegestaan 
door de aangezochte staat, behoren tot 
de bevoegdheid van de Belgische rechts
colleges. 

25 juli 1990 1413 
Afdeling 3. - Geschil inzakc bevoegd

heid - Zie ook : aegeling van rechts
gebied. 

16. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Geschil inzake de bevoegd
heid van de raadkamer - Begrip. 

Geen beslissing over een geschil inza
ke bevoegdheid is de beslissing van de 
raadkamer die, op het verweer van de 
verdachte dat de hem ten laste gelegde 
valsheid in geschrifte betrekking heeft 
op overtredingen van de sociale wetge
ving welke niet onder de bevoegdheid 
van de procureur des Konings maar wei 
onder de uitsluitende bevoegdheid van 
de arbeidsauditeur vallen, dat er ook 
doublure is met een ander strafrechtelijk 
dossier, dat het niet denkbeeldig is dat 
hij tweemaal zou kunnen veroordeeld 
worden voor dezelfde feiten, dat het 
recht van verdediging werd miskend, en 
dat de raadkamer zich derhalve onbe
voegd diende te verklaren en het dossier 
te verzenden naar de procureur des Ko
nings om te handelen als naar recht, de 
verdachte naar de correctionele recht
bank verwijst, nu zodoende de verdachte 
niet heeft gesteld dat de raadkamer, 
door uitspraak te doen over de vordering 
tot verwijzing, zich de bevoegdheid van 
een ander gerecht zou toeeigenen. 

6 maart 1990 890 
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17. - Strafzaken - Onderzoeksge- · 
recht - Bevoegdheid - Begrip. 

Als een geschil inzake de bevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht kan niet wor
den aangemerkt de opwerping van de 
verdachte dat dit gerecht niet « be
voegd >> was om de verwijzing naar het 
vonnisgerecht te gelasten op grond, ener
zijds, dat een medeverdachte verzet had 
gedaan tegen de beschikking die zijn 
verzoek tot verwijzing van de zaak naar 
een raadkamer met drie rechters afge
wezen had en, anderzijds, dat een eerste 
beslissing reeds wegens die feiten de 
verwijzing naar het vonnisgerecht had 
gelast. 

27 maart 1990 998 

18. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Begrip. 

Een geschil inzake bevoegdheid be
staat wanneer wordt betoogd dat een 
rechter zich de bevoegdheid van een an
dere rechter toeeigent. 

29 mei 1990 1241 
Afdeling 4. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

BEWAARGEVING 

Gerechtelijke sekwester - Handelin
gen die de gerechtelijke sekwester mag 
verrichten. 

De gerechtelijke sekwester mag aileen 
maar bewarende handelingen verrichten; 
art. 1956 B.W. wordt geschonden door 
het arrest dat, met het oog op de uitvoe
ring van de taak van de sekwester als 
sekwester, maatregelen beveelt welke 
niet meer van bewarende aard zijn, on
der meer wanneer die maatregelen ertoe 
strekken dat de sekwester de zaken die 
hem ter bewaring zijn toevertrouwd, uit 
handen moet geven. 

24 november 1989 421 

BEWIJS 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

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

lingsvrij heid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

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

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

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

lingsvrijheid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

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

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

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Vermoeden van onschuld - Be
grip. 

Het vermoeden van onschuld van de 
beklaagde wordt niet geschonden door 
de rechter die, op grond van de door 
hem vastgestelde feitelijke gegevens, be
slist dat de beklaagde, houder van de 
nummerplaat van een auto, met die wa
gen reed op het ogenblik van de feiten 
en dat geen geloof kan worden gehecht 
aan de door hem overgelegde attesten. 
~~~m1~ 2~ 

2. - Algemene begrippen - Verbod 
voor de rechter om zijn beslissing te 
doen steunen op feitelijke gegevens 
waarover partijen geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren - Algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging. 

De rechter mag zijn beslissing niet 
doen steunen op feitelijke gegevens 
waarover partijen geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren. (Algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging.) 

13 november 1989 351 

3. - Algemene begrippen Wegver-
keer - Ongeval buiten de openbare weg 
- Oorzaak. 
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Uit de enkele omstandigheid dat een 
verkeersongeval is gebeurd buiten de 
openbare weg kan niet wettig worden af
geleid dat op de openbare weg geen en
kele overtreding is begaan die dat onge
val heeft veroorzaakt of mede heeft 
veroorzaakt. (Art. 28 Wegverkeerswet.) 

13 december 1989 520 

4. - Algemene begrippen - Strafza
ki:m - Misdrijf - Bewijs - Wederrech
telijk verkregen stukken - Toelaatbaar
heid van het bewijs - Vereisten. 

Uit het enkele feit dat een stuk be
drieglijk is weggenomen van de eigenaar 
ervan hoeft niet noodzakelijk te worden 
afgeleid dat de overlegging ervan voor 
de rechter onwettig is. 

17 januari 1990 655 

5. - Burgerlijke zaken en zaken van 
koophandel - Algemene begrippen -
Geschil tussen een handelaar en een 
niet-handelaar - Bewijsmiddel. 

Wanneer tusen twee personen, waar
van de ene wel en de andere niet de hoe
danigheid van handelaar heeft, een ge
schil ontstaat over het bestaan of over 
de bepalingen van een overeenkomst, 
heeft de niet-handelaar het recht zich 
t.a.v. de tegenpartij te beroepen op de 
bepalingen van het handelsrecht inzake 
bewijsvoering. 

18 januari 1990 660 

6. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Processen-verbaal - Bewijswaar
de. 

Een proces-verbaal is niet nietig en 
het recht van verdediging wordt niet ge
schonden alleen omdat het proces-ver
baal is opgemaakt door een collega van 
een van de partijen, die politieagent is, 
wanneer niet blijkt dat de partijen ge
hinderd werden in hun recht om de be
wijswaarde van het proces-verbaal te be
twisten. 

23 januari 1990 674 

7. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Twijfel komt ten goede aan de 
beklaagde - Algemeen beginsel van· 
strafrecht - Draagwijdte. 

De twijfel die de beklaagde ten goede 
moet komen, is de twijfel die naar het 
oordeel van de rechter betrekking heeft 
op de schuld van de vervolgde persoon 
aan de hem ten laste gelegde feiten; dat 
algemeen rechtsbeginsel heeft geen be
trekking op de twijfel die bij de beklaag
de rijst omtrent een bestanddeel van het 
misdrijf. 

2 mei 1990 1130 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

8. - Directe belastingen - Feitelijke 
vermoedens - Toetsing door het Hoi. 

Hoewel de rechter de feiten, die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt, op on
aantastbare wijze vaststelt en de ge
volgtrekkingen daaruit, nl. dat zij ge
wichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens zijn, aan zijn 
oordeel en beleid zijn overgelaten, gaat 
het Hof evenwel na of de rechter het 
rechtsbegrip « feitelijke vermoedens » 
niet heeft miskend of gedenatureerd en 
o.m. of hij uit de gedane vaststellingen 
geen gevolg heeft getrokken dat daar
mee geen verband houdt of dat op grond 
daarvan onmogelijk kan worden verant
woord. 

22 maart 1990 953 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrij heid. 

9. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Vordel'ing gegrond op een misdrijf. 

In burgerlijke zaken moet de partij die 
een op een misdrijf gegronde vordering 
heeft ingesteld, het bewijs van de aanwe
zigheid van de bestanddelen van het 
misdrijf leveren. 

16 februari 1990 782 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

10. - Burgerlijke zaken - Geschrif
ten - Onderhandse akte- Dagtekening 
ten aanzien van derden - Art. 1328 B. W. 
- Handelszaken. 

Art. 1328 B.W. dat de dagtekening van 
een onderhandse akte ten aanzien van 
derden regelt, is in beginsel niet toepas
selijk in handelszaken. 

29 januari 1990 689 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

11. - Burgerlijke zaken - Geschrif-
ten - Miskenning van de bewijskracht 
van de akten - Begrip - Modelcon
tract. 

De bewijskracht van een akte wordt 
door de rechter miskend wanneer hij 
aan die akte een uitlegging geeft die niet 
te verenigen is met de bewoordingen er
van. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

11 december 1989 504 

12. - Burgerlijke zaken - Geschrif
ten - Bewijskracht van de akten - Ak-
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te waarop de rechter niet steunt - Ge
volg. 

De bewijskracht van een akte wordt 
door de rechter niet miskend, wanneer 
hij niet op die akte steunt. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.). 

23 april 1990 1086 
Afdeling 3. Getuigen. 

Afdeling 4. - Vermoedens 

Afdeling 5. - Bekentenis. 

13. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Niet voortdurende erfdienstbaarheid 
- Erfdienstbaarheid van overgang - Ti-
tel van erkenning - Vereiste. 

Bij gebreke van een titel van vestiging 
van een niet voortdurende erfdienstbaar
heid, zoals een erfdienstbaarheid van 
overgang, kan de bekentenis uitgaande 
van de eigenaar van het dienstbare erf 
als een titel van erkenning, in de zin van 
art. 695 B.W., gelden, voor zover zij de 
wil impliceert het bestaan van de erf
dienstbaarheid te erkennen. 

1 maart 1990 855 

14. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
(erkenning) - Advocaat - Geldigheid 
- Vereiste. 

De bekentenis als bewijsmiddel moet 
uitgaan van de partij tegen wie ze wordt 
aangevoerd of van haar bijzonder gevol
machtigde; een advocaat is niet gerech
tigd om namens zijn client een bekente
nis af te leggen, tenzij die client hem 
daartoe een bijzondere volmacht heeft 
gegeven. (Artt. 440 en 850 Ger.W.) 

15 juni 1990 1315 
Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrijheid. 

15. - Strafzaken - Prejudicieel ge
schil - Art. 16 voorafgaande titel Sv. -
Bewijs van de overeenkomst met de uit
voering waarvan het misdrijf verband 
houdt. 

De strafrechter vermag een misbruik 
van vertrouwen niet bewezen te verkla
ren zonder het bestaan van de door de 
beklaagde betwiste overeenkomst naar 
de regels van art. 1341 e.v. B.W. vast te 
stellen en zonder de omstandigheden 
aan te wijzen waardoor het de schuldei
ser niet mogelijk zou zijn geweest zich 

een schriftelijk bewijs van de bedoelde 
overeenkomst te verschaffen en die het 
bewijs van het bestaan ervan door getui
ge of vermoedens zouden toelaten. 

21 november 1989 403 

16. - Strafzaken - Douane en accijn
zen - Misdrijf - Bewijsmiddelen. 

Het bewijs van een misdrijf inzake 
douane en accijnzen mag worden gele
verd door aile regelmatig verkregen en 
regelmatig aan de rechter overgelegde 
gegevens, waaromtrent de partijen te
genspraak hebben kunnen voeren. 

20 februari 1990 791 

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

Naar recht verantwoord is de veroor
deling die door de Belgische rechter is 
uitgesproken op basis van bewijskrachti
ge gegevens die in Nederland zijn ver
kregen door het afluisteren van telefoon
gesprekken overeenkomstig de Neder
landse wetgeving, als in zodanige inmen
ging van het openbaar gezag met betrek
king tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van de briefwisseling bij de 
wet is voorzien en die nodig was o.m. 
voor het handhaven van de orde en het 
voorkomen van strafbare feiten. (Art. 8, 
lid 2, E.V.R.M.) 

10 april 1990 1052 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

18. - Strafzaken - Algemene begrip
pen - Processen-verbaal waarvan een 
afschrift aan de overtreder moet worden 
medegedeeld - Geen mededeling - Ge
volg. 

Nietig is de veroordelende beslissing 
die gegrond is op een gegeven uit een 
proces-verbaal dat nietig is omdat het af
schrift ervan niet tijdig is medegedeeld. 
(Art. 26 wet van 14 feb. 1961.) 

24 oktober 1989 267 
19. - Strafzaken - Besturen van een 

voertuig in staat van alcoholintoxicatie 
- Verslag van het deskundigenonder
zoek - Wettelijke bewijswaarde. 

De termijnen, bedoeld in de artt. 6, 7 
en 9 K.B. 10 juni 1959 betreffende de 
bloedproef met het oog op het bepalen· 
van het alcoholgehalte zijn niet op straf
fe van nietigheid voorgeschreven; niet-in
achtneming ervan tast de wettelijke be
wijswaarde van het regelmatig bij het 
rechtsplegingsdossier gevoegde deskun-
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digenverslag niet aan, mits het recht van 
verdediging wordt geeerbiedigd. (Art. 34, 
1°, Wegverkeerswet.) 

25 april 1990 1095 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

20. - Burgerlijke zaken - Geschrif-
ten - Bewijskracht van de akten - Ver
schillende uitlegging van een deskundi
genverslag door de rechter respectieve
Jijk door de partijen - Geen miskenning 
van de bewijskracht van het verslag. 

De bewijskracht van een deskundigen
verslag wordt door de rechter niet mis
kend wanneer hij van dat verslag een 
andere uitlegging geeft dan de partijen. 

8 januari 1990 600 

21. - Bewijs door geschrift - Bewijs
kracht van de akten - Miskenning -
Be grip. 

De bewijskracht van een akte wordt 
miskend, wanneer de rechter aan die ak
te een uitlegging geeft die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is. 

10 januari 1990 620 
Afdeling 3. - Getuigen. 

22. - Strafzaken - Getuigen - Ano
nieme verklaringen. 

Geen schending van het recht van ver
dediging kan worden afgeleid uit de en
kele omstandigheid dat de appelrechters 
hun overtuiging niet alleen hebben ge
grond op een algemene beoordeling van 
de bewijsgegevens, en met name op de 
verklaringen van een medebeklaagde, 
doch ook op bepaalde inlichtingen van 
anoniem gebleven getuigen, die bij het 
dossier zijn gevoegd, waarvan die be
klaagde inzage heeft gekregen en die hij 
vrijelijk heeft kunnen weerspreken. 

2 mei 1990 1132 
Afdeling 4. - Vermoedens. 

23. - Strafzaken - Vermoedens 
Verkeersongeval veroorzaakt met een 
autovoertuig - Bestuurder niet gei'denti
ficeerd - Autovoertuig dat was toever
trouwd aan de beklaagde - Vermoeden 
van schuld - Begrip. 

Wanneer een autovoertuig een ongeval 
heeft veroorzaakt en de bestuurder er
van niet is gei:dentificeerd, levert de en
kele omstandigheid dat het autovoertuig 
op het ogenblik van de feiten was toever
trouwd aan de beklaagde weliswaar een 
door de rechter te apprecieren bewijsele
ment op om te oordelen of de beklaagde 
de bestuurder van het voertuig was, doch 
geenszins een wettelijk vermoeden van 

schuld waarvan de beklaagde het tegen
bewijs dient te leveren. 

12 juni 1990 1291 
Afdeling 5. Bekentenis. 

Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

24. - Tuchtzaken - Getuigen - Ge
loofwaardigheid - Beoordeling door de 
rechter. 

De rechter beoordeelt vrij de, geloof
waardigheid van de getuigen; hij mag be
paalde van de door een getuige afgelegde 
verklaringen als geloofwaardig in aan
merking nemen en de overige als niet 
geloofwaardig verwerpen. (Art. 937, 5°, 
Ger.W.) 

1 februari 1990 717 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

25. - Strafzaken - Alcoholintoxicatie. 
De wet schrijft geen bijzonder bewijs

middel voor om alcoholintoxicatie te be
wijzen. 

19 juni 1990 1340 

BLOEDPROEF 
1. - Art. 7, eerste lid, KB. 10 juni 

1959 - Deskundige gevorderd door het 
openbaar ministerie om de analyse te 
verrichten - Analyse verricht door een 
andere deskundige - Gevolg. 

Het resultaat van een bloedanalyse 
verricht door een andere deskundige dan 
diegene die daartoe door het openbaar 
ministerie overeenkomstig art. 7, eerste 
lid, K.B. 10 juni 1959 was gevorderd, le
vert geen rechtsgeldig bewijs op; nietig 
is de beslissing die op grond van het re
sultaat van die analyse de beklaagde 
veroordeelt wegens overtreding van art. 
34.1° Wegverkeerswet. 

23 januari 1990 671 

2. - Art. 34, 1°, Wegverkeerswet _;_ 
Artt. 6, 7 en 9 KB. 10 juni 1959 - Niet
inachtneming van de voorgeschreven ter
mijnen - Gevolgen hiervan voor de wet
telijke bewijswaarde van het deskundi
genverslag. 

De termijnen, bedoeld in de artt. 6, 7 
en 9 K.B. 10 juni 1959 betreffende de 
bloedproef met hetoog op het bepalen 
van het. alcoholg(lhalte zijn J1.iet <:JP s_tr,~f: 



-44-

fe van nietigheid voorgeschreven; niet-in
achtneming ervan tast de wettelijke be
wiJswaarde van het regelmatig bij het 
rechtsplegingsdossier gevoegde deskun
digenverslag niet aan, mits het recht van 
verdediging wordt geeerbiedigd. (Art. 34, 
1°, Wegverkeerswet.) 

25 april 1990 1095 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 

1. - Tuchtrechtelijke procedure - Ge
schil over burgerlijke rechten - Art. 92 
Gw. - Art. 6.1 E. V.R.M 

Tuchtrechtspraak !evert in de regel 
geen geschil op als bedoeld in art. 92 
Gw., al kan zij leiden tot het vaststellen 
van burgerlijke rechten en verplichtin
gen in de zin van art. 6.1 E.V.R.M. 

2 november 1989 298 

2. - Betwisting nopens een subjectief 
politiek recht - Principiele bevoegdheid 
van de rechtbanken. 

De tussen de verzekerden en de 
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
gerezen betwistingen nopens het recht 
op vermeerdering van de ouderdomsren
te wegens stijging van de kosten van le
vensonderhoud vallen onder de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbanken, zodat 
de beslissing van de administrateur-ge
neraal die nalaat uitspraak te doen over 
dat recht gelijkstaat met een impliciete 
weigering van het recht. 

13 november 1989 345 

BURGERLIJKE 
RING 

RECHTSVORDE-

1. - Burgerlijke-partijstelling voor de 
onderzoeksrechter - Ontvankelijkheids
vereisten. 

Wanneer een partij, die beweert bena
deeld te zijn door het gebruik dat een 
andere partij voor de rechter heeft ge
maakt van een van valsheid betichte of 
voor een ander dan het overeengekomen 
doe! aangewende factuur, daarover 
klacht heeft gedaan met burgerlijke-par
tijstelling voor een onderzoeksrechter, 
en het openbaar ministerie, na medede
ling van die klacht, het onderzoeksge
recht gevorderd heeft te verklaren dat de 
partij, die beweert benadeeld te zijn, de 
strafvordering niet op gang kon brengen, 
aangezien zij niet kon bewijzen dat « de 
aangevoerde schade veroorzaakt is door 
een misdrijf », kan het onderzoeksge
recht uit de enkele omstandigheid dat 

een in kracht van gewijsde gegane bur
gerlijke beslissing de partij, die beweert 
benadeeld te zijn, veroordeelt tot beta
ling van die factuur, niet wettig afleiden 
dat die partij niet het slachtoffer kon 
zijn van de door haar aangegeven mis
drijven en kan het derhalve haar burger
lijke-partijstelling niet onontvankelijk 
verklaren. 

25 oktober 1989 268 

2. - Rechtsvordering voor de straf
rechter ingesteld - Burgerlijke-partij
stelling - Latere wijziging in de samen
stelling van het rechtscollege. 

De benadeelde die zich voor de straf
rechter burgerlijke partij stelt, behoudt 
die hoedanigheid, zelfs als, na een wijzi
ging in de samenstelling van het rechts
college, de debatten ab initio worden 
hervat. 

9 januari 1990 608 

3. - Vonnis van de strafrechter dat 
provisionele vergoedingen toekent aan 
de getroffene van een ongeval en aan 
het in diens rechten gesubrogeerde zie
kenfonds en dat een maatregel van on
derzoek beveelt - Rechtsmacht van de 
strafrechter door die beslissing niet vol
ledig uitgeoefend. 

Door het vonnis van de correctionele 
rechtbank dat, enerzijds, aan het in de 
rechten van de getroffene van een onge
val gesubrogeerde ziekenfonds een provi
sionele vergoeding van een frank, ver
hoogd met de compensatoire en de 
gerechtelijke interesten alsook met de 
kosten toekent en aan het ziekenfonds 
akte verleent van het feit dat zijn schade 
op een hoger bedrag is geraamd onder 
voorbehoud van een verhoging of verla
ging als deze « bij de verdere behande
ling van de zaak nodig mocht blijken », 
en dat, anderzijds, aan de getroffene op 
een hoger geraamd schadebedrag een 
provisie toekent verhoogd met de com
pensatoire en de gerechtelijke interesten 
alsook met de kosten, en, v66r elke ver
dere uitspraak, een geneeskundig des
kundigenonderzoek beveelt, is de rechts
macht van de strafrechter niet volledig 
uitgeoefend noch ten aanzien van de 
burgerlijke rechtsvordering van het zie
kenfonds noch ten aanzien van die van 
de getroffene, zelfs als de door het zie
kenfonds verkregen provisionele vergoe
ding overeenstemt met het gevorderde 
be drag. 

21 maart 1990 937 
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c 

CAS SA TIE 

Inleiding. - Opdracht en bestaansreden 
van het Hot - 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. Burgedijke rechtsvordering tegen 
beklaagde. 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde-
ringen. 

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

HOOFDSTUK V. - Bindendverklaring 

Inleiding 
OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN 

HET HOF - AARD VAN HET CASSATIE
GEDING 

1. - Opdracht van het Hoi - Burger
Jijke zaken - B estreden beslissing waar
in het beschikkende gedeelte op een 
door het cassatieberoep bekritiseerde re
den is gegmnd - Bevoegdheid van het 
Hoi om een rechtsgrond aan te vullen 
waardoor het beschikkende gedeelte 
wordt verantwool'd. 

Wanneer een bestreden beslissing zijn 
beschikkende gedeelte op een door het 
cassatieberoep bekritiseerde reden laat 
steunen, kan het Hof een rechtsgrond in 
de plaats stellen waardoor het beschik
kende gedeelte van die beslissing wordt 
verantwoord. (Impliciet.) 

16 oktober 1989 208 

2. - Opdracht van het Hoi - Intrek
king van een arrest - Voorwaarden. · 

Uit de wettelijke opdracht en bevoegd
heid zelf van het Hof volgt dat het be
voegd is en de verplichting heeft om, 
buiten het geval bedoeld bij art. 1113 
Ger.W., met name een arrest waarbij het 
de voorziening niet ontvankelijk heeft 
verklaard, in te trekken, indien de beslis
sing uitsluitend berust op een feitelijke 
vergissing die niet aan de verzoeker tot 
intrekking te wijten is en waartegen die 
geen verweer heeft kunnen voeren. 

23 februari 1990 834 

3. - Opdracht van het Hoi - Intrek
king van een arrest - Rechtspleging. 

De rechtspleging tot intrekking van 
een voor het Hof gewezen arrest is, bij 
analogie te vinden in art. 1114 Ger.W. 

23 februari 1990 834 

4. - Opdracht van het Hot - Verbete
ring van een arrest - Voorwaarden. 

Wanneer blijkt dat de datum, die in 
het zittingsblad en in het arrest van het 
Hof vermeld wordt als zijnde de datum 
van de uitspraak van dat arrest, berust 
op een klaarblijkelijke verschrijving, ver
betert het Hof de datum van de uit
spraak in het zittingsblad en in het ar
rest en beveelt het dat van dit verbete
rend arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het verbeterde arrest en, 
zo laatstgenoemd arrest een vernietigend 
arrest was, op de kant van · de vernietig
de beslissing. 

14 juni 1990 1308 

HOOFDSTUK I 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Afdeling 1. - Algemeen. 
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beslissing de bekritiseerde overwegingen 
niet bevat, en·· wanneer achteraf blijkt 
dat, te'n gevolge van een niet aan eiser 
te wijten materiele vergissing, het ar
rest, dat het cassatieberoep verwerpt, ge
wezen is op grand van een onvolledige 
uitgifte van die beslissing,. trekt het Hof 
het arrest gedeeltelijk in en doet het, 
binnen dezelfde grenzen, uitspraak bij 
wege van een nieuwe beschikking. 

6 september 1989 10 

6. - Bevoegdheid van het Hof - Alge
meen - Burgerlijke zaken - Verschrij
ving in de bestreden beslissing - Be
voegdheid van het Hof om· ze te verbete
ren. 

Bij de beoordeling van een cassatie
middel kan het Hof een verschrijving in 
de bestreden beslissing verbeteren, wan
neer deze duidelijk uit de processtukken 
blijkt: 

29 januari 1990 698 

7. ,..... Bevoegdheid - Directe belastin
gen - Belastingaangifte van de belas
tingplichtige - Wijziging door het be
stuur op grond van feite]ijke vermoedens 
- Feitelijke vermoedens - Toetsing 
door het Hoi. 

Hoewel de recht.er de feiten, die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt, op on
aantastbare wijze vaststelt en de ge
volgtrekkingen daaruit, nl. dat zij ge
wichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens zijn, aan zijn 
oordeel en beleid zijn overgelaten, gaat 
het Hof evenwel na of ·de rechter het 
rechts~egrip « feitelijke yermoedens » 
niet heeft miskend of gedenatureerd en 
a.m. of hij uit de gedane vaststellingen 
geen gevolg heeft getrokken dat daar
mee geen verband houdt of dat op grand 
daarvan onmogelijk kan worden verant
woord. 

22 maart 1990 953 

8. - Bevoegdheid van het Hof - Alge
meen - Strafzaken - Overmacht -
Vastsiellingen van de feitenrechter -
Onaantastbare beoordeling Ge
volgtrekking in rechte - Toetsing door 
het Hoi. 

Het Hof gaat na of de feitenrechter uit 
de door hem op onaantastbare wijze 
vastgestelde feiten en omstandigheden 
wettelijk het bestaan of niet-bestaan van 
overmacht heeft kunnen afleiden. 

11 april 1990 1057 

9. - Bevoegdheid van het Hof - Alge
meen - Aansprakelijkheid buiten over
eenkomst .;..,:.~ Oorzaak .:...._ BegrijJ- ---Be~ 

oordeling door de rechter - Controle 
door het Hoi. 

De rechter stelt op onaantastbare wij
ze de feiten vast waaruit hij het al dan 
niet bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen schuld en schade afleidt; het 
Hof toetst evenwel of de rechter die be
slissing wettig heeft kunnen gronden op 
zijn vaststellingen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

23 mei 1990 1208 

Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 
middelen. 

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

10. - Verenigde kamers - Bevoegd
heid. 

Tot de bevoegdheid van de verenigde 
kamers van het Hof behoort de toetsing 
van een middel dat wordt aangevoerd tot 
staving van een voorziening tegen een 
na cassatie op verwijzing gewezen beslis
sing, wanneer die beslissing onverenig
baar is met het cassatiearrest en het 
middel dezelfde strekking heeft als dat
gene dat door dit arrest is aangenomen. 
(Art. 1119 Ger.W.) 

18 september 1989 75 

11. - Verenigde kamers - Bevoegd
heid. 

Tot 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.) 

18 september 1989 78 

12. - Verenigde kamers Bevoegd-
heid. 

Tot 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 werd aan
genomen. (Art. 1119 Ger.W.) 

27 maart 1990 987 

13. - Bevoegdheid - Verenigde ka
mers. 

Jiet middel dat wordt aangevoerd tot 
staving van een voorziening !egen een 
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beslissing op verWIJzmg na cassatie, 
wordt getoetst door de verenigde kamers 
van het Hof, wanneer die beslissing on
verenigbaar is met het cassatiearrest en 
het middel dezelfde strekking heeft als 
het middel dat door dat arrest werd aan
genomen. (Art. 1119 Ger.W.) 

23 mei 1990 1208 

HOOFDSTUK II 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN 

CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET 

14. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- Vordering tot vernietiging - Hot van 
assisen - Rechtspleging ter terechtzit
ting- Talk op de terechtzitting gekozen 
uit de getuigen - Nietigheid van de 
rechtspleging. 

Art. 332 Sv. verbiedt op straffe van 
nietigheid tijdens de behandeling ter zit
ting een tolk te kiezen uit de getuigen. 

18 oktober 1989 218 

15. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- Vordering tot vernietiging - Vernieti
ging - Gevolg t.a. v. de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering. 

De vernietiging met toepassing van 
art. 441 Sv. mag geen nadelige gevolgen 
hebben voor de belangen van de burger
lijke partij, ten aanzien van wie de be
streden beslissing blijft bestaan en gezag 
van gewijsde blijft hebben. 

18. - Vorderingen tot vernietiging -
Strafzaken - Art. 441 Sv. - Arrest 
waarbij een beklaagde in staat van her
haling veroordeeld wordt - Herhaling 
niet bewezen - Gedeeltelijke vernieti
ging zonder verwijzing. 

Op het door de procureur-generaal 
overeenkomstig art. 441 Sv. ingestelde 
cassatieberoep vernietigt het Hof zonder 
verwijzing het veroordelend arrest in zo
verre het de veroordeelde in staat van 
herhaling verklaart, terwijl de bewezen 
verklaarde feiten van de telastlegging 
dagtekenen van v66r de beslissing die 
als grondslag van de herhaling wordt 
aangewezen. 

8 mei 1990 1152 

19. - Vordering tot vernietiging 
Strafzaken - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal - Art. 441 Sv. -
Vonnis houdende veroordeling van een 
beklaagde die reeds vroeger wegens het
zelfde feit is veroordeeld. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig 
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, het vonnis waarbij de be
klaagde wordt veroordeeld wegens een 
feit waarvoor die reeds vroeger was ver
oordeeld. 

29 mei 1990 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN - VORM 

Afdeling 1. - Vorm. 

1238 

18 oktober 1989 218 Afdeling 2. - Rechtspleging - Voeging. 
16. - Vordering tot vernietiging -

Strafzaken - Art. 441 Sv. - Bijkomen
de, niet bij de wet bepaalde straf - Ge
deeltelijke vernietiging zonder verwij
zing. 

Op het door de procureur-generaal met 
toepassing van art. 441 Sv. ingestelde 
cassatieberoep vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, het vonnis in zoverre het bij 
de veroordeling van de beklaagde een 
niet bij de wet bepaalde verbeurdverkla
ring uitspreekt. 

8 mei 1990 1148 

17. - Vordering tot vernietiging -
Strafzaken - Art. 441 Sv. - Veroorde
ling van een overleden persoon. 

Op het door de procureur-generaal 
overeenkomstig art. 441 Sv. ingestelde 
cassatieberoep, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing het arrest waarbij een overle
dene strafrechtelijk wordt veroordeeld. 
(Art. 20 wet 17 april 1878.) 

8 mei 1990 1149 

20. - Arresten - Rechtspleging -
Vorm, gevolgen van de arresten van het 
Hoi van Cassatie - Rechtspleging in 
burgerlijke zaken - Omvang van de ver
nietiging - Begrip. 

W anneer de vernietiging is uitgespro
ken en in zoverre zij is uitgesproken, 
worden de partijen voor de feitenrechter 
teruggeplaatst in de toestand waarin zij 
zich bevonden bij de rechter wiens be
slissing is vernietigd. 

14 december 1989 536 

21. - Arresten - Rechtspleging -
Vorm, gevolgen van de arresten van het 
Hoi van Cassatie - Rechtspleging in 
burgerlijke zaken - Omvang van de ver
nietiging - Vernietiging van een beslis
sing inzake uitkering na echtscheiding 
- Omvang. 

W anneer een arrest van het Hof een 
vonnis vernietigt binnen de perken van 
een middel dat betrekking heeft op de 
beslissing over de uitkering na echtschei-
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ding die, met toepassing van art. 301 
B.W., aan de voormalige echtgenote is 
toegekend, door in zijn dictum te zeggen 
dat genoemd vonnis wordt vernietigd in 
zoverre het uitspraak doet over het be
drag van de uitkering na echtscheiding 
dat de voormalige echtgenoot aan zijn 
voormalige echtgenote voor haar per
soonlijk onderhoud moet betalen, wor
den de regels inzake het gevolg van de 
vernietiging in burgerlijke zaken mis
kend en worden de artt. 577, eerste lid, 
en 1110 Ger.W. geschonden door het 
rechtscollege op verwijzing dat beslist 
dat het geen uitspraak meer dient te 
doen over de vraag of de voormalige 
echtgenoot in beginsel verplicht was die 
uitkering te betalen, nu aileen nog het 
bedrag ervan diende te worden vastge
steld, terwijl uit de lezing in onderlinge 
samenhang van het dictum van 's Hofs 
arrest en van de motieven waarop dat 
noodzakelijk steunt, blijkt dat dit arrest 
bij voormeld rechtscollege inzonderheid 
de vraag aanhangig heeft gemaakt of 
aan de voormalige echtgenote nog een 
dergelijke uitkering moest worden toege
kend. 

14 december 1989 536 

HOOFDSTUK IV 
VERNIETIGING- OMVANG 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

22. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Cassatie van de beschikking van de be
streden beslissing - Gevolg. 

Cassatie van een beschikking van de 
bestreden beslissing leidt tot vernietiging 
van een andere beschikking die er het 
gevolg van is. 

15 januari 1990 637 

23. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Gevolg. 

lngevolge de verwijzing na cassatie 
neemt de rechter slechts kennis van een 
geschil binnen de grenzen die volgen uit 
de omvang van de vernietiging. 

26 januari 1990 686 

24. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Vernietiging van een 
arrest - Rechtspleging die daarvan het 
gevolg is. 

Cassatie van een arrest brengt vernie
tiging mede van het vonnis dat het ge
volg ervan is. 

31 mei 1990 1250 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is in 
cassatie. 

25. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Strafvordering - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Cassatie 
- Geen regelmatig cassatieberoep van 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
- Gevolgen. 

Vernietiging van de beslissing waarbij 
de beklaagde op de strafvordering wordt 
veroordeeld, heeft niet de vernietiging 
tot gevolg van de eindbeslissing waarbij 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
veroordeeld wordt op de strafvordering, 
wanneer tegen dat beschikkende gedeel
te geen regelmatig cassatieberoep is in
gesteld; het Hof stelt nochtans vast dat 
dat beschikkende gedeelte geen be
staansreden meer heeft. 

12 september 1989 43 

26. - Vernietiging - Omvang 
Strafzaken - Vervallenverklaring van 
het recht tot sturen als straf - Vernieti
ging wegens onwettigheid van die straf 
- Algehele vernietiging. 

De onwettigheid van de als straf uitge
sproken vervallenverklaring van het 
recht tot sturen strekt zich uit tot de ge
hele veroordeling wegens het misdrijf 
waarvoor het rijverbod werd opgelegd. 

4 oktober 1989 167 

27. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Verbod de geneeskunde 
uit te oefenen. 

W anneer het in de veroordeling begre
pen verbod om nog de geneeskunde uit 
te oefenen onwettig is, geldt de vernieti
ging voor heel de veroordeling. 

14 november 1989 356 

28. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Strafvordering - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Beschik
king van de raadkamer tot verwijzing 
van de verdachte naar de correctionele 
rechtbank wegens misdaden en samen
hangende wanbedrijven, zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden met 
betrekking tot de misdaden - Voorzie
ning tegen het veroordelcnd arrest -
Vernietiging van dat arrest en van de er
aan voorafgaande rechtspleging met in
begrip van de verwijzingsbeschikking. 

Op de voorziening van de beklaagde 
tegen een arrest van een hof van beroep 
houdende veroordeling wegens misdaden 
en samenhangende wanbedrijven die bij 
beschikking van de raadkamer, zonder 
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opgave van verzachtende omstandighe
den met betrekking tot de misdaden, 
naar de correctionele rechtbank werden 
verwezen, vernietigt het Hof het bestre
den arrest alsmede de eraan voorafgaan
de procedure, met inbegrip van de ver
wijzingsbeschikking. (Artt. 408 en 413 
Sv.) 

28 november 1989 428 

29. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Fiscale geldboete onwettig 
toegevoegd aan de uitgesproken strai 

Wanneer de rechter wegens bank
breuk en wegens overtredingen van het 
B.T.W.-Wetboek een enkele straf uit
spreekt, namelijk die bepaald bij art. 
489, derde lid, Sw., en bovendien een on
wettige fiscale geldboete oplegt, blijft de 
vernietiging beperkt tot die geldboete, 
zonder verwijzing. 

5 december 1989 479 

30. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Niet ontvankelijk hager 
beroep van het O.M - Regelmatig hp
ger beroep van de burgerlijke partij -
Vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de op de strafvordering 
gewezen beslissing - Vernietiging hier
op gegrond dat de rechter het hager be
roep van het O.M ten onrechte ontvan
kelijk heeft verklaard. 

Wanneer, op de voorziening van de be
klaagde, de beslissing op de strafvorde
ring vernietigd wordt omdat het hoger 
beroep van het O.M. door de appelrech
ter ontvankelijk is verklaard hoewel het 
niet ontvankelijk was, strekt de vernieti
ging zich niet uit tot de beslissing op het 
regelmatig hoger beroep van de burger
lijke partij. (Impliciet.) 

24 januari 1990 679 

31. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Gevolgen van de arresten 
van het Hoi van Cassatie - Vernietiging 
van het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling houdende niet-ont
vankelijkverklaring van het hager be
roep van de verdachte tegen de beschik
king van de raadkamer waarin nagela· 
ten wordt uitspraak te doen over de 
bevestiging van een nieuw bevel tot aan
houding. 

De vernietiging van het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, in zo
verre die kamer het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking van de 
raadkamer niet ontvankelijk verklaart 
naarmate die beschikking nagelaten 
heeft uitspraak te doen over de bevesti
ging van een nieuw bevel tot aanhou-

ding, heeft de vernietiging van het arrest 
tot gevolg, in zoverre daarbij het hoger 
beroep tegen die beschikking niet ont
vankelijk wordt verklaard wat de beslis
sing betreft om de verdachte onder bevel 
tot aanhouding naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen, ofschoon de te
gen laatstgenoemd niet definitief be
schikkend gedeelte ingestelde voorzie
ning vooralsnog niet ontvankelijk is; ze 
heeft tevens de vernietiging van die be
schikking tot gevolg in zoverre deze na
laat uitspraak te doen over de bevesti
ging van het nieuwe bevel tot aanhou
ding en beslist dat de verdachte onder 
bevel tot aanhouding naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen. 

21 februari 1990 803 

32. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Verbeurdverklaring waar
in de wettelijke vereisten niet worden 
vastgesteld. 

Cassatie op grond dat de beslissing 
van verbeurdverklaring niet vaststelt dat 
aan de wettelijke vereisten is voldaan, is 
beperkt tot dat beschikkende gedeelte en 
geschiedt met verwijzing. 

27 maart 1990 997 

33. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Strafvordering - Beklaag
de is in cassatie - Vervallenverklaring· 
van het recht een voertuig te besturen -
Straf - Vernietiging wegens onwettig
heid van die straf - Volledige vernieti
ging. 

De ontwettigheid van de als straf uit
gesproken vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen strekt 
zich uit tot de gehele veroordeling we
gens het misdrijf waarvoor het rijverbod 
werd opgelegd. 

24 april 1990 1091 
§ 2. Strafvordering Openbaar mi-

nisterie is (mede) in cassatie. 

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tegen 
beklaagde. 

34. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ringen - Cassatieberoep van de be
klaagde - Vernietiging van de eindbe
slissing op de tegen de beklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering -
Vernietiging van de eindbeslissing op de 
door de beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering - Voorwaarden. 

De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt vernietiging me-
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de van de eindbeslissing op de door hem 
tegen een medebeklaagde ingestelde bu~
gerlijke rechtsvordering, ook al IS 

laatstgenoemde beslissing waartegen hij 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien, niet door dezelfde onwettigheid 
aangetast, wanneer uit de bestreden be
slissing blijkt dat de feitenrechter tussen 
beide beslissingen een zodanig verband 
heeft gelegd dat de tweede beslissing 
noodzakelijkerwijze afhangt van de 
eerstgenoemde. 

24 oktober 1989 262 
§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde

ringen. 

35. - Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ringen - Cassatieberoep van een bur
gerlijke partij - Cassatie - Vernieti
ging van de niet definitieve beslissingen 
op de burgeriljke rechtsvorderingen van 
een medebeklaagde en diens verzekeraar 
tegen die burgerlijke partij - Voorwaar
de. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij, van de eind
beslissing op de rechtsvordering van die 
burgerlijke partij tegen een beklaag.de 
heeft vernietiging tot gevolg van de met 
definitieve beslissingen die gewezen zijn 
op de door een medebeklaagde en diens 
verzekeraar tegen die burgerlijke partij 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen 
en die door dezelfde onwettigheid zijn 
aangetast, behalve in zoverre er is be
slist dat die burgerlijke partij een fout 
heeft begaan waardoor zij aansprakelijk 
is. 

37. Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ringen - Cassatieberoep van de v~r~e
keraar - Vernietiging van de besilssm
gen op de tegen die verzekeraar ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen - Ver
nietiging van de beslissing waarbij het 
Gemeenschappelifk Motorwaarborgfonds 
buiten het geding wordt gesteld - Ver
eisten. 

Wanneer op het cassatieberoep van de 
verzekeraa~ van de beklaagde, de beslis
singen op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen vernietigd 
worden, geldt die vernietiging ooi:. voor 
het beschikkende gedeelte waarbiJ het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten het geding wordt gesteld en waar
tegen geen van de voor de feitenrechter 
gedingvoerende partijen een ontvanke
lijk cassatieberoep kon instellen en dat 
derhalve, vanuit het oogpunt van de om
vang van de vernietiging, geen apart be
schikkend gedeelte is. 

22 november 1989 409 

38. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Burgerlifke rechtsvorde
ringen - Regelmatig cassatieberoep van 
de beklaagde en de verzekeraar - Ver
nietiging op het cassatieberoep van de 
verzekeraar - Vernietiging van de be
slissing ten aanzien van de beklaagde -
Vereisten. 

12 september 1989 

Wanneer de beklaagde en zijn vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar zich re
gelmatig in cassatie hebben voorzien te
gen een arrest dat hen in solidum 
veroordeelt tot schadeloosstelling van 

39 het slachtoffer van een ongeval, en, op 
het cassatieberoep van de verzekeraar, 
de te diens aanzien gewezen beslissing 
vernietigd wordt, leidt die vernietiging 
tot de vernietiging van de door dezelfde 
onwettigheid aangetaste beslissing waar
bij de beklaagde wordt veroo 'deeld, zelfs 
als laatstgenoemde geen eukel middel 
aanvoert. 

36. - Vernietiging - Omvang 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ringen - Cassatieberoep van de verze
keraar - Vernietiging van de beslissing 
op een van de burgerlijke rechtsvorde
ringen - Vernietiging van de eindbeslis
sing op een andere burgerlijke rechtsvor
dering. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de vrijwillig tussengekomen W.A.M.
verzekeraar van de beklaagde, van de 
beslissing op een tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering brengt ver
nietiging mede van de eindbeslissing op 
een andere, tegen dezelfde verzekeraar 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
wanneer de tweede beslissing door de
zelfde onwettigheid is aangetast als de 
eerste en de verzekeraar een ontvanke
lijk cassatieberoep heeft ingesteld tegen 
de tweede beslissing. 

22 november 1989 409 

22 november 1989 409 

39. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Burgerlifke rechtsvorde
ringen - Schade veroorzaakt door een 
motorriftuig - Tussenkomst van het Ge
meenschappelifk Motorwaarborgfonds -
Niet-ontvankelifkverklaring van die tus
senkomst - Voorziening van het Ge
meenschappelifk Motorwaarborgfonds -
Vernietiging - Gevolgen voor de beslis
singen op de burgerlijke reclJtsvorderin
gen van de getroffenen tegen de beldaag
de. 
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W anneer het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds zich in cassatie heeft 
voorzien tegen aile beschikkingen van 
het bestreden arrest die op dat Fonds be
trekking hebben, heeft de vernietiging 
van de beslissing, waarbij de tussen
komst van het Fonds niet ontvankelijk 
wordt verklaard en waarin derhalve het 
strafgerecht zich niet bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de getroffenen te
gen dat fonds, tot gevolg dat de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van diezelfde getroffenen tegen de vrij
gesproken beklaagde niet aan het Fonds 
kunnen worden tegengeworpen. 

31 januari 1990 708 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

40. - Vernietiging - Omvang 
Strafzaken - Douane en accijnzen 
Verbeurdverklaring - Gewoon uitstel -
Vernietiging beperkt tot het uitstel. 

Wanneer, inzake douane en accijnzen, 
een beslissing uitstel verleent voor de 
verbeurdverklaring van de goederen 
waarvan de rechten zijn ontdoken en 
voor de veroordeling tot betaling van de 
tegenwaarde van die goederen bij niet
vertoning ervan, is de vernietiging be
perkt tot het uitstel en wordt ze uitge
sproken zonder verwijzing. 

11 oktober 1989 191 

CASSATIEMIDDELEN 

Inleiding. - Begrip - Aard 

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-
Jijke grondslag 

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

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 
HOOFDSTUK IV. - Nieuwe en louter 

juridische middelen 
Afdeling 1. Algemene begrippen. 
Afdeling 2. Belastingzaken. 
Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. Strafzaken. 
Afdeling 6. Tuchtzaken. 
Afdeling 7. Verkiezingszaken. 
HOOFDSTUK V. - Gemis aan belang 

voor eiser 
Afdeling 1. Algemene begrippen. 
Afdeling 2. Belastingzaken. 
Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. Strafzaken. 
Afdeling 6. Tuchtzaken. 
Afdeling 7. Verkiezingszaken. 
HOOFDSTUK VI. - Geen betrekking op 

de bestreden beslissing 
Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingsza,ken. 
HOOFDSTUK VII. - Ambtshalve voor-

gedragen - Zie : Cassatie, hoofdstuk 
I, afdeling 2 

Inleiding 
BEGRIP- AARD - EXCEPI'IE VAN NIET

ONTV ANKELIJKHEID 
1. - Exceptie van niet-ontvankelijk

heid - Burgerlijke zaken - Middel af
geleid uit miskenning van de bewijs
kracht van een akte - Akte overgelegd 
in afschrift dat voor eensluidend is ver
klaard door een advocaat die geen advo
caat is bij het Hoi van Cassatie - Akte 
niet in de bestreden beslissing overgeno
men. 

Niet ontvankelijk is het middel afge
leid uit miskenning van de bewijskracht 
van een akte, als die akte niet in de be
streden beslissing is overgenomen en bij 
het verzoekschrift enkel een afschrift er
van is gevoegd, dat voor eensluidend ver
klaard werd door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hof van Cassatie is. 

28 september 1989 132 

2. - Aard - Strafzaken - Strafvorde
ring - Middel dat het Hof ertoe zou ver
plichten feitelijke gegevens na te gaan 
waarvoor het niet bevoegd is. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat het Hof ertoe zou verplichten feite-
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lijke gegevens na te gaan waarvoor het 
niet is bevoegd. 

3 oktober 1989 156 

3. - Aard - Strafzaken ·- Middel -
Begrip. 

In strafzaken vormt de toelichting, die 
eiser in cassatie in zijn memorie heeft 
verstrekt bij zijn middelen, een geheel 
met die middelen. 

10 januari 1990 620 

4. - Inleiding - Aard - Middel waar
in een vraag wordt opgeworpen als be
doeld in de bijzondere wet op het Arbi
tragehof - Verplichting voor het Hoi 
van Cassatie - Begrip. · 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra
gehof volgt dat wanneer voor het Hof 
van Cassatie in een middel een vraag is 
opgeworpen, als bedoeld in art. 26, § 1, 
3o, van voornoemde wet, het Hof niet 
vrijgesteld is van de verplichting om het 
Arbitragehof te verzoeken op die vraag 
uitspraak te doen, ook al is het van oor
deel dat het antwoord op de prejudiciiHe 
vraag niet onontbeerlijk is om zijn be
slissing te wijzen. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof 6 jan. 1989.) 

5 februari 1990 727 

5. - Aard - Strafzaken - Aanvoe
ring in de aide van voorziening. 

Een aanvoering in de akte van voorzie
ning in strafzaken !evert geen cassatie
middel op. 

20 februari 1990 795 

6. - Inleiding - Aard -· Middel waar
in een vraag wordt opgeworpen, als be
doeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitra
gehof - Verplichting voor het Hoi van 
Cassatie - Begrip. 

Wanneer in een cassatiemiddel een 
vraag wordt opgeworpen, als bedoeld in 
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, kan 
men § 2 van die bepaling niet anders 
verstaan dan binnen de perken van het 
geschil waarover de feitenrechter uit
spraak diende te doen of uitspraak heeft 
gedaan. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitra
gehof.) 

19 maart 1990 934 

7. - Inleiding - Begrip - Aard -
Exceptie van niet-ontvankelijkheid -
Dienstplichtzaken - Middel gegrond op 
beweringen tegengesproken door de au
thentieke vaststellingen van de bestre
den beslissing - Geen betichting van 
valsheid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel, ge
grond op beweringen die worden tegen
gesproken door de authentieke vaststel-

ling van de bestreden beslissing van de 
Hoge Militieraad, wanneer eiser die be
slissing niet van valsheid heeft beticht. 

7 mei 1990 1143 

8. - Inleiding- Aard - Voorziening 
waarin een vraag wordt opgeworpen in 
de zin van art. 26 bijzondere wet van 6 
jan. 1989 op het Arbitragehof - Vraag 
zonder verband met de middelen - Ver
plichting van het Hoi van Cassatie -
Begrip. 

Wanneer eiser voor het Hof van Cassa
tie een vraag opwerpt in de zin van art. 
26 bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het 
Arbitragehof, kan § 2 van die bepaling 
enkel worden opgevat binnen de perken 
van de middelen waarover het Hof van 
Cassatie uitspraak moet doen. 

7 mei 1990 1143 

9. - Exceptie niet-ontvankelijkheid -
Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Middel gegrond op wetsbepalingen die 
van openbare orde zijn - Feitelijke ge
gevens nodig voor de toetsing blijken 
niet uit de bestreden beslissing of uit de 
stukken waarop het Hoi vermag acht te 
slaan - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, ook al is het ge
grond op een wetsbepaling die de open
bare orde raakt, is het middel dat niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover deze niet op eigen initiatief 
heeft beslist, wanneer de feitelijke gege
vens die voor de toetsing ervan noodza
kelijk zijn, niet blijken uit de bestreden 
beslissing noch uit de andere stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan. 

1 juni 1990 1257 

10. - Exceptie van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Grand van 
niet-ontvankelijkheid hierin bestaande 
dat de beslissing naar recht is verant
woord door niet bestreden vaststellingen 
van de rechter- Verantwoording afhan
kelijk van een beoordeling door de bo
demrechter. 

De grand van niet-ontvankelijkheid die 
tegen een onderdeel van een cassatie
middel is opgeworpen en hierin bestaat 
dat vaststellingen van de rechter, die 
door dat onderdeel van het middel niet 
worden bestreden, het beschikkende ge
deelte van de bestreden beslissing ver
antwoorden, kan niet worden aangeno
men als het Hof niet, zonder zich in de 
plaats te stellen van de bodemrechter, 
kan beslissen dat die vaststellingen het 
beschikkende gedeelte naar recht verant
woorden. 

25 juni 1990 1372 
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HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

11. - Onduidelijke middelen - Be
grip. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid is het middel dat hierop 
neerkomt dat, om een en dezelfde reden, 
het arrest terzelfder tijd tegenstrijdig, 
duister en dubbelzinnig zou zijn. 

4 december 1989 461 

12. - Onduidelijke middelen - Be
grip. 

Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid is het middel dat hierop 
neerkomt dat, om een en dezelfde reden, 
het arrest terzelfder tijd onvoldoende, 
duister en dubbelzinnig zou zijn. 

4 december 1989 461 

13. - Onduidelijk middel - Burger
Jijke zaken. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet aangeeft waarin de aangevoerde 
wettelijke bepalingen zijn geschonden. 

5 maart 1990 879 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

14. - Vereiste vermeldingen - Belas
tingzaken - Inkomstenbelastingen -
Aangewezen wetsbepaling zonder ver
band met de aangevoerde griei 

Niet ontvankelijk in belastingzaken is 
het middel waarin schending wordt aan
gevoerd van een wetsbepaling die geen 
verband houdt met de aangevoerde grief. 

25 juni 1990 1379 

15. - Vereiste vermeldingen - Belas
tingzaken - Inkomstenbelastingen -
Middel waarin kritiek wordt geoefend op 
feitelijke beoordelingen van de feiten
rechter. 

Niet ontvankelijk in belastingzaken is 
het cassatiemiddel dat kritiek oefent op 
die feitelijke beoordelingen van de rech
ter. 

25 juni 1990 1379 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

16. - Vereiste vermeldingen - Ont
vankelijkheid - Burgerlijke zaken -
Wettelijke bepalingen die de bepalingen 
waarvan schending wordt aangevoerd, 
toepasselijk maken. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet de wettelijke bepalingen vermeldt 

die de bepalingen waarvan de schending 
wordt aangevoerd, op het geval toepasse
lijk maken. (Art. 1080 Ger.W.) 

4 september 1989 1 

17. - Vereiste vermeldingen Bur-
gerlijke zaken - Vermelding van de ge
schonden wetsbepaling - Arbeidsover
eenkomst - Beeindiging door wijziging. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
schending van art. 39, § 1, Arbeidsover
eenkomstenwet en niet van art. 1134 
B.W. aanvoert tot staving van de grief 
dat de rechter de regel miskent volgens 
welke de partij die eenzijdig een essen
tieel bestanddeel van de arbeidsovereen
komst wijzigt, onrechtmatig een einde 
aan de overeenkomst maakt. 

11 september 1989 28 

18. - Vereiste vermeldingen en bij te 
voegen stukken - Burgerlijke zaken -
Miskenning van vreemd recht. 

Wanneer een cassatiemiddel, na de 
miskenning van de verwijzingsregel te 
hebben aangevoerd op grond dat de fei
tenrechter vreemd recht in plaats van 
Belgisch recht heeft toegepast, subsidiair 
miskenning van dat vreemd recht aan
voert, moet het, om te voldoen aan het 
bepaalde in art. 1080 Ger.W., bovendien 
de vermelding bevatten van hetzij de 
buitenlandse wetsbepaling, hetzij een 
overeenkomstige rechtsbron. 

7 december 1989 492 

19. - Middelen niet ontvankelijk we
gens niet-vermelding van de geschonden 
wettelijke bepaling - Burgerlijke zaken 
- Vermelding van art. 97 Gw. - Middel 
dat de wettigheid van de bestreden be
slissing bekritiseert. 

Niet ontvankelijk, in burgerlijke za
ken, is het middel dat de wettelijke 
grondslag van de bestreden beslissing 
betwist, terwijl het enkel schending van 
art. 97 Gw. aanvoert. 

5 januari 1990 585 

20. - Vereiste vermeldingen - Bur
gerlijke zaken - Vermelding van art. 97 
Gw. - Middel met kritiek op de wettig
heid van de bestreden beslissing - Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, in burgerlijke za
ken, is het middel dat de wettige verant
woording van de bestreden beslissing be
twist, als het enkel schending van art. 97 
Gw. aanvoert. 

23 april 1990 1086 
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21. - Vereiste vermeldingen - Bur
gerlijke zaken - Aanwijzing van een ai'
tikel van een wet - Tekst gewijzigd 
door een latere wet - Draagwijdte. 

Wanneer een middel schending aan
voert van een wetsartikel waarvan de 
tekst is gewijzigd door een latere wet, 
verwijst het naar dat artikel zoals het 
werd gewijzigd; deze wijziging heeft ech
ter geen invloed op de oplossing van het 
geschil wanneer de opheffing die ze mee
brengt slechts gedeeltelijk is en het mid
del gegrond is op het gedeelte van de 
tekst van de vroegere bepaling dat van 
kracht is gebleven. 

21 mei 1990 1201 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

Afdeling 6. Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK III 
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

22. - Gemis aan feitelijke grondslag 
- Burgerlijke zaken - Middel dat op 
een onjuiste uitlegging van de akte van 
hager beroep van verweerder berust. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de ak
te van hoger beroep van verweerder be
rust. (Impliciet.) 

2 april 1990 1013 

23. - Gemis aan feitelijke grondslag 
- Burgerlijke zaken - Middel ten beto
ge dat op de conclusie niet is geantwoord 
- Beslissing waarin op de conclusie 
wordt geantwoord. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
waarin aan de rechter wordt verweten 
niet te hebben geantwoord op een con
clusie, ofschoon daarop wel is geant
woord in de bestreden beslissing. (Art. 97 
Gw.) 

11 juni 1990 1281 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 
NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDE

LEN 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 
Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 

24. - Nieuwe middelen - Burgerlijke 
zaken - Verjaring - Huurovereenkom
sten - Wet 23 december 1980. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het niet voor de feitenrechter voorgedra
gen middel dat de vordering verjaard is 
op grond van art. 6 wet 23 dec. 1980. 
(Art. 2223 B.W.) 

20 november 1989 381 

25. - Nieuwe of louter juridische mid
delen - Burgerlijke zaken - Pacht -
Rechtsvordering - Oproeping tot minne
lijke schikking. 

Schending van art. 1345 Ger.W. vol
gens hetwelk geen rechtsvordering wordt 
toegelaten zonder voorafgaande oproe
ping tot minnelijke schikking, kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden aan
gevoerd. 

20 november 1989 383 

26. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken. 

Schending van art. 6.1 E.V.R.M. door
dat een magistraat, die vroeger van de 
zaak kennis heeft genomen, aan de be
slissing heeft deelgenomen, kan niet 
voor de eerste maal voor het Hof worden 
aangevoerd. 

9 februari 1990 760 

27. - Nieuwe middelen - Burgerlijke 
zaken - Hoi van beroep - Samenstel
ling - Kamers bestaande uit een of drie 
raadsheren - Toewijzing van de zaken 
- Betwisting - Ontvankelijkheid van 
het cassatiemiddel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat be
rust op een incident in verband met de 
verdeling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hof van beroep, wanneer 
het noch door een der partijen v66r ie
der ander middel noch door de rechter 
ambtshalve bij de opening van de debat
ten werd opgeworpen en aan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep werd 
voorgelegd. 

23 februari 1990 824 

28. - Nieuwe en ]outer juridische mid
delen - Burgerlijke zaken - Begrip. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk in 
burgerlijke zaken, is het middel dat noch 
door een partij, noch krachtens de wet 
aan de feitenrechter is voorgelegd of 
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waarover deze niet ambtshalve heeft be
slist. 

19 maart 1990 929 

29. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Middel gegrond op een wetsbepa
ling die de openbare orde raakt - Ont
vankelijkheid. 

In burgerlijke zaken kan een middel 
met beroep op schending van een wets
bepaling die de openbare orde raakt, 
voor het eerst in cassatie worden aange
voerd. 

1 juni 1990 1257 

30. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Hof van beroep - Samenstelling 
- Kamers met een of drie raadsheren 
- Toewijzing van de zaken - Betwis-
ting - Ontvankelljkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
zich beroept op het incident in verband 
met de verdeling van de zaken onder de 
kamers van een zelfde hof van beroep, 
in het bijzonder in verband met de toe
wijzing van de zaak aan een kamer met 
een of drie raadsheren, als het incident 
niet v66r ieder ander middel door een 
van de partijen of ambtshalve door de 
rechter bij de opening van de debatten is 
opgeworpen en het niet aan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep ter be
slissing werd voorgelegd. 

1 juni 1990 1262 

31. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Miskenning van het gezag van 
gew1jsde. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk het middel dat op miskenning van 
het gezag van gewijsde is gegrond en 
niet voor de feitenrechter is aangevoerd, 
als deze over dat punt niet op eigen ini
tiatief heeft beslist. 

21 juni 1990 1358 

32. - Burgerlijke zaken Ontvanke-
lijkheid - Rechterlijke organisatie -
Verdeling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hof van beroep - Toewij
zing aan een kamer met een raadsheer 
of aan een kamer met drie raadsheren 
- Betwisting. 

Een middel dat verband houdt met de 
verdeling van de burgerlijke zaken onder 
de kamers van een zelfde hof van be
roep, met name met de toewijzing aan 
een kamer met een raadsheer of aan een 
kamer met drie raadsheren, kan door de 
partijen niet voor het eerst in cassatie 
worden aangevoerd. 

22 juni 1990 1365 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling -5. - Strafzaken. 

33. - Nieuwe middelen - Strafzaken 
- Voorlopige hechtenis - Middel ten 
betoge dat de redelijke termijn is over
schreden - Middel niet onderworpen 
aan de feitenrechter - Gevolg. 

Niet voor de eerste maal voor het Hof 
kan worden voorgedragen het middel ten 
betoge dat eiser, die als verdachte voor
lopig was gehecht, niet is berecht binnen 
de redelijke termijn bedoeld in art. 5.3 
E.V.R.M. 

14 maart 1990 919 

34. - Nieuw middel - Strafzaken -
Recht van verdediging. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging kan niet voor het eerst in cassatie 
worden aangevoerd. 

5 juni 1990 1272 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

35. - Nieuw middel - Tuchtzaken -
Niet ontvankelijk middel - Middel ten 
betoge dat de zaak onregelmatig bij de 
rechter aanhangig is gemaakt- Middel 
niet voorgedragen voor de feitenrechter. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
enkel wordt aangevoerd dat de zaak bij 
de eerste rechter of de appelrechter on
regelmatig aanhangig is gemaakt, wan
neer het niet voor de feitenrechter is 
voorgedragen en eiser zich over de zaak 
zelve heeft verdedigd. 

26 april 1990 1114 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V 
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

36. - Exceptie van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Toetsing 
die het nagaan van berekeningen vereist 
- Gevolg. 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid 
waarvan de toetsing het Hof ertoe zou 
verplichten in de bestreden beslissing ge
maakte berekeningen na te gaan en de 
uitkomsten daarvan te vergelijken met 
die van een andere, door eiseres toege
paste berekeningswijze, kan niet worden 
aangenomen. 

4 september 1989 1 

37. - Gemis aan belang voor eiser :
Burgerlijke zaken - Bestreden beslis
sing waarin het beschikkende gedeelte 
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op een door het cassatieberoep bekriti
seerde reden is gegrond - Bevoegdheid 
van het Hof om een rechtsgrond aan te 
vullen waardoor het beschikkende ge
deelte wordt verantwoord. 

Wanneer het Hof een rechtsgrond in
vult waardoor het beschikkende gedeelte 
van de bestreden beslissing wordt ver
antwoord, is het middel, ook al is het ge
grond, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk. (Impliciet.) 

16 oktober 1989 208 

38. - Gemis aan belang voor eiser -
Burgerlijke zaken - Akte verlenen van 
voorbehoud. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
rechter verwijt geen akte te hebben ver
leend van het in conclusie gevraagde 
voorbehoud. 

18 december 1989 545 

39. - Gemis aan belang voor eiser -
Burgerlijke zaken - Begrip. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat een ten overvloe
de gegeven reden van de bestreden be
slissing bekritiseert. 

8 januari 1990 595 

40. - Burgerlijke zaken - Middel dat 
opkomt tegen de kwalificatie door de 
rechter aan zijn beslissing gegeven. 

In de regel is niet ontvankelijk bij ge
brek aan belang het middel dat opkomt 
tegen de verklaring in een vonnis of een 
arrest dat het geacht wordt op tegen
spraak te zijn gewezen. 

15 januari 1990 636 

41. - Gemis aan belang - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel waarin, terecht of 
ten onrechte, wordt aangevoerd dat een 
hof van beroep het beroepen vonnis had 
moeten vernietigen, als dat hof heeft ge
daan wat het had moeten doen indien 
het was ingegaan op de vordering tot 
vernietiging van dat vonnis, te weten uit
spraak doen over het geschil zelf. 

15 juni 1990 1312 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

42. - Strafzaken - Voorziening, na 
de eindbeslissing, tegen de beschikking 
tot verwijzing van de raadkamer - Ont
vankelijkheid. 

Wanneer de beklaagde, na de eindbe
slissing op de strafvordering, cassatiebe
roep insteli tegen de beschikking van de 
raadkamer, waarbij hij naar het vonnis-

gerecht werd verwezen, mogen de cassa
tiemiddelen enkel betrekking hebben op 
de geldigheid van de beschikking waar
bij de zaak voor het vonnisgerecht werd 
gebracht of op de regels inzake de be
voegdheid van dat gerecht. 

6 september 1989 11 

43. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
eiser grieven aanvoert die, ook al waren 
ze gegrond, de wettigheid van de bekriti
seerde beslissing niet kunnen bei:nvloe
den en derhalve niet tot cassatie kunnen 
leiden. 

15 november 1989 368 

44. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Strafvordering - Een en
kele straf voor versc'hillende misdrijven 
- Middel dat slechts op een van die mis
drijven betrekking heeft - Straf naar 
recht verantwoord door een ander mis
drijf. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, is 
niet ontvankelijk de vordering tot vernie
tiging van de op de strafvordering gewe
zen beslissing die gegrond is op een mid
del dat slechts op een van die misdrijven 
betrekking heeft, als de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft door 
een ander misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

6 december 1989 490 

45. - Middelen niet ontvankelijk bij 
gemis aan belang voor eiser - Strafza
ken - Middel m.b.t. de herhaling -
Ontvankelijkheid - Voorwaarden. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel ten betoge dat herha
ling ten onrechte door de rechter in aan
merking is genomen, wanneer de uitge
sproken straf de strafmaat voor een 
eerste misdrijf niet te hoven gaat en 
wanneer de veroordelende beslissing 
geen vaststelling inhoudt waaruit blijkt 
dat de rechter de strafmaat heeft be
paald op grond van de herhaling. 

3 januari 1990 575 

46. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Strafvordering - Straf 
wegens een misdrijf met een verzwaren
de omstandigheid - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de verzwarende om
standigheid - Straf naar recht verant
woord door het misdrijf zonder de ver
zwarende omsta]?digheid. 

Wanneer wegens een misdrijf met een 
verzwarende omstandigheid een straf is 
opgelegd, is niet ontvankelijk, bij gemis 
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aan belang, het middel dat enkel op de 
verzwarende omstandigheid betrekking 
heeft, als de veroordeling ook naar recht 
verantwoord is door het misdrijf zonder 
de verzwarende omstandigheid. (Artt. · 
411 en 414 Sv.) 

13 maart 1990 913 

47. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Burge1'.lijke partij tegen beklaag
de - Beslissing van de feitenrechter -
Gemis aan schuld - Burgerlijke partij 
tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij - Geen beslissing - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Middel -
Verzuim bij de uitspraak. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het door de burgerlijke partij 
aangevoerde middel ten betoge dat de 
rechter, na te hebben beslist dat geen 
enkele fout bewezen was ten laste van 
de beklaagde, verzuimd heeft uitspraak 
te doen over de door de burgerlijke par
tij tegen de burgerrechtelijke aansprake
lijke partij ingestelde rechtsvordering, 
die haar wettelijke grondslag verloren 
had. 

11 april 1990 1063 

48. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Strafvordering - Eim en
kele straf voor verschillende misdrijven 
- Middel dat enkel op een van die mis
drijven betrekking heeft - Straf naar 
recht verantwoord wegens een ander 
misdrijf. 

W anneer voor verschillende misdrijven 
een straf is uitgesproken, is niet ontvan
kelijk het middel dat enkel op een van 
die misdrijven betrekking heeft, mits de 
straf naar recht verantwoord blijft door 
een ander misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

8 mei 1990 1150 

49. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Openbaarheid van de te
rechtzittingen - Hof van assisen - Be
handeling met gesloten deuren - Bur
gerlijke partij tot die behandeling niet 
toegelaten - Burgerlijke rechtsvorde
ring ingesteld tegen een medebeschuldig
de. 

Niet ontvankelijk bij gemis aan belang 
is het middel waarin de beschuldigde 
aanvoert dat een persoon die een burger
lijke rechtsvordering had ingesteld tegen 
een medebeschuldigde, die met de zaak 
van eiser niets te maken had en op het 
proces vertegenwoordigd werd, niet zelf 
tot de behandeling met gesloten deuren 
werd toegelaten. 

13 juni 1990 1302 

50. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Strafvordering - Een en
kele straf voor verschillende misdrijven 
- Middel dat slechts op een van die mis
drijven betrekking heeft - Straf naar 
recht verantwoord door een ander mis
dr~jf. 

Wanneer een enkele straf wordt uitge
sproken wegens verschillende misdrij
ven, is niet ontvankelijk de vordering tot 
vernietiging van de op de strafvordering 
gewezen beslissing, gegrond op een mid
del dat slechts op een van de misdrijven 
betrekking heeft, als de opgelegde straf 
naar recht verantwoord blijft door een 
ander misdrijf; dat is onder meer het ge
val wanneer de aangevoerde onwettig
heid hierin bestaat dat de appelrechter 
op onwettige wijze een dubbele kwalifi
catie aan de feiten heeft gegeven of wan
neer hij de beklaagde schuldig verklaart 
aan een bijkomend misdrijf, zonder 
daarbij vast te stellen dat de beslissing 
met eenparigheid van stemmen is gewe-
zen. 

26 juni 1990 1384 

51. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Strafvordering - Een en
kele straf voor verschillende misdrijven 
- Middel dat slechts op een van die mis
drijven betrekking heeft - Straf naar 
recht verantwoord door een ander mis
drijf. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, is 
niet ontvankelijk een middel dat slechts 
op een van die misdrijven betrekking 
heeft, als de uitgesproken straf naar 
recht verantwoord blijkt door een ander 
misdrijf. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

26 juni 1990 1390 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI 
GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN 

BESLISSING 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Algemene begrippen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

52. - Middel zonder invloed op de 
wettigheid van de bestreden beslissing 
- Burgerlijke zaken. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat kritiek oefent op 
een overweging die de wettigheid van de 
bestreden beslissing niet kan be'invloe
den. 

19 oktober 1989 225 
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Mdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Mdeling 5. - Strafzaken. 

53. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Strafzaken - Hof van 
assisen - Middel hieruit afgeleid dat de 
veroordelende beslissing niet vatbaar is 
voor hager beroep. 

Aangezien een veroordelend arrest van 
het hof van assisen niet beslist en niet te 
beslissen heeft of het vatbaar is voor ha
ger beroep, is het cassatiemiddel dat de 
ontstentenis van hoger beroep aanvoert, 
niet ontvankelijk. 

3 oktober 1989 156 

54. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Strafzaken - Voorzie
ning tegen het veroordelend arrest -
Middel gericht tegen de beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank - Niet ontvankelijke middelen. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die enkel tegen het veroor
delend arrest is ingesteld, is het middel 
gericht tegen de beschikking tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank. 

4 oktober 1989 164 

55. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Strafzaken - Voorzie
ning tegen het veroordelend arrest -
Middel gericht tegen de verwijzingsbe
schikking - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die enkel tegen het veroor
delend arrest is ingesteld, is het middel 
gericht tegen de beschikking tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank. 

13 juni 1990 1293 

HOOFDSTUK VII 
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN ZIE : 

CASSATIE, HOOFDSTUK I, AFDELING 2 

COLLECTIEVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

1. - Strijdige individuele arbeidsover
eenkomst - Nietigheid - Dading. 

Luidens art. 11 C.A.O.-wet zijn bedin
gen in een individuele arbeidsovereen
komst, die strijdig zijn met een voor par
tijen bindende C.A.O. nietig; die bepaling 
vindt geen toepassing op een overeen
komst die geen arbeidsovereenkomst 
maar een dading is. 

12 september 1989 33 

2. - Tegenwerpbaarheid aan derden. 
Art; 31 C.A.O.-wet sluit niet uit dat 

een collectieve arbeidsovereenkomst aan 
derden kan worden tegengeworpen en 

dat die daarmee rekening moeten hou
den. 

30 november 1989 448 

3. - Algemeen verbindend verklaarde 
C.A.O. - Toepassing van de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
voorwaardelijke verbintenissen. 

De bepalingen van het betreffende 
voorwaardelijke verbintenissen zijn niet 
toepasselijk op aanspraken die gegrond 
zijn op een verbindend verklaarde C.A.O. 

30 april 1990 1126 

COMMISSIE 

Commissionair voor zeevervoer - Art. 
266 Zeewet - Eenjarige verjaring -
Toepassing. 

De commissionair voor zeevervoer kan 
aan zijn committent de eenjarige verja
ring tegenwerpen die bij art. 266, derde 
lid, Zeewet ten voordele van de vervoer
der is bepaald. 

8 februari 1990 750 

D 

DADING 

Art. 12 C.A.O.-wet 5 dec. 1968 - Geen 
toepassing op een dading. 

Luidens art. 11 C.A.O.-wet zijn bedin
gen in een individuele arbeidsovereen
komst, die strijdig zijn met een voor par
tijen bindende C.A.O. nietig; die bepaling 
vindt geen toepassing op een overeen
komst die geen arbeidsovereenkomst 
maar een dading is. 

12 september 1989 33 

DAGVAARDING 
1. - Burgerlijke zaken - Dagvaar

ding van de Staat - Geldigheid - Ver
eisten - Betwisting door de in de zaak 
betrokken minister dat het voorwerp van 
het geschil tot de bevoegdheid van zijn 
departement behoort - verzuim door die 
minister zijn betreffende collega in zijn 
plaats te stellen - Gevolgen. 

De minister die door een voorziening 
in burgerlijke zaken in de zaak betrok
ken is, mag niet betwisten dat het voor-
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werp van het geschil tot de bevoegdheid 
van zijn departement behoort, tenzij hij 
tevens zijn betreffende collega in zijn 
plaats stelt; als die voorwaarde niet is 
vervuld, kan de door de betrokken minis
ter tegen de voorziening opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid niet 
worden aangenomen. (Artt. 1079, 42 en 
705 Ger.W.) 

8 januari 1990 598 

2. - Cassatie Verwijzing na cassa-
tie - Strafzaken - Aanhangigmaking 
van de zaak - Voorwaarde. 

De verwijzing na cassatie maakt in 
strafzaken de zaak aanhangig bij de aan
gewezen rechter; de dagvaarding geldt 
slechts als een kennisgeving van de 
rechtsdag waarop de zaak zal dienen. 
(Art. 427 Sv.) 

19 juni 1990 1340 

3. - Strafzaken Geldigheid - Re-
gelende wetsbepalingen. 

In strafzaken wordt de dagvaarding in
houdelijk niet geregeld in art. 702 Ger.W. 
maar in de artt. 145, 182, 184 en 211 Sv., 
die geen nietigheidssanctie inhouden; in 
strafzaken kan nietigheid van de dag
vaarding niet worden uitgesproken dan 
indien een wezenlijk bestanddeel van die 
akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat 
het recht van verdediging door die onre
gelmatigheid is miskend. 

19 juni 1990 1340 

DERDENVERZET 
Adoptie - Ascendenten - Verhoor der

den - Begrip. 
Wanneer inzake adoptie, de ascenden

ten die een ongunstig advies hebben uit
gebracht, worden opgeroepen om voor de 
rechtbank te worden gehoord, levert dat 
geen oproeping tot tussenkomst op; in
dien die ascendenten bij hun verschij
ning niet verklaren in het geding te wil
len tussenkomen noch verklaren dat niet 
te willen doen, blijven ze derden in de 
zin van de artt. 356, § 2, B.W. en 1122 
Ger.W.; ze kunnen derhalve derdenverzet 
instellen tegen de beslissing die de adop
tie homologeert of uitspreekt. 

23 maart 1990 955 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Burgerlijke zaken - Voorschot 

- Geen consignatie - Bevoegdheid van 
de rechter. 

Als geen voorschot in consignatie is 
gegeven, kan de rechter, die een deskun-

digenonderzoek heeft gelast, een bevel 
tot tenuitvoerlegging enkel geven tegen 
de partij die wettelijk verplicht is het 
voorschot te storten. (Artt. 984, 985 en 
990, tweede en derde lid, Ger.W.) 

16 november 1989 373 

2. - Strafzaken - Deskundige - Al
gemeen rechtsbeginsel van de onpartij
digheid van de rechter. 

De draagwijdte van het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid 
van de rechter wordt miskend door het 
hof van beroep dat, op grond alleen dat 
een deskundige niet meer de vereiste 
waarborgen van objectiviteit biedt, be
slist het verslag van die deskundige uit 
de debatten te weren. 

21 november 1989 387 

3. - Onteigening ten algemenen nutte 
- Onteigeningswet Autosnelwegen -
Vordering tot herziening van de door de 
vrederechter toegekende voorlopige ver
goedingen - Art. 962 Ger. W. van toepas
sing. 

Krachtens art. 16, tweede lid, van de 
Onteigeningswet Autosnelwegen wordt 
de vordering tot herziening van de door 
de vrederechter toegekende voorlopige 
vergoedingen voor de rechtbank behan
deld overeenkomstig de regels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, thans Ger.W.; hieruit volgt dat art. 
962 Ger.W. dat de rechter machtigt, maar 
niet verplicht, ter oplossing van een voor 
hem gebracht geschil, deskundigen te ge
lasten vaststellingen te doen of een tech
nisch advies te geven, op die procedure 
van toepassing is. 

12 januari 1990 633 

DIEFSTAL EN AFPERSING 

Feiten omschreven in art. 473, derde 
lid, Sw. - Toepasselijke straf - Correc
tionalisering - Grenzen. 

De in art. 473, derde lid, Sw. omschre
ven diefstal, waarop levenslange dwang
arbeid staat, kan niet worden gecor
rectionaliseerd als het geweld of de 
bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijken
de ziekte, hetzij het volledig verlies van 
het gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge heeft ge
had. (Art. 2, tweede lid, 3°, wet van 4 
okt. 1867.) 

22 mei 1990 1205 
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DIENSTPLICHT 

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

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

HOOFDSTUK III. - Militierechtscollege 

Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegd
heid - Rechtspleging. 

Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. - Dienstvveigering op 
grond van gewetensbezwaar 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 
MORELE GROND 

1. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Uitstel wegens verbhff 
buiten Europa - Art. 10, § 4, 5°, Dienst
plichtwet - Toepassingsvoorwaarden. 

Het uitstel bedoeld bij art. 10, § 4, 5°, 
Dienstplichtwet, in de redactie die daar
aan gegeven was bij de wet van 1 dec. 
1976, geldt, volgens die bepaling, aileen 
voor de ingeschrevene die werkelijk en 
gewoonlijk buiten Europa verblijft. (Art. 
10, § 4, 5°, Dienstplichtwet, in de redactie 
van de wet van 1 dec. 1976.) 

5 februari 1990 727 

2. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - Vrijlating wegens ver
blijf buiten Europa - Art. 118, § 2, 
Dienstplichtwet - Draagwijdte. 

Naar luid van art. 118, § 2, Dienstplicht
wet, kan de ingeschrevene die met de 
lichting 1987 ten minste een uitstel heeft 
verkregen wegens werkelijk en gewoon
lijk verblijf buiten Europa, nog zoveel 
keren uitstel verkrijgen als nodig is om 
vrijlating te verkrijgen op grond dat hij 
ten minste vijf jaar werkelijk en ge
woonlijk buiten Europa heeft verbleven. 
(Artikel 118, § 2, Dienstplichtwet, op
nieuw ingevoegd bij wet van 16 juni 
1987). 

5 februari 1990 727 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 

HOOFDSTUK III 
MILITIERECHTSCOLLEGE 

Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegd
heid - Rechtspleging. 

3. - Militierechtscolleges - Rechts
pleging - Herkeuringsraad - lnobser
vatiestelling - Geen nieuwe oproeping 
- Schriftelijk verweer en inzage van het 
deskundigenverslag. 

De dienstplichtige die met toepassing 
van art. 45, § 3, Dienstplichtwet na zijn 
inobservatiestelling niet opnieuw door de 
herkeuringsraad wordt opgeroepen om 
te verschijnen, kan zijn verweer schrifte
lijk voeren en inzage vragen van het 
deskundigenverslag. 

11 september 1989 32 

4. - Militierechtscolleges Samen-
stelling- Bevoegdheid- Rechtspleging 
- Herkeuringsraad - Beslissing gewe
zen na inobservatiestelling - Nieuwe 
verschijning « nodeloos geacht » - Ge
wijzigde samenstelling van de raad. 

De herkeuringsraad kan na de inob
servatiestelling van de dienstplichtige 
niet beslissen dat een nieuwe verschij
ning « nodeloos » is, dan indien de raad 
is samengesteld uit dezelfde !eden als 
degenen voor wie de dienstplichtige 
reeds is verschenen. (Art. 45, § 3, Dienst
plichtwet; algemeen rechtsbeginsel inza
ke het recht van verdediging.) 

11 december 1989 507 

5. - Militierechtscolleges - Herkeu-
ringsraad E. V.R.M, art. 6.1 
L V.B.P.R., art. 14.1. 

Art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.1 I.V.B.P.R. 
vinden geen toepassing op de rechtsple
ging voor de herkeuringsraad. 

15 januari 1990 641 

6. - Militierechtscollege - Rechtsple
ging - Voorziening in cassatie - Ter
mijn. 

De datum waarop de voorziening aan 
de griffie van het Hof wordt « gezon
den " in de zin van art. 51, § 2, Dienst
plichtwet is die van de verzending van 
de aangetekende brief en niet die van de 
ontvangst ter griffie. (Impliciet.) 

7 mei 1990 1143 

7. - Militierechtscollege - Rechtsple
ging - Hoge Militieraad - Middel ge
grond op beweringen tegengesproken 
door de authentieke vaststellingen van 
de bestreden beslissing - Geen betich
ting van valsheid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel, ge
grond op beweringen die worden tegen-
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gesproken door de authentieke vaststel
ling van de bestreden beslissing van de 
Hoge Militieraad, wanneer eiser die be
slissing niet van valsheid heeft beticht. 

7 mei 1990 1143 

8. - Militierechtscollege - Rechtsple
ging - Herkeuringsraad - lnobserva
tiestelling - Uitstel - Verblijf in het 
buitenland. 

Een verblijf in het buitenland is geen 
reden om de inobservatiestelling van een 
dienstplichtige tot een latere datum uit 
te stellen. (Art. 47, § 1, Dienstplichtwet.) 

11 juni 1990 1290 

Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen. 

9. - Militierechtscollege - Vorm van 
de beslissingen - Hoge Militieraad -
Beslissing - Kennisgeving - Termijn 
- Gevolgen. 

Noch uit art. 37, § 4, Dienstplichtwet 
noch uit enige andere wetsbepaling 
blijkt dat de beslissing van de Hoge Mili-. 
tieraad niet kan worden tegengeworpen 
aan de dienstplichtige, wanneer de ken
nisgeving geschiedt binnen de voorge
schreven termijn. 

7 mei 1990 1143 

10. - Militierechtscollege - Vorm van 
de beslissingen - Hoge Militieraad -
Beslissing in openbare terechtzitting uit
gesproken - Dienstplichtige die het te
gendeel beweert - Authentieke vaststel
ling van de bestreden beslissing - Geen 
betichting van valsheid - Begrip. 

Niet ontvankelijk is het middel van de 
dienstplichtige ten betoge dat, in strijd 
met de authentieke vaststelling van de 
beslissing van de Hoge Militieraad, die 
beslissing niet in openbare terechtzitting 
is uitgesproken, wanneer de dienstplich
tige de authentieke vaststelling van die 
beslissing niet van valsheid heeft beticht. 

7 mei 1990 1143 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTWEIGERING OP GROND VAN GE

WETENSBEZW AAR 

11. - Gewetensbezwaarden - vrijstel
ling of voorlopige afkeuring op lichame
Jijke grand - Bevoegdheid. 

De herkeuringsraad is niet bevoegd 
om kennis te nemen van een aanvraag 
om vrijstelling of voorlopige afkeuring 
op lichamelijke grond van een onherroe
pelijk ingeschreven gewetensbezwaarde 
die van elke militaire dienst is vrijge
steld. (Artt. 18, 19 en 22, § 2, Gewetens
bezwaardenwet.) 

4 december 1989 475 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

12. - Allerlei - Middel waarin een 
vraag wordt opgeworpen, als bedoeld in 
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof -
Vraag zonder verband met het geschil -
Verplichting voor het Hof van Cassatie 
- Begrip. 

De vraag als bedoeld in art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof die in een middel 
voor het Hof van Cassatie wordt opge
worpen, maar die geen verband houdt 
met een geschil waarover de Hoge Mili
tieraad uitspraak diende te doen of ge
daan heeft, kan niet aan het Arbitrage
hof worden gesteld. 

19 maart 1990 934 

13. - Allerlei - Voorziening waarin 
een vraag wordt opgeworpen in de zin 
van art. 26 bijzondere wet van 6 jan. 
1989 op het Arbitragehof - Vraag zon
der verband met de middelen - Ver
plichting van het Hof van Cassatie -
Be grip. 

Aan het Arbitragehof hoeft niet te 
worden voorgelegd de in art. 26 bijzonde
re wet van 6 jan. 1989 op het Arbitrage
hof bedoelde vraag, die door eiser wordt 
opgeworpen voor het Hof van Cassatie 
en die geen verband houdt met de mid
delen waarin de bestreden beslissing van 
de Hoge Militieraad wordt bekritiseerd. 

7 mei 1990 1143 

DIEREN 
Dood of zware verwonding van een dier 

- Onvoorzichtigheid of gebrek aan voor
zorg - Art. 559, :f', Sw. - Dier - Be
grip. 

Het doden van een dierlijke foetus 
door onvoorzichtigheid of gebrek aan 
voorzorg valt niet onder de toepassing 
van art. 559, :f', Sw. 

9 mei 1990 1155 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
1. - Verbeurdverklaring - Gewoon 

uitstel - Toepasselijkheid. 
De veroordeling tot de verbeurdverkla

ring van goederen bij invoer of poging 
tot invoer zonder aangifte, alsook tot de 
betaling van de tegenwaarde van die 
goederen bij niet-vertoning ervan, kan 
niet met uitstel worden uitgesproken. 
(Artt. 221 tot 224 Douane en Accijnzen
wet 18 juli 1977 .) 

11 oktober 1989 191 



-62-

2. - Straffen niet onverenigbaar met 
het recht op een eerlijk proces of met de 
regels van het gemeenschapsrecht. 

Geen schending van het door art. 6.1 
E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eer
lijk proces of van een regel van het ge
meenschapsrecht valt af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat de wet voor 
het wanbedrijf onwettige invoer onder 
meer van een autovoertuig, een gevange
nisstraf van vier maanden, een geldboete 
te belope van het tienvoudige van de in
voerrechten en de verbeurdverklaring 
van het voertuig of de betaling van de te
genwaarde ervan bepaalt. 

24 oktober 1989 255 

3. - Strafzaken - Invoeraangifte en 
betaling van douanerechten - Personen 
die gehouden zijn de aangifte te doen en 
de rechten te betalen. 

De aangifte van invoer en de betaling 
van de invoerrechten moeten worden ge
daan door de persoon die de goederen in 
feite invoert, nu de wet geen onderscheid 
maakt tussen de personen die voor eigen 
rekening handelen en die welke optre
den als gemachtigden of als aangestel
den. 

20 december 1989 556 

4. - Geestrijke dranken Straffen 
bepaald bij de wet van 28 dec. 1983 -. 
Uitstel - Toepassingsvoorwaarden. 

Art. 30 wet van 28 dec. 1983 betreffen
de het verstrekken van sterke drank en 
betreffende het vergunningsrecht bepaalt 
dat de veroordeling met uitstel en de 
probatie slechts van toepassing zijn op 
de in die wet bepaalde straffen die geen 
enkel fiscaal karakter hebben. 

3 januari 1990 568 

5. - Geestrijke dranken - Art. 30 wet 
van 28 dec. 1983 - Bepaling, niet opge
heven door de wet van 4 aug. 1986. 

Art. 30 wet van 28 dec. 1983 betreffen
de het verstrekken van sterke drank en 
betreffende het vergunningsrecht is noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend opgehe
ven door de artt. 105 en 106 wet van 4 
aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. 

3 januari 1990 568 

6, - Regeling inzake alcohol - Gegis
te dranken - Straffen bepaald bij KB. 
van 3 april 1953 - Uitstel - Toepas
singsvoorwaarden. 

Art. 41 K.B. van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake 
d?. slijterijen van gegiste dranken, gew. 
blJ art. 28 wet van 6 juli 1967, bepaalt 
dat de veroordeling met uitstel en de 

probatie niet van toepassing zijn op de 
in die gecoordineerde wetten bepaalde 
straffen, met uitzondering van de hoofd
gevangenisstraf. 

3 januari 1990 570 

7. - Regeling inzake alcohol - Gegis
te dranken - Art. 41 KB. van 3 april 
1953 - Bepaling niet opgeheven door de 
wet van 4 aug. 1986. 

Art. 41 K.B. van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake 
d~ slijterijen van gegiste dranken, gew. 
blJ art. 28 wet van 6 juli 1967, is noch uit
drukkelijk noch stilzwijgend opgeheven 
door de artt. 105 en 106 wet van 4 aug. 
1986 houdende fiscale bepalingen. 

3 januari 1990 570 

8. - Aanhaling van goederen en hand
Jichting tegen voldoende borgtocht door 
de administratie - Artikel 2078, tweede 
lid, B. W. - Toepassing. 

Wanneer de administratie van douane 
en accijnzen goederen heeft aangehaald 
en die daarna vrijgeeft tegen voldoende 
borgtocht, is artikel 2078, twee lid, B.W., 
dat elk beding verbiedt waarbij de 
schuldeiser gemachtigd wordt zich het 
pand toe te eigenen of erover te beschik
ken zonder inachtneming van de wette
lijke vormen, niet toepasselijk. (Artt. 274 
en 275 Douane en Accijnzenwet.) 

5 januari 1990 588 

9. - Misdrijf - Bewijs. 
Het bewijs van een misdrijf inzake 

douane en accijnzen mag worden gele
verd door aile regelmatig verkregen en 
regelmatig aan de rechter overgelegde 
gegevens, waaromtrent de partijen te
genspraak hebben kunnen voeren. 

20 februari 1990 791 

10. - Douane - Strafvordering -
Verjaring - Invloed op de burgerlijke 
rechtsvordering tot het betalen van de 
ontdoken rechten. 

Verjaring van de strafvordering we
gens overtreding van de wetten inzake 
douane en accijnzen heeft geen invloed 
op de te bekwamer tijd ingestelde vorde
ring tot invordering van ontdoken rech
ten. 

20 februari 1990 791 

11. - Douane - Rechtsvordering tot 
invordering van ontdoken rechten - Ci
vielrechtelijke vordering - Berechting 
door strafrechter. 

De rechtsvordering van de administra
tie tot invordering van de ontdoken rech
ten naar aanleiding van misdrijven be
doeld in artt. 281 en 282 Douane en 
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accijnzenwet is een burgerrechtelijke 
rechtsvordering die samengaat met de 
strafvordering. (Art. 283 Douane en ac
cijnzenwet.) 

20 februari 1990 791 

12. - Sterke drank - Art. 25 wet van 
28 dec. 1983 - Straf - Aard. 

De geldstraffen waarvan sprake is in 
art. 25 wet van 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, hebben 
een zuiver fiscaal karakter; overeenkom
stig art. 29 van genoemde wet is art. 85 
Sw. betreffende de verzachtende omstan
digheden niet van toepassing op de fisca
le sancties die krachtens voormeld art. 
25 worden uitgesproken. 

27 juni 1990 1394 

13. - Sterke drank -Art. 29 van 28 
dec. 1983 - Aard van de straf. 

De geldstraffen waarvan sprake is in 
art. 25 wet van 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, hebben 
een zuiver fiscaal karakter; overeenkom
stig art. 29 van genoemde wet is art. 85 
Sw. betreffende de verzachtende omstan
digheden niet van toepassing op de fisca
le sancties die krachtens voormeld art. 
25 worden uitgesproken. 

27 juni 1990 1394 

14. - Sterke drank - Straffen be
paald bij de wet van 28 dec. 1983 - Uit
stel - Toepassingsvoorwaarden. 

Luidens art. 30 wet van 28 dec. 1983 
betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht zijn de veroordeling met uitstel en 
de probatie slechts van toepassing op de 
bij die wet gestelde straffen die geen en
kel fiscaal karakter hebben. 

27 juni 1990 1395, 

DRUKPERSMISDRIJF 
Begrip. 
De strafbare uiting van een idee of 

mening in gedrukte en bekendgemaakte 
geschriften !evert een drukpersmisdrijf 
op. 

17 januari 1990 648 

DWANGSOM 
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vordering -Art. 1385bis Ger. W: - Toe
passelijkheid. 

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 aan de hoofdver
oordeling niet wordt voldaan, kan wor
den toegepast door het strafgerecht dat 
uitspraak doet op de burgerlijke rechts
vordering om vergoeding van de schade 
ten gevolge van een misdrijf te waarbor
gen. (Impliciet.) 

5 december 1989 476 

2. - Art. 1385bis Ger. W: Toepasse-
Jijkheid. 

Art. 1385bis Ger.W., luidens hetwelk de 
rechter op vordering van een der partij
en de wederpartij kan veroordelen tot 
betaling van een geldsom, !lwangsom ge
naamd, voor het geval a:an de hoofdver
oordeling niet wordt voldaan, kan niet 
worden toegepast in geval van veroorde
ling tot betaling van een geldsom. 

5 december 1989 476 

3. - Art. 1385bis, eerste lid, Ger. W: -
Rechtsregel gemeenschappelijk voor Bel
gie, Luxemburg en Nederland. 

De regels vervat in art. 1385bis, eerste 
lid, Ger.W. zijn met ingang van 1 maart 
1980 voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregels 
geworden, die als dusdanig zijn aange
wezen krachtens a:rt. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

13 december 1989 510 

E 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 
Mdeling 1. - Op grand van bepaalde fei

ten. 
Mdeling 2. - Door onderlinge toestem-

ming. 
Mdeling 3. - Na feitelijke scheiding. 
Mdeling 4. - Voorlopige maatregel. 

HOOFDSTUK III. - Gevolgen t.a. v. de 
person en 

Mdeling 1. Echtgenoot. 
Mdeling 2. - Kinderen. 
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HOOFDSTUK IV. 
goederen 

Gevolgen t.a. v. de 

HOOFDSTUK V. Bijzondere regels 
scheiding van tafel en bed 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

1. - Gronden - Beoordeling door de 
rechter. 

De feiten die beweerdelijk grove bele
digingen uitmaken in de zin van art. 231 
B.W. staan ter beoordeling van de bur
gerlijke rechter. 

17 november 1989 375 

2. - Gronden - Grove beledigingen 
- Feiten door de ene echtgenoot ten na
dele van de andere begaan - Strafrech
telijke veroordeling - Beoordeling door 
de burgerlijke rechter. 

Het gezag van gewijsde verbonden aan 
de veroordeling tot materiiHe en morele 
schadevergoeding van de ene echtgenoot 
jegens de andere, op grand van valsheid 
in geschriften, staat er niet aan in de weg 
dat de burgerlijke rechter de feiten die 
een grove belediging zouden opleveren 
als grand van echtscheiding, vrij beoor
deelt. 

17 november 1989 375 

3. - Gronden - Grove beledigingen 
- Begrip - Bedoeling om te beledigen. 

Grove beledigingen vereisen dat de 
schuldige echtgenoot met vrije wil han
delingen verricht waarvan hij moet we
ten dat de gevolgen krenkend zijn voor 
de andere echtgenoot, en dat die kren
king zwaar is; niet vereist is dat de han
delingen worden gesteld met de bedoe
ling de andere echtgenoot te beledigen. 
(Art. 231 B.W.) 

26 februari 1990 841 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

Afdeling 1. - Op grand van bepaalde fei
ten. 

Afdeling 2. Door onderlinge toestem-
ming. 

Afdeling 3. Na feitelijke scheiding. 

Afdeling 4. - Voorlopige maatregel. 

4. - Echtscheidingsprocedure - Voor
lopige maatregelen - Roerende goede
ren ten aanzien waarvan, met toepassing 
van art. 1280 Ger. W., een maatregel is 

uitgevaardigd als bedoeld in art. 223 
B. W: - Vernietiging, beschadiging of 
wegmaking - Misdriji 

Art. 507, tweede lid, Sw. bestraft de 
vernietiging, de beschadiging of de weg
making van roerende goederen ten aan
zien waarvan de voorzitter van de recht
bank van eerste aannleg, rechtsprekend 
in kort geding tijdens de echtscheidings
procedure, met toepassing van art. 1280 
Ger.W. een maatregel heeft uitgevaar
digd als bedoeld in art. 223 B.W. 

7 november 1989 328 

5. Rechtspleging - Voorlopige 
maatregel - Echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten - Voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg die in kart 
geding uitspraak heeft gedaan over de 
voorlopige maatregelen - Onbevoegd
heid om zijn beschikking in te trekken 
of te wijzigen behoudens veranderde om
standigheden. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die in kort geding uit
spraak doet over de voorlopige maatrege
len inzake echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten, kan zijn beschikking 
niet intrekken of wijzigingen, tenzij de 
omstandigheden veranderd zijn. (Artt. 23 
tot 28, 584 Ger.W.) 

14 december 1989 534 

HOOFDSTUK III 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

Afdeling 1. - Echtgenoot. 

Afdeling 2. - Kinderen. 

6. - Gevolgen t.a. v. person en - Kin
deren - Verplichting bij te dragen tot 
het onderhoud van de kinderen - Bepa
ling van de bijdrage naar evenredigheid 
van de middelen der ouders. 

Om, t.a.v. de door een der ouders inge
stelde vordering tot wijziging van de bij
drage van de andere ouder in het onder
houd van de kinderen, de middelen van 
de partijen te onderzoeken, mag de rech
ter rekening houden met aile gegevens 
die hem bij zijn uitspraak zijn voorge
legd, ook a! verschillen die gegevens van 
degene op grond waarvan de vorige rech
ter het onderhoudsgeld had bepaald. 

6 oktober 1989 176 

7. - Gevolgen t.a.v. de personen -
Kinderen - Uitkering tot onderhoud -
Ontheffing of vermindering - Bevoegd
heid van de vrederechter. 

Nadat over een vordering tot echt
scheiding een einduitspraak is geveld bij 
een in kracht van ·gewijsde gegaan von-
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nis of arrest, kan de vrederechter onthef
fing of vermindering toestaan van de uit
kering tot onderhoud die de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, zit
ting houdende in kort geding, tijdens het 
geding aan het kind heeft toegekend, 
ook voor de periode die de einduitspraak 
voorafgaat. (Art. 591, 7°, Ger.W.) 

14 mei 1990 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

1177 

8. - Echtscheiding op grand van be
paalde feiten - Gevolgen t.a. v. de goede
ren - Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding - Bedrag - Vaststelling 
- Criteria. 

De uitkering waarop de echtgenoot die 
de echtscheiding heeft verkregen, uit de 
goederen en inkomsten van de andere 
echtgenoot aanspraak kan maken, moet 
worden vastgesteld naar de inkomsten 
van de partijen ten tijde van de over
schrijving van de echtscheiding, maar zij 
mag niet uitgaan hoven hetgeen noodza
kelijk is om de rechthebbende gelijk
waardige bestaansmiddelen te verzeke
ren als tijdens het samenleven; de rech
ter mag rekening houden met de verho
ging van de inkomsten van de schulde
naar, voor zover zulks noodzakelijk is 
om de rechthebbende gelijkwaardige be
staansmiddelen te verzekeren als tijdens 
het samenleven. 

28 september 1989 132 

HOOFDSTUK V 
BIJZONDERE REGELS SCHEIDING VAN 

' TAFEL EN BED 

EIGENDOM 

Eigendomsrecht - Uitoefening - Voor 
het publiek openstaande weg - Vrij ver
keer - Obstakel - Vordering in rechte 
- Ontvankelijkheid - Vereisten. 

Ontvankelijk, zonder de bij art. 150 
Gemeentewet voorgeschreven machti
ging van de bestendige deputatie, is de 
vordering in rechte van een inwoner van 
een gemeente die, ut singuli, in eigen 
naam optreedt voor een belang en voor 
de bescherming van een persoonlijk 
recht, inzonderheid om weer vrije toe
gang tot zijn eigendom te kunnen heb
ben, door verwijdering van obstakels 
voor het vrije verkeer op een voor het 
publiek openstaande weg, zonder dat uit 
de te wijzen beslissing een recht, ver
plichting of welke last ook voor de ge
meente of voor een derde kan voortvloei-

en. (Artt. 537 e.v. en 544 B.W.; art. 17 
Ger.W.) 

31 mei 1990 1252 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
1. - Bestendige deputatie - Rechts

pleging - Werking van de wet in de tijd. 
Art. 104bis Provinciewet en art. 5 K.B. 

van 17 sept. 1987, die de rechtspleging 
voor de bestendige deputatie als recht
sprekend orgaan, o.m. inzake gemeente
belasting, regelen, zijn van. toepassing op 
de hangende rechtsgedingen. 

7 september 1989 15 

2. - Voor de rechtbanken ingestelde 
vordering tot toepassing van een beslis
sing van een buitengerechtelijk rechts
college dat met eigenlijke rechtspraak is 
belast - Bevoegdheid van de rechtban
ken om die beslissing op haar wettigheid 
te toetsen - Grenzen. 

De hoven en rechtbanken, van welke 
de toepassing wordt gevorderd van een 
beslissing van een buitengerechtelijk 
rechtscollege dat met eigenlijke recht
spraak is belast, zijn bevoegd na te gaan 
of tegen die beslissing geen beroep is in
gesteld en of ze niet is gewezen op een 
geschil dat tot de uitsluitende bevoegd
heid van de rechtbanken behoort; voor 
het overige ontlenen ze aan art. 107 Gw. 
niet de bevoegdheid om te toetsen of een 
eindbeslissing van een dergelijk gerecht 
in overeenstemming is met de Grondwet 
en de wet. 

29 november 1989 431 

ENERGIE 

Elektrische energie Wet van 10 
maart 1925, art 27- Toepasselijkheid
Teledistributienet. 

Beschadiging van een kabel van een 
teledistributienet valt niet onder de straf
bepaling van artikel 27, tweede lid, van 
de wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening. 

27 oktober 1989 287 

ERFDIENSTBAARHEID 
1. - Niet voortdurende erfdienstbaar

heid - Erfdienstbaarheid van overgang 
- Titel van erkenning - Vereiste. 

Bij gebreke van een titel van vestiging 
van een niet voortdurende erfdienstbaar
heid, zoals een erfdienstbaarheid van 
overgang, kan de bekentenis uitgaande 
van de eigenaar van het dienstbare erf 
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als een titel van erkenning, in de zin van 
art. 695 B.W., gelden, voor zover zij de 
wil impliceert het bestaan van de erfc 
dienstbaarheid te erkennen. 

1 maart 1990 855 

2. - Onderbroken erfdienstbaarheid 
- Conventionele erfdienstbaarheid van 
overgang - Tenietgaan door verjaring 
- Gedeeltelijk onbruik sedert meer dan 
dertig jaar - Bewijslast. 

Zo de eigenaar van het heersende erf, 
die zich beroept op een meer dan dertig
jarige titel, moet bewijzen dat de conven
tionele erfdienstbaarheid van overgang 
sedert minder dan dertig jaar werd uit
geoefend, dan moet de eigenaar van het 
dienstbaar erf, die zich op het gedeelte
lijk tenietgaan van de erfdienstbaarheid 
beroept, zijnerzijds het bewijs leveren 
van het gedeeltelijk onbruik gedurende 
meer dan dertig jaar. (Artt. 706 tot 708 
B.W.) 

5 april 1990 1029 

3. - Zichtbare erfdienstbaarheid -
Begrip. 

Het uitwendig werk of teken waardoor 
de zichtbare erfdienstbaarheid blijkt, 
moet zichtbaar zijn vanop het lijdend 
erf. (Art. 689 B.W.) 

30 april 1990 1124 

4. - Uitzichten op het eigendom van 
de nabuur - Verkrijging door dertigja
rig bezit - Aanvang. 

De door dertigjarig bezit verkrijgende 
verjaring van een voortdurende en zicht
bare erfdienstbaarheid als uitzichten 
loopt in de regel van de dag van de vol
tooiing van het werk waardoor de erf
dienstbaarheid wordt uitgeoefend. (Artt. 
678, 688 en 690 B.W.) 

25 mei 1990 1214 

ERFENISSEN 
1. - Niet erkend natuurlijk kind -

Cassatiemiddelen waarbij de onverenig
baarheid van art. 756 B. W: met de artt. 6 
en 6bis Gw. wordt opgeworpen - Ver
plichting van het Hof van Cassatie tot 
het stellen van een prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof. 

Als in een cassatiemiddel wordt aange
voerd dat, gelet op art. 107 van de wet 
van 31 maart 1987, art. 756 B.W. onver
enigbaar is met de artt. 6 en 6bis Gw., 
wat de rechten betreft van een niet er
kend natuurlijk kind op de erfenissen 
van zijn moeder en van een zuster van 
zijn moeder, die heiden overleden zijn 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 

31 maart 1987, en in dezelfde voorziening 
eveneens wordt aangevoerd dat de voor
melde wetsbepaling strijdig is met de 
artt. 8.1 en 14 E.V.R.M., vermag het Hof 
te besluiten dat het aangewezen is voor
af de grondwetsbepalingen te onderzoe
ken en stelt het in dit geval een prejudi
ciele vraag aan het Arbitragehof. (Art. 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

2 maart 1990 872 

2. - Erflater overleden zonder reser
vataire erfgenamen - Rechtsvorderin
gen van de nalatenschap - Algemene Je
gataris, bij eigenhandig testament aan
gesteld, maar nag niet in het bezit 
gesteld - Gevolg. 

Wanneer de erflater zonder reservatai
re erfgenamen overlijdt en de bij eigen
handig testament aangestelde algemene 
legataris nog niet bij presidiale beschik
king in het bezit werd gesteld, worden 
de tot de nalatenschap behorende rechts
vorderingen door de wettelijke erfgena
men uitgeoefend. (Art. 1008 B.W.) 

15 juni 1990 1311 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschil
len 

HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. - Art. 177 E. E. G.-Verdrag - Vi·aag 
om uitlegging van een verdragsbepaling 
of van door de instellingen van de Ge
meenschap verrichte handelingen - Uit
Jegging noodzakelijk voor het arrest van 
het Hof. 

Wanneer uitlegging van een bepaling 
van het E.E.G.-Verdrag of van een door 
de instellingen van de Gemeenschap ver
richte handeling noodzakelijk is voor een 
arrest van het Hof van Cassatie, vraagt 
het Hof, in de regel, aan het Hof van 
Justitie om uitspraak te doen bij wege 
van prejudiciele beslissing. (Art. 177 
E.E.G.-Verdrag.) 

9 januari 1990 611 

2. - Prejudiciele geschillen - Art. 177 
E.E.G.-Verdrag - Uitlegging van het 
Verdrag of van een handeling van de in
stellingen van de Gemeenschap - Bij 
het Hof van Cassatie aanhangige zaak 
- Vraag om uitlegging - Geval waarin 
het Hof van Cassatie niet verplicht is om 
zich prejudicieel tot het Hof van Justitie 
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van de Europese Gemeenschappen te 
wenden. 

W anneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een handeling 
van de instellingen van de Gemeenschap 
dezelfde is als waarover het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschappen 
reeds een uitleggingsbeslissing heeft ge
wezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, waarvan de beslissingen 
volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor hoger beroep, zich niet op
nieuw, bij wege van een prejudicii:He 
vraag, voor uitlegging tot dat Hof te 
wenden, op voorwaarde echter dat zij 
zich bij die uitleggingsbeslissing aanslui
ten. (Art. 177 E.E.G.-verdrag.) (Impliciet.) 

11 juni 1990 1281 

3. - Prejudiciele geschillen - E.E.G.
verordening 1408/71 Sociale Zekerheid -
Uitlegging noodzakelijk. 

Wanneer de uitlegging van de E.E.G.
verordening 1408/71 Sociale Zekerheid 
voor het Hof van Cassatie noodzakelijk 
is om arrest te wijzen, wendt het Hof 
zich, in de regel, tot het Hof van Justitie 
om, bij wijze van prejudicii:He beslissing, 
uitspraak te doen. (Art. 177 E.E.G-Ver
drag.) 

18 juni 1990 1318 

HOOFDSTUK II 
VERDRAGSBEPALINGEN 

4. - Verdragsbepalingen - Sociale ze
kerheid - Overzeese sociale zekerheid 
- Werknemer ontvangt een ouderdoms
rente die na de datum van inwerkingtre
ding van de verordening E.E.G. 1408/71 
is vastgesteld - Gemeenschapsrecht -
Aanvraag tot herziening gegrond op het 
gemeenschapsrecht - Aanvraag inge
diend meer dan twee jaar na de inwer
kingtreding van voornoemde verordening 
- Gevolgen. 

Bij ontstentenis van beroep binnen de 
termijn bepaald bij art. 10, § 2, wet 17 ju
li 1963 betreffende de overzeese sociale 
zekerheid en in de huidige stand van het 
gemeenschapsrecht, inzonderheid de ver
ordening E.E.G. 1408/71, heeft de admi
nistratieve beslissing, die is genomen na 
de inwerkingtreding ervan en die impli
ciet het recht op de vermeerdering van 
de rente wegens de stijging van de kos
ten van levensonderhoud afwijst, het ge
zag van een eindbeslissing wat betreft 
die weigering voor de periode tussen de 
datum waarop de ouderdomsrente ingaat 
en de datum van de aanvraag tot herzie
ning, wanneer die aanvraag meer dan 
twee jaar na de datum van de inwer-

kingtreding van de voornoemde verorde
ning is ingediend. 

13 november 1989 345 

5. - Verdragsbepalingen - Sociale ze
kerheid - Overzeese sociale zekerheid 
- Werknemer ontvangt een ouderdoms
rente die na de datum van inwerkingtre
ding van de verordening E.E.G. 1408/71 
is vastgesteld - Gemeenschapsrecht -
Aanvraag tot herziening gegrond op het 
gemeenschapsrecht - Aanvraag inge
diend meer dan twee jaar na de inwer
kingtreding van voornoemde verordening 
- Vervallen recht - Begrip. 

Wanneer het recht van een werknemer 
op een ouderdomsrente, bepaald bij de 
wet van 17 juli 1963, is vastgesteld na de 
datum waarop de verordening E.E.G. 
1408/71 in werking is getreden, terwijl 
indexering van dat pensioen hem we
gens zijn nationaliteit niet is toegekend, 
en die werknemer meer dan twee jaar 
na de genoemde datum een aanvraag tot 
herziening op grond van die verordening 
heeft ingediend, heeft de omstandigheid 
dat hij tegen de oorspronkelijke beslis
sing geen beroep heeft ingesteld binnen 
de op straffe van verval bij art. 10, § 2, 
wet 17 juli 1963 bepaalde termijn, derhal
ve tot gevolg dat zijn recht is vervallen 
in de zin van die bepaling. (Art. 10, § 2, 
wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid.) 

13 november 1989 345 

6. - Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Uitleg
ging van het Verdrag of van een hande
ling van de instellingen van de Gemeen
schap - Bij het Hoi van Cassatie 
aanhangige zaak - Vraag om uitlegging 
- Geval waarin het Hoi van Cassatie 
niet verplicht is om zich, bij wijze van 
een prejudiciele vraag, tot het Hoi van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een handeling 
van de instellingen van de Gemeenschap 
dezelfde is als die waarover het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen reeds een uitleggingsbeslissing heeft 
gewezen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, waarvan de beslissingen 
volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor hoger beroep, zich niet op
nieuw, bij wege van een prejudiciele 
vraag, voor uitlegging tot dat Hof te 
wenden, op voorwaarde echter dat zij 
zich bij de uitleggingsbeslissing aanslui
ten. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) (Impliciet.) 

5 maart 1990 875 
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7. - Sociale zekerheid - Art. 46.3 
E.E.G.-verordening nr. 1408/71 - Draag
wijdte - Gevolgen. 

De anti-cumulatiebepaling, als bedoeld 
in art. 46.3 E.E.G.-verordening nr. 
1408/71 is van toepassing op alle geval
len waarin de som van de overeenkom
stig de leden 1 en 2 van datzelfde artikel 
berekende uitkeringen hager is dan het 
hoogste van de theoretische pensioenbe
dragen, ook indien dat niet het gevolg is 
van het samenvallen van verzekerings
tijdvakken, en met name inzake rustpen
sioenen voor mijnwerkers. (Art. 46.3 ver
ordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
van de Raad van de Europese Gemeen
schap betreffende de toepassing van de 
sociale zekerheidsregelingen op loontrek
kenden en hun gezinnen, die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen.) 

5 maart 1990 875 

8. - Verdragsbepalingen - Sociale ze
kerheid - Art. 51.1 E.E.G.-verordening 
nr. 1408/71 - Draagwijdte. 

Art. 51 E.E.G.-verordening nr. 1408/71 
moet aldus worden uitgelegd dat, wan
neer ingevolge nationale anti-cumulatie
regels het door een Lid-Staat aan een 
werknemer betaalde pensioen, zoals een 
overlevingspensioen, op een zodanig be
drag is vastgesteld dat het, indien gecu
muleerd met een door een andere Lid
Staat betaalde uitkering van andere 
aard, een bepaald plafond niet over
schrijdt, dan dient dat pensioen, wan
neer de andere uitkering wegens de al
gemene ontwikkeling van de sociaal-eco
nomische situatie later wordt gewijzigd, 
niet te worden herberekend ten einde 
overschrijding van dat plafond te voorko
men. (Art. 51.1 verordening nr. 1408/71 
van 14 juni 1971 van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen betreffende de 
toepassing van de sociale-zekerheidsre
gelingen op loontrekkenden en hun ge
zinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen.) 

11 juni 1990 1281 

9. - Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Vraag 
om uitlegging van een bepaling van het 
Verdrag of van de door de instellingen 
van de Gemeenschap verrichte handelin
gen - Uitlegging noodzakelijk voor het. 
arrest van het Hoi 

Wanneer de uitlegging van een bepa
ling van het E.E.G.-Verdrag of van een 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handeling noodzakelijk 
is voor een arrest van het Hof van Cas
satie, vraagt het Hof, in de regel, aan het 
Hof van Justitie om uitspraak te doen 

bij wijze van prejudiciele beslissing. 
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

28 juni 1990 1405 

F 

FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GE-
RECHTELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK I. - Begrip - Vereisten 

HOOFDSTUK II. - Bevoegdheid 

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. - Vereisten - Faillissement van 
een fysieke persoon - Uitbreiding van 
het faillissement van de fysieke persoon 
tot een handelsvennootschap - Vereis
ten. 

De vordering van de curator van het 
faillissement van een fysieke persoon tot 
faillietverklaring van een door de wet er
kende handelsvennootschap waarvan de 
gefailleerde oprichter is en tot uitbrei
ding van het faillissement van de fysieke 
persoon tot die vennootschap, kan 
slechts worden ingewilligd indien ook ter 
zake van die vennootschap is voldaan 
aan de vereisten van de faillietverkla
ring; daaraan wordt geen afbreuk ge
daan door de enkele omstandigheid dat 
de vennootschap zou zijn opgericht met 
het bedrieglijk oogmerk om de handel 
van haar oprichter voort te zetten. (Artt. 
437 en 442 Faillissementenwet.) 

29 juni 1990 1409 
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HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHEID 

2. - Vonnis van faillietverklaring 
Rechtbank van koophandel ratione loci 
niet bevoegd - Hoger beroep - Be
voegdheid van de appelrechter. 

Op een hoger beroep tegen een vonnis 
van faillietverklaring moet de appelrech
ter de feitelijke toestand beoordelen zo
als die zich voordeed op de dag dat het 
vonnis wordt uitgesproken; die regel 
geldt zelfs indien vorenbedoeld vonnis is 
gewezen door een rechtbank van koop
handel die ratione loci niet bevoegd was. 

16 november 1989 369 

3. - Bevoegdheid - Gerechtskosten 
- Geschil tussen een werknemer en de 
curator van de failliete werkgever -
Eindarrest van het arbeidshof - Veroor
deling van de curator in de kosten van 
het hager beroep. 

Wanneer een geschil tussen een werk
nemer en de curator van de failliete 
werkgever bij de arbeidsgerechten aan
hangig is, verwijst het eindarrest van 
het arbeidshof over dat geschil de in het 
ongelijk gestelde curator in de kosten 
van het hoger beroep. (Artt. 574, 2°, en 
1017 Ger. W.) 

18 juni 1990 1323 

HOOFDSTUK III 
RECHTSPLEGING 

4. - Rechtspleging - Ambtshalve fail
Jietverklaring - Recht van verdediging 
van de schuldenaar. 

Bij een rechtspleging van ambtshalve 
faillietverklaring vereist het recht van 
verdediging dat de schuldenaar v66r de 
beslissing in zijn middelen wordt ge
hoord, behalve wanneer de zaak uitzon
derlijk spoedeisend is. (Art. 442 Faillisse
mentswet.) 

25 september 1989 109 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

5. - Gevolgen voor personen en ver
bintenissen - Art. 448 Kh. - Handeling 
of betaling verricht met bedrieglijke be
nadeling van de schuldeisers - Bevoor
deelde derde - Medeplichtigheid - Be
grip - Vereisten. 

Om het bewijs te leveren van de mede
plichtigheid van de derde die voordeel 
haalt uit een handeling of een betaling 
met bedrieglijke benadeling van de rech
ten van de andere schuldeisers verricht, 
is het voldoende dat de curator, die zich 

op art. 448 Faillissementswet beroept, 
aantoont dat de handeling of de betaling 
niet normaal was voor de bevoordeelde 
derde en dat deze heeft gehandeld wei 
wetende dat de overige schuldeisers zou
den worden benadeeld. 

26 oktober 1989 282 

6. - Faillissement - Gevolgen voor 
personen en verbintenissen - Curator 
- Algemene opdracht. 

De algemene opdracht van de curator 
van een faillissement bestaat erin het ac
tief van de gefailleerde te gelde te rna
ken, door met name de rechtsvordering 
in te stellen die de gefailleerde had kun
nen instellen, en de opbrengst van de te
geldemaking van dat actief te verdelen 
rekening houdende met de voorrechten 
van bepaalde schuldeisers. 

1 december 1989 458 

7. - Faillissement - Gevolgen voor 
personen en verbintenissen - Gefail
leerde - Bekwaamheid om in rechte op 
te treden. 

De gefailleerde, aan wie het beheer 
over zijn goederen is ontnomen, kan de 
rechtsvorderingen die betrekking hebben 
op zijn vermogensrechten niet aileen in
stellen; hij kan evenwel zelf aile rechts
vorderingen en rechtsmiddelen instellen, 
die uitsluitend betrekking hebben op de 
rechten verbonden aan zijn persoon, zo
als het recht om vergoeding te eisen 
voor de morele schade die hij geleden 
heeft ten gevolge van door derden ge
pleegde misdrijven. 

6 december 1989 484 

8. - Gevolgen voor personen en ver
bintenissen - Aanlwop door een be
stuurder van een vennootschap na de 
staking van betalingen van die vennoot
schap - Koper niet op de hoogte van 
die staking - Gevolg. 

Oordeelt een rechter dat niet is aange
toond dat een bestuurder van een ven
nootschap op het ogenblik van de aan
koop van koopwaar, wist of hoorde te 
weten dat die vennootschap haar betalin
gen had gestaakt en dat haar krediet 
aan het wankelen was gebracht, dan be
slist hij naar recht dat die bestuurder 
niet persoonlijk aansprakelijk is voor de 
schade aan de verkoper wegens het niet
betalen van de gekochte koopwaar. (Art. 
1382 B.W.) 

18 mei 1990 1196 

HOOFDSTUK V 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 
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HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

9. - Faillissementsakkoord en gerech
telijk akkoord - Naamloze vennoot
schap - Indiening van een verzoek tot 
het verkrijgen van een gerechtelijk ak
koord - Voorafgaande beslissing van de 
algemene vergadering in. beginsel niet 
vereist. 

Bij ontstentenis van andersluidende 
statutaire bepalingen kunnen de bestuur
ders van een naamloze vennootschap on
der meer een verzoek tot het verkrijgen 
van een gerechtelijk akkoord indienen 
zonder voorafgaande beslissing van de 
algemene vergadering. (Vennootschap
penwet, art. 54, gew. bij art. 14 wet van 6 
maart 1973; wetten op het gerechtelijk 
akkoord, gee. op 25 sept. 1946, art. 1.) 

21 september 1989 88 

10. - Faillissementsakkoord en ge
rechtelijk aklword- Indiening door een 
vennootschap van een verzoek tot het 
verkrijgen van een gerechtelijk akkoord 
met boedelafstand - Art. 1865, 2/', B. W. 
- Toepasselijkheid. 

Bij ontstentenis van overeenstemming 
tussen het vermogen en het doel van de 
vennootschap, is art. 1865, 2°, B.W., vol
gens hetwelk de vennootschap onder 
meer eindigt door « het tenietgaan van 
de zaak >>, niet.toepasselijk als een ven
nootschap een verzoek indient tot het 
verkrijgen van een akkoord met boedel
afstand. 

21 september 1989 88 

11. - Faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord - Verzoek tot het 
verkrijgen van een gerechtelijk akkoord 
- Goede trouw van de schuldenaar -
Begrip. 

Als financiele steunverlening van de 
Belgische Staat aan een vennootschap 
waarvan hij de schuldeiser of de hoofd
aandeelhouder is, al een gedraging zou 
zijn die goede trouw uitsluit, dan nog 
zou dat op zich voor de rechtbank van 
koophandel niet de verplichting mee
brengen het door die vennootschap aan
gevraagde gerechtelijk akkoord te ver
werpen. (Art. 2, § 1, wetten op het 
gerechtelijk akkoord, gee. op 25 sept. 
1946.) 

21 september 1989 88 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

12. - Allerlei - Nederlands recht -
Faillissement - Begrip en vereisten. 

De rechter bij wie een vordering aan
hangig is die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond, dient de bete
kenis en de draagwijdte van die bepaling 
vast te stellen; naar Nederlands recht is 
voor het faillissement van een schulde
naar niet voldoende dat hij in de toe
stand verkeert dat hij heeft opgehouden 
te betalen, maar is ook vereist dat het 
faillissement door de rechtbank wordt 
uitgesproken, wat vervolgens meebrengt 
dat een rechter tot rechter-commissaris 
wordt benoemd en een of meer curators 
worden aangesteld. (Artt. 1, eerste lid, en 
14, Nederlandse Faillissementswet.) 

12 januari 1990 630 

G 

GEESTRIJKE DRANKEN 
1. - Straffen bepaald bij de wet van 

28 dec. 1983 - Uitstel - Toepassings
voorwaarden. 

Art. 30 wet van 28 dec. 1983 betreffen
de het verstrekken van sterke drank en 
betreffende het vergunningsrecht bepaalt 
dat de veroordeling met uitstel en de 
probatie slechts van toepassing zijn op 
de in die wet bepaalde straffen die geen 
enkel fiscaal karakter hebben. 

3 januari 1990 568 

2. - Art. 30 wet 28 dec. 1983 - Bepa
Jing niet opgeheven door de wet van 4 
aug. 1986. 

Art. 30 wet van 28 dec. 1983 betreffen
de het verstrekken van sterke drank en 

· betreffende het vergunningsrecht is noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend opgehe
ven door de artt. 105 en 106 wet van 4 
aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. 

3 januari 1990 568 

3. - Art. 25 wet van 28 dec. 1983 -
Straf - Aard. 

De geldstraffen waarvan sprake is in 
art. 25 wet van 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, hebben 
een zuiver fiscaal karakter; overeenkom
stig art. 29 van genoemde wet is art. 85 
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Sw. betreffende de verzachtende omstan
digheden niet van toepassing op de fisca
le sancties die krachtens voormeld art. 
25 worden uitgesproken. 

27 juni 1990 1394 

4. - Art. 29 wet van 28 dec. 1983 -
Verzachtende omstandigheden - Toe
passingsvoorwaarden. 

De geldstraffen waarvan sprake is in 
art. 25 wet van 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, hebben 
een zuiver fiscaal karakter; overeenkom
stig art. 29 van genoemde wet is art. 85 
Sw. betreffende de verzachtende omstan
digheden niet van toepassing op de fisca
le sancties die krachtens voormeld art. 
25 worden uitgesproken. 

27 juni 1990 1394 

5. - Straiten bepaald bij de wet van 
28 dec. 1983 - Uitstel - Toepassings
voorwaarden. 

Luidens art. 30 wet van 28 dec. 1983 
betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht zijn de veroordeling met uitstel en 
de probatie slechts van toepassing op de 
bij die wet gestelde straffen die geen en
kel fiscaal karakter hebben. 

27 juni 1990 1395 

GEMEENSCHAP, GEWEST 
1. - Vlaams Gewest - Lasten van de 

Belgische Staat - Lasten waartoe het 
Vlaams Gewest gehouden is - Geding
hervatting - Voorwaarde. 

Nu het Vlaams Gewest, krachtens art. 
1, wet van 5 maart 1984 betreffende de 
saldi en de lasten van het verleden van 
de gemeenschappen en de gewesten en 
de nationale economische sectoren, van 
rechtswege de verbintenissen van de 
Belgische Staat heeft overgenomen, is 
een gedinghervatting in de zin van art. 
815 Ger.W. overbodig. 

11 mei 1990 1166 

2. - Verbintenissen door de Belgische 
Staat aangegaan - Lasten van het ver
Jeden inzake stedebouw en ruimtelijke 
ordening- Vlaams Gewest, rechtsopvol
ger van de Belgische Staat - Voorwaar
de. 

Het Vlaams Gewest draagt de lasten 
van de sedert 1 januari 1975 inzake ste
debouw en ruimtelijke ordening door de 
Belgische Staat genomen beslissingen, 
voor zover die beslissingen regelmatig 
zijn tot stand gekomen doordat zij geno
men zijn ingevolge beraadslagingen van 

het ministerieel comite voor Vlaamse ge
westelijke aangelegenheden, ongeacht of 
de gevolgen die uit die beslissingen 
voortvloeien door een rechtmatige dan 
wel onrechtmatige overheidsdaad zijn 
veroorzaakt. (Wet van 5 maart 1984 be
treffende de saldi en de lasten van het 
verleden van de gemeenschappen en de 
gewesten, art. 1, eerste en derde lid.) 

11 mei 1990 1166 

GEMEENTE 
1. - Vervanging van een schepen we

gens verhindering - Vereisten. 
De verhindering, op grond waarvan 

krachtens art. 107 Gemeentewet, een 
schepen wordt vervangen door het ge
meenteraadslid dat op de ranglijst de 
eerste plaats bekleedt, kan bestaan in 
een door de toezichthoudende overheid 
aan die schepen opgelegd verbod om op 
te treden. 

14 september 1989 59 

2. - Provincie- ·'en gemeentepersoneel 
- Geldelijke valorisatle van de in de 
overheidssector verrichte diensten 
Art. 2, tweede lid, e, KB. 3 dec. 1975 -
Draagwijdte. . 

Luidens art. 2, tweede lid, c, K.B. van 
3 dec. 1975 tot vaststelling van de grens 
van de algemene bepalingen betreffende 
de geldelijke valorisatie van de vroegere 
diensten die in de overheidssector door 
sommige leden van het provincie- en ge
meentepersoneel werden verricht, mag 
« de duur van de in aanmerking komen
de diensten die in twee of meer gelijktij
dig uitgeoefende ambten werden ver
richt, nooit de duur overschrijden van de 
diensten die tijdens dezelfde periode in 
een zelfde ambt met volledige arbeids
prestaties zouden zijn verricht >>; wan
neer een personeelslid van de gemeente 
een ancienniteit van 19 jaar en 8 maan
den in zijn ambt van onderwijzer en een 
ancienniteit van twee jaar in dat van bi
bliothecaris heeft, kan de ancienni~eit, 
die hij in zijn ambt van onderwijzer ge
niet, door hem geen tweede keer worden 
opgeeist bij zijn indiensttreding als b~
bliothecaris. 

19 oktober 1989 233 

3. - Agglomeratie Vordering in 
rechte - Machtiging van de agglomera
tieraad - Ogenblik waarop zij moet 
worden gegeven. 

De machtiging van het college van de 
agglomeratie door de agglomeratieraad 
om cassatieberoep in te stellen, mag 
worden gegeven tot aan het sluiten van 
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de debatten. (Art. 42, 10°, wet 26 juli 
1971.) 

23 oktober 1989 252 

4. - Gemeentepersoneel Bezoldi-
gingsregeling - Haardtoelage - Stand
plaatstoelage - Indexering. 

Het gemeentepersoneel ontvangt on
der dezelfde voorwaarden als het perso
neel der ministeries haard- en stand
plaatstoelagen; die toelagen worden aan 
het indexcijfer van de consumptieprijzen 
gekoppeld. (Art. 72 wet van 14 feb. 1961; 
art. 4 K.B. van 30 jan. 1967; K.B. van 1 
maart 1977; K.B. 15 april 1977.) 

29 januari 1990 693 

5. - Gemeentepersoneel - Bezoldi· 
gingsregeling - Haardtoelage - Stand· 
plaatstoelage - Bedrag- Toekennings· 
voorwaarden - Art. 2, 1°, K.B. nr. 110 
van 13 dec. 1982- Verwijzing - Perso· 
nee] der ministeries - Gevolg. 

K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982, waarbij 
het begrotingsevenwicht wordt opgelegd 
aan de provincies, aan de gemeenten en 
aan de agglomeraties en federaties van 
gemeenten, staat de gemeenten niet toe 
aan hun personeel een haard- en stand
plaatstoelage toe te kennen onder ande
re voorwaarden dan die voor het perso
neel der ministeries. (Art. 72 wet van 14 
feb. 1961; art. 1, 5°, wet van 2 feb. 1982; 
K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982, art. 2, 1°.) 

29 januari 1990 693 

6. - Gemeentepersoneel - Bezoldi· 
gingsregeling - Wedden - Pensioenen 
- Vermindering - KB. nr. 260 van 31 
dec. 1983- Draagwijdte - Toepassings· 
gebied. 

Ingevolge art. 1, § 1, K.B. nr. 260 van 
31 dec. 1983 kunnen de gemeenten op 
hun personeel maatregelen toepassen tot 
vermindering van wedden en pensioe
nen; dat artikel heeft echter geen betrek
king op de diverse uitkeringen en toela
gen, zeals de haard- of standplaatstoela
ge; volgens K.B. nr. 260 hebben de 
gemeenten niet het recht de standplaats
of haardtoelage voor hun personeel on
der andere voorwaarden vast te stellen 
dan die voor het personeel der ministe
ries. (Art. 1 K.B. nr. 110 van 13 dec. 
1982.) 

29 januari 1990 693 

7. - Gemeentepersoneel Bezoldi-
gingsregeling - Wedde - Toelage -
Onderscheid. 

De haard- of standplaatstoelage die on
der meer aan het gemeentepersoneel 
wordt toegekend, is geen wedde, vermits 

zij afhangt van de persoonlijke toestand 
van de personeelsleden die ze ontvan
gen, en niet van het ambt dat zij uitoefe
nen. 

29 januari 1990 693 

8. - Gemeentepersoneel Bezoldi-
gingsregeling - Haardtoelage - Stand
plaatstoelage - Toe te passen wettelijke 
bepalingen. 

De aan het gemeentepersoneel toege
kende haard- of standplaatstoelage valt 
onder de toepassing van K.B. van 30 jan. 
1967, gew. bij K.B.'s van 29 juni 1973, 10 
sept en 14 dec. 1981, alsmede van de wet 
van 1 maart 1977 houdende inrichting 
van een stelsel tot koppeling aan het in
dexcijfer van de consumptieprijzen van 
het Rijk, waarvan de toepassing bij K.B. 
van 15 april 1977 tot de gemeenten is uit
gebreid; ingevolge K.B. nr. 260 van 31 
dec. 1983 hebben de gemeenten niet het 
recht de standplaats- of haardtoelage 

. voor hun personeel onder andere voor
waarden vast te stellen dan die voor het 
personeel der ministeries. 

29 januari 1990 693 

9. - Gemeenteverordening - Bekend
making - Onderwerp van de bekendma
king. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad dat de bekendmaking 
van een gemeentelijke belastingverorde
ning strijdig is met art. 102 Gemeente
wet (oud), op grond dat die bekendma
king niet de oorspronkelijke tekst van de 
later gewijzigde belastingverordening, 
maar enkel de wijzigende artikelen be
trof, als daarbij niet wordt vastgesteld 
dat die oorspronkelijke tekst niet over
eenkomstig de wettelijke vormen is be
kendgemaakt. 

26 april 1990 1115 

10. - Voor het publiek openstaande 
weg - Vrij verkeer - Obstakel - Vor
dering in rechte - Eiser - Inwoner -
Ontvankelijkheid - Vereisten. 

Ontvankelijk, zonder de bij art. 150 
Gemeentewet voorgeschreven machti
ging van de bestendige deputatie, is de 
vordering in rechte van een inwoner van 
een gemeente die, . ut singuli, in eigen 
naam optreedt voor een belang en voor 
de bescherming van een persoonlijk 
recht, inzonderheid om weer vrije toe
gang tot zijn eigendom te kunnen heb
ben, door verwijdering van obstakels 
voor het vrije verkeer op een voor het 
publiek openstaande weg, zonder dat uit 
de te wijzen beslissing een recht, ver-
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plichting of welke last ook voor de ge
meente of voor een derde kan voortvloei
en. (Artt. 537 e.v. en 544 B.W.; art. 17 
Ger.W.) 

31 mei 1990 1252 

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK Ill. - Gemeentebelastin-
gen 

HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastin
gen 

HOOFDSTUK V. 
tingen 

HOOFDSTUK VI. 
tingen 

Agglomeratiebelas-

Plaatselijke belas-

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

1. - Rechtspleging - Werking van de 
wet in de tijd. 

Art. 104bis Provinciewet en art. 5 K.B. 
van 17 sept. 1987, die de rechtspleging 
voor de bestendige deputatie als recht
sprekend orgaan, o.m. inzake gemeente
belasting, regelen, zijn van toepassing op 
de hangende rechtsgedingen. 

7 september 1989 15 

2. - Rechtspleging - Voorziening in 
cassatie - Betekening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van een be
stendige deputatie van een provincieraad 
die niet binnen tien dagen na de verkla
ring en bij gerechtsdeurwaardersexploot 
betekend is aan de partij tegen wie ze 
gericht is (Art. 4 wet 22 jan. 1849, gew. 
bij art. 53 vervat in art. 3 wet 10 okt. 
1967; 2 wet 22 juni 1865 en 16 wet van 22 
juni 1877.) 

17 november 1989 378 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

3.- Gemeentebelastingen - Belastin
gen op de niet bebouwde gronden, gele
gen in een gebied dat bij een plan van 
aanleg als woongebied is vastgesteld 
Niet bebouwde grand - Begrip. 

Overeenkomstig art. 70bis Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw, gew. bij 
wet van 22 dec. 1970, kan een gemeente 
een jaarlijkse belasting heffen op de niet 
bebouwde gronden, gelegen in het woon
gebied van een door de Koning goedge
keurd of vastgesteld plan van aanleg en 
palende aan een genoegzaam ingerichte 
openbare weg; is een belastingschuldige 
van die gemeente eigenaar van twee 
naast elkaar liggende percelen, terwijl 
op het ene perceel een woning staat en 
het andere perceel als tuin wordt ge
bruikt en dit laatste door het gewestplan 
als bouwgrond wordt aangemerkt, dan 
blijft hij belastbaar voor het niet ge
bouwde perceel, zelfs indien dat een ge
heel vormt met het eerste, waarop een 
woning is gebouwd, en ook al zijn die 
beide percelen aangelegd en hangen de
ze zodanig van elkaar af dat, werden zij 
gescheiden, de wijze van bewoning van 
het huis, zoals het is opgevat en ge
bouwd, grondig zou worden veranderd. 

21 september 1989 100 

4. - Gemeentebelastingen - Belas
ting op de gemeubileerde kamers -
Houder - Begrip. 

Een bestendige deputatie kan naar 
recht oordelen dat de « huism<!ester » of 
" beheerder » van gemeubileerde kamers 
die aan andere personen toebehoren en 
door deze laatsten in huur worden gege
ven, niet onderworpen is aan de gemeen
tebelasting ten laste van een ieder die 
gemeubileerde kamers in huur geeft, 
hetzij als logementhouder, hetzij als 
hoofdhuurder of eigenaar van het pand. 

12 oktober 1989 195 

5. - Gemeentebelastingen - Voorzie
ning in cassatie - Vormen. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
waarbij de bestendige deputatie van een 
provincieraad, inzake directe gemeente
belastingen, uitspraak heeft gedaan over 
een vordering waarvan de waarde geen 
10.000 frank bedraagt, moet, krachtens 
art. 289, tweede lid, W.I.B. worden inge
steld bij een tot het Hof van Cassatie ge
richt en vooraf aan de partij tegen wie 
de voorziening is gericht betekend ver
zoekschrift. 

13 oktober 1989 204 

6. - Gemeentebelastingen - Procedu
re voor de bestendige deputatie - Be
richt aan de partijen te geven door de 
griffier van de provincieraad - Verzuim 
- Gevolg. 

Nietig is de door een bestendige depu
tatie van de provincieraad gewezen be-
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slissing inzake verhaal tegen een aan
slag in de directe gemeentebelastingen, 
wanneer uit de rechtsplegingstukken 
niet blijkt dat door de griffier van de 
provincieraad aan de partijen of aan een 
ander hen kennis is gegeven van de da
tum van de terechtzitting waarop de za
ken zouden berecht worden en evenmin 
van een beschikking van de voorzitter 
van de bestendige deputatie tot voeging 
van de verscheidene aanhangig gemaak
te zaken, zoals wordt voorgeschreven bij 
artt. 5, derde lid, en 21 van het K.B. 17 
sept. 1987 betreffende de procedure voor 
de bestendige deputatie in de gevallen 
waarin deze een rechtsprekende functie 
vervult. 

13 oktober 1989 205 

7. - Provincie- en gemeentebelastin
gen - Belasting op de agentschappen 
voor weddenschappen op de paarden
wedrennen - Decreet van 29 juni 1985 
van de Waalse Gewestraad - Art. 74bis 
W.LG.B. 

Onwettig is de gemeente- of provincie
verordening die een belasting op de 
agentschappen voor weddenschappen op 
de paardenwedrennen invoert op grond 
van art. 2 van het decreet van 29 juni 
1985 van de Waalse Gewestraad, waarbij 
in het W.I.G.B. een art. 74bis wordt inge
voegd. 

23 november 1989 419 

8.- Gemeentebelastingen- Gemeen· 
teverordening - Bekendmaking - On
derwerp van de bekendmaking. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad dat de bekendmaking 
van een gemeentelijke belastingverorde
ning strijdig is met art. 102 Gemeente
wet (oud), op grond dat die bekendma
king niet de oorspronkelijke tekst van de 
later gewijzigde belastingverordening, 
maar enkel de wijzigende artikelen be
trof, als daarbij niet wordt vastgesteld 
dat die oorspronkelijke tekst niet over
eenkomstig de wettelijke vormen is be
kendgemaakt. 

26 april 1990 1115 

9. - Gemeentebelastingen Belas· 
tingverordening op de tweede verblijven 
van de gemeente Asse - Tweede ver· 
blijf - Begrip. 

De belastingverordening op de tweede 
verblijven van de gemeente Asse, goed
gekeurd door de gemeenteraad ter zit
ting van 2 maart 1983, sluit niet uit dat 
een private woongelegenheid, met name 
een appartement, alwaar een persoon 

zijn wettelijke woonplaats en hoofdver
blijfplaats gevestigd heeft, door een an
der persoon gebruikt kan worden als 
tweede verblijf. 

22 juni 1990 1371 

HOOFDSTUK IV 
PROVINCIEBELASTINGEN 

10. - Provinciebelasting op waterwin
ningen - Belastingplichtige. 

Volgens de provinciale belastingveror
dening op waterwinningen, die op 20 de
cember 1984 door de Provincieraad van 
Luxemburg is vastgesteld, is ook aan die 
belasting onderworpen de vennootschap 
die door een gewestelijke technische 
dienst van drinkwater wordt voorzien 
met het oog op verder distributie ervan 
aan gemeenten. 

30 november 1989 450 

HOOFDSTUK V 
AGGLOMERATIEBELASTINGEN 

11. - Agglomeratiebelastingen - Be
lasting op de brandweerinterventies -
Wettigheid. 

De artt. 3, 5°, decreet van 16-24 augus
tus 1790 betreffende de rechterlijke orga
nisatie en 4, § 2, wet van 26 juli 1971 
houdende organisatie van de agglomera
ties en de federaties van gemeenten ver
bieden niet dat een belasting wordt ge
heven van personen ten behoeve van wie 
een brandweerinterventie is verricht, 
aangezien die belasting een vergoeding 
is voor een bijzondere dienst die aan die 
personen wordt bewezen. 

9 november 1989 335 

HOOFDSTUK VI 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

GENEESKUNDE 

HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen (ook 
verdovende middelen) 

HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
geneeskunde 

HOOFDSTUK III. - Orden 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
'GENEESMIDDELEN (OOK VERDOVENDE 

MIDDELEN) 

1. - Verdovende middelen - Art. 
36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verda-
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vende middelen, op 30 maart 1961 opge
maakt te New York - Draagwifdte. 

Krachtens art. 36.2.a. van het Enkel
voudig Verdrag inzake verdovende mid
delen, opgemaakt op 30 maart 1961 te 
New York en goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 20 aug. 1969, worden elk 
van de in dat verdrag opgesomde straf
bare feiten als afzonderlijke strafbare 
feiten beschouwd, indien deze in ver
schillende Ianden zijn begaan; de Belgi
sche regeling inzake uitvoer van verdo
vende middelen strekt tot bescherming 
van de belangen en rechten van de Bel
gische samenleving, terwijl de buiten
landse regeling inzake de invoer van 
dergelijke produkten strekt tot bescher
ming van die buitenlandse samenlevin
gen; die uitvoer en die invoer zijn afzon
derlijke misdrijven. 

29 november 1989 435 

2. - Verdovende middelen Handel 
- Bezit - Persoonlifk gebruik - Mis
drijf - Straf - Wettigheid - Rechten 
van de mens - Prive-leven - Eerbiedi
ging - Gevolg. 

Art. 8 E.V.R.M. verbiedt de bestraffing 
van het bezit van verdovende middelen 
niet, ook al dienen die verdovende mid
delen enkel voor het persoonlijk gebruik 
van de bezitter; het misdrijf « bezit van 
verdovende middelen » wordt immers 
door de wet gestraft in het belang van 
de hygiene en de volksgezondheid. (Wet 
24 feb. 1921, inz. art. 1.) 

7 februari 1990 743 

3. - Verdovende middelen Enkel-
voudig Verdrag inzake verdovende mid
delen - Feiten in verschillende Janden 
begaan - Strafbaarstelling. 

Krachtens art. 36, § 2, a, van het En
kelvoudig Verdrag in zake verdovende 
middelen worden elk van de in dat ver
drag opgesomde strafbare feiten als af
zonderlijke strafbare feiten beschouwd, 
indien zij in verschillende Ianden zijn 
gepleegd. (Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen, opgemaakt te New 
York op 30 maart 1961 en goedgekeurd 
bij de Belgische wet van 20 aug. 1969, 
art. 36, § 2, a.) 

5 juni 1990 1272 

4. - Verdovende middelen - Straf -
Uitstel van tenuitvoerlegging - Voor
waarden. 

Art. 9 wet van 24 feb. 1921 betreffende 
het verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, gew. 
bij wet van 9 juli 1975, bepaalt dat dege-

nen die, met het oog op eigen gebruik, 
op onwettige wijze dergelijke stoffen ver
vaardigen, 1/'erkrijgen of onder zich heb
ben, in aanmerking kunnen komen voor 
de toepassing van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uit
stel en de probatie, zelfs indien zij niet 
voldoen aan de bij de artt. 3 en 8 van die 
wet bepaalde voorwaarden met betrek" 
king tot de vroegere veroordelingen die 
zij mochten hebben ondergaan, en zelfs 
indien die stoffen zijn ingevoerd door de
gene die ze onder zich heeft. 

6 juni 1990 1275 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 

5. - Uitoefening van de geneeskunde 
- Art. 1 Geneeskundewet - Geneeskun
de - Begrip - Chinese acupunctuur. 

De geneeskunde omvat onder meer 
het stellen van de diagnoses en het toe
passen van behandelingen; als onwettige 
uitoefening van de geneeskunde wordt 
beschouwd, het gewoonlijk verrichten, 
door een persoon die het geheel van de 
bij de wet gestelde voorwaarden niet ver
vult, van enige handeling die tot doel 
heeft of wordt voorgesteld tot doel te 
hebben bij een menselijk wezen, hetzij 
het onderzoeken, hetzij het opsporen van 
ziekten en gebrekkigheden, hetzij het 
stellen van de diagnose, het instellen of 
uitvoeren van de behandeling van een 
fysische of psychische werkelijke of ver
meende pathologische toestand, hetzij de 
inenting; de wet voorziet niet in enig on
derscheid of beperking, zodat in dat ver
band geen uitzondering wordt gemaakt 
voor de Chinese acupunctuur. (Art. 1, 2, 
§ 1, en 7, §§ 1 en 2, Geneeskundewet : 
K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967.) 

20 juni 1990 1342 

6. - Uitoefening van de geneeskunde 
- Art. 2 Geneeskundewet - Geneeskun
de - Onwettige uitoefening - Misdrijf 

Bestanddelen Chinese acu-
punctuur. 

De geneeskunde omvat onder meer 
het stellen van de diagnoses en het toe
passen van behandelingen; als onwettige 
uitoefening van de geneeskunde wordt 
beschouwd, het gewoonlijk verrichten, 
door een persoon die het geheel van de 
bij de wet gestelde voorwaarden niet ver
vult, van enige handeling die tot doel 
heeft of wordt voorgesteld tot doel te 
hebben bij een menselijk wezen, hetzij 
het onderzoeken, hetzij het opsporen van 
ziekten en gebrekkigheden, hetzij het 
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stellen van de diagnose, het instellen of 
uitvoeren van de behandeling van een 
fysische of psychische werkelijke of ver
meende pathologische toestand, hetzij de 
inenting; de wet voorziet niet in enig on
derscheid of beperking, zodat in dat ver
band geen uitzondering wordt gemaakt 
voor de Chinese acupunctuur. (Art. 1, 2, 
§ 1, en 7, §§ 1 en 2, Geneeskundewet: 
K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967.) 

20 juni 1990 1342 

7. - Uitoefening van de geneeskunde 
- Chinese acupunctuur - Geen genees
heer - Prive-Jevenssfeer - Bescher
ming - Artt. 8.1 en 8.2 E V:R.M 

Het verbod voor personen die geen ge
neesheer zijn om gewoonlijk de Chinese 
acupunctuur uit te oefenen, doet geen af
breuk aan het recht op de eerbiediging 
van het prive-leven dat door art. 8.1 
E.V.R.M. wordt gewaarborgd; het is 
evenmin in strijd met het tweede lid van 
dat artikel, volgens hetwelk inmenging 
van enig openbaar gezag met betrekking 
tot de uitoefening van dat recht is toege
staan, voor zover die inmenging bij de 
wet is voorzien en zij een maatregel is 
die in een democratische samenleving 
nodig is onder meer voor de bescher
ming van de gezondheid. 

20 juni 1990 1342 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

8. - Orden - Geneesheren - Be
roepsgeheim - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Dienst voor Geneeskundi
ge Controle - Mededeling aan een raad 
van de Orde van Geneesheren. 

Het beroepsgeheim wordt door de ge
neesheer-inspecteur van de Dienst voor 
Geneeskundige Controle van het Rijksin
stituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverze
kering niet geschonden wanneer hij aan 
een raad van de Orde van Geneesheren 
medische gegevens ter kennis brengt 
welke hem worden meegedeeld door de 
arts tegen wie een tuchtrechtelijk onder
zoek is ingesteld. (Art. 35 en 84 Z.I.V.
wet.) 

7 september 1989 12 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

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. 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Procedure voor de feiten-

Afdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. Procedure in cassatie. 

1. - Burgerlijke zaken - Procedure 
in cassatie - Ouderdomsrente van een 
overzeese werknemer - Voorziening in 
cassatie van de Dienst voor Overzeese 
Sociale Zekerheid - Gedeeltelijke ver
nietiging - Gevolgen - Gedeeltelijke 
vernietiging - Gevolgen. 

W anneer het Hof, na een voorziening 
in cassatie van de Dienst voor Overzeese 
Sociale Zekerheid te hebben aangeno
men, de beslissing over een aanvraag tot 
vermeerdering van de ouderdomsrente 
wegens de stijging van de kosten van le
vensonderhoud, die een werknemer op 
grand van art. 52, wet 17 juli 1963 heeft 
ingediend, gedeeltelijk vernietigt, veroor-
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deelt het eiser in de kosten. (Artt. 580, 
6°, c, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

13 november 1989 345 

2. - Burgerlijke zaken - Procedure 
in cassatie - Memorie van wederant
woord - Middel van niet-ontvankelijk
heid verworpen. 

Wanneer het middel van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerder tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken opge
worpen, niet wordt aangenomen, moeten 
de kosten van de memorie van wederant
woord in principe, zelfs in geval van ver
werping van de voorziening, door de ver
weerder worden gedragen en worden zij 
door het Hof te zijnen laste gelegd. (Art. 
1111, vierde lid, Ger.W.) 

18 december 1989 544 

3. - Burgerlijke zaken Procedure 
in cassatie - Rustpensioen voor mijn
werkers in het gemeenschapsrecht -
Voorziening in cassatie van de Rijks
dienst voor Pensioenen - Gedeeltelijke 
vel"Ilietiging. 

Wanneer het Hof, nadat het de voor
ziening in cassatie van de Rijksdienst 
voor Pensioenen heeft aangenomen, ge
deeltelijke vernietiging uitspreekt van 
een beslissing op een door een werkne
mer ingestelde vordering inzake . het 
recht op een mijnwerkersrustpenswen 
volgens het gemeenschapsrecht, veroor
deelt het de eiser in de kosten. (Artt. 580, 
2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

5 maart 1990 875 
4. - Burgerlijke zaken - Procedure 

in cassatie - Rustpensioen van een 
werknemer - Voorziening in cassatie 
van de Rijksdienst voor Pensioenen -
Gedeeltelijke vernietiging - Gevolgen. 

Wanneer het Hof, nadat het de voor
ziening in cassatie van de Rijksdienst 
voor Pensioenen gedeeltelijk heeft aan
genomen, enerzijds, die voorziening ver
werpt in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de door de werknemer in
gestelde vordering inzake het recht op 
een rustpensioen, en anderzijds, de late
re beslissing op de vordering tot verbete
ring wegens verschrijving vernietigt, ver
oordeelt het de eiser in de kosten. (Artt. 
580, 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde 
lid Ger.W.) 

5 maart 1990 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht 

zondere regels). 

879 
(bij-

5. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Cassatiegeding - Ouder-

domsrente van een overzeese werkne
mer - Voorziening in cassatie van de 
Dienst voor'Overzeese Sociale Zekerheid 
- Gedeeltelijke vernietiging - Gevol
gen. 

W anneer het Hof, na een voorziening 
in cassatie van de Dienst voor Overzeese 
Sociale Zekerheid te hebben aangeno
men, de beslissing over een aanvraag tot 
vermeerdering van de ouderdomsrente 
wegens de stijging van de kosten van le
vensonderhoud, die een werknemer op 
grond van art. 52, wet 17 juli 1963 heeft 
ingediend, gedeeltelijk vernietigt, veroor
deelt het eiser in de kosten. (Artt. 580, 
6°, c, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

13 november 1989 345 

6. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Rustpensioen voor mijnwerk
ers in het gemeenschapsrecht- Geding 
in cassatie - Voorziening in cassatie 
van de Rijksdienst voor Pensioenen -
Gedeeltelijke vernietiging. 

Wanneer het Hof, nadat het de voor
ziening in cassatie van de Rijksdienst 
voor Pensioenen heeft aangenomen, ge
deeltelijke vernietiging uitspreekt van 
een beslissing op een door een werkne
mer ingestelde vordering inzake het 
recht op een mijnwerkersrustpensioen 
volgens het gemeenschapsrecht, veroor
deelt het de eiser in de kosten. (Artt. 580, 
2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

5 maart 1990 875 

7. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Geding in cassatie - Rust
pensioen van een werknemer - Voorzie
ning in cassatie van de Rijksdienst voor 
Pensioenen - Gedeeltelijke vernietiging 
- Gevolgen. 

Wanneer het Hof, nadat het de voor
ziening in cassatie van de Rijksdienst 
voor Pensioenen gedeeltelijk heeft aan
genomen, enerzijds, die voorziening ver
werpt in zoverre zij gericht is tegen _de 
beslissing op de door de werknemer m
gestelde vordering inzake ~~t recht op 
een rustpensioen, en anderzlJds, de late
re beslissing op de vordering tot verbete
ring wegens verschrijving vernietigt, ver
oordeelt het de eiser in de kosten. (Artt. 
580, 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde 
lid Ger.W.) 

5 maart 1990 879 

8. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Art. 1017, tweede lid, Ger. W. 
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- Kosten van dagvaarding - Vordering 
in te leiden bij verzoekschrift of aangete
kende brief. 

Luidens art. 1017, tweede lid, Ger.W. 
wordt de overheid of instelling die belast 
is 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 kosten verwezen behalve 
wanneer het geding roekeloos of tergend 
is; deze bepaling is toepasselijk op de 
kosten van dagvaarding, wanneer de vor
dering die krachtens art. 704 wordt inge
leid bij verzoekschrift of bij aangeteken
de brief, door de gerechtigde bij dagvaar
ding is ingeleid. 

30 april 1990 1127 

9. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Geschil tussen een werkne
mer en de curator van de failliete werk
gever - Eindarrest van het arbeidshoi 
- Veroordeling van de curator in de 
kosten van het hager beroep. 

Wanneer een geschil tussen een werk
nemer en de curator van de failliete 
werkgever bij de arbeidsgerechten aan
hangig is, verwijst het eindarrest van 
het arbeidshof over dat geschil de in het 
ongelijk gestelde curator in de kosten 
van het hoger beroep. (Art. 574, 2°, en 
1017 Ger. W.) 

18 juni 1990 1323 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 

Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. ~ (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

10. - Strafzaken - Procedure voor de 
feitenrechter - Strafvordering - Vrij
spraak - Hoger beroep van het O.M -
Niet ontvankelijk hager beroep - Ge
volg. 

Wanneer de rechter geen veroordeling 
kan uitspreken onder meer omdat het 
hoger beroep van het O.M. tegen het 
vrijsprekend vonnis niet ontvankelijk is, 
mogen de kosten van de strafvordering 
niet ten laste van de beklaagde worden 
gelegd. (Artt. 162, 176, 194 en 211 Sv.) 

10 januari 1990 618 

11. - Strafzaken - Procedure voor de 
f(!itenrechter -· Onregelmatigheid van 

de dagvaarding en de betekening van 
een verstekvonnis - Verzet - Veroorde
ling in de kosten - Grenzen. 

W anneer een onregelmatig gedagvaar
de beklaagde bij verstek is veroordeeld, 
kan het op diens verzet gewezen vonnis 
hem niet veroordelen in aile kosten van 
de strafvordering en de kosten van het 
verzet. 

17 januari 1990 652 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. 
rechter. 

Afdeling 2. 

GRONDWET 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

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. 
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Afdeling 6. - Art. 6. 

1. - Art. 6 - Gelijkheid van de Bel
gen voor de wet - Strafvordering - Uit
oefening - Openbaar ministerie - Ver
volgingen - Wenselijkheid - Beoorde
ling. 

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. 

13 december 1989 510 

2. - Artikel 6 - Wet 30 aug. 1988 -
Discriminatie - Prejudiciele vraag -
Arbitragehof. 

Het middel dat aanvoert dat, nu de. bij 
de wet 30 aug. 1988 ingevoerde regeling 
tot ontheffing van aansprakelijkheid van 
de organisator van een loodsdienst met 
terugwerkende kracht van toepassing is 
op hangende geschillen en niet op ge
schillen waarover reeds is beslist, die re
geling een discriminatie oplevert, doet de 
vraag rijzen naar de bestaanbaarheid 
van het door voormelde wet in de wet 
van 3 nov. 1967 ingevoegde art. 3bis, § 2, 
met de artt. 6 en 6bis Gw.; het Hof moet 
die vraag stellen aan het Arbitragehof. 

26 januari 1990 683 
Afdeling 7. - Art. 7. 

3. - Art. 7, derde lid - Bevel tot me
debrenging - Begrip. 

Een bevel tot medebrenging dat het 
misdrijf aangeeft op grond waarvan het 
is uitgevaardigd en dat aan de verdachte 
wordt betekend binnen vierentwintig uur 
na zijn vrijheidsbeneming, is een met re
denen omkleed bevel van de rechter, als 
bedoeld bij art. 7, derde lid, van de 
Grondwet. 

3 januari 1990 580 
Afdeling 8. - Art. 8. 

Afd~ling 92. - Art. 92. 

4. - Art. 92 - Geschillen over burger
lijke rechten - Tuchtrechtspraak. 

Tuchtrechtspraak !evert in de regel 
geen geschil op als bedoeld in art. 92 
Gw., al kan zij leiden tot het vaststellen 
van burgerlijke rechten en verplichtin
gen in de zin van art. 6.1 E.V.R.M. 

2 november 1989 298 

5. - Art. 92 - Gewone rechtbanken 
- Bevoegdheid - Tuchtrechtspraak. 

Art. 6.1 E.V.R.M. vereist niet dat de ge
schillen in tuchtzaken door rechtbanken 

in de zin van art. 92 Gw., te weten de 
justitiele gerechten, worden berecht, ook 
al gaat het om een schorsing of ontne
ming van het recht om een beroep uit te 
oefenen. 

2 november 1989 298 
Afdeling 93. - Art. 93. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. - Art. 100 

Afdeling 8. - Art. 107. 

6. - Art. 107 - Toetsing van de wet
tigheid en besluiten en verordeningen 
door hoven en rechtbanken. 

Art. 107 Gw. luidens hetwelk de hoven 
en rechtbanken de algemene, provinciale 
en plaatselijke besluiten en verordenin
gen aileen toepassen in zover zij met de 
wetten overeenstemmen, is in algemene 
bewoordingen gesteld en maakt geen on
derscheid naar gelang van de handelin
gen die daarin worden bedoeld. 

19 oktober 1989 233 
Afdeling. 9. - Art. 108. 

Afdeling 41. - Art. 140 

H 

HERHAUNG 

Strafmaat bepaald rekening houdend 
met strafbare feiten waarvoor de be
klaagde bij een vroeger vonnis was ver
oordeeld- Kracht van gewijsde van dat 
vonnis niet bewezen - Gevolgen. 

W anneer uit de vaststellingen van een 
veroordelend arrest blijkt dat de appel
rechters bij de bepaling van de straf
maat rekening hebben gehouden met 
strafbare feiten waarvoor de beklaagde 
vroeger bij een ander dan het beroepen 
vonnis is veroordeeld, en wanneer noch 
uit het arrest noch uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat dat vonnis in kracht van gewijsde 
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was gegaan, kan het Hof onmogelijk 
nagaan of het hof van beroep, door bij 
de bepaling van de strafmaat rekening 
te houden met de voornoemde strafbare 
feiten, de in art. 6.2 E.V.R.M. neergeleg
de regel dat onschuld vermoed wordt, 
niet heeft miskend en vernietigt het bij
gevolg het bestreden arrest. 

25 april 1990 1099 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 

Algemeen Reglement van de Arbeidsbe
scherming - Wet van 5 mei 1988 betref
fende het toezicht op de gevaarlijke, on
gezonde of hinderlijke inrichtingen en op 
de stoomtuigen en stoomketels. 

Op grand van art. 2 wet van 5 mei 
1988 is de Koning bevoegd tot het uit
vaardigen van besluiten nopens de ge
vaarlijke, ongezonde of hinderlijke in
richtingen. 

3 april 1990 1021 

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 - Verklaring 
van de jury 

HOOFDSTUK IV. - Eindarrest 

HOOFDSTUK V. - Burgerlijke rechts
vordering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 

NAAR HET HOF 

HOOFDSTUK II 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HET HOF 

1. - Samenstelling van de jury - Ar
rest tot vrijstelling van de opgeroepen 
gezworenen - Voorziening in cassatie 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de veroordeelde tegen het arrest, 
waarbij het hof van assisen opgeroepen 
gezworenen, met toepassing van art. 243 
Ger.W., vrijstelt. 

3 oktober 1989 156 

2. - Samenstelling van de jury -
Wraking van opgeroepen gezworenen -
Aantal wrakingen voor de beschuldigde. 

Schending van het recht van verdedi
ging, van de artt. 6 E.V.R.M. en 14 
I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit het 
enkele feit dat, wanneer verscheidene 
beschuldigden voor het hof van assisen 
verschijnen, iedere beschuldigde of zijn 
raadsman niet evenveel opgeroepen ge
zworenen mag wraken als het O.M. 
(Artt. 247 tot 251 Ger.W.) 

3 oktober 1989 156 

HOOFDSTUK III 
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSEN

ARRESTEN - VERKLARING VAN DE 
JURY 

3. - Behandeling ter zitting - Ver
hoor van getuigen -Art. 319 Sv. - Op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen. 

Niet op straffe van nietigheid voorge
schreven zijn de rechtsvormen van art. 
319 Sv. betreffende het verhoor van ge
tuigen voor het hof van assisen. 

3 oktober 1989 156 

4. - Behandeling ter zitting - Voor
zitter van het Hoi van assisen - Discre
tionaire macht - Begrip. 

Schending van art. 6 E.V.R.M. of van 
art. 14 I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit 
het enkele feit dat de voorzitter van het 
hof van assisen, op grand van zijn dis
cretionaire macht, een ter zitting van het 
hof van assisen als getuige gehoorde po
litiebeambte nog met het uitvoeren van 
een aanvullend onderzoek belast. (Artt. 
268 en 269 Sv.) 

3 oktober 1989 156 

5. - Behandeling ter zitting Voor-
zitter van het Hoi van assisen - Discre
tionaire macht - Aanvullend onderzoek 
- Mededeling van de stukken. 

De voorzitter van het hof van assisen 
kan, zonder machtiging van de procu
reur-generaal, beslissen dat de stukken 
van een aanvullend onderzoek dat hij 
krachtens zijn discretionaire macht heeft 
doen uitvoeren, aan de partijen worden 
medegedeeld en bij het dossier gevoegd. 
(Artt. 268 en 269 Sv.; art. 125 K.B. 28 dec. 
1950 houdende het tarief in strafzaken.) 

3 oktober 1989 156 

6. - Behandeling ter zitting - Voorle
zing van het arrest van verwijzing -
Aard van die rechtsvorm. 

De voorlezing, ter terechtzitting van 
het hof van assisen, van het arrest van 
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verwijzing naar dit hof is niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven noch een 
substantiiHe rechtsvorm; het weglaten 
van die voorlezing kan geen grand zijn 
tot cassatie, inzonderheid wanneer de 
partijen van die voorlezing hebben afge
zien. (Art. 313 Sv.) 

3 oktober 1989 156 

7. - Wraking van een magistraat uit 
het hof van assisen - Uitspraak over de 
wraking - Bevoegd rechtscollege. 

W anneer bij het hof van assisen een 
wraking wordt voorgedragen van een 
van de magistraten waaruit het hof be
staat, moet over die wraking uitspraak 
worden gedaan door dat rechtscollege. 

3 januari 1990 578 

8. - Behandeling ter zitting - Monde· 
linge behandeling - Getuige - Verkla
ring voor de onderzoeksrechter- Herle
zing ervan v66r de terechtzitting -
Geldigheid van de getuigenverklaring. 

Het in art. 317 Sv. neergelegde begin
sel van het mondelinge getuigenis voor 
het hof van assisen verzet zich niet te
gen het getuigenis van een persoon die, 
v66r de terechtzitting, een door hem 
voor de onderzoeksrechter afgelegde ver
klaring heeft herlezen. 

28 februari 1990 851 

9. - Behandeling ter zitting - Getui
gen - Bloed- en aanverwanten van de 
beschuldigde - Verhoor onder eed -
Wettigheid. 

Zelfs als geen van de partijen zich er
tegen verzet dat een in art. 322 Sv. ver
melde persoon wiens naam voorkomt op 
de betekende lijst van de getuigen onder 
eed wordt verhoord, kan de voorzitter 
van het hof van assisen hem krachtens 
zijn discretionaire macht zonder eedaf
neming ondervragen ter inlichting. (Artt. 
268 en 269 Sv.) 

13 juni 1990 1302 

HOOFDSTUK IV 
EINDARREST 

10. - Eindarrest- Beslissing vatbaar 
voor hager beroep. 

Aangezien een veroordelend arrest van 
het hof van assisen niet beslist en niet te 
beslissen heeft of het vatbaar is voor ha
ger beroep, is het cassatiemiddel dat de 
ontstentenis van hager beroep aanvoert, 
niet ontvankelijk. 

3 oktober 1989 156 

HOOFDSTUK V 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

11. - Rechtspleging ter terechtzitting 
- Talk op de terechtzitting gekozen uit 
de getuigen. 

Art. 332 Sv. verbiedt op straffe van 
nietigheid tijdens de behandeling ter zit
ting een talk te kiezen uit de getuigen. 

18 oktober 1989 218 

HOGER BEROEP 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

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

lastingen, agglomeratiebelasting. 
Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
(sociale zaken) 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de rechter. 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager be

roep. 
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 

nieuwe eis. 
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij-

zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn. 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de rechter. 
.Afdeling 5. - Rechtspleging in hager be

roep. 
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Uitleg
gende beslissing - Vatbaarheid voor ha
ger beroep. 

Geen enkele wetsbepaling sluit het in
stellen van hager beroep of beroep in 
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cassatie tegen een uitleggende beslissing 
uit. 

1 februari 1990 711 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Gemeente- en provinciebe
lastingen, agglomeratiebelasting. 

Afdeling 2. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN (SOCIALE ZAKEN) 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

2. - Burgerlijke zaken - Openbaar 
ministerie - Ambtshalve optreden -
Openbare orde - Ontvankelijkheid. 

Het O.M. kan hoger beroep instellen 
tegen een beslissing in burgerlijke za
ken, wanneer de openbare orde in het 
gedrang komt door een toestand die 
moet worden verholpen, onder andere 
wanneer een rechter in kort geding met 
overschrijding van bevoegdheid uit
spraak doet over het recht van een per
soon om een bepaald openbaar ambt uit 
te oefenen. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.) 

14 september 1989 59 

3. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
vatbaar voor hager beroep - Vonnis dat 
akte neemt van de overeenkomst van de 
partijen - Begrip. 

De beslissing waarbij de rechter akte 
neemt van de overeenkomst die de par
tijen hebben gesloten ter oplossing van 
het geschil, als bedoeld in art. 1043 
Ger.W., is enkel die beslissing waarbij de 
rechter zich ertoe beperkt de vorm van 
een vonnis te geven aan een tussen de 
partijen gesloten overeenkomst. 

19 oktober 1989 228 

4. - Burgerlijke zaken - Beslissim;en 
vatbaar voor hager beroep - Vonnis dat 
de voeging beveelt van in verschillende 
talen ingeleide zaken en de taal vaststelt 
waarin de rechtspleging zal worden ge
voerd - In eerste aanleg gewezen beslis
sing. 

Het vonnis dat de voeging van de in 
verschillende talen ingeleide zaken be
veelt en de taal vaststelt waarin de 
rechtspleging zal worden gevoerd, is in 
eerste aanleg gewezen en dus vatbaar 
voor hoger beroep. 

19 oktober 1989 228 

5. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Beslag - Uitvoerend be
slag op onroerend goed - Beschikking 
vatbaar voor hager beroep - Zwarigheid 
omtrent tenuitvoerlegging - Begrip. 

Een beschikking van de beslagrechter 
die, in een procedure van gedwongen 
tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag 
op onroerend goed, uitspraak doet over 
een ,geschil betreffende de eisbaarheid 
van de schuldvordering, is geen beslis
sing over zwarigheden omtrent de tenuit
voerlegging en derhalve vatbaar voor ho
ger beroep. (Art. 1624, tweede lid, 2°, 
Ger.W.) 

6 november 1989 314 

6. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Belang. 

Het hoger beroep kan enkel worden 
toegelaten, indien de appellant een reeds 
verkregen en dadelijk belang heeft. 
(Artt. 17 en 18 Ger.W.) 

5 januari 1990 585 

7.- Burgerlijke zaken- Beslissingen 
en partijen - Uitspraak over een rechts
vraag - Begrip. 

Wanneer een vordering in rechte tegen 
de Staat wordt ingesteld maar de minis
ter aan wie de gedinginleidende dagvaar
ding werd betekend, betwist dat het on
derwerp van het geschil tot de bevoegd
heid van zijn departement behoort en de 
betrokken minister in zijn plaats wil 
stellen, dient de rechter na te gaan of de 
wettelijke voorwaarden voor die inde
plaatsstelling zijn vervuld; zijn beslissing 
dienaangaande doet uitspraak over een 
rechtsvraag en is derhalve vatbaar voor 
hoger beroep. (Art. 705 en 1046 Ger.W.) 

22 februari 1990 819 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 

8. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep niet ontvankelijk - Incidenteel 
beroep en nieuwe vordering. 

Wanneer het principaal beroep tijdig 
en rechtsgeldig is ingesteld, kan de gei:n
timeerde niet aileen incidenteel beroep, 
maar ook een nieuwe vordering instel
len, ook al is het principaal beroep niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang. 
(Artt. 807 en 1054, tweede lid, Ger.W.) 

11 september 1989 26 

9. - Burgerlijke zaken Principaal 
beroep - Hoger beroep tegen onbepaal
de datum - Inschrijving van de zaak op 
de rol - Termijn. 

De appellant die bij gerechtsdeurwaar
dersexploot hoger beroep tegen onbe
paalde datum instelt, moet de zaak op 
straffe van nietigheid op de rol laten 
inschrijven v66r het verstrijken van de 
termijn van verschijning van acht dagen, 
die, ook op straffe van nietigheid, in de 
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akte van hoger beroep moet worden ver
meld. (Artt. 707, 717, 1042, 1057, 7°, en 
1060 Ger.W.) 

6 november 1989 316 

10. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep - Termijn - Eindvonnis. 

Laattijdig is het hager beroep tegen 
een vonnis, in zoverre dat eindbeslissin
gen bevat, als het niet werd ingesteld 
binnen de wettelijke termijnen maar te
gelijkertijd met het hager beroep tegen 
het latere vonnis dat het geschil be
slecht. (Artt. 19 en 1051 Ger.W.) 

5. januari 1990 585 

11. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Gemengd vonnis - Eindvonnis - In
gang van de termijn. 

Wanneer een vonnis tegelijk een eind
vonnis is in de zin van art. 19, eerste lid, 
Ger.W. een vonnis alvorens recht te 
doen, en dit vonnis aan een partij is be
tekend, moet hager beroep tegen dat 
vonnis, voor zover dat definitief is, wor
den ingesteld binnen de wettelijk opge
stelde termijn te rekenen vanaf die bete
kening. 

23 maart 1990 963 

12. - Burgerlijke zaken - Akte van 
hager beroep - Termijn van verschij
ning - Gebrek aan vermelding - Ge
volg. 

Niet-inachtneming van de op straffe 
van nietigheid voorgeschreven verplich
ting de termijn voor de verschijning in 
de akte van hager beroep te vermelden, 
is noch een verzuim noch een onregel
matigheid betreffende een op straffe van 
verval of van nietigheid voorgeschreven 
termijn zelf maar slechts een verzuim of 
een onregelmatigheid betreffende de ver
melding van zulke termijn; nietigheid 
van de akte vloeit daaruit slechts voort 
indien de belangen werden geschaad van 
de partij die de exceptie opwerpt. (Artt. 
861, 862 en 1057 Ger.W.) 

30 maart 1990 1010 

13. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep - Onsplitsbaar geding - Begrip. 

In de artt. 31 en 1053 Ger.W. is slechts 
sprake van de onsplitsbaarheid van het 
geschil t.a.v. de partijen in het geding en 
niet m.b.t. de opeenvolgende door een 
zelfde rechtbank in een zelfde zaak uit
gesproken vonnissen. 

2 april 1990 1013 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

14. - Burgerlijke zaken - Incidenteel 
beroep - Onsplitsbaar geding - Begrip. 

In de artt. 31 en 1053 Ger.W. is slechts 
sprake van de onsplitsbaarheid van het 
geschil t.a.v. de partijen in het geding en 
niet m.b.t. de opeenvolgende door een 
zelfde rechtbank in een zelfde zaak uit
gesproken vonnissen. 

2 april 1990 1013 

15. - Burgerlijke zaken - Incidenteel 
beroep - Gemengd vonnis - Eindvon
nis van een Jatere datum waarin het ge
schil wordt beslecht en dat in kracht van 
gewijsde is gegaan - Incidenteel beroep 
tegen het gemengd vonnis - Gevolg. 

Art. 28 Ger.W. wordt geschonden door 
het arrest waarin het incidenteel beroep 
van een partij tegen een eerste vonnis, 
t.w. een gemengd vonnis, gegrond wordt 
verklaard, wanneer door een vroeger ar
rest het hoofdberoep laattijdig wordt ver
klaard van die partij tegen het tweede 
vonnis, t.w. een eindvonnis, dat op een 
latere datum in dezelfde zaak is gewezen 
en waarin het hele geschil over hetzelfde 
punt is beslecht. 

2 april 1990 1013 

Afdeling 4. - Gevolgen 
van de rechter. 

Bevoegdheid 

16. - Burgerlijke zaken - Gevolgen 
- Bevoegdheid van de rechter - Door 
een partij genomen conclusie over de 
zaak zelf - Begrip. 

De appelrechter kan over de zaak zelf 
beslissen zodra de partijen over de zaak 
zelf conclusie hebben genomen hetzij 
voor de eerste rechter, hetzij voor de 
rechter in hager beroep. (Art. 1071 
Ger.W.) 

3 november 1989 312 

17. - Burgerlijke zaken Gevolgen 
- Bevoegdheid van de appelrechter -
Bevestiging van een onderzoeksmaatre
gel - Bevoegdheid van de appelrechter 
m.b.t. de andere punten van de vorde
ring. 

Ingevolge art. 1068 Ger.W. moet de 
appelrechter, binnen de perken van het 
door de partijen ingestelde hoger beroep, 
over de punten van de bij hem aanhan
gig gemaakte vordering een eindbeslis
sing nemen, voor zover zijn beslissing 
niet berust op de beoordeling van de re
sultaten van een door de eerste rechter 
bevolen onderzoeksmaatregel, die hij ge
heel of ten dele bevestigt. 

11 januari 1990 629 

18. - Bugerlijke zaken Rechts-
macht van de rechters in hager beroep 
- Beperking - Schending door de rech
ter in hager beroep - Gevolg. 



-84-

Art. 1068 Ger.W. wordt door de rechter 
in hager beroep geschonden wanneer hij 
uitspraak doet over een punt van het be
streden vonnis dat, ingevolge de beper
king van het hager beroep, bij hem niet 
aanhangig is, en derhalve in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

23 februari 1990 828 

19. - Burgerlijke zaken Vordering 
in kart geding - Ontstentenis van ur
gentie - Bevoegdheid van de voorzitter 
in kart geding - Hoger beroep - Devo
Jutieve werking van het hager beroep. 

De omstandigheid dat de voorzitter, 
uitspraak doende in kort geding over een 
vordering waarvan niet gesteld is dat zij 
spoedeisend is, die vordering onder meer 
wegens ontstentenis van urgentie niet 
toelaatbaar verklaarde, en de omstandig
heid dat er ook in hager beroep geen ur
gentie is, ontslaan de appelrechter niet 
van de verplichting te onderzoeken of 
het onderwerp van de vordering, name
lijk de vernietiging van de scheidsrech
terlijke uitspraak, al dan niet behoorde 
tot de bevoegdheid van het hof van be
roep als appelgerecht van de rechter in 
eerste aanleg die bevoegd was om van 
die vordering kennis te nemen. 

11 mei 1990 1169 

20. - Burgerlijke zaken - Vordering 
in kart geding- Gemis aan urgentie -
Vordering ongegrond verklaard - Hoger 
beroep - Devolutieve werking van het 
hager beroep. 

De appelrechter die vaststelt dat de 
vordering in kort geding geen spoedei
send karakter vertoont en mitsdien on
gegrond is, mag van de zaak zelf geen 
kennis nemen. 

11 mei 1990 1175 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hager be

roep. 

21. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
ging in hager beroep - Oproeping voor 
de rechter - Termijn Sanctie. 

De bepaling van art. 710 Ger.W. val
gens welke de termijnen van dagvaar
ding op straffe van nietigheid zijn voor
geschreven, mag, in de regel, geen 
toepassing vinden op de oproeping in ha
ger beroep. 

23 februari 1990 826 

22. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
ging in hager beroep - Onteigening ten 
algemenen nutte - Rechtspleging tot 
herziening - Hoger beroep - Termijn 
van verdaging - Sanctie. 

De termijn van verdaging van acht da
gen bedoeld bij art. 7, derde lid, Onteige
ningswet Autosnelwegen is niet gesteld 
op straffe van nietigheid. 

23 februari 1990 826 
Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 

nieuwe eis. 

23. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding 
van eis en nieuwe eis - Tegenvordering 
- Voor het eerst in hager beroep inge
'steld - Ontvankelijkheid. 

Een tegenvordering kan voor het eerst 
in hager beroep worden ingesteld wan
neer zij berust op een feit of een hande
ling in de dagvaarding aangevoerd. (Artt. 
807 en 1042 Ger.W.) 

4 december 1989 467 
Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

24. - Burgerlijke zaken - Sociaal 
procesrecht - Arbeidsongeval - Nieuw 
middel - Hoger beroep van de arbeids
ongevallenverzekeraar - Uitspraak in 
eerste aanleg conform diens conclusie. 

Inzake arbeidsongevallen kan de ar
beidsongevallenverzekeraar nieuwe mid
delen aanvoeren tot staving van zijn ha
ger beroep, ook al is het beroepen vonnis 
conform zijn conclusie. (Art. 1050 Ger.W. 
en art. 6, § 3, Arbeidsongevallenwet.) 

23 april 1990 1083 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

25. - Strafzaken - Beslissingen -
Taalgebruik - Gerechtszaken (wet 15 
juni 1935} - Verzoek tot verandering 
van taal - Weigering. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de appelrechters, op het 
hager beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen het vonnis 
dat gewezen is door een correctionele 
rechtbank waarvan de taal van de 
rechtspleging het Nederlands is en dat, 
zonder te beslissen over het door de be
klaagde overeenkomstig art. 23 Taalwet 
Gerechtszaken gedane verzoek dat de 
rechtspleging in het Frans zou geschie
den, de beklaagde veroordeeld heeft, het 
verzoek tot taalwijziging afwijzen, op 
grand dat voor de rechtscolleges in hager 
beroep de taal wordt gebruikt waarin de 
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beroepen beslissing is gewezen, 
beklaagde veroordelen. 

5 september 1989 

26. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Uitgifte van het beroepen 
vonnis. 

Nietig is het arrest van het hof van be
roep dat het vonnis van de correctionele 
rechtbank, zelfs maar gedeeltelijk, beves
tigt, wanneer het dossier de door de grif
fier eensluidend verklaarde, letterlijke 
weergave van het vonnis niet bevat. 

22 november 1989 409 

27. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Beroepen beslissing - Tus
senvonnis - Vonnis alvorens recht te 
doen - Vernietiging - Hervorming -
Verplichting voor de appelrechter -
Grenzen. 

In strafzaken is de appelrechter, die 
een tussenvonnis of vonnis alvorens 
recht te doen vernietigt of wijzigt, ver
plicht de zaak aan zich te trekken en 
over de zaak zelf uitspraak te doen, mits 
die vernietiging of wijziging niet gegrond 
is op het feit dat de eerste rechter niet 
bevoegd was of niet wettelijk was ge
adieerd. (Art. 215 Sv.) 

20 februari 1990 791 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn. 

28. - Strafzaken - Principaal beroep 
- Vorm - Termijn - Vonnis van de 
politierechtbank - Hoger beroep van de 
procureur des Konings - Vorm - Onre
gelmatigheid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het door de procu
reur des Konings op grand van art. 205 
Sv. ingestelde hager beroep tegen een 
vrijsprekend vonnis van de politierecht
bank, wanneer het exploot van g~rechts
deurwaarder houdende dagvaardmg van 
de beklaagde voor de correctionele recht
bank niet vermeldt dat het O.M. hager 
beroep heeft ingesteld en dat dit beroep 
aan de beklaagde is betekend. 

10 januari 1990 618 

29. - Strafzaken - Principaal beroep 
- Vorm - Termijn. 

W anneer de gerechtsdeurwaarder een 
veroordelend verstekvonnis van de cor
rectionele rechtbank niet aan de veroor
deelde heeft kunnen betekenen op de in 
de artt. 33 tot 35 Ger.W. bepaalde wijze, 
en het betekeningsexploot daarom op 
het politiecommissariaat heeft afgegeven 
overeenkomstig art. 37 van dat wetboek, 
moet de verklaring van hoger beroep, be
houdens overmacht of onoverkomelijke 

dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien 
dagen na die afgifte. (Art. 203, § 1, Sv.) 

24 januari 1990 681 

30. - Strafzaken - Principaal beroep 
- Vorm - Termijn - Laattijdigheid -
Overmacht - Begrip. 

Ontvankelijk, hoewel ingesteld buiten 
de bij art. 203, § 1, Sv. voorgeschreven 
termijn, is het hager beroep dat te laat 
is ingesteld ten gevolge van een van de 
wil van appellant onafhankelijke gebeur
tenis die hij niet kon voorzien of voorko
men, aangezien zodanige gebeurtenis 
een geval van overmacht oplevert. 

11 april 1990 1057 

31. - Strafzaken - Principaal beroep 
- Vorm - Termijn - Laattijdigheid -
Overmacht - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat de door appellant ter rechtvaar
diging van de laattijdigheid van zijn ha
ger beroep aangevoerde overmacht uit
sluit wanneer het daarbij vaststelt dat 
de ~itspraak van het beroepen vonnis 
herhaaldelijk was verdaagd en dat appel
lant ondanks talrijke voorzorgen, niet op 
de hoogte was geweest van die uitspraak 
doordat hij op de griffie onjuist was in
gelicht. 

11 april 1990 1057 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

32. - Strafzaken - Incidenteel beroep 
- Vorm. 

De burgerlijke partij tegen wie de be
klaagde hager beroep heeft ingesteld, 
kan op de terechtzitting van het appelge
recht incidenteel hager beroep instellen 
door middel van een conclusie waarbij 
een hoger bedrag dan het door de eerste 
rechter toegekende wordt gevorderd. 
(Art. 203, § 4, Sv.) 

6 maart 1990 884 
Afdeling 4. - Gevolgen 

van de rechter. 
Bevoegdheid 

33. - Strafzaken - Gevolgen - Be
voegdheid van de rechter - Bij verstek 
gewezen vonnis waartegen het O.M niet 
in hager beroep is gekomen - Verzet 
van de beklaagde - Vonnis op dat ver
zet - Hoger beroep van het O.M en van 
de beklaagde tegen dat vonnis - Beslis
sing over die hogere beroepen - Ver
zwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf - Wettigheid. 

Wanneer het O.M. tegen een verstek
vonnis geen hager beroep heeft inge
steld, kan de appelrechter, die uitspraak 
doet op het hoger beroep van het O.M. 
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en van de beklaagde tegen het vonnis 
gewezen op vetzet van de beklaagde, de 
door het verstekvonnis uitgesproken 
straf niet verzwaren. (Artt. 187, 188, 202 
en 203 Sv.) 

4 oktober 1989 166 

34. - Strafzaken - Gevolgen - Be· 
voegdheid van de rechter - Strafvorde
ring - Hoger beroep van het O.M ai
leen - Niet ontvankelijk hager beroep 
- Geen kennisneming van de strafvor
dering door de appelrechter- Gevolgen. 

Wanneer het hoger beroep van het 
O.M. niet ontvankelijk is, neemt de 
appelrechter geen kennis van de straf
vordering tegen de beklaagde die niet in 
hoger beroep is gegaan, en kan hij geen 
uitspraak doen over de zaak zelf. (Art. 
202 Sv.) 

24 januari 1990 679 

35. - Strafzaken , - Gevolgen - Bur
gerlijke rechtsvordering Hoger beroep 
van de beklaagde - Gevolg t.a. v. de voor 
de beklaagde tussengekornen partij. 

Het hoger beroep van de beklaagde 
komt ten goede aan de verzekeraar die 
voor de beklaagde is tusserigekomen, als 
de veroordeling van de beklaagde voor 
de tussengekomen partij bindend is ver
klaard; het hoger beroep komt hem niet 
ten goede, als de tussengekomen partij 
zelf is veroordeeld om aan de burgerlijke 
partij schadevergoeding te betalen en zij 
zelf geen hoger beroep heeft ingesteld. 

30 januari 1990 702 

36. - Strafzaken - Gevolgen - Be
voegdheid van de rechter - Beklaagde 
door de eerste rechter veroordeeld tot 
een straf wegens verscheidene telastleg
gingen - Hoger beroep van de beklaag
de alleen - Aanvullende telastlegging 
die betrekking heeft op hetzelfde feit -
Gevolg. 

Op het enkel hoger beroep van de be
klaagde kan de rechter in hoger beroep 
ten laste van de beklaagde, die door de 
eerste rechter werd veroordeeld tot een 
straf wegens verscheidene telastleggin
gen, niet beslissen dat die telastleggin
gen, alsook een aanvullende telastleg
ging, die betrekking heeft op hetzelfde 
feit, bewezen zijn en dat er eendaadse 
samenloop bestaat, al veroordeelt hij de 
beklaagde niet tot een zwaardere straf 
dan die uitgesproken door de eerste 
rechter. (Art. 202 Sv.) 

12 juni 1990 1290 

Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be
roep. 

37. - Strafzaken - Strafvordering
Rechtspleging in hager beroep - Eenpa
righeid van stemmen - Verzwaring van 
de straf - Begrip. 

Wanneer de eerste rechter een hoofd
gevangenisstraf, een geldboete en een 
vervangende gevangenisstraf heeft uitge
sproken, hoeft de appelrechter niet met 
eenparigheid van stemmen uitspraak te 
doen wanneer hij de hoofdgevangenis
straf laat wegvallen, doch de geldboete 
en de vervangende gevangenisstraf ver
zwaart. (Art. 21lbis Sv.) 

12 september 1989 37 

38. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Eenstemmigheid - Ge
vallen waarin deze vereist is. 

Het arrest van het hof van beroep dat, 
na de door de correctionele rechtbank 
uitgesproken hoofdgevangenisstraf en 
geldboete te hebben bevestigd, boven
dien verbod oplegt de geneeskunde uit te 
oefenen, moet met eenparige stemmen 
van de !eden van het hof worden gewe
zen. (Art. 211bis Sv.) 

14 november 1989 356 

39. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Eenstemmigheid - Ge
vallen waarin deze vereist is - Op ver
zet gewezen beslissing van de rechter in 
hager beroep. 

Het arrest van het hof van beroep dat, 
op het verzet van de beklaagde, een straf 
uitspreekt die lichter is dan de straf die 
bij verstek werd uitgesproken maar 
zwaarder dan de door de correctionele 
rechtbank opgelegde straf, moet met 
eenparige stemmen van de leden van het 
hof worden gewezen. 

14 november 1989 356 

40. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Eenstemmigheid - Ge
vallen waarin zij is vereist. 

Het appelgerecht kan niet zonder een
stemmigheid het door de eerste rechter 
verleende uitstel van tenuitvoerlegging 
van de straf intrekken, wanneer het de 
door de rechter uitgesproken straf hand
haaft. (Art. 211bis Sv.) 

14 november 1989 362 

41. - Strafzaken - Eenstemmigheid 
- Gevallen waarin ze is vereist. 

Wanneer de strafrechter in eerste aan
leg de beklaagde tot een enkele straf 
heeft veroordeeld wegens verschillende 
feiten van onttrekking van twee van zijn 
drie minderjarige kinderen aan de bewa
ring van de persoon aan wie de rechter-
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lijke overheid hen had toevertrouwd, en 
hem heeft vrijgesproken van datzelfde 
misdrijf t.a.v. het derde kind, kan het 
hof van beroep niet dan onder va.ststel
ling dat het met eenparigheid van stem
men uitspraak heeft gedaan, de beklaag
de veroordelen wegens het bedoeld mis
drijf gepleegd ten aanzien van de drie 
kinderen, ook al bevestigt het voor alle 
misdrijven samen de door de eerste 
rechter uitgesproken straf. 

21 november 1989 399 

42. - Strafzaken - Rechtspleging -
Eenstemmigheid - Vernietiging van het 
beroepen vonnis - Verzwaring van de 
toestand van de beklaagde. 

De in art. 2llbis Sv. vastgestelde regel 
van de eenstemmigheid is van toepas
sing in de bij die wetsbepaling opgesom
de gevallen, zelfs als de rechter in hager 
beroep, overeenkomstig art. 215 Sv., het 
hem overgebrachte vonnis tenietdoet en 
uitspraak doet bij wege van een nieuwe 
beschikking. 

3 januari 1990 576 

43. - Strafzaken Rechtspleging in 
hoger beroep - Eenstemmigheid - Art. 
211bis Sv. - Toepassingsgebied. 

De regel van de eenstemmigheid, ver
vat in art. 211bis Sv., geldt niet voor alle 
gevallen waarin de appelrechters de toe
stand van een verdachte of beklaagde 
verzwaren, doch enkel voor de in die 
wetsbepaling bepaalde gevallen; zij geldt 
niet voor de beslissing van de appelrech
ters, die, op grand van art. 579 Kh., de 
beklaagde die schuldig is verklaard aan 
bedrieglijke bankbreuk, bevelen alle be
drieglijk ontvreemde goederen, rechten 
en rechtsvorderingen terug te geven aan 
de failliete boedel. 

10 januari 1990 621 

44. - Strafzaken Rechtspleging in 
hoger beroep - Eenparigheid van stem
men - Arrest op verzet. 

De regel van de eenparigheid van 
stemmen moet in acht worden genomen, 
zelfs als het hof van beroep, op het ver
zet van de veroordeelde, opnieuw uit
spraak moet doen op het hager beroep, 
en zelfs als het op verzet gewezen arrest 
de veroordeling die wettig was uitgespro
ken bij het verstekarrest, bevestigt. (Art. 
21bis Sv.) 

7 februari 1990 745 
45. - Strafzaken Rechtspleging in 

hoger beroep - Eenstemmigheid - Art. 
211bis Sv. - Toepassingsgebied. 

De regel van de eenstemmigheid ver
vat in art. 2llbis Sv. geldt niet wanneer 

de appelrechter de bij artt. 28 en 29, al. 
1, van de wet van 1 augustus 1985 hou
dende fiscale en andere bepalingen inge
stelde bijdrage tot de financiering van 
het Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden, bij toe
passing van art. 1, eerste lid, van de wet 
van 5 maart 1952, als gewijzigd bij art. 
326 van de Programmawet van 22 de
cember 1989, verhoogt met 790 deciemen 
in plaats van de door de eerste rechter 
toegepaste vermeerdering met 590 decie
men, gezien die bijdrage niet het karak
ter van een straf vertoont. 

10 april 1990 1052 

Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde
ring (bijzondere regels). 

46. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Burgerlijke partij -
Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarde. 

De burgerlijke partij kan, zelfs in ha
ger beroep, haar vordering voor de straf
rechter uitbreiden of wijzigen, mits de 
uitbreiding of de wijziging blijft berusten 
op het aan de beklaagde ten laste gele~
de misdrijf. (Artt. 3 en 4 wet 17 apnl 
1878; artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

13 december 1989 521 

47. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Burgerlijke partij -
Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid 
- Belang - Begrip. 

Het hager beroep van een burgerlijke 
partij, wier vorderirig door de eerste 
rechter volledig werd toegewezen, is niet 
van belang ontbloot en dus ontvankelijk, 
wanneer die burgerlijke partij dat hager 
beroep instelt om de voor de strafrechter 
ingestelde vordering uit te breiden of te
wijzigen. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; 
artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

13 december 1989 521 

48. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beroepen vonnis -
Onbevoegdheid - Geen hoger beroep 
van de burgerlijke partij- - Gevolg. 

W anneer de eerste rechter zich inge
volge de vrijspraak van beklaagde we
gens bepaalde feiten onbevoegd had ver-. 
klaard om kennis te nemen van de op 
die feiten gegronde burgerlijke rechts
vordering en de burgerlijke partij geen 
hager beroep heeft ingesteld, kan het ap
pelgerecht die beklaagde niet wettelijk 
jegens de burgerlijke pattij veroordelen 
op grond van feiten die de eerste rechter 
niet in aanmerking genomen had. (Artt. 
202 en 203 Sv.) 

11 april 1990 1057 
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HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

49. - Tuchtzaken -Art. 1068, eerste 
lid, Ger. W: - Devolutieve kracht - Orde 
van Architecten. 

De regel van art. 1068, eerste lid, 
Ger.W. is van toepassing is op het hoger 
beroep tegen een tuchtrechtelijke beslis
sing van de raad van de Orde van Archi
tecten. 

2 november 1989 298 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HUUR VAN DIENSTEN 

1. - Architect - Tienjarige aanspra
kelijkheid - Begrip. 

De tienjarige aansprakelijkheid van de 
architect is van contractuele aard. (Art. 
1792 B.W.) 

15 september 1989 70 

2. - Architect - Gebrek in de bouw 
in de zin van art. 1792 B. W: - Tienjarige 
aansprakelijkheid - Opdrachtgever -
Eigenaar die een rechtsvordering tot 
aansprakelijkheid heeft ingesteld tegen 
de architect - Verkoop van het gebouw 
in de loop van het geding - Gevolg wat 
de rechtsvordering betreft. 

Wanneer de eigenaar-opdrachtgever 
van een gebouw, na tegen de architect 
wegens een gebrek in de bouw in de zin 
van art. 1792 B.W. een rechtsvordering 
tot aansprakelijkheid te hebben inge
steld, het gebouw in de loop van het ge
ding verkoopt, blijft die rechtsvordering 
in het vermogen van de verkoper, tenzij 
in de verkoopsvoorwaarden of bij afzon
derlijke akte is bedongen dat die verde
ring aan de koper wordt overgedragen. 

15 september 1989 70 

HUUR VAN GOEDEREN 

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. - Betrekking met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen

ging, enz.). 

HOOFDSTUK III. - Pacht 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van partij

en. 
Afdeling 3. - Onderverhuringen 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 

1. - Algemene begrippen - Huur
overeenkomst - Gerechtelijke ontbin
ding - Gevolgen - Tijdstip - Uitzonde
ring. 

De gerechtelijke ontbinding van een 
duurcontract, zoals een huurovereen
komst, werkt, wat de gevolgen ervan be
treft, in de regel, terug tot de vordering 
in rechte, tenzij hetgeen ingevolge de 
overeenkomst na die vordering is uitge
voerd, niet kan worden teruggegeven. 
(Artt. 1184 en 1741 B.W.) 

28 juni 1990 1401 

HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij
en. 

2. - Huishuur - Verplichtingen van 
partijen - Aanpassing van de huurprijs 
aan de schommeling van de index -
Toe passing. 

Wanneer in een huurovereenkomst is 
bedongen dat de huurprijs driejaarlijks 
aan de schommeling van de index van 
de kleinhandelsprijzen zal worden aan
gepast, staat geen wet eraan in de weg 
dat bij de vaststelling van de voor een 
nieuwe periode van drie jaar verschul
digde huurprijs rekening wordt gehou-
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den met de verhogingen die de wetgever 
tijdens de eraan voorafgaande driejaar
lijkse periode heeft toegelaten, maar die, 
ten gevolge van het in de huurovereen
komst vervatte beding inzake de drie
jaarlijkse aanpassing van de huurprijs, 
tijdens die voorafgaande periode geen 
uitwerking hebben gehad. 

6 oktober 1989 173 

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. 

3. - Pacht - Aard van de wetgeving 
- Rechtsvordering - Oproeping tot 
minnelijke schikking - Openbare orde. 

De bepaling van art. 1345 Ger.W., val
gens welke geen rechtsvordering wordt 
toegelaten zonder voorafgaande oproe
ping tot minnelijke schikking, raakt de 
openbare orde niet. 

20 november 1989 383 

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.). 

4. - Pacht - Einde - Opzegging -
Vennootschap. 

Uit art. 9 Pachtwet zoals dat van 
kracht was v66r de wet van 7 nov. 1988, . 
volgt dat de in art. 7, 1°, bedoelde opzeg
ging door de verpachter « om zelf het 
verpacht goed geheel of gedeeltelijk te 
exploiteren » ook door een rechtspersoon 
kan worden verricht, mits met het oog 
op exploitatie " door hun verantwoorde
lijke organen of beheerders en niet al
leen door hun aangestelden », zonder dat 
daarbij enige vereiste wordt gesteld in 
verband met de vorm of de burgerlijke 
aard van de vennootschap. 

2 maart 1990 866 

Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

5. - Pacht - Verkooprecht - Art. 
48.1 Pachtwet - Vervreemding van de 
verhuurde landeigendom - Verplichting 

van de eigenaar - Aanbod van verkoop 
- Kennisgeving aan de pachter - Ken
nisgeving - Begrip. 

De kennisgeving, die art. 48.1 Pacht
wet oplegt aan de eigenaar die het goed 
aan iemand anders dan de pachter, hou
der van het recht van voorkoop, uit de 
hand wil verkopen, geldt alleen als aan
bod van verkoop indien de kenmerken 
van het in het aanbod bedoelde goed 
kunnen worden bepaald in de zin van 
art. 1129, tweede lid, B.W. (Art. 48.1 
Pachtwet). 

22 februari 1990 817 

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.). 

6. - Handelshuur - Einde - Aan
vraag tot hernieuwing - Weigering -
Vereisten. 

Art. 16, I, 1°, Handelshuurwet belet 
niet dat de rechter, bij de aanvraag tot 
hernieuwing van een handelshuurover
eenkomst, nagaat of de reden tot weige
ring die de verhuurder aan de huurder 
opgeeft, niet oprecht of niet uitvoerbaar 
is. 

11 januari 1990 627 

7. - Handelshuur - Weigering van 
huurhernieuwing - Redenen van de 
weigering - Uitvoering van het voorne· 
men van de verhuurder - Termijn van 
zes maanden - Aanvraag. 

De termijn van zes maanden waarbin
nen de verhuurder het voornemen, op 
grond waarvan hij de huurder uit het 
goed heeft kunnen zetten, dient ten uit
voer te brengen, neemt een aanvang op 
de dag dat de huurder het goed niet 
meer gebruikt en de uitzetting werkelijk 
plaatsvindt, ongeacht de omstandigheid 
dat de huurder na het verlaten van het 
goed nog de sleutels behoudt. (Artt. 25, 
3°, en 27 Handelshuurwet.) 

9 maart 1990 903 

8. - Handelshuur - Einde Her-
nieuwing - Kennisgeving van de huur
der - Geen kennisgeving van de weige-
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ring van de verhuurder - Onderhuur
der. 

De regel van art. 14, eerste lid, Han
delshuurwet, krachtens welke de ver
huurder geacht zal worden met de her
nieuwing van de huur in te stemmen 
indien hij niet binnen drie maanden ken
nis geeft van zijn weigering, is niet van 
toepassing op de onderhuurder, die bin
nen de dertig dagen verhuurder en de 
hoofdhuurder moet dagvaarden. 

16 maart 1990 923 

HOOFDSTUK V 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

HUWELIJK 
Onderscheiden rechten en verplichtin

gen van de echtgenoten - Overspel -
Vordering in rechte gegrond op een on
geoorloofde toestand - Gevolgen. 

Degene die aansprakelijk is voor het 
doden, mag het ongeoorloofd karakter 
van een overspel niet aanvoeren om zich 
aan de burgerrechtelijke gevolgen van 
zijn fout te onttrekken. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

15 februari 1990 776 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Primair stelsel (we
derzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten) - Zie : Huwelijk 

HOOFDSTUK III. - Wettelijk stelsel 

HOOFDSTUK IV. - Bedongen stelsels 

HOOFDSTUK V. - Wijziging van hez 
huwelijksvermogensstelsel 

HOOFDSTUK VI. - Gerechtelijke schei· 
ding van goederen - Zie : Scheiding 
van goederen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJDSE RECH

TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
ECHTGENOTEN) - ZIE : HUWELIJK 

HOOFDSTUK III 
WETTELIJK STELSEL 

1. - Wettelijk stelsel - Rechten van 
de schuldeisers - Art. 1414 B. W. Be
taling van de gemeenschappelijke schul
den - Vermogen waarop zij kunnen 
worden verhaald. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
kennisgeving aan een notaris van het be
drag van de ten name van een gezins
hoofd geheven belastingen betrekking 
had op goederen die de echtgenoot had 
verkregen en die voortkwamen uit een 
erfenis of een schenking, beslist hij wet
tig dat de Staat, minister van Financien, 
niet het recht had om in handen van de 
notaris beslag onder derden te leggen op 
de in die kennisgeving bedoelde bedra
gen die hij door de verkoop van voormel
de goederen in zijn bezit had. (Art. 294 
W.I.B. v66r wijzig. wet 10 feb. 1981.) 

23 november 1989 414 

2. - Wettelijk stelsel - Overgangs
maatregelen - Verzoek tot vereffening 
van de gemeenschap - Eis tot echt
scheiding van de echtgenoot - Voor
rang. 

W anneer de echtgenote de vereffening 
van de wettelijke gemeenschap heeft ge
vraagd met toepassing van art. 1, 4° en 
5°, van de overgangsbepalingen van de 
wet van 14 juli 1976, kan de rechtbank 
afwijzend beschikken op het verzoek van 
de echtgenoot om met de vereffening te 
wachten totdat uitspraak zal zijn gedaan 
over zijn, zelfs v66r het verzoek van de 
echtgenote ingestelde, eis tot echtschei
ding. 

8 maart 1990 899 

HOOFDSTUK IV 
BEDONGEN STELSELS 

3. - Bedongen stelsels - Gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten - Wet 
van 14 juli 1976 - Vroegere schuld -
Aard van de schuld - Rechten van de 
schuldeiser. 

Wanneer echtgenoten, die gehuwd wa
ren met gemeenschap beperkt tot de 
aanwinsten, v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 14 juli 1976 een schuld 
hebben aangegaan en zij binnen de ter
mijn van een jaar, bedoeld in de over
gangsbepalingen van die wet, niet heb
ben verklaard dat zij hun huwelijksver
mogensstelsel ongewijzigd wensen te 
handhaven, wordt volgens de oude wet 
bepaald of de schuld een gemeenschap
pelijke dan wei een eigen schuld is, ter
wijl de sedert de nieuwe wet uitgeoefen-
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de rechten van de schuldeisers moeten 
worden beoordeeld op grond van die 
nieuwe wet, zodra de echtgenoten aan de 
bepalingen ervan onderworpen zijn. (Art. 
i, 3°, Overgangsbepalingenwet van 14 ju
li 1976.) 

28 september 1989 134 

HOOFDSTUK V 
WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMO

GENSSTELSEL 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDE

REN - ZIE: SCHEIDING VAN GOEDE
REN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

4. - Allerlei - Werking van de wet in 
de tijd - Wet van 14 juli 1976 - Toepas
sing van de nieuwe bepalingen betreffen
de de huwelijksvermogensstelsels 
Draagwijdte. 

De wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en plichten van de 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels is niet alleen toepasselijk op toe
standen die na haar inwerkingtreding 
zijn ontstaan, maar ook op de gevolgen 
van onder de vroegere wet ontstane toe
standen die zich voordoen of voortduren 
na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet. (Art. 2 B.W.) 

27 april 1990 1118 

5. - Allerlei - Werking van de wet in 
de tijd - Scheiding van goederen - Val
trekking van de scheiding - Handelin
gen tot voltrekking van de scheiding -
Toepasselijke wetgeving. 

Het nieuwe art. 1473 B.W. moet toepas
sing vinden op de handelingen die een 
echtgenoot na de uitspraak nog moet 
verrichten om de scheiding van goederen 
te voltrekken, behalve voor zover bepaal
de ter zake niet dienende nieuwe regels 
vroeger niet voorgeschreven handelingen 
veronderstellen. 

27 april 1990 1118 

6. - Allerlei - Overgangsbepalingen 
van de wet van 14 juli 1976 - Draag
wijdte. 

Art. 1, sub 3°, van de overgangsbepa
lingen van de wet van 14 juli 1976, be
treffende de wederzijdse rechten en ver
plichtingen van echtgenoten en de huwe
lijksvermogensstelsels, heeft alleen be
trekking op het bestuur, de gemeen
schappelijke schulden en de rechten van 
de schuldeisers van de aldaar vermelde 

huwelijksgemeenschappen die nog be
staan na de inwerkingtreding van voor
melde wet. ' 

27 april1990 1118 

7. - Allerlei Overgangsbepalingen 
wet van 14 juli 1976- Echtgenoten v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
gehuwd - Toepassing van de overgangs
bepaling. 

Art. 47, § 1, van de opheffings- en wij
zigingsbepalingen van art. 4 van de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels, vindt alleen toepassing op echt
genoten die v66r de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet gehuwd zijri en een 
ander stelsel dan de gemeenschap heb
ben aangenomen, dan wel overeengeko
men zijn hun gemeenschapsstelsel on
clanks de nieuwe wet te handhaven, 
maar niet op echtgenoten wier huwe
lijksgemeenschap ingevolge de scheiding 
van goederen vereffend zou moeten wor
den volgens de staat op de dag van de 
eis of die geen verklaring van handha
ving hebben afgelegd. 

27 april 1990 1118 

8. - Allerlei Overgangsbepalingen 
wet van 14 juli 1976 - Toepassing van 
de oude wetsbepalingen - Noodzakelijk 
voor de werking en de vereffening van 
de huwelijksgemeenschap - Draagwijd
te. 

Art. 47, § 3, van de opheffings- en wij· 
zigingsbepalingen van art. 4 van de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens" 
stelsels, houdt de onder in § 1 vermelde 
wetsbepalingen alleen in stand ten aan
zien van echtgenoten als bepaald in art. 
1, sub 3°, van de overgangsbepalingen 
van voormelde wet, in zoverre zij nood
zakelijk zijn voor de werking en de ver
effening van hun huwelijksgemeenschap; 
de regels betreffende de termijn waar
binnen en de wijze waarop een echtge
noot de handelingen heeft verricht of zal 
verrichten die tot gevolg hebben dat hij 
a! dan niet de huwelijksgemeenschap 
aanvaardt, zijn geen regels betreffende 
de werking van die gemeenschap of be
treffende de vereffening daarvan, maar 
regels volgens welke zal blijken of er 
een huwelijksgemeenschap bestaat en of 
zij moet worden vereffend. 

27 april 1990 1118 
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I 

IDENTITEITSKAART 

KB. van 26 jan. 1967 - Wettelijke 
grondslag. 

Het K.B. van 26 jan. 1967 betreffende 
de identiteitskaarten heeft als wettelijke 
grondslag de wet van 2 juni 1856 betref
fende de bevolkingsregisters. 

27 februari 1990 848 

IMMUNITEIT (DIPLOMATIEKE 
EN CONSULAIRE) 

1. -Art. 37.1 Verdrag van Wenen van 
18 april 1961 - Voorrecllten en immuni
teiten van de gezinsleden van de diplo
matieke ambtenaar - Inwonend gezins
lid van een diplomatieke ambtenaar -
Be grip. 

In de uitdrukking « inwonende gezin
sleden van de diplomatieke ambtenaar » 
in art. 37.1 van het Verdrag van Wenen 
van 18 april 1961 inzake diplomatiek ver
keer moet de term « inwonend » worden 
verstaan als het huishoudelijk samenle
ven van de betrokken personen; hij mag 
niet worden uitgelegd als uitsluitend de 
samenwoning bedoelend. 

28 maart 1990 1003 

2. - Art. 10.1.b Verdrag van Wenen 
van 18 april 1961 - Gezinslid van de di
plomatieke ambtenaar - Reclltspositie 
- Kennisgeving - Gevolgen. 

Wanneer overeenkomstig art. lO.l.b 
van het Verdrag van Wenen van 18 april 
1961 inzake diplomatiek verkeer aan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken van 
de ontvangende staat de mededeling 
wordt gedaan dat een gezinslid van een 
lid van de zending is aangekomen en dat 
een persoon gezinslid wordt van een lid 
van de zending, heeft die mededeling op 
zich niet tot gevolg dat aan de betrokken 
persoon voorrechten en immuniteiten 
zijn verleend. 

28 maart 1990 1003 

INDEPLAATSSTELLING 
1. - Arbeidsongeval - Verzekering -

Fonds voor Al'beidsongevallen - Art. 60, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet - In
deplaatsstelling in de recllten van de ge
troffene - Gevolg. 

Hoewel de rechtsvorderingen bedoeld 
in het eerste respectievelijk tweede lid 
art. 60 Arbeidsongevallenwet het Fonds 
voor Arbeidsongevallen in staat moeten 
stellen de met toepassing van art. 58, § 1, 
3°, van die wet betaalde uitkeringen te
rug te vorderen, zijn zij tach onderschei
den, zodat het Fonds, wanneer het met 
het oog op die terugvordering een rechts
vordering instelt tegen de werkgever die 
geen verzekering heeft aangegaan, niet 
noodzakelijk optreedt als gesubrogeerde 
in de rechten van de getroffene ten over
staan van de werkgever. 

18 september 1989 72 

2. - Rijksambtenaar, slachtoffer van 
een door de schuld van een derde veroor
zaakt ongeval - Indeplaatssteling van 
de Staat in de rechten van de ambtenaar 
- Art. 17 KB. van 1 juni 1964 - Om
vang van de indeplaatsstelling. 

Art. 17 K.B. van 1 juni 1964 betreffen
de sommige verloven toegestaan aan 
personeelsleden van de rijksbesturen en 
betreffende afwezigheden wegens per
soonlijke aangelegenheden, naar luid 
waarvan de Staat in de rechten treedt 
van de ambtenaar wiens afwezigheid te 
wijten is aan een ongeval veroorzaakt 
door de schuld van een derde, tot beloop 
van het gestorte bedrag, heeft enkel be
trekking op de activiteitswedde van de 
ambtenaar en niet op de bedragen die 
gestort worden als vakantiegeld en 
kerstgratificatie. 

11 oktober 1989 192 

. 3. - Indeplaatsstelling bij overeen
komst - Voorwaarde. 

Hij die uitsluitend zijn eigen schuld en 
niet die van een derde betaalt, kan niet 
bij overeenkomst in de plaats worden ge
steld van de schuldeiser ter uitoefening 
van diens rechten jegens die derde. 

11 oktober 1989 192 

4. - Sluiting van ondernemingen -
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Betaling van de 
werkgeversbijdragen, bedoeld in art. 5, 
:10, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - In
deplaatsstelling van het Fonds in de 
rechten van de R.S.Z - Samenloop van 
het voorrecht van de R.S.Z voor het sal
do van het hem verschuldigde bedrag 
met het voorrecht van het Fonds voor 
het aan de R.S.Z betaalde bedrag - Ge
volgen wat de z·ang van die voorrechten 
betreft. 

In geval van samenloop van het bij 
art. 19, eerste lid, 4°ter, Hypotheekwet 
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toegekende voorrecht van de R.S.Z. met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat in de rechten is getreden van de 
R.S.Z. aan wie een deel is betaald van de 
werkgeversbijdragen, die onder meer 
worden opgelegd bij de wetgeving betref
fende de sociale zekerheid en waarvan 
sprake is in art. 5, 2°, Sluitingsfondswet 
30 juni 1967, kan de R.S.Z. zijn rechten 
doen gelden, voor wat hem nog door 
de werkgever-schuldenaar verschuldigd 
blijft, bij voorrang hoven het Fonds. (Art. 
8, tweede lid, Sluitingsfondswet 30 juni 
1967.) 

16 oktober 1989 208 

5. - Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers -Art. 8, eerste 
lid, Sluitingsfondswet - Vergoedingen 
en voordelen bedoeld in art. 2, § 1, 2", 
Sluitingsfondswet - Opzeggingsvergoe
ding van een werknemer. 

Het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers treedt van 
rechtswege in de rechten en vorderingen 
van de werknemer tegenover de werkge
ver-schuldenaar voor de inning bij deze 
laatste van de compensatoire opzeggings
vergoeding die het, met toepassing van 
art. 2, § 1, 2°, Sluitingsfondswet, aan de 
werknemer heeft betaald. (Artt. 2, § 1, 
2°, en 8, eerste lid, Sluitingsfondswet.) 

19 februari 1990 788 

6. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Verzekeringsinstelling - Tegen
werpelijke excepties. 

De excepties die tegen de gerechtigde 
op de prestaties van de ziekte- en invali
diteitsverzekering ontstaan nadat de ver
zekeringsinstelling in zijn plaats is getre
den, kunnen in de regel niet tegen de 
verzekeringsinstelling worden tegenwor
pen. (Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.) 

23 februari 1990 839 

7. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Vonnis van de strafrechter 
dat provisionele vergoedingen toekent 
aan de getroffene van een ongeval en 
aan het in diens rechten gesubrogeerde 
ziekenfonds en dat een maatregel van 
onderzoek beveelt - Rechtsmacht van 
de strafrechter door die beslissing niet 
volledig uitgeoefend. 

Door het vonnis van de correctionele 
rechtbank dat, enerzijds, aan het in de 
rechten van de getroffene van een onge
val gesubrogeerde ziekenfonds een provi-

sionele vergoeding van een frank, ver
hoogd met de compensatoire en de 
gerechtelijke interesten alsook met de 
kosten toekent en aan het ziekenfonds 
akte verleent van het feit dat zijn schade 
op een hager bedrag is geraamd onder 
voorbehoud van een verhoging of verla
ging als deze « bij de verdere behande
ling van de zaak nodig mocht blijken », 
en dat, anderzijds, aan de getroffene op 
een hager geraamd schadebedrag een 
provisie toekent verhoogd met de com
pensatoire en de gerechtelijke interesten 
alsook met de kosten, en, v66r elke ver
dere uitspraak, een geneeskundig des
kundigenonderzoek beveelt, is de rechts
macht van de strafrechter niet volledig 
uitgeoefend noch ten aanzien van de 
burgerlijke rechtsvordering van het zie
kenfonds noch ten aanzien van die van 
de getroffene, zelfs als de door het zie
kenfonds verkregen provisionele vergoe
ding overeenkomt met het gevorderde 
bedrag. 

21 maart 1990 937 

INGEBREKESTELLING 
Aanmaning tot betaling - Sluiting van 

ondernemingen - Betaling door het 
Sluitingsfonds van voordelen bedoeld in 
art. 2 wet 30 juni 1967. 

Het Sluitingsfonds kan tot betaling 
van de voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 
juni 1967 niet worden aangemaand v66r 
het indienen van het verzoek tot betaling 
bedoeld in art. 6 van die wet. (Art. 1153 
B.W.) 

20 november 1989 383 

INKOMSTENBELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(annaliteit, gelijkheid, realiteit, Jegali
teit, enz.) 

HOOFDSTUK II. - Personenbelasting 
Afdeling 1. - Belastingplichtigen -

Rijksinwoner. 
Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 

goederen. 
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 

goederen. 
Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
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§ 7. Bedrijfslasten. 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. Inkomsten uit personenvennoot

, · schappen onderworpen aan 
personenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
A£deling 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. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 
§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 
§ 2. Meerwaarden. 
§ 3. Fusie., splitsing, opslorping. 
§ 4. Verdeling. 

HOOFDSTUK IV. - Belasting op rechts
personen 

HOOFDSTUK V. - Niet-verblijfhouders 

HOOFDSTUK VI. - Voorheffingen en 
belastingkrediet 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. 
Afdeling 2. - Roerende voorheffing. 
Afdeling 3. - 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. 
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. 
§ 2. Vermoedens. 
§ 3. Tekenen of indicien van gegoed

heid. 
§ 4. Vergelijking met soortgelijke be

lastingplichtigen. 
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad

ministratieve boeten, straffen. 
Afdeling 10. - Bezwaar. 
Afdeling 11. - Beslissing van de di

recteur. 
Afdeling 12. - Ontheffing. 

HOOFDSTUK VIII. - Voorziening voor 
het hoi van beroep 

HOOFDSTUK IX. 
sa tie 

Voorziening in cas-

HOOFDSTUK X. - Rechten en voor
rechten van de Schatkist 

HOOFDSTUK XI. - Kadastraal inko
men 

HOOFDSTUK XII. - Internationale ver
dmgen 

HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r 
het Wetboek v.d. Inkomstenbelastin
gen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, GE

LIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
ENZ.) 

1.- Algemene begrippen - Simulatie 
- Begrip. 

Van verboden simulatie voor de fiscus 
en dus evenmin van belastingfraude is 
geen sprake, als de partijen om de meest 
voordelige belastingregeling te genieten, 
gebruik makend van de vrijheid van 
overeenkomst, zonder evenwel enige 
wettelijke verplichting te schenden, han
delingen verrichten waarvan zij alle ge
volgen aanvaarden, ook al worden die 
handelingen enkel en alleen verricht om 
de belastingen te verminderen. Niet naar 
recht verantwoord is de beslissing van 
een arrest, dat de handelingen waardoor 
een bloeiende vennootschap door een 
vennootschap in moeilijkheden is overge
nomen, simulatie opleveren, als daarin 
niet wordt gezegd dat die handelingen 
niet de uitdrukking zijn van wat de be
trokken vennootschappen in werkelijk
heid willen. 

22 maart 1990 948 
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HOOFDSTUK II · 
PERSONENBELASTING 

Afdeling 1. - Belastingplichtigen 
Rijksinwoner. 

Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
goederen. 

2. - Personenbelasting - Jnkomsten 
uit onroerende goederen - Vrijstelling 
- Onroerend goed bestemd voor sociaal 
toerisme. 

Vrijstelling van belasting, als bedoeld 
in art. 8 W.I.B., geldt niet voor het kadas
traal inkomen van een voor sociaal toe
risme bestemd onroerend goed. 

10 mei 1990 1165 
Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 

goederen. 

Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 1. Winsten. 

3. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Winsten - Art. 25bis W.LB. 
- Onderwaardering van activa en over
waardering van passiva die als winsten 
worden aangemerkt - Voorwaarde. 

Als winsten aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen zijn alle onderwaarderin
gen van activa en alle overwaarderingen 
van passiva die, bij het onderzoek van 
rekeningen en inventarissen betreffende 
het aanslagjaar 1977 of betreffende late
re aanslagjaren, worden geconstateerd, 
ook al kwamen zij reeds voor in de boek
houding betreffende eerdere belastbare 
tijdperken, tenzij de belastingplichtige 
bewij st dat de bedoelde onder- of over
waarderingen reeds in aanmerking zijn 
genomen ter vaststelling van de winst 
van een vorig belastbaar tijdperk, en 
met dien verstande dat het bestuur niet 
meer kan terugkomen op ramingen ver
richt volgens regels of criteria die het in 
het verleden met kennis van zaken had 
goedgekeurd noch op een akkoord dat 
het met betrekking tot de ramingsregels 
had aangegaan. (Art. 25bis W.I.B. inge
voegd bij de wet van 3 nov. 1976.) 

2 februari 1990 724 

4. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Winsten - Art. 25bis W.LB. 
- Overgewaardeerde passiva en onder
gewaardeerde activa die als winsten wor
den aangemerkt - Belastbaar tijdperk 
dienaangaande. 

Artikel 25 bis W.I.B. houdt in dat over
gewaardeerde passiva en ondergewaar
deerde activa als winst worden aange
merkt van het belastbare tijdperk, waar
op het onderzoek dat ze aan het licht 

bracht, betrekking had, ook al waren die 
passiva of activa reeds in de boekhou
ding betreffende eerdere belastbare tijd
perken opgenomen. 

2 februari 1990 724 
§ 2. Bezoldigingen. 

5. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Belastingplichtigen die een 
functie uitoefenen in een vennootschap 
op aandelen - Bezoldigingen - Begrip. 

Art. 20, 2°, b, W.I.B. maakt van de be
stuurders, commissarissen, vereffenaars 
van vennootschappen of andere perso
nen die gelijkaardige mandaten of 
functies uitoefenen in een vennootschap 
op aandelen een bijzondere categorie 
van belastingplichtigen in de belasting 
op de bedrijfsinkomsten; die belasting is 
verschuldigd wegens het geheel van ver
geldingen en vergoedingen die deze per
sonen hebben ontvangen, ongeacht de 
omschrijving van de ontvangen bedra
gen. 

19 oktober 1989 230 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 

6. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Eaten uit winstgevende be
zigheden - Winsten of baten die betrek
king hebben op een zelfstandige en 
vroeger uitgeoefende beroepswerkzaam
heid - Begrip. 

De enkele omstandigheid dat tussen 
. de stopzetting van de exploita:tie en de 
verkoop van een onroerend goed dat 
voordien voor die exploitatie diende, een 
zekere tijd is verlopen, belet niet dat de 
winst of baat die voortvloeit uit de meer
waarde bij die verkoop, is behaald of 
vastgesteld uit hoofde of ter gelegenheid 
van de volledige en definitieve stopzet
ting door de belastingplichtige van de ex
ploitatie van zijn bedrijf. (Art. 31, 1°, 
W.I.B.) 

21 juni 1990 1363 
§ 4. Pensioenen~ 

§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 

7. - Personenbelastingen - Stopzet
tingsvergoedingen - Afzonderlijke aan
slagen - Voorwaarden. 

De vergoedingen wegens stopzetting 
van arbeid of beeindiging van een be
dienden- of dienstverhuringscontract die 
o.g.v. art. 93, § 1, 3°, a, W.I.B. aanleiding 
geven tot afzonderlijke aanslagen, zijn 
enkel 'de vergoedingen ter vervanging 
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van krachtens een arbeidsovereenkomst 
verschuldigde bezoldigingen. 

12 oktober 1989 202 

8. - Personenbelasting - Vergoedin
gen wegens stopzetting of vermindering 
van de beroepswerkzaamheid. 

De afzonderlijke belasting, bepaald bij 
art. 93, 3°, W.I.B., is van toepassing op 
de vergoedingen betaald door een ven
nootschap op aandelen aan een van haar 
bestuurders, wegens de voortijdige stop
zetting van zijn arbeid in een werkelijke 
en vaste functie, zelfs als de betrokkene 
nadien verder bestuurder blijft. 

16 maart 1990 927 
§ 6. Meerwaarden. 

§ 7. Bedrijfslasten. 

9. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Verplaat
singskosten van de echtgenoten. 

Wanneer de belastingplichtige en zijn 
echtgenote samen in hetzelfde voertuig 
naar hun werk rijden, mag het geheel 
van de kosten die uit het bedoelde ge· 
bruik van het voertuig voortvloeien, niet 
worden aangemerkt als bedrijfslasten 
voor de belastingplichtige. (Art. 44, eer
ste lid, W.I.B) 

7 september 1989 16 

10. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Huur van 
een onroerend goed - Huur van een bij
komende verblijfsgelegenheid. 

Onder bepaalde omstandigheden kan 
het huren van een bijkomende verblijfs
gelegenheid zodanig door de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid vereist 
zijn, dat de uitgaven die ervoor ~erden 
gedaan, in rechte niet meer als mtgaven 
van persoonlijke aard, in de zin van art. 
50, 2°, W.I.B., maar als noodzakelijk voor 
de uitoefening van de beroepswerkzaam
heid en als bedrijfsuitgaven in de zin 
van art. 44 van gezegd wetboek, te be
schouwen vallen. 

13 oktober 1989 208 

11. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfsuitgaven en -Jasten 
- Begrip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat als aftrekbare bedrijfsuitgave of 
bedrijfslast wordt aangemerkt de inte
rest van een lening die is aangegaan om 
de helft van alle aandelen in een beslo
ten vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid te verkrijgen, nu die aanwen
ding van het geleende bedrag als voor
waarde voor de benoeming van de lener 
tot zaakvoerder van die vennootschap 

was gesteld, zodat hij zonder die lening 
de belastbare bedrijfsinkomsten niet had 
kunnen verkrijgen. (Art. 44, eerste lid, 
W.I.B.) 

19 april 1990 1074 

12. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komen - Bedrijfslasten en -uitgaven -
Interest op geleende kapitalen. 

De interest op geleende kapitalen kan 
o.g.v. de artt. 44 en 45, 2°, W.I.B. van het 
bedrijfsinkomen worden afgetrokken, 
wanneer de lening noodzakelijk is aan
gegaan ter verkrijging van maatschappe
lijke aandelen, die de enige bron zijn 
van het bedrijfsinkomen van de belas
tingplichtige als werkend vennoot in een 
besloten vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid. 

10 mei 1990 1163 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 

§ 9. Bedrijfsverliezen. 

13. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfsverliezen - Aftrek
bare lasten - Begrippen. 

Een bedrijfsverlies, in de zin van art. 
43 W.I.B., is het verliessaldo dat voor de 
belastingplichtige, over de duur van een 
belastbaar tijdperk, voortvloeit uit diens 
beroepswerkzaamheden; individuele ver
richtingen zijn bedrijfslasten in de zin 
van art. 44 van dat wetboek, indien zij 
een verlies opleveren. 

8 september 1989 25 

14. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfsverliezen. 

De term bedrijfsverlies in art. 43, eer
ste lid, 2°, W.I.B. betekent het verliessal
do dat voor een belastingplichtige over 
de duur van een bepaalde belastbare pe
riode voortvloeit uit een of meer van zijn 
beroepswerkzaamheden; individuele ver
richtingen, indien zij een verlies opleve
ren, zijn bedrijfslasten in de zin van art. 
44 W.I.B. 

2 maart 1990 871 

§ 10. Inkomsten uit personenvennoot
schappen onderworpen aan perso
nenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 

Afdeling 6. - Van het totaal belastbaa,r 
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. 
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§ 2. Voorafbetalingen. 

15. - Personenbelasting - Bereke
ning van de aanslag - Voorafbetalingen 
- Terugbetaling - Moratoire interest. 

Wanneer voorheffingen of voorafbeta
lingen aan de belastingplichtige worden 
terugbetaald, hetzij bij de belastin_ghef
fing, hetzij na een bezwaar, kan die ~e
rugbetaling, ingevolge art. 308 W.~.B. _met 
leiden tot toekenning van moratmre mte
rest. 

12 oktober 1989 198 

16. - Personenbelasting Bereke-
ning van de aanslag - Voorafbe~alingen 
- Vrijstelling van vermeerdermg van 
belasting - Eerste vestiging - Begrip. 

De in art. 89, § 9bis, W.I.B. bedoelde 
personen zijn degene die aan. de gest~lde 
leeftijdsvereiste voldoen e~ zlCh als m~u
we zelfstandigen voor eigen rekenmg 
vestigen of die in een nieuw opgerichte 
onderneming voor het eerst een bestuur
dersfunctie of een daarmee gelijkgestel
de functie opnemen waardoor zijn aan 
het sociaal statuut van de zelfstandigen 
zijn onderworpen. 

2 maart 1990 869 
§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 

§ 4. Vermindering wegens gezinslast. 

17. - Personenbelasting - Bereke· 
ning van de aanslag - . Verminde:r:ing 
wegens gezinslast - Gezm - Begnp. 

Het woord « gezin >> in art. 82, § 1, 
W.I.B. moet in zijn gebruikelijke zin wor
den opgevat; het wijst op een feitelijke 
toestand die wordt gekenmerkt door sa
menleven en samenwonen, zonder dat 
daarbij tijdelijke onderbrekingen worden 
uitgesloten. 

25 juni 1990 1379 

HOOFDSTUK III 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Vaststelling van het be-
lastbaar netto-inkomen. 

§ 1. Winsten. 

§ 2. Meerwaarden. 

18. - Vennootschapsbelasting - f"ast
stelling van het belastbaar netto-mko
men - Meerwaarden - Vrijstelling van 
belasting - Herschatte activa - Reali
satie van de meerwaarde - Einde van 
de belastingvrijstelling. . . 

Aan de vrijstelling van belastmg, die, 
op grand van art. 31 K.B. 4 maart 1965 
tot uitvoering van het W.I.B. en onder de 

voorwaarden van art. 105 van hetzelfde 
wetboek, voor de uit herschatting van ac
tivabestanddelen voortvloeiende meer
waarden wordt toegestaan, komt , een 
einde door de realisatie van die bestand
delen, a.m. door de verkoop van de her
schatte activa. 

22 september 1989 104 
§ 3. Bedrijfslasten. 

19. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het globaal belastbaar netto
inkomen - Bedrijfsuitgaven en -Jasten 
- Afschrijvingen - Kunstmatig vastge
stelde inbrengprijs. 

Aangezien de afschrijvingen, overeen
komstig de artt. 44, 45, 4°, en 48 W.I.B., 
slechts als bedrijfslasten kunnen worden 
beschouwd voor zover ze samengaan met 
een waardevermindering welke zich ge
durende het belastbare tijperk werkelijk 
heeft voorgedaan, mag geen rekening 
worden gehouden met een kunstmatige 
overschatting van de inbrengprijs. 

5 januari 1990 590 
§ 4. Bedrijfsverliezen. 

20. - Personenbelasting en vennoot
schapsbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Bedrijfsverliezen - Begrip. 

Een bedrijfsverlies, in de zin van de 
artt. 43 en 114 W.I.B., is het negatief sal
do van een of meer bepaalde werkzaam
heden in een bepaalde belastingperiode; 
ingevolge art. 44 W.I.B. maakt het verlies 
opgeleverd door een in een bepaalde be
lastingperiode werkelijk gedane verrich
ting met bedrijfskarakter een bedrijfs
last van die belastingperiode uit. 

23 februari 1990 832 

21. - Vennootschapsbelasting Be-
dnjfsverliezen - Overname {« Opslor
ping ») - Simulatie - Begrip. 

Van verboden simulatie voor de fiscus 
en dus evenmin van belastingfraude is 
geen sprake, als de partijen om de meest 
voordelige belastingregeling te genieten, 
gebruik makend van de vrijheid van 
overeenkomst, zonder evenwel enige 
wettelijke verplichting te schenden, han
delingen verrichten waarvan zij alle ge
volgen aanvaarden, ook al worden die 
handelingen enkel en alleen verricht om 
de belastingen te verminderen. Niet naar 
recht verantwoord is de beslissing van 
een arrest, dat de handelingen waardoor 
een bloeiende vennootschap door een 
vennootschap in moeilijkheden is overge
nomen simulatie opleveren, als daarin 
niet w~rdt gezegd dat die handelingen 
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niet de uitdrukking zijn van wat de be
trokken vennootschappen in werkelijk
heid willen. 

22 maart 1990 948 
§ 5. Definitief belaste inkomsten. 

Afdeling 3. - Belastbaar netto-inkomen 
van personenvennootschappen onder
worpen aan vennootschapsbelasting. 

Afdeling 4. - Bijzondere aanslagen. 

§ 1. Inkoop van eigen aandelen. 
§ 2. Meerwaarden. 

§ 3. Fusie, splitsing, opslorping. 
22. - Vennootschapsbelasting - Bij

zondere aanslagen - Ontbinding - Fu
sie, opslorping, splitsing - Belastbaar
heid. 

Art. 125, eerste lid, W.I.B. beoogt het 
gewone geval van ontbinding van een 
vennootschap, waarbij evenwel geen 
einde is gekomen aan de exploitatie; die 
bepaling heeft geen betrekking op fusies, 
opslorpingen of splitsingen en laat der
halve de in art. 124 W.I.B. vastgestelde 
neutrale regling onverkort. 

23 maart 1990 970 

23. - Vennootschapsbelasting - Vast
goedvennootschap - Fusie, opslorping, 
splitsing - Stopzetting van exploitatie 
- Belastbaarheid. 

Art. 125, tweede lid, W.I.B. is toepasse
lijk op fusies, opslorpingen of splitsingen 
van vastgoedvennootschappen, waarbij, 
anders dan in de bij art. 124 W.I.B. be
oogde gevallen van fusie, opslorping of 
splitsing, de exploitatie niet wordt voort
gezet. 

23 maart 1990 970 
§ 4. Verdeling. 

24. - Vennootschapsbelasting - Ven
nootschap in vereffening - Bijzondere 
aanslag - Art. 118, W.LB. 

Een vennootschap in vereffening die 
geen vastgoedvennootschap is en waar
van de exploitatie is bei:Hndigd, is niet 
meer aan de gewone vennootschapbelas
ting onderworpen maar alleen nog aan 
de bij art. 118 W.I.B. bedoelde bijzondere 
aanslag. 

20 april 1990 1081 

25. - Vennootschapsbelasting - Af
zonderlijke belasting - Bijzondere aan
slagen - Verdeling van het maatschap
pelijk vermogen - Winsten - Begrip. 

Het woord « winsten » in art. 131, 2°, 
W.I.B. heeft geen andere betekenis dan 
die in art. 21 van hetzelfde wetboek. 

14 juni 1990 1305 

26. - Vennootschapsbelasting - Af
zonderlijke belasting - Bijzondere aan
slagen - Verdeling van het maatschap
pelijk vermogen - Vroeger gereserveer
de winsten - Begrip. · 

Wanneer een arrest vaststelt dat bij de 
fusie door overneming van twee vennoot
schappen, door de overgenomen vennoot
schap een meerwaarde is verwezenlijkt, 
dat die meerwaarde ten name van deze 
vennootschap niet aan de gewone aan
slag in de vennootschapsbelasting is on
derworpen en dat zij enkel is gebleken 
uit de verhoging van het kapitaal van de 
overnemende vennootschap, verant
woordt dat arrest naar recht zijn beslis
sing dat als dusdanig geen meerwaarde 
in de rekeningen van de overnemende 
vennootschap is uitgedrukt en dat de 
door de overgenomen vennootschap ver
wezenlijkte meerwaa:rde ten opzichte 
van de overnemende vennootschap niet 
kan worden gelijkgesteld met een vroe
ger gereserveerde winst, in de zin van 
art. 131, 2°, W.I.B. die mede in aanmer
king komt bij de berekening van de bij
zondere aanslag waarvan sprake is in 
art. 118 van voornoemd wetboek. 

14 juni 1990 1305 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

HOOFDSTUK V 
NIET-VERBLIJFHOUDERS 

HOOFDSTUK VI 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE

DIET 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Onroerende voorheffing. 

Roerende voorheffing. 

Bedrijfsvoorheffing. 

Afdeling 4. - Aanrekening en terugbeta
ling van de voorheffingen. 

27. - Voorheffingen - Terugbetaling 
- Belastingheffing buiten de gestelde 
termijn. 

Belastingheffing buiten de termijn van 
art. 264, tweede lid, W.I.B. heeft in de re
gel tot gevolg dat de voorheffingen aan 
de belastingschuldige moeten worden te
rugbetaald, inzonderheid de onroerende 
voorheffing, naar de mate waarin de wet 
zulks bepaalt. 

12 oktober 1989 198 

28. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Aanrekening en terugbetaling 
van de voorheffingen - Moratoire inte
rest. 
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Moratoire interest is verschuldigd 
wanneer de bevolen teruggave betrek
king heeft op een overeenkomstig art. 
266 W.I.B. ingekohierde en door verreke
ning van de gestorte bedrijfsvoorheffing 
gekweten personenbelasting en niet op 
het overschot van voorheffingen. (Artt. 
308 en 309, 2°, W.I.B.) 

16 maart 1990 926 
Afdeling 5. - Belastingkrediet. 

HOOFDSTUK VII 
AANSLAGPROCEDURE 

Afdeling 1. - Aanslagtermijnen. 

29. - Aanslagprocedure - Aanslagter
mijnen - Aftrekking van onjuiste be
drijfslasten - Termijn van drie jaar. 

De aanslagtermijn van drie jaar, ge
steld bij art. 259 W.I.B., wordt toegepast 
wanneer de belastingplichtige van zijn 
bruto-inkomsten bedrijfslasten heeft af
getrokken waarvan hij niet heeft aange
toond dat zij werkelijk bestaan. 

30 november 1989 452 

30. - Aanslagprocedure - Aanslagter
mijnen - Bijzondere aanslagtermijn 
van drie jaar - Voorwaarden. 

De bijzondere aanslagtermijn van drie 
jaar vastgesteld bij art. 259 W.I.B., is niet 
enkel toepasselijk bij ontstentenis van 
elke aangifte, maar ook wanneer in de 
aangifte essentiiHe inhoudelijke gege
vens ontbreken zoals te dezen, de ven
nootschapsakten vereist bij K.B. 11 april 
1983, afdeling X, namelijk de jaarreke
ningen, de verslagen aan en de besluiten 
van de algemene vergadering. 

18 mei 1990 1197 
Afdeling 2. - Belastingaangifte. 

31. - Aanslagprocedure - Belasting
aangifte - Bewijskracht. 

De in de artt. 212, eerste lid, en 245, 
eerste lid, W.I.B. bedoelde aangifte van 
de belastingplichtige is niet een dusda
nig ondeelbaar geheel dat wanneer het 
bestuur oordeelt dat sommige van de be
standdelen ervan moeten worden gewij
zigd, de andere aile wettelijke bewijs
waarde verliezen. 

22 maart 1990 953 

32. - Aanslagprocedure Belasting-
aangifte - Bewijskracht - Bekentenis 
- Onsplitsbaarheid. 

De in de artt. 212, eerste lid, en 245, 
eerste lid, W.I.B. bedoelde aangifte van 
de belastingplichtige kan geen samen
gestelde bekentenis worden genoemd, 
waarop de regel van de onsplitsbaarheid 

van art. 1356, derde lid, B.W. toepasselijk 
is. 

22 maart 1990 953 
Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 

Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 

Afdeling 5. - Wijziging door de adminis
tratie van een aangifte. 

33. - Belastingaangifte van de belas
tingplichtige - Wijziging door het be
stuur op grand van feitelijke vermoedens 
- Feitelijke vermoedens - Toetsing 
door het Hoi. 

Hoewel de rechter de feiten, die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt, op on
aantastbare wijze vaststelt en de ge
volgtrekkingen daaruit, nl. dat zij ge
wichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens zijn, aan zijn 
oordeel en beleid zijn overgelaten, gaat 
het Hof evenwel na of de rechter het 
rechtsbegrip « feitelijke vermoedens » 
niet heeft miskend of gedenatureerd en 
o.m. of hij uit de gedane vaststellingen 
geen gevolg heeft getrokken dat daar
mee geen verband houdt of dat op grand 
daarvan onmogelijk kan worden verant
woord. 

22 maart 1990 953 

34. - Aanslagprocedure Wijziging 
van de aangifte door het bestuur - Ken
nisgeving aan de belastingschuldige -
Draagwijdte. 

Het bericht van wijziging, in de zin 
van art. 251 W.I.B., voldoet aan de vereis
ten van de wet als de belastingschuldige 
in staat is gesteld de redenen te onder
zoeken en te bespreken, die door het be
stuur zijn aangevoerd en die de voorge
stelde wijzigingen blijkbaar rechtvaardi
gen. 

25 juni 1990 1379 
Afdeling 6. - Fiscale commissie. 

Afdeling 7. - Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag. 

Afdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 

§ 2. Vermoedens. 

§ 3. Tekenen of indicien van gegoed
heid. 

35. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Tekenen en indicien van gegoed
heid - Bewijsmiddel van het bestuur. 

Het aanwenden van tekenen en indi
cien van gegoedheid als vermoeden is 
een bewijsmiddel dat enkel door de ad
ministratie kan worden gebruikt. De be-
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lastingplichtige kan zich als tegenbewijs 
beroepen op het uit indicien voortvloei
end vermoeden. 

22 maart 1990 953 

36. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
Ting - Tekenen en indicien van gegoed
heid - Tegenbewijs. 

Het aanwenden van tekenen en indi
cien van gegoedheid als vermoeden is 
een bewijsmiddel dat enkel door de ad
ministratie kan worden gebruikt. De be
lastingplichtige kan zich als tegenbewijs 
beroepen op het uit indicien voortvloei
end vermoeden. 

22 maart 1990 953 

37. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Tekenen of indicien van gegoed
heid - Art. 247 W:I.B. - Begrip. 

In art. 247 W.I.B. worden met « teke
nen of indicien waaruit een hogere graad 
van gegoedheid blijkt >> feitelijke gege
vens bedoeld die, tot tegenbewijs, een 
wettelijk vermoeden opleveren dat de 
daarmee gemoeide bedragen afkomstig 
zijn van belastbare inkomsten die tij
dens de belastbare periode werden ver
kregen door de belastingplichtige. 

1 juni 1990 1260 

38. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Tekenen of indicien van gegoed
heid - Art. 247 W.LB. - Vermoedens en 
gegevens door de belastingplichtige als 
tegenbewijs aangevoerd - Onaantastba
re beoordeling door het hof van beroep. 

Wanneer de administratie de belastba
re grondslag wettig heeft geraamd val
gens tekenen of indicien waaruit een ho
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit 
de aangegeven inkomsten, beoordeelt 
het hof van beroep op onaantastbare wij
ze, in feite, de bewijswaarde van die te
kenen en indicien en van de vermoedens 
en gegevens die de belastingplichtige als 
tegenbewijs heeft aangevoerd. (Art. 247 
W.I.B.) 

1 juni 1990 1260 

§ 4. Vergelijking met soorgelijke be
lastingplichtigen. 

39. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Vergelijking met soortgel1jke be
lastingplichtigen - Voorwaarden. 

Naar luid van art. 248, § 1, W.I.B. kan 
de administratie bij het vaststellen van 
de belastbare grondslag de vergelijking 
met de normale winsten of baten van 
ten minste drie soortgelijke belasting
plichtigen enkel doen als de belasting-

plichtige geen bewijskrachtige gegevens 
overlegt. 

19 april 1990 1076 

40. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Vergelijking met soortgelijke be
Jastingplichtigen - Geen bewijskrachti
ge gegevens - Begrip. 

Uit de vaststellingen dat in de boek
houding van een belastingplichtige, zon
der enig bewijsstuk nopens de aard en 
de omvang van de verrichte diensten, en
kel het totaal bedrag is vermeld van het 
dagelijks in zijn kapperszaak ontvangen 
geld, en dat daardoor de taxatie-ambte
naar niet kon nagaan of de aangegeven 
inkomsten juist waren, heeft de feiten
rechter wettig kunnen afleiden dat de 
boekhouding van de belastingschuldige 
niet bewijskrachtig was in de zin van 
art. 248 W.I.B., ook al heeft de belasting
schuldige de boeken gehouden die door 
de wetgeving op de boekhouding en de 
B.T.W. zijn voorgeschreven. 

19 april 1990 1076 

41. - Personenbelasting Aanslag-
procedure - Bewijsvoering - Vergelij
king met soortgelijke belastingsplichti
gen - Een zelfde belastingjaar. 

Ingevolge art. 248, § 1, W.I.B. mogen, 
bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, 
de winsten of baten van een belasting
plichtige worden vastgesteld bij vergelij
king met die van drie soortgelijke belas
tingplichtigen, op voorwaarde echter dat 
zulks voor een zelfde belastingjaar ge
schiedt. 

28 juni 1990 1407 
Afdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad

ministratieve boeten, straffen. 

Afdeling 10. - Bezwaar. 
42. - Aanslagprocedure - Bezwaar -

Beslag - Grenzen. 
Art. 300 W.I.B. belet niet dat de Staat, 

bij bezwaar van de belastingplichtige te
gen de te zijnen laste geheven belasting, 
derdenbeslag legt voor een bedrag dat de 
in art. 301 van dat wetboek bepaalde 
grenzen overschrijdt, voor zover het 
slechts een bewarende maatregel betreft. 

8 maart 1990 898 

43. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Beslissing van de directeur - Directeur 
van de belastingen - Onpartijdigheid -
Be grip. 

Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk een rechter onpartijdig moet 
zijn, geldt voor alle gerechten en derhal
ve ook ten aanzien van de directeur der 
belastingen of de door hem gedelegeerde 
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ambtenaar die uitspraak doet over de 
door de belastingschuldige ingediende 
bezwaren tegen het bedrag van de te zij
nen name vastgestelde aanslag. 

23 maart 1990 981 
Afdeling 11. - Beslissing van de di

recteur. 

Afdeling 12. - Ontheffing. 

44. - Aanslagprocedure - Ontheiiing 
- Dubbele belasting - Begrip. 

Er is dubbele belasting, in de zin van 
art. 277, § 1, W.I.B., wanneer t.o.v. dezelf
de inkomsten verscheidene aanslagen 
worden vastgesteld, terwijl zulks wette
lijk uitgesloten is. 

20 april 1990 1081 

HOOFDSTUK VIII 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BE

ROEP 
45. - Voorziening voor het hoi van be

roep - Toe te passen wettelijke bepalin
gen. 

De voorwaarden en het doel van de 
voorziening voor het hof van beroep in
zake inkomstenbelastingen, alsmede de 
rol van dat rechtscollege zijn vastgesteld 
in de bijzondere bepalingen van de artt. 
278 tot 286 W.I.B.; art. 1068 Ger.W. is op · 
die procedure niet toepasselijk. 

14 december 1989 538 

46. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Bevoegdheid van het hoi van be
roep - Omvang. 

Het Hof van beroep, daar het in eerste 
en laatste aanleg uitspraak doet over het 
beroep van de belastingplichtige en de 
belastingen de openbare orde raken, 
moet zelf over de zaak zelf uitspraak 
doen binnen de perken van het geschil 
waarvan het kennis neemt, welke ook de 
nietigheid zij van de beslissing van de 
directeur; het arrest beslist bijgevolg on
wettig dat het hof van beroep, wegens de 
nietigverklaring van de beslissing van de 
directeur, niet bevoegd is om de belas
tingschuld te beoordelen. 

14 december 1989 538 

47. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Bevoegdheid van het hoi van be
roep. 

Het hof van beroep, dat bevoegd is om 
in eerste en laatste aanleg het beroep 
van een belastingplichtige te behandelen, 
moet, wegens het karakter van openbare 
orde van de belastingen, zelf, binnen de 
perken van het aanhangig gemaakte ge
schil, in feite en in rechte uitspraak 
doen; het is daarbij niet gebonden door 

de beoordelingen in de conclusies van de 
partijen of in de beslissing van de di
recteur; het kan ambtshalve middelen 
opwerpen en eigen redenen aanvoeren 
hetzij om de vaststelling van een juiste 
heffing te verantwoorden hetzij, integen
deel, om de bestreden beslissing te ver
nietigen. 

18 januari 1990 661 

48. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Nieuwe middelen - Feiten niet 
aangebracht voor de directeur van de be
lastingen. 

Uit de artt. 273, 276, 278, 279 en 281 
W.I.B. moet worden afgeleid dat de be
lastingschuldige voor het hof van beroep 
geen bezwaren kan aanvoeren die berus
ten op feiten die niet voor de directeur 
van de belastingen zijn aangebracht. 

8 februari 1990 756 

HOOFDSTUK IX 
VOORZIENING IN CASSATIE 

49. - Voorziening in cassatie - Vor
men - Ontvankelijkheid- Cassatiever
zoekschriit - Neerlegging ter grifiie van 
het hoi van beroep - Hoedanigheid van 
de neerlegger niet nader aangeduid -
Gevolgen. 

De voorziening inzake inkomstenbelas
tingen kan niet onontvankelijk worden 
verklaard op de enkele grand dat het 
door eiser of diens advokaat onderteken
de cassatieverzoekschrift op de griffie 
van het hof van beroep is neergelegd 
door een persoon wiens hoedanigheid 
niet nader is aangeduid. (Art. 289 W.I.B.) 

1 februari 1990 718 

HOOFDSTUK X 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 

SCHATKIST 

50. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Art. 294 W.lB. (v66r wijzi
ging bij art. 21 wet van 10 feb. 1981) -
Invordering van de ten name van het ge
zinshoofd geheven belasting - Goederen 
waarop de invordering mag worden ver
hoogd. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
kennisgeving aan een notaris van het be
drag van de ten name van een gezins
hoofd geheven belastingen betrekking 
had op goederen die de echtgenoot had 
verkregen en die voortkwamen uit een 
erfenis of een schenking, beslist hij wet
tig dat de Staat, minister van Financien, 
niet het recht had om in handen van de 
notaris beslag onder derden te leggen op 
de in die kennisgeving bedoelde bedra-
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gen die hij door de verkoop van voormel
de goederen in zijn bezit had. (Art. 294 
W.I.B. v66r wijzig. wet 10 feb. 1981.) 

23 november 1989 414 

51. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist- Art. 325 W:LB. - Kennisge
ving aan de notaris van het bedrag van 
de belastingen die aanleiding kunnen ge
ven tot inschrijving van de wettelijke hy
potheek van de Schatkist - Kennisge
ving betreffende goedefen uit een erfenis 
of een schenking - Gevolgen. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
kennisgeving aan een notaris van het be
drag van de ten name van een gezins
hoofd geheven belastingen betrekking 
had op goederen die de echtgenoot had 
verkregen en 'die voortkwamen uit een 
erfenis of een schenking, beslist hij wet
tig dat de Staat, minister van Financien, 
niet het recht had om in handen van de 
notaris beslag onder derden te leggen op 
de in die kennisgeving bedoelde bedra
gen die hij door de verkoop van voormel
de goederen in zijn bezit had. (Art. 294 
W.I.B. v66r wijzig. wet 10 feb. 1981.) 

23 november 1989 414 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAALINKOMEN 

HOOFDSTUK XII 
INTERNATIONALE .VERDRAGEN 

52. - Internationale verdragen - Art. 
6.1 E. V.R.M - Draagwijdte op het ge
bied van het belastingrecht. 

Art. 6.1 E.V.R.M. vindt geen toepassing 
op de rechten en verplichtingeri die hun 
oorsprong vinden in het belastingrecht. 

20 april 1990 1080 

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 - Jaar
Jijkse interest - Begrip. 

De uitdrukking « jaarlijkse interest » 
kan zowel op compensatoire als op mora
toire interest betrekking hebben, en in
zake aansprakelijkheid buiten overeen
komst mag de rechter laatstbedoelde 
interest niet doen lopen op het bedrag 
van een schuldvordering inzake schade
vergoeding v66r de uitspraak van de be
slissing tot toekenning ervan; derhalve 
dubbelzinnig is het arrest dat, in die ma
terie, de interest tot betaling waarvan 
het een partij veroordeelt, louter als 
jaarlijkse interest bestempelt, zonder 
daarbij te zeggen of het die interest als 
compensatoir, dan wel als moratoir aan
merkt. (Art. 97 Gw.; artt. 1146, 1147, 1153, 
1154, 1382 en 1383 B.W.) 

26 april 1990 1109 

HOOFDSTUK II 
MORATOIRE INTERESTEN 

2. - Moratoire interest - Aanmaning 
tot betaling - Begrip - Sluiting van on_
dernemingen - Betaling. door het Slw
tingsfonds van voordelen bedoeld in art. 
2 Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - Ver-
zoek tot betaling. , 

Het verzoek van de werknemer tot be
taling door het Sluitingsfonds van de 
voordelen bedoeld in art. 2 Sluitings
fondswet is geen aanmaning tot betaling 
die het recht op moratoire interest doen 
ingaan. (Art. 1153 B.W.) 

11 september 1989 29 

3. - Moratoire interest - Inkomsten
belastingen - Voorheffing - Voorafbe
talingen - Terugbetaling. 

Wanneer voorheffingen of voorafbeta
lingen aan de belastingplichtige worden 
terugbetaald, hetzij bij de belasti~ghef
fing, hetzij na een bezwaar, kan d1e ~e
rugbetaling, ingevolge art. 308 W.I.B. met 
leiden tot toekenning van moratoire inte
rest. 

12 oktober 1989 198 

4. - Moratoire interest - Aanmaning 
tot betaling - Sluiting van ondernemin
gen - Betaling door het Sluitingsfonds 
van voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 
juni 1967 - Opeisbaarheid van de 
schuld. 

De aanmaning tot betaling van de 
voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 
1967 kan het recht op moratoire interest 
niet doen ingaan voordat de schuld van 
het Sluitingsfonds opeisbaar is. (Art. 
1153 B.W.; art. 6 wet 30 juni 1967.) 

20 november 1989 383 
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5; - Moratoire interest - Onteigening 
ten algemene nutte - Vergoeding toege
kend in het kader van de bij art. 16 Ont
eigeningswet ingestelde herzieningspro
cedure - Omvat niet de moratoire 
interest wegens vertraging in de uitvoe
ring door de onteigenende overheid van 
haar verbintenis. 

De vergoedingen die de rechter aan de 
onteigende toekent in het kader van de 
herzieningsprocedure van art. 16 Ontei
geningswet, worden geacht de schade 
ten gevolge van het bezitsverlies volledig 
te herstellen; zij omvatten derhalve de 
compensatoire interest die is opgebracht 
vanaf de overdracht van de eigendom 
van de onteigende aan de onteigenaar 
tot de dag van de uitspraak van de be
slissing waarbij de toegekende bedragen 
onherroepelijk zijn vastgesteld; daaruit 
volgt dat na de dag van de uitspraak van 
die beslissing de onteigende ontvankelijk 
is om betaling te vorderen van de mora
toire interest vanaf die datum tot de be
taling van de hoofdsom door de onteige
nende overheid. 

14 december 1989 529 

6. - Moratoire interest - Aanmaning 
tot betaling - Begrip - Sluiting van on
dernemingen - Betaling door het Slui
tingsfonds van voordelen bedoeld in art. 
2 wet 30 juni 1967 - Verzoek tot beta
ling. 

Het verzoek van de werknemer tot be
taling door het Sluitingsfonds van de 
voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 
1967 is geen aanmaning tot betaling die 
het recht op moratoire interest doet in
gaan. (Art. 1153 B.W.) 

15 januari 1990 640 

7. - Moratoire interesten Onteige-
ning ten algemenen nutte - Vergoeding 
- Herzieningsprocedure - Definitieve 
vergoeding - Voorlopige vergoeding die 
de definitieve vergoeding te boven gaat 
- Teruggave van het surplus en beta
ling van de interest daarop - Wettelijke 
rente. 

De artt. 1147 en 1153 B.W. worden ge
schonden door het arrest dat, na de ont
eigende ertoe te hebben veroordeeld om 
aan de onteigenaar het gedeelte van de 
door de vrederechter vastgestelde voorlo
pige vergoeding terug te betalen dat het 
bedrag van de definitieve vergoeding te 
boven gaat, beslist dat op het terug te 
betalen bedrag niet de wettelijke rente 
verschuldigd is doch enkel de rente die 
dat bedrag in de Deposito- en Consigna-

tiekas had kunnen opbrengen. (ArC 16 
Onteigeningswet 26 juli 1962.) 

8 juni 1990 1279 

HOOFDSTUK III 
COMPENSATOIRE INTEREST 

8. - Compensatoire interest - Ontei
gening ten algemenen nutte - Vergoe
dirig toegekend in het kader van de bij 
art. 16 Onteigeningswet ingestelde her
zieningsprocedure - Interest begrepen 
in die vergoeding. 

De vergoedingen die de rechter aa11, de 
onteigende toekent in het kader van de 
herzieningsprocedure van art. 16 Ontei
geningswet, worden geacht de schade 
ten gevolge van het bezitsverlies volledig 
te herstellen; zij omvatten derhalve de 
compensatoire interest die is opgebracht 
vanaf de overdracht van de eigendom 
van de onteigende aan de onteigenaar 
tot de dag van de uitspraak van de be
slissing waarbij de toegekende bedragen 
onherroepelijk zijn vastgesteld; daaruit 
volgt .dat na de dag van de uitspra(J.k van 
die beslissing de onteigende ontvankelijk 
is om betaling te vorderen van de mora
toire interest vanaf die datum tot de be
taling van de hoofdsom door de onteige
nende overheid. 

14 december 1989 529 

9; - Compensatoire interest - Ra
ming ex aequo et bono - Voorwaarden. 

Naar recht verantwoord is de raming 
ex aequo et bono van de compensatoire 
interest, die een onderdeel is van de ver
goeding wegens een onrechtmatige daad, 
wanneer de rechter de redenen aangeeft 
waarom de door partijen voorgestelde 
berekening niet kan worden aangeno
men, de onmogelijkheid vaststelt om, bij 
gebrek aan nauwkeurige beoordelings
elementen, het juiste bedrag anders te 
bepalen en vermeldt dat in geval van 
actualisering van het. bedrag van de 
schadevergoeding, rekening. moet wor
den gehouden met de netto-opbrengst 
die de getroffene door belegging uit dat 
kapitaal had . kunnen verkrijgen mocht 
hij het dadelijk na het ontstaan van zijn 
schade hebben ontvangen. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

4 april 1990 1023 

INTERNATIONA.LE VERDRAGEN 
1. - Instemming van de Kamers -"-

Vorm. ·. . . 
W anneer een wet, zoals de wet van 26 

dec. 1956 op de postdienst, vastst~lt dat 



-104-

een bepaalde materie door een interna
tionaal verdrag zal worden geregeld, be
hoeft dat verdrag in dat opzicht geen in
stemming meer van de kamers. 

30 november 1989 445 

2. - Wereldpostconventie - Verlies 
van een aangetekende zending - Aan
sprakelijkheid van de Regie der Posterij
en - Internationale dienst - Maxi
mum forfaitaire vergoeding vastgesteld 
door die conventie - Toepassing in de 
tijd. 

Art. 50 van de W ereldpostconventie 
van 26 okt. 1979, dat het beginsel en de 
omvang van de aansprakelijkheid van de 
besturen der posterijen bij verlies van 
aangetekende zendingen bepaalt, kon 
niet worden tegengeworpen aan de per
sonen die door het verlies van die zen
dingen waren getroffen v66r zijn be
kendmaking in het Belgisch Staatsblad 
van 18 jan. 1984, niettegenstaande het 
bericht dat in het Belgisch Staatsblad 
van 5 juni 1982 was bekendgemaakt en 
dat vermeldde dat de Conventie voor 
Belgie op 31 dec. 1981 in werking was 
getreden. 

30 november 1989 445 

J 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
1. - Werknemers - Vakantiegeld 

Veroordeling - Voorwaarden. 
De rechter die de strafvordering we

gens niet-betaling van vakantiegeld ver
jaard verklaart, kan de werkgever niet 
veroordelen tot betaling van dat vakan
tiegeld, tenzij hij vaststelt dat het mis
drijf bewezen is. (Art. 55, § 1, Vakantie
wet.) 

27 september 1989 122 

2. - Vakantiegeld - Bedienden - Be
rekening - In aanmerking te nemen 
loon - Dertiende maand. 

Een dertiende maand komt niet in 
aanmerking voor de berekening van het 
dubbel vakantiegeld bedoeld in artikel 
38, 2°, K.B. 30 maart 1967. 

9 oktober 1989 185 

3. - Aard van de wet - Berekening 
van het vakantiegeld. 

Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart 1967, 
die de berekening van het vakantiegeld 
van de bedienden regelen, zijn dwingen
de wettelijke bepalingen. 

15 januari 1990 637 

4. - Vakantiegeld - Bedienden -
Veranderlijk loon - Betaling. 

Het vakantiegeld van de bediende 
wiens wedde geheel veranderlijk is, mag 
niet in de maandelijkse verdiende veran
derlijke wedde worden begrepen. (Artt. 
38, 39 en 40 K.B. 30 maart 1967.) 

15 januari 1990 637 

JEUGDBESCHERMING 

Vervolgingen wegens een in art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet omschreven mis
drijf ten Jaste van een minderjarige van 
meer dan zestien maar minder dan acht
tien jaar oud ten tijde van de feiten -
Strafvordering ingesteld voor een ge
meenrechtelijk rechtscollege - Onder
zoek ter terechtzitting - Toepasselijke 
regels. 

Krachtens art. 36bis, tweede lid, 
Jeugdbeschermingswet heeft, m.b.t. de 
daarin bedoelde misdrijven, het onder
zoek van de vervolgingen ten laste van 
een minderjarige die ten tijde van de fei
ten meer dan zestien jaar en minder dan 
achttien jaar oud was, voor de gemeen
rechtelijk bevoegde gerechten in raadka
mer plaats, ook al zijn meerderjarigen 
samen met die minderjarige bij een zelf
de exploot van de gerechten gedagvaard 
en vervolgd. (Art. 96 Gw.; art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet.) 

28 november 1989 425 

K 

KOOP 
1. - Overdracht van schuldvordering 

- Tegenwerpelijkheid aan de schulde
naar. 

Wanneer art. 1690 B.W. moet worden 
toegepast, volstaat de enkele kennis, 
door de schuldenaar, van de overdracht 
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van de schuldvordering niet om hem de 
overdracht tegenwerpelijk te maken. 

24 november 1989 420 

2. - Verborgen gebrek van de ver
kochte zaak - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter - Draagwijd
te. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of een gebrek van 
een verkochte zaak al dan niet verbor
gen is. 

24 november 1989 424 

3. - Overdracht van betwiste rechten 
- Begrip. 

Krachtens de artt. 1699 en 1700 B.W. 
kan hij tegen wie een betwist recht is 
overgedragen, zich daarvan bevrijden op 
voorwaarde dat v66r de overdracht van 
het recht waarvan de terugneming wordt 
gevraagd een proces is ingesteld en dat 
de terugnemer in een akte van de 
rechtspleging een betwisting van het 
recht zelf heeft opgeworpen. 

8 februari 1990 755 

4. - Verkoop van onroerend goed -
Toebehoren van de verkochte zaak - AJ
gemene ramp - Recht van de eigenaar 
van het geteisterde goed op financiele te
gemoetkoming van de Staat - Geen toe
behoren van het verkochte goed. 

Het recht op financiele tegemoetko
ming van de Staat, dat art. 5, § 1, 1°, en 
§ 2, van de wet van 12 juli 1976 betref
fende het herstel van zekere schade ver
oorzaakt aan private goederen door na
tuurrampen, toekent aan de eigenaar 
van het geteisterde goed, is van persoon
lijke aard en is geen toebehoren van de 
verkochte zaak in de zin van art. 1615 
B.W. 

22 maart 1990 942 

5. - Leurhandel - Art. 2 KB. nr. 82 
van 28 nov. 1939 - Begrip. 

Naar luid van art. 2 K.B. nr. 82 van 28 
nov. 1939 wordt als leurhandel be
schouwd de verkoop of het te koop aan
bieden aan de verbruiker van aile waren 
of goederen en, in het algemeen, van ge
lijk welke voorwerpen, gedaan van deur 
tot deur, op de openbare weg of op open
bare markten; die wetsbepaling maakt 
geen uitzondering voor de verkoop of het 
te koop aanbieden van ge1ndividualiseer
de, persoonlijke of beperkt vervangbare 
voorwerpen en evenmin voor de verkoop 
of het te koop aanbieden wanneer de po
tentiele verbruiker als doelwit dient en 
bij hem thuis wordt bezocht. 

17 mei 1990 1185 

KOOPHANDEL, KOOPMAN 
1. - Handelspraktijken - Gezamen

Jijk aanbod - Begrip. 
Het gezamenlijk aanbod waarvan spra

ke is in art. 35 Handelspraktijkenwet, 
vereist geen aanbod in de zin van het 
burgerlijk recht, met precieze aandui
ding van het hoofd- en bijkomend pro
dukt; die wetsbepaling wordt niet ge
schonden door de rechter die ze toepast 
wanneer een koopman de kosteloze ver
krijging van een tweede bril heeft aan
gekondigd bij aankoop van een eerste. 

20 oktober 1989 241 

2. - Koopman - Begrip - Rijksuni
versiteit. 

Wegens haar wettelijk statuut kan een 
rijksuniversiteit geen koopman zijn, in 
de zin van art. 1 Kh. 

3 november 1989 305 

3. - Handelsprakfljken Verkoop 
met verlies. 

Het verbod om een produkt te koop 
aan te bieden of te verkopen met verlies 
geldt enkel t.a.v. een persoon die als 
koopman, in de zin van art. 1 Kh. kan 
worden aangemerkt .. (Art. 22 Handels
praktijkenwet.) 

3 november 1989 305 

4. - Koopman - Begrip - Art. 1 Kh. 
- Art. 54 Handelspraktijkenwet. 

De hoedanigheid van « handelaar », in 
de zin van art. 54 Handelspraktijkenwet, 
stemt overeen met de hoedanigheid van 
<< koopman », zoals die in art. 1 Kh. 
wordt omschreven. 

3 november 1989 305 

5. - Handelspraktijken Art. 56 
Handelspraktijkenwet - Daden van na· 
making - Begrip. 

Art. 56 Handelspraktijkenwet, volgens 
hetwelk art. 55 geen toepassing vindt op 
daden van namaking, is niet van toepas
sing op daden die, zonder daden van na
making te zijn, een onrechtmatig ge
bruik van een merk opleveren. 

3 november 1989 308 

6. - Apotheker - Werkzaamheden 
v66r de wet van 18 juli 1973 - Hoeda
nigheid van koopman - Feitelijke be
oordeling. 

Onder voorbehoud van toetsing door 
het Hof van de rechtsgevolgen die de fei
tenrechter uit zijn vaststellingen afleidt, 
beoordeelt deze rechter in feite of een 
apotheker de hoedanigheid van koopman 
had v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 18 juli 1973 tot invoering in het Wet-
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hoek van Koophandel van een artikel 
2bis. waarbij de daden die de apotheker 
verncht, worden uitgesloten uit de lijst 
van daden die als daden van koophandel 

worden aangemerkt. 
9 november 1989 333 

7. - Leurhandel - Art. 2 KB. nr. 82 
van 28 nov. 1939 - Begrip. 

Naar luid van art. 2 K.B. nr. 82 van 28 
nov. 1939 wordt als leurhandel be
schouwd de verkoop of het te koop aan
bieden aan de verbruiker van alle waren 
of goederen en, in het algemeen, van ge
lijk welke voorwerpen, gedaan van deur 
tot deur, op de openbare weg of op open
bare markten; die wetsbepaling maakt 
geen uitzondering voor de verkoop of het 
te koop aanbieden van gei:ndividualiseer-

. de, persoonlijke of beperkt vervangbare 
voorwerpen en evenmin voor de verkoop 
of het te koop aanbieden wanneer de po

. tentiEHe verbruiker als doelwit dient en 
bij hem thuis wordt bezocht. 

17 mei 1990 1185 

KORT GEDING 
1 . . - Burgerlijke zaken - Afgifte van 

administratieve stukken Wettelljk 
. vastgestelde administratieve procedure 
- Geen dringende noodzaak - Be
voegdheid van de rechter in kart geding. 

Daar er geen dringende noodzaak is, 
verkl.aart de rechter in kort geding zich 
wettig onbevoegd om uitspraak te doen 
over een vordering tot het verkrijgen 
van administratieve stukken waarvan de 
afgifte werd geweigerd door een sche
pen, die verhinderd was, als de aanvra
ger van de stukken deze krachtens art. 
107 Gemeentewet van een gemeente
raadslid kan verkrijgen. (Art. 584, eerste 
lid, Ger.W.) 

3. - Bevoegdheid - Plaatselijke be
voegdheid - Plaats waar de beslissing 
dient te worden uitgevoerd. 

De voorzitter van een rechtbank die 
wordt aangezocht om, met toepassing 
van artikel 584, Ger.W., in een geval dat 
hij spoedeisend acht, bij voorraad een 
deskundigenonderzoek te bevelen, is ter
ritoriaal bevoegd indien dat bevel, ten 
minste ten dele, in zijn rechtsgebied 
moet worden uitgevoerd, ook al is de 
rechtbank territoriaal niet bevoegd om 
van het bodemgeschil kennis te nemen. 

22 december 1989 564 

4. - Verplichting voor de rechter in 
kart geding om de in art. 764, eerste lid, 
Ger. W. bedoelde vorderingen aan het 
O.M mede te delen. 

Hoewel de beslagrechter, zoals de 
rechter in kort geding, in de regel uit
spraak doet zonder de bijstand van het 
O.M., ontslaat geen enkele wetsbepaling, 
noch enig algemeen rechtsbeginsel die 
rechters van de verplichting om de in 
art. 764, eerste lid, Ger. W. bedoelde vor
deringen aan het O.M. mede te delen. 

26 april 1990 1104 

5. - Spoedeisend karakter van de 
zaak - Beslissing. 

De voorzitter in kort geding die beslist 
dat hij het gevorderde zoals het bij hem 
is aangebracht, niet kan toekennen, op 
grond dat het geval niet spoedeisend is, 
verklaart de vordering ongegrond. 

11 mei 1990 1175 

6. - Gebrek aan urgentie - Vorde
ring ongegrond verklaard - Gevolg. 

De voorzitter in kort geding die beslist 
dat hij het gevorderde zoals het bij hem 
is aangebracht, niet kan toekennen, op 
grond dat het geval niet spoedeisend is, 

59 en mitsdien de vordering ongegrond ver-
2. - Voorzitter van de rechtbank van klaart, oefent aldus zijn rechtsmacht vol

.eerste aanleg die in kart geding uit- ledig uit; hij hoeft de zaak niet naar een 
. spraak heeft gedaan over de voorlopige andere rechter te verwijzen, noch over 
maatregelen inzake echtscheiding op de zaak zelf te oordelen. 

14 september 1989 

grand van bepaalde feiten - Onbevoegd- 11 mei 1990 
' heid om zijn beschikking in te trekken 
of te wijzigen behoudens veranderde om
standigheden. 

1175 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die in kort geding uit
.spraak doet over de voorlopige maatrege
len inzake echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten, kan zijn beschikking 
niet intrekken of wijzigingen, tenzij de 

' omstandigheden veranderd zijn. (Artt. 23 
tot 28, 584 Ger.W.) 

14 december 1989 534 

7. - Bevoegdheid van de rechter in 
kart geding - Art. 584 Ger. W. - Begrip 
- Waarschijnlijk bestaan van een recht 
- Bewarende maatregel. 

Art. 584 Ger.W. verbiedt aan de rech
ter in kort geding niet dat hij een bewa
rende maatregel beveelt, indien het be
staan van een recht voldoende waar
schijnlijk is om zijn beslissing te verant
woorden. 

25 juni 1990 1372 
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LASTER EN EERROOF 
Openbaarmaking - Voorwaarden. 
Ofschoon mededeling aan verschillen

de personen in de zin van art. 444, zesde 
lid, Sw. in de regel niet gelijkst':'at met 
de in het vijfde lid van dat artlkel be
doelde verspreiding van geschriften, 
prenten of zinnebeelden, oordeelt de 
rechter op onaantastbare wijze en aan 
de hand van de concrete gegevens van 
de zaak of zodanige mededeling in de 
feitelijke context van de zaak een ver
spreiding oplevert. 

29 mei 1990 1233 

LEVENSONDERHOUD 
1. - Overdracht van loon - Latere 

machtiging om het loon te ontvangen -
Inhoudingen door de werkgever - Gren
zen. 

Wanneer een overdracht van of een 
beslag op het loon, gegrond op een in 
art. 1412, 1°, Ger.W. bedoelde onder
houdsschuldvordering, het voor beslag of 
overdracht vatbaar bedrag opgebruikt, 
kan geen andere inhouding meer worden 
uitgevoerd op het loon van de schulde
naar zelfs niet om een vroeger aan een 
derd~ toegestane overdracht van loon uit 
te voeren. 

14 september 1989 57 

2. - Uitkering tot levensonderhoud be
paald bij art. 301 B. W. - Vernietiging 
van een beslissing inzake dergelijke uit
kering - Omvang van de vernietiging. 

W anneer een arrest van het Hof een 
vonnis vernietigt binnen de perken van 
een middel dat betrekking heeft op de 
beslissing over de uitkering na echtschei
ding die, met toepassing van art. 301 
B.W., aan de voormalige echtgenote is 
toegekend, door in zijn dictum te zeggen 
dat genoemd vonnis wordt vernietigd in 
zoverre het uitspraak doet over het be
drag van de · uitkering na echtscheiding 
dat de voormalige echtgenoot aan zijn 
voormalige echtgenote voor haar per
soonlijk onderhoud moet betalen, wor
den de regels inzake het gevolg van de 
vernietiging in ·burgerlijke zaken mis
kend en worden de artt. 577, eerste lid, 
en 1110 Ger.W. geschonden door het 
rechtscollege op verwijzing dat beslist 

dat het geen uitspraak meer dient te 
doen over de vraag of de voormalige 
echtgenoot in beginsel verplicht was die 
uitkering te betalen, nu alleen nog het 
bedrag ervan diende te worden vastge
steld terwijl uit de lezing in onderlinge 
sam~nhang van het dictum van 's Hofs 
arrest en van de motieven waarop dat 
noodzakelijk steunt, blijkt dat dit arrest 
bij voormeld rechtscollege inzonderheid 
de vraag aanhangig heeft gemaakt of 
aan de voormalige echtgenote nog een 
dergelijke uitkering moest worden toege
kend. 

14 december 1989 536 

LOON 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Recht op loon 
HOOFDSTUK III. - Bescherming 
HOOFDSTUK IV. - Gelijkheid 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
RECHT OP LOON 

HOOFDSTUK III 
BESCHERMING 

1. - Berscherming - Overdracht van 
loon - Latere machtiging om het loon te 
ontvangen - Inhoudingen door de werk
gever - Grenzen. 

Wanneer een overdracht van of een 
beslag op het loon, gegrond op een in 
art. 1412, 1°, Ger.W. bedoelde onder
houdsschuldvordering, het voor beslag of 
overdracht vatbaar bedrag opgebruikt, 
kan geen andere inhouding meer worden 
uitgevoerd op het loon van de schulde
naar zelfs niet om een vroeger aan een 
derd~ toegestane overdracht van loon uit 
te voeren. 

14 september 1989 57 

2. - Bescherming - Aard van de wet 
- Toepassingsgebied. 

De Wet Bescherming Loon is een wet 
van politie in de zin van art. 3 B.W., d~e 
toepassing vindt op de werknemer dw 
gewoonlijk zijn arbeid in Belgie verricht. 

4 december 1989 463 

3. - Bescherming - Vrijheid om over 
het loon te beschikken. 
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Beperkt wederrechtelijk het recht van 
de bediende om vrijelijk maandelijks 
over zijn loon te beschikken een loonre
geling waarbij een gedeelte van het loon 
op een rekening wordt geplaatst waar
over de bediende tijdens zijn tewerkstel
ling niet kan beschikken, ook al mag hij 
intussen tot beloop van het uitgezette be
drag bij een bank geld lenen. (Artt. 3 en 
9 Wet Bescherming Loon.) 

4 december 1989 463 

4. - Bescherming - Overtreding 
Niet-betalen van loon voor overwerk 
Voltooiing van het misdrijf. 

Het misdrijf dat erin bestaat niet of 
niet binnen de voorgeschreven termijn 
loon voor overwerk te betalen, is voltrok
ken door een enkel verzuim, op het 
ogenblik waarop moet worden betaald; 
zodanig misdrijf is aflopend, niet voort
durend. (Artt. 29, § 1, 53, Arbeidswet, 9 
en 42, 1°, Wet Bescherming Loon.) 

4 december 1989 473 

HOOFDSTUK IV 
GELIJKHEID 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

5. - Allerlei - Arbeidsongeval - Ar
beidsongeschiktheid en wedertewerkstel
Jing - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidson
geschiktheid - Wedertewerkstelling -
Vakantiegeld - Loon ontvangen ingevol
ge de wedertewerkstelling - Begrip. 

Het vakantiegeld is niet noodzakelijk 
een loon dat de getroffene van een ar
beidsongeval << ingevolge zijn wederte
werkstelling ontvangt », in de zin van 
art. 23, derde lid, Arbeidsongevallenwet. 
(Artt. 23, derde lid, en 35, eerste lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

7 mei 1990 1140 

M 

MAATSCHAPPELIJK 
O.C.M.W. 

WELZIJN, 

1. - Voorzitter van de raad vooz· maat
schappelijk welzijn - Vervanging 
Art. 25, derde lid, O.C.JI!L W.-wet -
Draagwijdte. 

Art. 25, derde lid, O.C.M.W.-wet vel
gens hetwelk de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn wordt ver
vangen door het oudste lid in jaren in 
het geval dat de voorzitter overlijdt of 
dat aan zijn mandaat een einde komt om 
een andere reden dan de algehele ver
nieuwing van de raad, is niet van toepas
sing wanneer de verkiezing van de voor
zitter door de raad wordt nietig ver
klaard. 

19 oktober 1989 225 

2. - Vordering in rechte - Machti
ging van het college van burgemeester 
en schepenen - Ogenblik waarop zij 
moet worden gegeven. 

De machtiging van het O.C.M.W. door 
het college van burgemeester en schepe
nen om cassatieberoep in te stellen, mag 
worden gegeven tot aan het sluiten van 
de debatten. (Art. 115, § 1, tweede lid, 
O.C.M.W.-wet.) 

14 mei 1990 1179 

MACHTSOVERSCHRIJDING 
Begrip - Beschikldng in kart geding 

- Beslissing over het recht om een 
openbaar ambt uit te oefenen. 

Het O.M. kan hoger beroep instellen 
tegen een beslissing in burgerlijke za
ken, wanneer de openbare orde in het 
gedrang komt door een toestand die 
moet worden verholpen, onder andere 
wanneer een rechter in kort geding met 
overschrijding van bevoegdheid uit
spraak doet over het recht van een per
soon om een bepaald openbaar ambt uit 
te oefenen. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.) 

14 september 1989 59 

MANDELIGHEID 

Vordering van de eigenaar van een pri
vatieve scheidingsmuur tot betaling van 
de prijs voor het gemeen maken van de 
muur - Vereisten. 

De eigenaar van een privatieve schei
dingsmuur kan de prijs voor het gemeen 
maken van die muur van zijn nabuur 
vorderen indien en voor zover deze van 
de muur op zodanige wijze gebruik 
maakt dat hij zich het medebezit daar
van aanmatigt, aldus inbreuk pleegt op 
het privatieve eigendomsrecht en daar
mee redelijkerwijze niet kan voortgaan 
zonder de impliciete wil de muur voor 
gemeen te houden; de enkele omstandig
heid dat de nabuur uit het bestaan van 
de muur voordeel haalt, houdt geen zo-
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danige bezitsaanmatiging in. (Art. 661 
B.W.) 

22 juni 1990 1367 

MEINEED 
1. - Meineed bij boedelbeschrijving, 

opgemaakt met het oog op de vereffe
ning en verdeling van een onverdeeld
heid - Begrip. 

Aan de bij art. 226, tweede lid, Sw. 
strafbaar gestelde meineed maakt zich 
schuldig de partij die bij de boedelbe
schrijving, welke wordt opgemaakt met 
het oog op de vereffening en verdeling 
van een onverdeeldheid, de bij art. 1183, 
11°, Ger.W. voorgeschreven eed aflegt 
dat zij niets heeft verduisterd en dat zij 
van zodanige verduistering geen kennis 
draagt, terwijl het antwoord van die par
tij op een vraag van de met de opmaak 
van de boedelbeschrijving belaste notaris 
neerkomt op een verzuim, bedoeld om 
goederen aan de onverdeeldheid te ont
trekken. 

21 februari 1990 799 

2. - Boedelbeschrijving Formule 
van de eed. 

De bij een boedelbeschrijving gepleeg
de meineed wordt gestraft overeenkom
stig art. 226 Sw.; de formule van de eed 
is voorgeschreven in art. 1183, 11°, 
Ger.W.; toch mogen bij de eedaflegging 
ook gelijkwaardige bewoordingen wor
den gebruikt. 

8 mei 1990 1146 

3. - Verzegeling van een onverdeelde 
boedel - Begrip. 

Art. 226, tweede lid, Sw. stelt straf op 
een valse eed, die wordt afgelegd bij het 
toepassen van de bij de artikelen 1148 
tot 1164 Ger.W. omschreven rechtsple
ging; het materiele feit van het aanbren
gen van zegels is niet vereist. 

26 juni 1990 1387 

MERKEN 

HOOFDSTUK I. - Benelux-overeen
komsten 

HOOFDSTUK II. Fabrieks- en han-
delsmerken 

HOOFDSTUK III. Internationale ver-
dragen - LP.R 

HOOFDSTUK I 
BENELUX-OVEREENKOMSTEN 

HOOFDSTUK II 
FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN 

Fabrieks- en handelsmerken - Art. 
13, A, 1°, Benelux-Merkenwet - Gebruik 
van een merk voor waren - Begrip. 

Voor de toepassing van art. 13, A, 1°, 
Benelux-Merkenwet is niet vereist dat 
het merk of het daarmee overeenstem
mend teken op de waren, hun verpak
king of etiketten wordt aangebracht. 

8 december 1989 498 

HOOFDSTUK III 
INTERNATIONALE VERDRAGEN - I.P.R. 

MILITAIR 

Wegverkeer - Motorvoertuig - Sturen 
in de Bondsrepubliek Duitsland - Geen 
recht tot het besturen van een voertuig 
- Overtreding van de vreemde wet -
Veroordeling in Belgie - Verval van het 
recht tot sturen - Wettigheid - Voor
waarden. 

Wanneer een Belgische militair, in ac
tieve dienst op het grondgebied van de 
Bondsrepubliek Duitsland, aldaar op de 
openbare weg gereden heeft met een mo
torvoertuig, terwijl zijn rijbewijs tijdelijk 
was ingetrokken door de Belgische auto
riteiten, zodat hij geen houder meer was 
van het door de Duitse wet voorgeschre
ven rijbewijs, veroordeelt het Belgisch 
militair gerecht die militair wettig tot 
een straf, die onder meer een verval van 
het recht tot sturen inhoudt. (Art. 57bis 
Mil.Sw.) 

14 maart 1990 917 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
Bewijs van de overeenkomst met de 

uitvoering waarvan het misdrijf verband 
houdt. 

De strafrechter vermag een misbruik 
van vertrouwen niet bewezen te verkla
ren zonder het bestaan van de door de 
beklaagde betwiste overeenkomst naar 
de regels van art. 1341 e.v. B.W. vast te 
stellen en zonder de omstandigheden 
aan te wijzen waardoor het de schuldei
ser niet mogelijk zou zijn geweest zich 
een schriftelijk bewijs van de bedoelde 
overeenkomst te verschaffen en die het 
bewijs van het bestaan ervan door getui
ge of vermoedens zouden toelaten. 

21 november 1989 403 
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MISDRIJF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 
, , materieel en moreel bestanddeel, een

heid van opzet 

HOOFDSTUK II. - Soorten 
Afdeling 1. - Aflopend, voortgezet, 

voortdurend m:isdrijf, 
Mdeling 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. 

HOOFl)ST:UK VI. - Verzwarende om-
standigheden 

HOOFDSTUK VII. -Paging 

HOOFDSTUK VIII. - Deelneming , 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN 

MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET 

' ' . -
1. - Algemene begrippen - Zedelijk 

bestanddeel - Wetenschap. 
Strafbaarheid wegens een misdrijf ver

eist wetenschap dat dit misdrijf wordt 
gepleegd. 

10 oktober 1989 189 

HOOFDSTUK II 
SOORTEN 

Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

2. - Soorten - Aflopend misdrijf -
NachtgiJrucht en nachtrumoer. 

Het maken van nachtgerucht of nacht
rumoer waardoor de rust van de inwo
ners kan worden verstoord, is een aflo
pend misdrijf. (Art. 561, 1°, Sw.) 

24 oktober 1989 261 

3. - Soorten - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf - Loon - Niet-be
talen van loon voor overwerk - Voltooi
ing van het misdrijf. 

Het misdrijf dat erin bestaat niet of 
niet binnen de voorgeschreven termijn 
loon voor overwerk te betalen, is voltrok
ken door een enkel verzuim, op het 

ogenblik waarop moet worden betaald; 
zodanig misdrijf is aflopend, niet voort
durend. (Artt. 29, § 1, 53, Arbeidswet, 9 
en 42, 1°, Wet Bescherming Loon.) 

4 december 1989 473 

4. - Soorten - Voorgezet misdrijf -
Eenheid van opzet - Begrip. 

Het rechtsbegrip « voortgezet mis
drijf , wordt niet miskend door de rech
ter die beslist dat bepaalde feiten van 
diefstal met geweld en bedreigingen, ver
nieling, beschadiging van roerende voor
werpen, verkrachting, aanranding van de 
eerbaarheid, huisvredebreuk en van op
zettelijke slagen en verwondingen niet 
voortvloeien uit een enkel opzet, op 
grand dat de dader van een welbepaalde 
plaats weggegaan is zonder het opzet 
misdrijven te plegen, doch met het oog
merk .om een van de slachtoffers van de 
naderhand gepleegde misdrijven een les
je te leren. 

5 december 1989 480 

5. - Soorten - Aflopend misdrijf -
Eenvoudige bankbreuk - Staking van 
betaling - Geen aangifte binnen drie 
dagen. 

Het misdrijf eenvoudige bankbreuk is 
voltooid wanneer de gefailleerde niet 
binnen de bij artt. 440 en 574, 4°, Kh. 
voorgeschreven termijn van drie dagen 
aangifte heeft gedaan van de staking 
van betaling. 

12 december 1989 508 

6. - Soorten - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf - Niet-vertonen 
van een kind - Art. 369bis Sw. 

Het wanbedrijf << niet-vertonen van 
een kind '' aan degenen die gerechtigd 
zijn zulks te eisen, is wegens de aard er
van een opeenvolgend misdrijf en ont
staat telkens opnieuw als opzettelijk niet 
wordt voldaan aan de verplichtingen die 
de rechter heeft opgelegd in zijn uit
spraak over de bewaring van de minder
jarige. (Art. 369bis Sw.) 

25 juli 1990 1413 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III 
TOEREKENBAARHEID 

Afdeling 1. - Natuurlijke personen. 

Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

7. - Toerekenbaarheid - Rechtsper
soon - Handelsvennootschap - Beheer 
- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

De strafrechtelijke verantwoordelijk
heid voor de bij of naar aanleiding van 



-111-

het beheer van een handelsvennootschap 
begane misdrijven kan rusten op de fei
telijke beheerders van die vennootschap, 
ook al zijn ze niet de organen ervan. 

23 mei 1990 1213 

HOOFDSTUK IV 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

HOOFDSTUK V 
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 

8.- Rechtvaardiging en afdoende ver
schoning - Rechtvaardiging - Misbruik 
van gezag - Art. 260 Sw. - Draagwijd
te. 

De agent van de openbare macht, die 
een bevel van zijn hierarchische meerde
re slecht uitvoert, kan zich niet op art. 

making van roerende goederen ten aan
zien waarvan de voorzitter van de recht
bank van eerste aannleg, rechtsprekend 
in kort geding tijdens de echtscheidings
procedure, met toepassing van art. 1280 
Ger.W. een maatregel heeft uitgevaar
digd als bedoeld in art. 223 B.W. 

7 november 1989 328 

12. - Allerlei - Verzuim - Opzette
Iijk verzuim - Strafbaar verzuim -
Voorwaarden. 

In beginsel is het !outer, zelfs opzette
lijk, verzuim niet voldoende om een mis
drijf te doen ontstaan, die regel geldt 
echter niet wanneer het verzuim wegens 
de begeleidende omstandigheden kan 
worden gelijkgesteld met een eigenlijke 
handeling of wanneer de wet het ver
zuim strafbaar stelt; dat is het geval met 
het wanbedrijf, « niet-vertonen van een 260 Sw. beroepen. 

13 september 1989 46 
kind ''• aan degenen die gerechtigd zijn 
zulks te eisen. (Art. 369bis Sw.) 

9. - Rechtvaardigingsgrond 
macht - Begrip. 

Over-

Overmacht kan enkel voortvloeien uit 
een gebeurtenis buiten 's mensen wil die 
door deze wil niet kon worden voorzien 
of vermeden. 

17 januari 1990 650 

10. - Rechtvaardiging Onoverko-
melijke dwaling - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de op 
onoverkomelijke dwaling gegronde vrij
spraak, wanneer het arrest beslist dat de 
beklaagde wist dat zijn handelwijze wet
telijk niet toegelaten was, maar dat hij 
gehandeld heeft op grand van een ver
schoonbare dwaling omtrent het weder
rechtelijk karakter van zijn handelingen. 

27 maart 1990 995 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK VII 
POGING 

HOOFDSTUK VIII 
DEELNEMING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

11. - Allerlei - Roerende goederen 
ten aanzien waarvan, met toepassing 
van art. 1280 Ger. W., een maatregel is 
uitgevaardigd als bedoeld in art. 223 
B. VI. - Vernietiging, beschadiging of 
wegmaking. 

Art. 507, tweede lid, Sw. bestraft de 
vernietiging, de beschadiging of de weg-

25 juli 1990 

N 

NACHTGERUCHT, 
MOER 

Aard van het misdriji 

1413 

NACHTRU-

Het maken van nachtgerucht of nacht
rumoer waardoor de rust van de inwo
ners kan worden verstoord, is een aflo
pend misdrijf. (Art. 561, 1°, Sw.) 

24 oktober 1989 261 

NATUURRAMP 
1. - Algemene ramp - Eigenaar van 

het geteisterde goed - Financiele tege
moetkoming van de Staat - Aard van 
dat recht. 

Het reclit op financiele tegemoetko
ming van de Staat, dat aut. 5, § 1, 1°, en 
§ 2, van de wet van 12 juli 1976 betref
fende het herstel van zekere schade ver
oorzaakt aan private goederen door na
tuurrampen, toekent aan de eigenaar 
van het geteisterde goed, is van persoon
lijke aard en is geen toebehoren van de 
verkochte zaak in de zin van art. 1615 
B.W. 

22 maart 1990 942 
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2. - Algemene ramp - Wet 12 juli 
1976 - Rechten voortvloeiende uit deze 
wet - Afstand - Voorwaarden. 

De rechten voortvloeiende uit de wet 
van 12 juli 1976 betreffende het herstel 
van zekere schade veroorzaakt aan pri
vate goederen door natuurrampen, kun
nen niet rechtsgeldig worden afgestaan, 
behalve in de bij art. 31 van die wet uit
drukkelijk en op beperkende wijze op
gesomde gevallen. 

22 maart 1990 942 

3. - Wet van 12 juli 1976 betreffende 
het herstel van zekere schade veroor
zaakt aan private goederen door natuur
rampen - Bepalingen van openbare or
de. 

De wet van 12 juli 1976 betreffende het 
herstel van zekere schade veroorzaakt 
aan private goederen door natuurram
pen, raakt de openbare orde. 

1 juni 1990 1257 

4. - Vergoeding van de getroffenen -
Grenz en. 

De artt. 1, 8, 9 en 10 van de wet van 12 
juli 1976 betreffende het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private goe
deren door natuurrampen worden ge
schonden door de rechter die als herstel
vergoeding aan de getroffene het netto 
totaal bedrag van de schade - overeen
komstig voormeld art. 8 bepaald op basis 
van de normale kosten op de dag van 
het schadelijk feit - toekent, enerzijds, 
zonder van dat bedrag het bij voormeld 
art. 10 bedoelde abattement van 10.000 
frank af te trekken en zonder op dat be
drag de bij voormeld art. 10 bepaalde 
coefficienten toe te passen, en, ander
zijds, door op de aldus bepaalde herstel
vergoeding vergoedende en gerechtelijke 
interesten toe te kennen. 

1 juni 1990 1257 

NIEUWE VORDERING 

1. - Burgerlijke zaken - Geding in 
hoger beroep - Principaal beroep niet 
ontvankelijk - Uitbreiding van de vor
dering. 

Wanneer het principaal beroep tijdig 
en rechtsgeldig is ingesteld, kan de gei:n
timeerde niet alleen incidenteel beroep, 
maar ook een nieuwe vordering instel
len, ook al is het principaal beroep niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang. 
(Artt. 807 en 1054, tweede lid, Ger.W.) 

11 september 1989 26 

2. - Burgerlijke zaken - Tegenvorde
ring - Voor het eerst in hoger beroep 
ingesteld - Ontvankelijkheid. 

Een tegenvordering kan voor het eerst 
in hoger beroep worden ingesteld wan
neer zij berust op een feit of een hande
ling in de dagvaarding aangevoerd. (Artt. 
807 en 1042 Ger.W.) 

4 december 1989 467 

3. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Hoger beroep - Burger
Jijke partij - Vordering - Wijziging -
Uitbreiding- Ontvankelijkheid- Voor
waarde. 

De burgerlijke partij kan, zelfs in ho
ger beroep, haar vordering voor de straf
rechter uitbreiden of wijzigen, mits de 
uitbreiding of de wijziging blijft berusten 
op het aan de beklaagde ten laste geleg
de misdrijf. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 
1878; artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

13 december 1989 521 

4. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Burgerlijke partij - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid- Belang
Be grip. 

Het hoger beroep van een burgerlijke 
partij, wier vordering door de eerste 
rechter volledig werd toegewezen, is niet 
van belang ontbloot en dus ontvankelijk, 
wanneer die burgerlijke partij dat hoger 
beroep instelt om de voor de strafrechter 
ingestelde vordering uit te breiden of te 
wijzigen. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; 
artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

13 december 1989 521 

5. - Burgerlijke zaken Uitbreiding 
- Wijziging - Art. 807 Ger. W. - Feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd -
Be grip. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarin de rechter, op grond van de 
overweging dat de eisende partij, onder 
het mom van een materiele vergissing, 
zich poogt te onttrekken aan de toepas
sing van een wetsbepaling en dat de 
nieuwe vordering, waarvoor een nieuwe 
vorderingsstaat wordt aangevoerd, niet 
virtueel begrepen was in de dagvaarding, 
oordeelt dat de op grond van een verbe
terde vorderingsstaat uitgebreide verde
ring niet ontvankelijk is. (Art. 807 
Ger.W.) 

4 mei 1990 1138 

6. - Burgerlijke zaken Uitbreiding 
of wijziging van de bij de rechter aan
hangige vordering - Voorwaarde. 

Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de 
nieuwe vordering, uitsluitend berust op 
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het feit of de handeling die in de dag
vaarding wordt aangevoerd. 

11 mei 1990 1172 

7. -:: ,.S,urgerlijke zaken - Uitbreiding 
of WlJZigmg van de vordering - Inacht
neming van feiten die zich in de loop 
van het geding hebben voorgedaan. 

De rechter doet uitspraak over de bij 
hem aanhangige vordering zoals zij wet
telijk gewijzigd of uitgebreid is overeen
komstig de artt. 807 en 808 Ger.W., met 
inachtneming van de feiten die zich in 
de loop van het geding hebben voorge
daan en die een weerslag hebben op het 
geschil. 

11 mei 1990 1172 

NOTARIS 
1. - Honorarium - Onderhandeling 

over de verkoop van een gebouw - Art. 
3 wet 31 augustus 1891 - Voorafgaande 
begroting door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg. 

De beslissing waarbij de rechter de 
vordering van een notaris tot betaling 
van honorarium bij ontstentenis van 
voorafgaande begroting door de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aanleg, 
niet ontvankelijk verklaart, is conform 
art. 3 wet 31 augustus 1891, wanneer de 
rechter vaststelt dat dat honorarium be
trekking heeft op onderhandelingen met 
het oog op de verkoop van een gebouw 
en die akten van de ambtsbediening van 
notaris waren. 

30 november 1989 440 

2. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Toewijzingskosten - Honorari
um van de notaris - Artt. 1585 en 1596 
Ger. W. - Bijdrage in de schuld. 

De artt. 1585 en 1596 Ger.W. betreffen
de de rechtspleging inzake uitvoerend 
beslag op onroerend goed bepalen dat de 
kosten ten laste vallen van de koper en 
regelen de bijdrage in de kosten. Zij be
palen wie uiteindelijk die kosten moet 
betalen, onder meer het honorarium van 
de notaris. 

19 april 1990 1066 

3. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Toewijzingskosten - Honorari
um van de notaris - Art. 5 Wet van 31 
aug. 1891 - Schuldplichtige. 

Art. 5 Wet van 31 aug. 1891 houdende 
tarificatie en invordering van de honora
ria der notarissen, bepaalt dat de kosten 
van de begroting ten laste vallen van de 
partijen en zegt wie schuldplichtig is, 

d.w.z. dat het de personen aanwijst van 
wie de notaris betaling kan vorderen. 

19 april 1990 1066 

4. - Notariele akte - Gedwongen ten
uitvoerlegging - Voorwaarden. 

Een notarHHe akte waarin wordt ver
klaard dat bepalingen en voorwaarden 
van een niet bij de akte gevoegde onder
h.~nd~e overeenk~mst van toepassing 
ZlJn, 1s als dusdamg geen uitvoerbare ti
tel, in de zin van art. 1494 Ger.W. (Art. 
19 wet 25 ventose-5 germinal Jaar XI.). 

21juni 1990 1361 

0 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER 

1. - Burgerlijke zaken - Verborgen 
gebrek van de verkochte zaak. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of een gebrek van 
een verkochte zaak al dan niet verbor
gen is. 

24 november 1989 424 

2. - Strafzaken - Strafvordering -
Een enkel opzet. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze en in feite of aan de verschil
lende feiten, die, wat de materiele uit
voering ervan betreft, afzonderlijke mis
drijven opleveren, een enkel opzet ten 
grondslag ligt; meer bepaald oordeelt 
het op onaantastbare wijze en in feite of 
de all:n b.e.klaagde ten laste gelegde fei
ten met een enkel strafbaar feit vormen 
met die waarvoor hij in het buitenland is 
veroordeeld. 

29 november 1989 435 

3. - Strafzaken - Strafvordering -
Eenheid van opzet. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze en in feite of verschillende 
misdrijven wegens eenheid van opzet 
een enkel strafbaar feit opleveren. 

7 maart 1990 893 
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

1. - Beschermde werknemer - ant
slag wegens economische of technische 
redenen - Geen beslissing van het pari
tair comite - Gevolg. 

Een beschermde werknemer kan re
gelmatig wegens economische of tech
nische redenen worden ontslagen, wan
neer het paritair comite heeft vastge
steld dat het, bij gebrek aan eenparig
heid, geen uitspraak over het bestaan 
van die redenen kan doen, ook al is de 
termijn van twee maanden, waarover het 
beschikt om een beslissing te nemen, op 
het ogenblik van het ontslag nog niet 
verstreken. (Art. 21, § 2, eerste en zeven
de lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. lbis. 
§ 2. eerste en zesde lid, Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

11 september 1989 30 

2. - Bescherming van de personeels
afgevaardigden en van de niet gekozen 
kandidaten - Weigering van de werkge
ver om een onregelmatig ontslagen 
werknemer in de onderneming te her
plaatsen - Werknemer, niet gekozen 
kandidaat - Vergoeding. 

De werknemer, die als kandidaat niet 
is gekozen bij de verkiezingen van de 
personeelsafgevaardigden in het veilig
heidscomite en die door zijn werkgever 
onregelmatig was ontslagen, heeft, inge
val de werkgever weigert hem in de on
derneming te herplaatsen, geen recht op 
de vergoeding bedoeld in art. 1 bis, § 7, 
eerste lid, 1°, Gezondheid en Veilig
heidswet 10 juni 1952, gew. bij K.B. nr. 4 
van 11 okt. 1978. 

18 september 1989 78 

3. - aprichting - Verkiezingsproce
dure - Handelingen die aan de verkie
zingsprocedure voorafgaan - Specifici
teit. 

De handelingen die voorafgaan aan 
een verkiezingsprocedure ter oprichting 
van een veiligheidscomite betreffen ai
leen de verkiezingen voor dat orgaan 
en niet de oprichting van een onderne
mingsraad. (Artt. 3 tot 8 K.B. 31 juli 
1986.) 

9 oktober 1989 177 

4. - aprichting - Aantal tewerkge
stelde werknemers - Gewoonlijk te
werkgestelde werknemers - Begrip. 

De Bedrijfsorganisatiewet die voor
schrijft dat ondernemingsraden moeten 
worden opgericht in al de ondernemin
gen die gewoonlijk een gemiddelde van 

ten minste het wettelijk bepaald aantal 
werknemers tewerkstellen, vereist niet 
dat de daarbij in aanmerking te nemen 
werknemers gewoonlijk in de onderne
m~r:g zijn tewerkgesteld. (Art. 14, § 1, Be
dnJfsorganisatiewet.) 

9 oktober 1989 177 

5. - Beschermde werknemer - ant
slag om economische of technische rede
nen - Uitspraak van het paritair comite 
over die redenen vereist - Gevolg. 

Het paritair comite kan niet geldig uit
spraak doen over het bestaan van econo
mische redenen die het ontslag van een 
beschermd werknemer zouden rechtvaar
digen, wanneer die werknemer, reeds 
v66r die uitspraak, is ontslagen. (Art. 21, 
§ 2, eerste en zevende lid, Bedrijfsorgani
satiewet.) 

8 januari 1990 591 

6. - Beschermde werknemer - anre
gelmatig ontslag om economische of 
technische redenen - Herplaatsing -
Begrip. 

De verplichting tot herplaatsing, overc 
eenkomstig art. 21, §§ 5 en 7, Bedrijfsor
ganisatiewet, van een afgevaardigde van 
het personeel of van een kandidaat bij 
de verkiezingen, die onregelmatig is ont
slagen om economische of technische re
denen, is vervuld wanneer de werkgever 
zich onvoorwaardelijk ertoe verbindt om 
binnen dertig dagen na de aanvraag tot 
herplaatsing de werknemer onder dezelf
de arbeidsvoorwaarden opnieuw te werk 
te stellen; er is geen sprake van her
plaatsing, in de zin van die bepaling, 
wanneer die maatregel van de werkge
ver, alleen door de wil van degene die 
hem heeft genomen, geen gevolg meer 
heeft v66r de datum waarop hij is geno
men, zodat de indienstneming van de 
werknemer niet daadwerkelijk kan zijn. 
(Art. 21, §§ 5 en 7, Bedrijfsorganisatie
wet.) 

8 januari 1990 591 

7. - Beschermde werknemer - ant
slag om een dringende reden - Feit se
dert ten minste drie dagen bekend -
Kennis van het feit - Begrip. 

In de zin van art. 1bis, § 2, tweede lid, 
Gezondheid en Veiligheidswet is het feit 
dat de dringende reden uitmaakt tot 
beiiindiging van de arbeidsovereenkomst, 
aan de werkgever bekend, wanneer deze 
omtrent het bestaan van dit feit en de 
omstandigheden die daarvan een drin
gende reden kunnen maken, voldoende 
zekerheid heeft om met kennis van za
ken een beslissing te kunnen nemen, 
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met name voor zijn eigen overtuiging en 
tevens tegenover de beschermde werkne
mer en het gerecht; de voldoende kennis 
van het feit dat de dringende reden uit
maakt, is echter niet gelijk te stellen 
met de mogelijkheid voor de werkgever 
om zich in verband met het feit bewijs
middelen te verschaffen. (Art. 1bis, § 2, 
Gezondheid en Veiligheidswet.) 

22 januari 1980 663 

8. - Verkiezingen - Geschillen -
Cassatieberoep - Termijn - Beslissing 
van het arbeidsgerecht ter kennis ge
bracht bij gerechtsbrief. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is de voorziening die is ingesteld meer 
dan drie maanden nadat de beslissing 
van het arbeidsgerecht over een geschil 
betreffende verkiezingen voor de onder
nemingsraden en de veiligheidscomites 
bij gerechtsbrief ter kennis van de eiser 
is gebracht. (Artt. 57 en 1073, eerste lid, 
Ger.W.; art. 24, §§ 1, 1°, en 2, Bedrijfsor
ganisatiewet; art. 1, § 4, h, 1°, en i, Ge
zondheid en Veiligheidswet; art. 81, 5°, 
K.B. 31 juli 1986.) 

12 februari 1990 774 

9. - Ondernemingsraad Verkozen 
personeelsafgevaardigde of kandidaat -
Ontslag om een dringende reden - Ken
nisgeving van de opzegging door de 
werkgever - Opschortende voorwaarde 
- Arbeidsrechtbank - Beoordeling van 
het dringend karakter van de aangevoer
de reden - Gevolg. 

Een duidelijk en zonder wilsgebrek 
aan een beschermde werknemer gegeven 
ontslag om een dringende reden beein
digt onmiddellijk en definitief de ar
beidsovereenkomst, ook al is de dringen
de reden niet vooraf door het arbeidsge
recht aangenomen. (Art. 21, § 2, Bedrijfs
organisatiewet.) 

19 februari 1990 783 

10. - Beschermde werknemer - Ont
slag wegens dringende reden - Aanne
ming van de dringende reden door het 
arbeidsgerecht - Cassatieberoep - Ter
mijn. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is de voorziening die is ingesteld meer 
dan drie maanden nadat de beslissing 
van het arbeidsgerecht omtrent de aan
neming van een dringende reden die tot 
ontslag van een beschermde werknemer 
kan leiden, · bij gerechtsbrief ter kennis 
van de eiser is gebracht. (Art. 1bis, § 2, 
Gezondheid en Veiligheidswet.) 

28 mei 1990 1224 

11. - Afgevaardigde van het personeel 
of kandidaat bij de verkiezingen - Ont
slag - Economische of technische rede
nen - Begrip. 

Niet wettig is de beslissing van de 
rechter dat de afgevaardigden van het 
personeel in een ondernemingsraad of in 
een veiligheidscomite en de niet verko
zen kandidaten slechts om economische 
of technische redenen kunnen worden 
ontslagen in geval van dwingende nood
zakelijkheid, van overmacht, van een 
maatregel van hogerhand, van faillisse
ment of van kennelijk onvermogen. (Art. 
21, § 2, eerste lid, Bedrijfsorganisatiewet 
en art. 1bis, § 2, eerste lid, Gezondheid 
en Veiligheidswet.) 

11 juni 1990 1287 

ONDERWIJS 

1. - Universitair onderwijs - Rijks
universiteit - Niet onderw~izend perso
neel met arbeidsovereenkomst - Beslis
sing van de raad van bestuur van de 
" Universite de l'Etat a Liege » van 18 
november 1981 inzake het ontslag van 
het wetenschappelijk personeel " Patri
moine » - Beslissing, een wet in de zin 
van art. 608 Ger. W. 

De beslissing van de raad van bestuur 
van de « Universtie de l'Etat a Liege » 
van 18 november 1981 inzake het ontslag 
van het wetenschappelijk personeel « Pa
trimoine » met arbeidsovereenkomst is 
geen wet, in de zin van art. 608 Ger.W. 

2 april 1990 1017 

2. - Gesubsidieerde instellingen -
Weddetoelage - Leerkracht - Vorde
ring tot betaling tegen de Staat - Ont
vankelijkheid. 

Ontvankelijk kan worden verklaard de 
vordering in recht die door een leer
kracht van een gesubsidieerde instelling 
tot betaling van een weddetoelage tegen 
de Staat is ingesteld. (Artt. 25 en 36 wet 
van 29 mei 1959.) 

10 mei 1990 1161 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
1. - Processen-verbaal van de terecht

zitting - Handtekening - Termijn. 
De wet bepaalt geen enkele termijn 

voor de ondertekening van de bij de artt. 
155 en 189 Sv. voorgeschreven processen
verbaal van de terechtzitting. 

18 oktober 1989 212 
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2. - Artt. 448 en 450 Sv. - Van vals· 
heid betichte stukken - Neerlegging op 
de griffie - Tel'Inijn. 

De artt. 448 en 450 Sv. bepalen geen 
termijn voor de neerlegging ter griffie 
van de van valsheid betichte stukken. 

15 november 1989 366 

3. - Van valsheid betichte stukken -
Artt. 448 en 450 Sv. - Door die artt. 
voorgeschreven rechtsvormen - Niet-in
achtneming - Sanctie. 

De rechtsvormen die door de artt. 448 
en 450 Sv. zijn voorgeschreven met be
trekking tot de van valsheid betichte 
stukken zijn niet substantieel en niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. 

15 november 1989 366 · 

4. - Officier van de gerechtelijke poli
tie - Huiszoeking - Wettigheid -
Voorwaarde - Heterdaad - Begrip. 

In geval van vaststelling van een op 
heterdaad ontdekte misdaad of wanbe
drijf, zijn de procureur des Konings en 
de officieren van de gerechtelijke politie 
die hem bijstaan, bevoegd om een huis
zoeking te verrichten zonder last van de 
onderzoeksrechter, zelfs na negen uur 
's avonds en v66r vijf uur 's morgens; 
voor de wettigheid van een onder derge
lijke voorwaarden verrichte huiszoeking 
is vereist dat vooraf, overeenkomstig art. 
41 Sv., een op heterdaad ontdekte mis
daad of wanbedrijf is vastgesteld. (Artt. 
36, 37 en 41 Sv.; art. 1, tweede lid, 2°, 
wet 7 juni 1969.) 

13 december 1989 527 

5. - Officier van de gerechtelijke poli
tie - Huiszoeking - Wettigheid - Voor
waarde - Heterdaad - Begrip. 

De rechter, die erop wijst dat officie
ren van de gerechtelijke politie « een 
persoon die tekenen van toxicomanie 
vertoonde, uit een gebouw hadden zien 
komen, dat die persoon he.roi:ne bij zich 
had en verklaarde deze van (P ... ) te heb
ben gekocht in het pand waaruit hij net 
gekomen was », beslist wettig dat de offi
cieren van de gerechtelijke politie blij
kens hun vaststellingen wisten dat een 
misdaad of een wanbedrijf werd ge
pleegd of kort tevoren gepleegd was en 
dat zij « derhalve gerechtigd waren om 
terstond opsporingen te verrichten in de 
woning (van P ... ) ten einde de hero'ine
verkoper aan te houden en de eventuele, 
nog in diens bezit zijnde, verdovende 
middelen in beslag te nemen ». (Artt. 36, 
37 en 41 Sv.; art. 1, tweede lid, 2°, wet 
van 7 juni 1969.) 

13 december 1989 527 

6. - Vordering tot het instellen van 
een onderzoek - Vorm. 

De door het O.M. aan de onderzoeks
rechter gerichte vordering tot het instel
len van een onderzoek moet schriftelijk, 
gedagtekend en ondertekend zijn. Ze is 
aan geen ander bijzonder vormvereiste 
onderworpen. 

9 mei 1990 1157 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Beschikking tot verwijzing 

Voorziening na de eindbeslissing- Ont
vankelijkheid. 

Wanneer de beklaagde, na de eindbe
slissing op de strafvordering, cassatiebe
roep instelt tegen de beschikking van de 
raadkamer, waarbij hij naar het vonnis
gerecht werd verwezen, mogen de cassa
tiemiddelen enkel betrekking hebben op 
de geldigheid van de beschikking waar
bij de zaak voor het vonnisgerecht werd 
gebracht of op de regels inzake de be
voegdheid van dat gerecht. 

6 september 1989 11 

2. - Correctionalisering Verzach-
tende omstandigheden - Vergissing. 

Niet regelmatig is de correctionalise
ring van een misdaad, wanneer ze ge
grond is op het bestaan van verzachten
de omstandigheden die hieruit worden 
afgeleid dat << tegen de verdachte nog 
geen veroordelingen tot verschillende cri
minele straffen zijn uitgesproken >>, of
schoon die vroeger tweemaal tot crimine
le straffen was veroordeeld. 

12 september 1989 44 

3. - Regeling van de procedure - Af
wijzing van een vraag om aanvullend on
derzoek - Redengeving. 

Wanneer de burgerlijke partij aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, een aanvullend onder
zoek vraagt, hoeft dat gerecht, dat, op 
grond van de gegevens die het aangeeft, 
beslist dat er tegen de verdachte geen 
bezwaren bestaan, de redenen niet aan 
te geven waarom het de vraag om aan
vullend onderzoek afwijst. 

13 september 1989 48 

4. - Beschikking of arrest tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank -
Geen onwettigheid inzake de bevoegd
heid - Aanhangigmaking bij het vonnis
gerecht - Beslissing geldig, zolang ze 
niet door het Hoi van Cassatie is vernie
tigd. 



-117-

De wet verleent aan de vonnisgerech
ten niet de bevoegdheid om zich uit te 
spreken over de wettigheid van de be
slissingen van de onderzoeksgerechten; 
de beschikkingen en arresten tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank rna
ken de zaken aileen bij die rechtbank 
aanhangig, voor zover zij geen onwettig
heid inzake de bevoegdheid bevatten, en 
zij blijven volledig geldig zolang ze niet 
door het Hof van Cassatie zijn vernie
tigd. 

4 oktober 1989 164 

5. - Beslissing tot verwijzing naar het 
vonnisgerecht - Aangevoerde onwettig
heid - Bevoegdheden van het vonnisge
recht - Grenzen. 

Onder voorbehoud van de onwettighe
den inzake de bevoegdheid, kunnen de 
vonnisgerechten geen uitspraak doen 
over de wettigheid van de door de onder
zoeksgerechten uitgesproken beslissin
gen tot verwijzing; die beslissingen blij
ven al hun gevolgen behouden, zolang zij 
niet vernietigd zijn door het Hof van 
Cassatie. 

18 oktober 1989 214 

6. - Beslissing waarbij het onder
zoeksgerecht een burgerlijke-partijstel
ling voor de onderzoeksrechter niet ont
vankelijk verklaart - Vereisten. 

Wanneer een partij, die beweert bena
deeld te zijn door het gebruik dat een 
andere partij voor de rechter heeft ge
maakt van een van valsheid betichte of 
voor een ander dan het overeengekomen 
doel aangewende factuur, daarover 
klacht heeft gedaan met burgerlijke-par
tijstelling voor een onderzoeksrechter, 
en het openbaar ministerie, na medede
ling van die klacht, het onderzoeksge
recht gevorderd heeft te verklaren dat de 
partij, die beweert benadeeld te zijn, de 
strafvordering niet op gang kon brengen, 
aangezien zij niet kon bewijzen dat « de 
aangevoerde schade veroorzaakt is door 
een misdrijf "• kan het onderzoeksge
recht uit de enkele omstandigheid dat 
een in kracht van gewijsde gegane bur
gerlijke beslissing de partij, die beweert 
benadeeld te zijn, veroordeelt tot beta
ling van die factuur, niet wettig afleiden 
dat die partij niet het slachtoffer kon 
zijn van de door haar aangegeven mis
drijven en kan het derhalve haar burger
lijke-partijstelling niet onontvankelijk 
verklaren. 

25 oktober 1989 268 

7. - Beschikking van de raadkamer 
tot handhaving van de voorlopige hechte
nis - Aard - Gevolg op het taalge
bruik. 

De beschikking waarbij de raadkamer 
de voorlopige hechtenis van de verdachte 
handhaaft, is geen louter voorbereidende 
beslissing in de zin van art. 40 Taalwet 
Gerechtszaken; wanneer zodanige be
schikking op tegenspraak is gewezen en 
zelf niet is aangetast door een uit de 
Taalwet Gerechtszaken voortvloeiende 
nietigheid, dekt zij de nietigheid van een 
voorafgaand proces-verbaal dat wel door 
zodanige nietigheid is aangetast. 

6 februari 1990 734 

8. - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling tot correctionalisering 
van de aan de verdachte ten laste geleg
de misdaden - Arrest gewezen buiten 
de tegenwoordigheid van het O.M. -
Wettigheid. 

Geen enkele bepaling van Sv. of van 
enige andere wet schrijft voor dat de ar
resten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, die in de regel met gesloten 
deuren uitspraak doet, in tegenwoordig
heid van het O.M. worden gewezen. 

21 februari 1990 797 

9. - Regeling van de procedure -
Adieren van de onderzoeksrechter - An
dere feiten reeds bij het vonnisgerecht 
gebracht. 

Wanneer bepaalde aan een beklaagde 
ten laste gelegde feiten reeds bij het 
vonnisgerecht zijn aangebracht, is de be
slissing van het onderzoeksgerecht waar
bij de burgerlijke-partijstelling voor de 
onderzoeksrechter niet ontvankelijk 
wordt verklaard op grond dat het de 
taak van het vonnisgerecht is om aan de 
ten laste gelegde feiten de juiste om
schrijving te geven, niet naar recht ver
antwoord als uit de beslissing van het 
onderzoeksgerecht blijkt dat het gaat om 
andere feiten. Het heeft in dat opzicht 
geen belang dat de kwalificatie, in haar 
wettelijke bestanddelen, dezelfde is en 
dat de materHHe feiten van valsheid in 
dezelfde akten gepleegd zijn. 

27 maart 1990 987 

10. - Bevoegdheid - Begrip. 
Als een geschil inzake de bevoegdheid 

van het onderzoeksgerecht kan niet wor
den aangemerkt de opwerping van de 
verdachte dat dit gerecht niet « be
voegd , was om de verwijzing naar het 
vonnisgerecht te gelasten op grond, ener
zijds dat een medeverdachte verzet had 
geda~n tegen de beschikking die zijn 
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verzoek tot verwijzing van de zaak naar 
een raadkamer met drie rechters afge
wezen had en, anderzijds, dat een eerste 
beslissing reeds wegens die feiten de 
verwijzing naar het vonnisgerecht had 
gelast. 

27 maart 1990 998 

11. - Correctionalisering Verzach-
tende omstandigheden . - Vergissing. 

Niet regelmatig is de correctionalise
ring van een misdaad, wanneer ze ge
grond is op het bestaan van verzachten
de omstandigheden die hieruit zijn afge
leid dat de verdachte een blanco strafre
gister had, terwijl uit het aan de raadka
mer voorgelegde uittreksel uit het straf
register bleek dat hij vroeger tweemaal 
was veroordeeld. 

29 mei 1990 1240 

12. - Uitlevering Uitvoerbaarver-
klaring van het door de vreemde gerech
telijke overheid verleende bevel tot aan
houding - Aard van die beslissing. 

De beslissing waarbij een onderzoeks
gerecht uitspraak doet over de uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding is geen vonnis in de zin 
van art. 97 Gw. 

5 juni 1990 1272 

13. - Uitlevering Uitvoerbaarver-
klaring van het door de vreemde gerech
telijke overheid verleende bevel tot aan
houding - Territoriaal bevoegde raadka
mer. 

De raadkamer die in het kader van de 
uitleveringsprocedure uitspraak te doen 
heeft over de uitvoerbaarverklaring van 
het door de vreemde gerechtelijke over
heid verleende bevel tot aanhouding is 
de raadkamer van de plaats waar de 
vreemdeling in Belgie verblijft of kan 
worden gevonden, ongeacht de aanwij
zing door de verzoekende overheid van 
de volgens haar territoriaal bevoegde 
Belgische gerechtelijke overheid. (Art. 3, 
tweede lid, Uitleveringswet.) 

5 juni 1990 1272 

14. - Raadkamer - Beschikking -
Tegenwoordigheid van het O.M 

Noch het Wetboek van Strafvordering 
noch enige andere wet bepaalt dat de be
schikkinge,n van de raadkamer die in be
ginsel met gesloten deuren uitspraak 
doet, in tegenwoordigheid van het O.M. 
moeten worden gewezen; de beschikking 
hoeft derhalve niet aan te geven welke 
magistraat van het O.M. de terechtzit-

ting heeft bijgewoond waarop die be
schikking is gewezen. 

13 juni 1990 1293 

15. - Beschikking of arrest tot verwij
zing- Geen onwettigheid inzake de be
voegdheid - Aanhangigmaking van de 
zaak bij het vonnisgerecht - Beslissing 
geldig zolang ze niet door het Hoi van 
Cassatie is vernietigd. 

De wet verleent aan de vonnisgerech
ten niet de bevoegdheid om zich uit te 
spreken over de wettigheid van de be
slissingen van de onderzoeksgerechten; 
de beschikkingen en arresten tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank rna
ken de zaken alleen bij die rechtbank 
aanhangig, voor zover zij geen onwettig
heid inzake de bevoegdheid bevatten, en 
zij blijven volledig geldig zolang ze niet 
door het Hof van Cassatie zijn vernie
tigd. 

13 juni 1990 1293 

ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
SCHEEPVAART 

Onderzoek om de oorzaken van zee
vaartongevallen op te sporen en vast te 
stellen - Beslissing - Voorziening in 
cassatie. 

Cassatieberoep staat niet open tegen 
de beslissingen van de Onderzoeksraad 
voor de Scheepvaart die, krachtens art. 1 
van de wet van 30 juli 1926 tot instellen 
van een Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart, een onderzoek gelasten of uit
spraak doen over de oorzaken van een 
zeevaartongeval, en waarin die raad zijn 
disciplinaire rechtsmacht ten opzichte 
van een of meer bepaalde personen niet 
heeft uitgeoefend. 

19 juni 1990 1337 

ONDERZOEKSRECHTER 
Bevoegdheid - Geschil betreffende de 

aanhangigmaking van de zaak bij de on
derzoeksrechter. 

Een geschil inzake de aanhangigma
king bij de onderzoeksrechter is geen be
voegdheidsgeschil in de zin van art. 416 
Sv. 

29 mei 1990 1241 

ONGEOORLOOFDE 
GING 

MEDEDIN-

1. - Handelspraktijkenwet - Vorde
ring tot staking - Vordering ingediend 
door een interprofessionele of be-
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roepsgroepering die belanghebbende 
moet zijn - Begrip. 

Krachtens art. 57, eerste lid, Handels
praktijkenwet mag een beroeps- of inter
professionele groepering met. rechtsper
soonlijkheid een vordering tot staking op 
grand van art. 55 van dezelfde wet ind~e
nen in zoverre zij belanghebbende Is; 
hier~ee wordt niet bedoeld dat ze een 
eigen belang moet hebben zoals « de b~
langhebbenden » die de eis zouden inlei
den, maar wel dat niet onverschillig wel
ke groepering de staking kan vorde~en 
van onverschillig welke tekortkommg 
vermeld in art. 55. 

1 februari 1990 714 

2. - Handelspraktifkenwet - Vorde
ring tot staking - Vordering ingediend 
door een interprofessionele of be
roepsgroepering die belanghebbende 
moet zijn - Begrip. 

De vordering tot staking ingediend 
door een interprofessionele of be
roepsgroepering met rechtspersoonlij_l:
heid op grand van art. 55 handelspraktiJ
kenwet is toelaatbaar indien, enerzijds, 
natuurlijke of rechtspersonen die lid zi~n 
van die groepering of van een daarm 
verbonden vereniging, bij de vordering 
een eigen belang hebben en, anderzijds, 
datzelfde belang in het algemeen door de 
interprofessionele of beroepsgroepering 
krachtens haar statuten behartigd wordt. 

1 februari 1990 714 

3. - Handelspraktifkenwet Vorde-
ring tot staking - Vereiste dat de ge
wraakte daad beroepsbelangen zou scha
den of trachten te schaden. 

Het stellen dat de gewraakte daad, 
strijdig met de eerlijke handelsgebrui
ken, de beroepsbelangen van een of an
dere handelaar of ambachtslui schaadt 
of tracht te schaden, is alleen een toe
laatbaarheidsvereiste voor het instellen 
van de vordering tot staking op grand 
van de artt. 54 en 55, i, van de Handels
praktij kenwet. 

1 februari 1990 714 

ONSPLITSBAARHEID 
Onsplitsbaar geding - Beg1•ip. 
In art. 31 Ger.W. is slechts sprake van 

de onsplitsbaarheid van het geschil, in 
de zin van de artt. 753, 1053, 1084 en 
1153 Ger.W. 

2 april1990 1013 

ONTEIGENING TEN ·ALGEMENEN 
NUTTE 

1. - Vergoeding toegekend in het ka
der van de bif art. 16 Onteigeningswet 
ingestelde herzieningsprocedure 
Schuldvordering van de onteigende -
Voorwerp . van de schuldvordering. 

Hij wiens onroerend goed ten algeme
nen nutte werd onteigend, heeft op de 
onteigenende overheid een schuldvorde
ring die niet strekt tot betaling van een 
numerieke geldsom, maar diebetrekking 
heeft op een door de rechter te begroten 
vergoeding tot schadeloosstelling van het 
geleden nadeel. 

14 december 1989 529 

2. - Vergoeding toegekend in het ka
der van de bif art. 16 Onteigeningswet 
ingestelde herzieningsprocedure - Inte
rest begrepen in die vergoeding. 

De vergoedingen die de rechter aan de 
onteigende toekent in het kader van de 
herzieningsprocedure van art. 16 Ontei
geningswet, worden geacht de schade 
ten gevolge van het bezitsverlies volledig 
te herstellen; zij omvatten derhalve de 
compensatoire interest die is opgebracht 
vanaf de overdracht van de eigendom 
van de onteigende aan de onteigenaar 
tot de dag van de uitspraak van de be
slissing waarbij de toegekende bedragen 
onherroepelijk zijn vastgesteld; daaruit 
volgt dat na de dagvan de uitspraak van 
die beslissing de onteigende ontvankelijk 
is om betaling te vorderen van de mora
toire interest vanaf die datum tot de be
taling van de hoofdsom door de onteige-
nende overheid. · 

14 december 1989 529 

3. - Vergoeding toegekend in het ka
der van de bif art. 16 Onteigeningswet 
ingestelde herzieningspriJcedure 
Wachtinterest - Begrip. 

De wachtinterest strekt tot vergoeding 
van het verlies aan opbrengst van de 
onteigeningsvergoeding zolang zij niet 
weder is belegd, en moet dus in de regel 
enkel worden berekend op de waarden 
die gewoonlijk inkomsten opbrengen. · 

14 december 1989 529 

4. - Wet van 17 april 1835 - Toepas
singsgebied. 

De bepalingen vah de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte zijn niet toepasselijk wanneer het 
K.B. dat de onteigening heeft. uitgevaar
digd, deze uitdrukkelijk aan de bijzonde-
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re regels uit de Onteigeningswet Auto
snelwegen heeft onderworpen. 

12 januari 1990 633 

5. - Art. 16 Onteigeningswet Auto
snelwegen - Vordering tot herziening 
van de door de vrederechter toegekende 
voorlopige vergoedingen - Toepasselijk
heid van de regels van het Ger. W: 

Krachtens art. 16, tweede lid, van de 
Onteigeningswet Autosnelwegen wordt 
de vordering tot herziening van de door 
de vrederechter toegekende voorlopige 
vergoedingen voor de rechtbank behan
deld overeenkomstig de regels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, thans Ger.W.; hieruit volgt dat art. 
962 Ger.W. dat de rechter machtigt, maar 
niet verplicht, ter oplossing van een voor 
hem gebracht geschil, deskundigen te ge
lasten vaststellingen te doen of een tech
nisch advies te geven, op die procedure 
van toepassing is. 

12 januari 1990 633 

6. - Spoedprocedure - Artt. 7, tweede 
lid, en 16, vervat in art. 5 Onteigenings
wet Autosnelwegen - Vordering tot her
ziening - G1·ondslag - Onregelmatig
heid van de onteigening - Redenen -
Excepties. 

W anneer een vordering tot herziening 
op grond van de onregelmatigheid van 
de onteigening wordt ingesteld, overeen
komstig art. 16, vervat in art. 5 Onteige
ningswet Autosnelwegen, kan de ontei
gende geen excepties opwerpen die .I:ij 
nog niet ineens had voorgedragen voor 
het vonnis bedoeld in art. 7, tweede lid, 
dat in voormeld art. 5 is vervat. 

29 januari 1990 691 

7. - Rechtspleging tot herziening -
Rechtspleging in hager beroep - Ter
mijn van verdaging - Sanctie. 

De termijn van verdaging van acht da
gen bedoeld bij art. 7, derde lid, Onteige
ningswet Autosnelwegen is niet gesteld 
op straffe van nietigheid. 

23 februari 1990 826 

8.- Voorwaarden- Onteigening met 
een ander doe] dan de verwezenlijking 
van een streek-, gewest- of gemeentelijk 
plan van aanleg - Wettigheid. 

Art. 2, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw verbiedt onteigeningen 
niet die geschieden met een ander doel 
dan de verwezenlijking van een streek-, 
gewest- of gemeentelijk plan van aanleg. 

7 juni 1990 1277 

9. - Vergoeding - Waardevermeerde
ring of -vermindering voortvloeiend uit 

voorschriften van een streek-, gewest of 
gemeentelijk plan van aanleg. 

lngeval een onteigening niet geschiedt 
ter verwezenlijking van een streek-, ge
west- of gemeentelijk plan van aanleg, 
moet bij de vaststelling van de aan de 
onteigende verschuldigde vergoeding re
kening worden gehouden met de waarde
vermeerdering of -vermindering die 
voortvloeit uit de voorschriften van zoda
nig plan. (Art. 11. Gw.; art. 31. Wet Ruim
telijke Ordening en Stedebouw.) 

7juni 1990 1277 

10. - Vergoeding - Herzieningsproce
dure - Definitieve vergoeding - Voorlo
pige vergoeding die de definitieve ver
goeding te boven gaat - Teruggave van 
het surplus en betaling van de interest 
daarop. 

De artt. 1147 en 1153 B.W. worden ge
schonden door het arrest dat, na de ont
eigende ertoe te hebben veroordeeld om 
aan de onteigenaar het gedeelte van de 
door de vrederechter vastgestelde voorlo
pige vergoeding terug te betalen dat het 
bedrag van de definitieve vergoeding te 
boven gaat, beslist dat op het terug te 
betalen bedrag niet de wettelijke rente 
verschuldigd is doch enkel de rente die 
dat bedrag in de Deposito- en Consigna
tiekas had kunnen opbrengen. (Art. 16 
Onteigeningswet 26 juli 1962.) 

8juni 1990 1279 

11. - Spoedprocedure Vergoedin-
gen - Kosten voor de medewerking van 
een technisch adviseur. 

De onteigenaar is niet gehouden tot 
betaling van het honorarium van een 
technisch adviseur waarop de onteigende 
een beroep heeft willen doen in een 
spoedprocedure. 

14 juni 1990 1304 

ONTVOERING VAN EEN KIND 

1. - Niet-vertonen van een kind 
Art. 369bis Sw. - Misdrijf - Soort. 

Het wanbedrijf « niet-vertonen van 
een kind » aan degenen die gerechtigd 
zijn zulks te eisen, is wegens de aard er
van een opeenvolgend misdrijf en ont
staat telkens opnieuw als opzettelijk niet 
wordt voldaan aan de verplichtingen die 
de rechter heeft opgelegd in zijn uit
spraak over de bewaring van de minder
jarige. (Art. 369bis Sw.) 

25 juli 1990 1413 
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2. - Niet-vertonen van een kind -
Art. 369bis Sw. - Verzuim - Opzettelijk 
verzuim - Strafbaar verzuim - Voor
waarden. 

In beginsel is het louter, zelfs opzette
lijk, verzuim niet voldoende om een mis
drijf te doen ontstaan, die regel geldt 
echter niet wanneer het verzuim wegens 
de begeleidende omstandigheden kan 
worden gelijkgesteld met een eigenlijke 
handeling of wanneer de wet het ver
zuim strafbaar stelt; dat is het geval met 
het wanbedrijf, « niet-vertonen van een 
kind >>, aan degenen die gerechtigd zijn 
zulks te eisen. (Art. 369bis Sw.) 

25 juli 1990 1413 

ONVERDEELDHEID 
1. - Art. 577bis, § 5, B. W: - Daad tot 

behoud van het goed of daad van voorlo
pig beheer - Begrip. 

Het verhuren aan een derde van een 
gedeelte van het onverdeelde eigendom 
is noch een daad tot behoud van het 
goed noch een daad van voorlopig be
heer in de zin van art. 577 bis, § 5, B.W. 
en kan wettelijk niet door een of slechts 
enkele van de medeeigenaars aileen wor
den verricht. (Art. 577bis, § 6, B.W.) 

5 oktober 1989 171 

2. - Boedelbeschrijving - Voorwerp 
en doel. 

De boedelbeschrijving, bedoeld in art. 
1175 Ger.W., strekt onder meer tot vast
stelling van aile baten en lasten van een 
onverdeelde massa, ook al kan zij over
eenkomstig art. 1213 van dat Wetboek 
achteraf nog worden aangevuld; de par
tijen moeten elk goed aangeven waarvan 
het bestaan onbekend zou kunnen blij
ven in geval van niet-aangifte. 

24 oktober 1989 266 

3. - Boedelbeschrijving - Doe] -
Verklaringen ten laste of ten bate van de 
boedel. 

De boedelbeschrijving als bedoeld in 
artt. 1175 en 1183 Ger.W. strekt ertoe de 
samenstelling van een nalatenschap, van 
een gemeenschap of van een onverdeeld
heid vast te steilen; het desbetreffende 
proces-verbaal moet met name de verkla
ringen van de partijen ten laste of ten 
bate van de boedel bevatten, alsmede de 
aan de partijen gestelde vragen en de 
daarop gegeven antwoorden. 

21 februari 1990 799 

4. - Boedelbeschrijving 
en aard van deze akte. 

Karakter 

De boedelbeschrijving als bedoeld in 
artt. 1175 en 1183 Ger.W. is niet aileen 
een akte tot bewaring van recht; zij 
heeft ook tot doel alle baten en lasten 
van een onverdeelde boedel vast te stel
len; de door de partijen bij de boedelbe
schrijving af te leggen verklaringen ten 
bate en ten laste van de boedel moeten 
de inlichtingen aanvullen die volgen uit 
de uiterlijke stand van zaken of uit de 
ontleding van de titels en stukken, zodat 
al die gegevens worden vastgesteld. 

21 februari 1990 799 

5. - Boedelbeschrijving - Doe] van 
deze akte. 

De boedelbeschrijving als bedoeld in 
de artt. 1175 en 1183 Ger.W. ligt ten 
grondslag aan de vereffenings- en verde
lingsverrichtingen, en het desbetreffende 
proces-verbaal is een bewijskrachtige ak
te aan de waarheidsgetrouwheid waar
van de partijen wettelijk verplicht zijn 
mee te werken. 

21 februari 1990 799 

6. - Boedelbeschrijving Verduiste-
ring bedoeld in art. 1183, 11°, Ger. W: -
Be grip. 

Onder verduistering, in de zin van art. 
1183, 11°, Ger.W., moet worden verstaan 
iedere daad of iedere nalatigheid die er
toe strekt een geed te onttrekken aan de 
boedel. 

21 februari 1990 799 

7.- Boedelbeschrijving- Meineed
Formule van de eed. 

De bij een boedelbeschrijving gepleeg
de meineed wordt gestraft overeenkom
stig art. 226 Sw.; de formule van de eed 
is voorgeschreven in art. 1183, 11°, 
Ger.W.; toch mogen bij de eedaflegging 
ook gelijkwaardige bewoordingen wor
den gebruikt. 

8 mei 1990 1146 

8. - Verzegeling - Meineed - Be
grip. 

Art. 226, tweede lid, Sw. stelt straf op 
een valse eed, die wordt afgelegd bij het 
toepassen van de bij de artikelen 1148 
tot 1164 Ger.W. omschreven rechtsple
ging; het materHHe feit van het aanbren
gen van zegels is niet vereist. 

26 juni 1990 1387 

OPENBAAR MINISTERIE 
1. - Burgerlijke zaken - Hoger be

roep van de procureur des Konings -
Procureur-generaal aileen partij in het 
geding voor het hoi van beroep. 



- 122-

Ook wanneer de procureur des Ko
ning, in burgerlijke zaken, tegen een 
vonnis hoger beroep instelt, is enkel de 
procureur-generaal partij in het geding 
voor het hof van beroep; het cassatiebe
roep tegen de procureur des Koning is 
niet ontvankelijk. (Art. t43 Ger.W.) 

t4 september t989 59 

2. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve 
optreden - Openbare orde - Hoger be
roep - Ontvankelijkheid. 

Het O.M. kan hoger beroep instellen 
tegen een beslissing in burgerlijke za
ken, wanneer de openbare orde in het 
gedrang komt door · een toestand die 
moet worden verholpen, onder andere 
wanneer een rechter in kort geding met 
overschrijding van bevoegdheid uit
spraak doet over het recht van een per
soon om een bepaald openbaar ambt uit 
te oefenen. (Art. t38, tweede lid, Ger.W.) 

t4 september t989 59 

3. - Belastingzaken - Mededeling 
van vorderingen - Belasting over de 
toegevoegde waarde. 

De vorderingen inzake belastingzaken, 
waarin onder andere het bedrag van de 
beweerdelijk ten onrechte ge'inde B.T.W. 
wordt teruggevorderd, moeten, uitgeno
men voor de vrederechter, aan het O.M. 
worden meegedeeld. (Art. 764, t0°, 
Ger.W.) 

gerechtskosten in strafzaken en van art. 
8.1 E.V.R.M., alleen tot gevolg heeft dat 
een beslissing van de gewestelijke in
specteur die een werkloze wegens alge
meen bekend wangedrag bestraft, nietig 
wordt verklaard. (Art. t38, tweede lid, 
Ger.W.) 

30 oktober 1989 289 

6. - Openbaar ministerie bij het hoi 
van beroep - Ambtshalve opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid tegen 
een voorziening van het openbaar minis
terie bij het hoi van beroep - Geen ken
nisgeving. 

Een ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken van 
een procureur-generaal bij een hof van 
beroep moet niet worden voorafgegaan 
door een kennisgeving; art. t097 Ger.W. 
is op een dergelijke geval niet van toe
passing. (Art. t097 Ger.W.) (Impliciet.) 

30 oktober 1989 289 

7. - Belastingzaken - Uitvoerend be
slag voor de betaling van een belasting 
- V01·dering tot opheffing - Medede
ling aan het O.M - Vermelding van het 
advies van het O.M 

De vordering tot opheffing van een uit
voerend beslag dat werd gelegd op een 
roerend goed tot invordering van een be
lasting, is een vordering inzake belastin-

2t september t989 98 gen en moet aan het O.M. worden mee
gedeeld; nietig is derhalve de beslissing 
welke op die vordering uitspraak doet 
zonder dat het advies van het O.M. 
wordt vermeld, wanneer uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het advies is gegeven. 

4. - Strafzaken - Mededeling van 
stukken van het onderzoek of van de 
rechtspleging- Jl!lachtiging door de pro
cur.eur-generaal bij het Hoi van beroep 
- Draagwijdte. 

De voorzitter van het hof van assisen 
kan, zonder machtiging van de procu
reur-generaal, beslissen dat de stukken 
van een aanvullend onderzoek dat hij 
.krachtens zijn discretionaire macht heeft 
doen uitvoeren, aan de partijen worden 
medegedeeld en bij het dossier gevoegd. 
(Artt. 268 en 269 Sv.; art. 125 K.B. 28 dec. 
t950 houdende het tarief in strafzaken.) 

3 oktober t989 t56 

5. - Burgerlijke zaken - Voorziening 
in cassatie - Openbare orde - Ontvan
kelijkheidsvereiste - Begrip. 

Het O.M. kan cassatieberoep instellen 
tegen een in laatste aanleg gewezen be
slissing in burgerlijke zaken, wanneer de 
openbare orde in gevaar komt door een 
toestand die moet worden verholpen; dat 
is niet het geval wanneer een arrest van 
het arbeidshof, het weze nog door een 
eventueel te ruime interpretatie van art. 
t25 van het algemeen reglement op de 

(Artt. 764, too, en 780 Ger.W.) 
9 november 1989 337 

8. - Strafvordering - Uitoefening -
Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoor
deling - Art. 6 Gw. 

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. 

13 december t989 510 

9. - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling tot correctionalisering 
van de aan de verdachte ten laste geleg
de misdaden - Arrest gewezen buiten 
de tegenwoordigheid van het O.M -
Wettigheid. 

Geen enkele bepaling van Sv. of van 
enige andere wet schrijft voor dat de ar
resten van de kamer van inbeschuldi-



-123-

gingstelling, die in de regel met gesloten 
deuren uitspraak doet, in tegenwoordig
heid van het O.M. worden gewezen. 

21 februari 1990 797 

10. - Belastingzaken - Mededeelbare 
zaken. 

Krachtens art. 764, eerste lid, 10°, 
Ger.W. worden, uitgenomen voor de vre
derechter, de vorderingen inzake belas
tingen, op straffe van nietig.h~id, I?eeg~
deeld aan het openbaar mmistene; die 
regel is in hoger beroep toepasselijk, ook 
wanneer het gaat om een hoger beroep 
tegen een vonnis van de vrederechter. 

20 april 1990 1079 

11. - Belastingzaken - Vordering in
zake een geschil dat onder meer betrek
king heeft op de uitlegging en de toepas
sing van belastingwetten - Za~k wa~r
van mededeling aan het O.M 1s vere1st 
- Arrest waarin geen melding wordt ge
maakt van het advies van het O.M -
Gevolg. 

De vordering inzake een geschil dat, 
bij een handeling . tot invordering van 
een belastingschuld, onder meer betrek
king heeft op de uitlegging en de toepas
sing van belastingwetten, inzonderheid 
op het bestaan van de titel van de belas
ting en op de draagwijdte van art. 300 
W.I.B., is een vordering inzake belastin
gen, in de zin van art. 764, eerste lid, 
10°, Ger.W.; derhalve nietig is ~e beslis
sing die uitspraak doet over die vorde
ring, zonder melding te maken va~ het 
advies van het O.M., wanneer mt de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het advies is gege
ven. (Artt. 764, eerste lid, 10°, en 780 
Ger.W.) 

26 april 1990 1104 

12. - Verplichting voor de beslagrech
ter en voor de rechter in kart geding om 
de in art. 764, eerste lid, Ger. W: bedoelde 
vorderingen aan het O.M. mede te delen. 

Hoewel de beslagrechter, zoals de 
rechter in kort geding, in de regel uit
spraak doet zonder de bijstand van het 
O.M., ontslaat geen enkele wetsbepaling, 
noch enig algemeen rechtsbeginsel die 
rechters van de verplichting om de in 
art. 764, eerste lid, Ger. W. bedoelde vor
deringen aan het O.M. mede te delen. 

26 april 1990 1104 

13. - Ondeelbaarheid. 
Alle magistraten van het parket bij 

een re.::htscollege vormen het ondeelbare 
O.M. bij dat gerecht. 

9 mei 1990 1157 

14. - Onderzoeksgerechten - Raad
kamer - Beschikking - Tegenwoordig
heid van het O.M 

Noch het Wetboek van Strafvordering 
noch enige andere wet bepaalt dat de be
schikkingen van de raadkamer die in be
ginsel met gesloten deuren uitspraak 
doet in tegenwoordigheid van het O.M. 
moeten worden gewezen; de beschikking 
hoeft der halve niet aan te geven welke 
magistraat van het O.M. de terechtzit
ting he eft bij gewoond waarop die be
schikking is gewezen. 

13 juni 1990 1293 

OPENBARE DIENST 
1. - Continui'teit van de openbare 

diensten - Algemeen rechtsbeginsel -
Begrip. 

De continui:teit van de openbare dienst 
is een algemeen rechtsbeginsel dat ge
rechtvaardigd wordt door de noodzaak 
van de ononderbroken werking van de 
openbare diensten; zij is dus enkel be
doeld om te voorzien in collectieve be
hoeften van algemeen belang. 

19 oktober 1989 225 

2. - Opzoekingscentrum voor de We
genbouw - Artt. 2 en 4 K.B. van 5 mei 
1952 - Aannemers die onder het cen
trum ressorteren - Verplichting tot bij
drage - Omvang. 

De aannemer die onder het « Opzoe
kingscentrum voor de Wegenbouw » res
sorteert, moet aan dat centrum slechts 
een bijdrage betalen voor de in art. 2 
K.B. van 5 mei 1952 bedoelde werken en 
is geen bijdrage verschuldigd voor wer
ken die zonder verband zijn met de erin 
bedoelde wegenbouw. 

1 maart 1990 856 

OPENBARE ORDE 
1. - Arbeidsongeval - Bepalingen be

treffende de aan de getroffene verschul
digde schadeloosstelling - Aard. 

De bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet Overheidspersoneel en van de Ar
beidsongevallenwet die de schadeloos
stelling regelen welke verschuldigd is 
voor arbeidsongevallen, overkomen aan 
personen uit de overheidssector res
pectievelijk uit de prive-sector, raken de 
openbare orde. · 

4 september 1989 1 

2. - Begrip - Beschikking in kart ge
ding - Beslissing over het recht om een 
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openbaar ambt uit te oefenen - Over
schrijding van bevoegdheid. 

Het O.M. kan hoger beroep instellen 
tegen een beslissing in burgerlijke za
ken, wanneer de openbare orde in het 
gedrang komt door een toestand die 
moet worden verholpen, onder andere 
wanneer een rechter in kort geding met 
overschrijding van bevoegdheid uit
spraak doet over het recht van een per
soon om een bepaald openbaar ambt uit 
te oefenen. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.) 

14 september 1989 59 

3. - Arbeidsongeval - Bepalingen be
treffende de schadeloosstelling - Omzet
ting van de rente in kapitaal. 

De bepalingen van de arbeidsongeval
lenwetgeving die de omzetting van de 
rente in kapitaal regelen, betreffen de 
aan de getroffene verschuldigde schade
loosstelling en raken derhalve de open
bare orde. (Art. 12 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel.) 

23 oktober 1989 252 

4. - Pacht - Rechtsvordering -
Oproeping tot minnelijke schikking. 

De bepaling van art. 1345 Ger.W., val
gens welke geen rechtsvordering wordt 
toegelaten zonder voorafgaande oproe
ping tot minnelijke schikking, raakt de 
openbare orde niet. 

20 november 1989 383 

5. - Begrip - Vertegenwoordiging 
van een vereniging zonder winstoog
merk 

De regelmatigheid van de vertegen
woordiging van een vereniging zonder 
winstoogmerk raakt de openbare orde 
niet. 

6 april 1990 1044 

6. - Buitenlands verstekvonnis -
Vordering tot uitvoerbaarverklaring -
Verenigbaarheid met de internationale 
openbare orde - Voorwaarden. 

Gelet op de voorwaarden en het voor
behoud waarvan artikel 271.3 van het 
Griekse Wetboek van Burgerlijke 
Rechtspleging de toewijzing van een vor
dering in rechte, bij verstek van de ver
weerder, doet afhangen, is de bepaling 
van dat artikel volgens welke de verkla
ringen van de eiser noperis de feiten als 
erkend worden beschouwd, niet in strijd 
met de internationale openbare orde. 
(Art. 570, 1°, Ger.W.) 

10 mei 1990 1159 

7. - Stedebouw - Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw. 

De bepalingen van de Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw zijn van openba
re orde. 

31 mei 1990 1250 

8. - Wet van 12 juli 1976 betreffende 
het herstel van zekere schade veroor
zaakt aan private goederen door natuur
rampen - Bepalingen van openbare or
de. 

De wet van 12 juli 1976 betreffende het 
herstel van zekere schade veroorzaakt 
aan private goederen door natuurram
pen, raakt de openbare orde. 

1 juni 1990 1257 

9. - Gezag van gewijsde - Burger
lijke zaken. 

In burgerlijke zaken raakt het gezag 
van het rechterlijk gewijsde, in de regel, 
de openbare orde niet. (Art. 27 Ger.W.) 

21 juni 1990 1358 

OPLICHTING 
Bestanddelen - Begrip. 
Naar recht verantwoord is de beslis

sing waarbij de telastlegging van oplich
ting bewezen wordt verklaard, wanneer 
de rechter enerzijds beslist dat alle in 
het arrest omschreven handelingen van 
de beklaagde bedoeld waren om mis
bruik te maken van andermans vertrou
wen en anderen te misleiden, en dat het 
gebruik van bepaalde hoedanigheden 
slechts een van de praktijken was, die, 
op zich, niet per se een kunstgreep is, in 
de zin van art. 496 Sw., doch in combina
tie met andere wei zodanige kunstgreep 
oplevert, en anderzijds vaststelt dat de 
beklaagde derwijze van elke benadeelde 
fondsen of waarden in handen kreeg. 

7 februari 1990 739 

OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten 
Afdeling 1. Begrip. 
Afdeling 2. Toestemming. 
Afdeling 3. Oorzaak. 
Afdeling 4. Voorwerp. 
Afdeling 5. Vorm. 

HOOFDSTUK II. - Rechten en verplich-
tingen van partijen 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

HOOFDSTUK III. - Uitlegging 

HOOFDSTUK IV. Verbindende 
kracht, niet-uitvoering 
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HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK VI. 
recht 

Internationaal 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

Afdeling 1. - Begrip. 
Afdeling 2. - Toestemming. 

1. - Begrip, vereisten - Toestemming 
- Totstandkoming van de overeenkomst 
- Op een afstand gesloten overeen-
komsten - Plaats en tijdstip waarop de 
wilsovereenstemming tot stand komt. 

Met betrekking tot op een afstand ge
sloten overeenkomsten geldt als regel 
van suppletief recht dat de overeen
komst tot stand komt op het tijdstip 
waarop degene die het aanbod heeft ge
daan, van de aanvaarding kennis neemt 
of daarvan redelijkerwijze kennis had 
kunnen nemen; dat tijdstip bepaalt te
vens de plaats waar de overeenkomst 
wordt geacht tot stand te zijn gekomen. 

25 mei 1990 1218 

2. - Begrip - Vereiste - Toestem
ming - Wederkerige overeenkomst -
Overeenkomst door verwijderde partijen 
aangegaan - Totstandkoming. 

Een verzekeringsovereenkomst tussen 
verwijderde partijen komt in de regel en 
behoudens afwijkend beding tot stand en 
krijgt uitwerking wanneer de ene partij 
haar akkoord met het door de andere 
partij gedane aanbod heeft gegeven en 
deze laatste van dit akkoord kennis nam 
of redelijkerwijze kennis kon nemen. 

19 juni 1990 1332 
Afdeling 3. - Oorzaak. 
Afdeling 4. - Voorwerp. 
Afdeling 5. - Vorm. 

HOOFDSTUK II 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR

TIJEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 

3 .. :- Rechten en verplichtingen van 
part1;en - Tussen partijen - Uitvoering 
te goeder_. trouw - Regel volgens welke 
een partJ; van een andere geen uitvoe
ring mag eisen van een doelloos gewor
den contractuele bepaling. 

Het beginsel van de uitvoering te goe
d~r trouw van de overeenkomsten verzet 
ZlCh ertegen dat een partij van een ande
re de uitvoering eist van een contractu-

ele bepaling die doelloos is geworden en 
niet langer verantwoord is. (Art. 1134, 
derde lid, B.W.) 

21 september 1989 92 

4 . . :- Rechten en verplichtingen van 
part1;en - Tussen partijen - Uitvoering 
te goeder trouw - Misbruik van recht -
Begrippen. 

Het in art. 1134 B.W. neergelegde be
ginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden uitgevoerd ver
biedt weliswaar dat een partij bij een 
contract misbruik maakt van de rechten 
die haar door dat contract worden ver
leend, maar zodanig misbruik onderstelt 
dat wanneer die partij uitsluitend in 
haar eigen belang gebruik maakt van 
een recht dat zij aan de overeenkomst 
ontleent, zij daaruit een voordeel haalt 
dat buiten verhouding staat tot de corre
latieve last van de andere partij. 

30 november 1989 442 

5. - Rechten en verplichtingen van 
par_tijen - Tussen partijen - Mogelijk
hezd voor een partij om het recht dat 
haar door de overeenkomst is verleend 
onmiddellijk uit te oefenen. ' 

In art. 1134, derde lid, B.W. is het be
ginsel neergelegd van de uitvoering te 
goeder trouw van de overeenkomsten· 
een partij schendt noch dat artikel noch 
dat beginsel wanneer zij gebruik maakt 
van het recht dat zij uit de wettig aange
gane overeenkomst haalt, en niet blijkt 
dat zij er misbruik van heeft gemaakt· 
~innen die perken en gelet op de regel~ 
mzake de bevrijdende verjaring erkent 
het Burgerlijk Wetboek impliciet dat een 
partij de mogelijkheid heeft om het haar 
door de overeenkomst verleende recht 
niet onmiddellijk uit te oefenen. 

17 mei 1990 1188 

6. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Uitvoering 
te goeder trouw - Goeder trouw - Be
grip. 

Op de enkele grond dat een contracte
rende partij, die betaling van uitgevoer
de werken vordert, wist dat het werk 
was afgekeurd - ongeacht of haar dit al 
dan niet kon worden toegerekend - kan 
de rechter niet wettig beslissen dat we
gens de goede trouw, die ten grondslag 
moet liggen aan de uitvoering van de 
overeenkomsten, de schuldeiser de fac
tuurvoorwaarde aan de schuldenaar niet 
kan tegenwerpen, waaruit valt af te lei
den dat de schuldenaar te laat heeft ge
protesteerd. (Art. 1134, derde lid, B.W.) 

15 juni 1990 1316 
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Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

7. - Art. 1165 B. W. - Draagwijdte. 
Hoewel een derde, buiten het geval 

van beding te zijnen gunste, de tenuit
voerlegging in zijn voordeel niet mag 
vorderen van de verbintenissen die uit 
een overeenkomst voortvloeien, belet art. 
1165 B.W. echter niet dat die derde zich 
niet slechts op het bestaan van dit con
tract maar ook op de gevolgen ervan tus
seri de contracterende partijen mag be
roepen, hetzij om de gegrondheid te 
staven van de vordering die hij tegen 
een van die partijen instelt, hetzij als 
verweermiddel tegen de vordering die 
een van die partijen tegen hem instelt. 

3 november 1989 308 

8. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - T.a.v. derden - Art. 1165 
B. W: - Overeenkomst brengt aileen ge
volgen teweeg tussen de contracterende 
partijen en brengt aan derden geen na
deel toe - Draagwijdte van die bepaling. 

Een contracterende partij heeft niet 
het recht de uitvoering van een overeen
komst aan een derde op te leggen; even
min mag zij een aanspraak of een recht 
tegen een derde op een overeenkomst la
ten steunen, ook niet als die geregis
treerd is. (Art. 1165 B.W.) 

22 januari 1990 666 

HOOFDSTUK III 
UITLEGGING 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, NIET-UITVOE

RING 

9. - Verbindende kracht - Uitvoering 
te goeder trouw - Begrip. 

De overeenkomsten moeten weliswaar 
te goeder trouw en zonder rechtsmis
bruik worden uitgevoerd, maar billijk
heid of « werkelijkheidszin » kunnen de 
partijen niet ontslaan van de verplich
ting om ze uit te voeren. (Art. 1134 B.W.) 

30 november 1989 442 

10. - Verbindende kracht - Misken
ning - Begrip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend, wanneer hij daaraan het ge
volg toekent dat zij, volgens zijn uitleg
ging ervan, wettig tussen partijen heeft. 
(Art. 1134 B.W.) 

11 december 1989 504 

11. - Verbindende kracht Nalatig-
heden of tekortkomingen van een partij 
- Sanctie. 

Ofschoon moet worden aangenomen 
dat de nalatigheden of tekortkomingen 
van een der partijen in een overeen~ 
komst ten nadele van die partij in de tijd 
moeten worden gesanctioneerd, houdt 
zulks echter niet in dat die sanctie de 
volledige opheffing, ab initio, impliceert 
van het punt van de overeenkomst waar
op de al dan niet lichtzinnige houding 
van een der partijen betrekking heeft. 

17 mei 1990 1188 

12. - Verbindende kracht - W.A.M
verzekering -Art 4.1, b, modelpolis -
Toevallige bestuurder. 

De verbindende kracht van art. 4.1, b, 
van de modelpolis inzake W.A.M.-verze
kering wordt door de rechter niet mis
kend, wanneer hij oordeelt dat een bij 
een ongeval betrokken bestuurder niet 
een toevallige bestuurder was in de zin 
van die bepaling van het modelcontract, 
en eruit afleidt dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van die bestuurder 
niet was gedekt. 

19 juni 1990 1330 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

13. - Einde - Ontbinding - Draag
wijdte. 

Art. 1184 B.W. houdt niet in dat de ant
binding van een overeenkomst pas ge
volg kan hebben vanaf de datum van de 
kennisneming door de schuldeiser van 
de wanprestatie van de schuldenaar. 

9 februari 1990 761 

14. - Einde - Gerechtelijke ontbin
ding - Art. 1184 B. W. - Duurovereen
komst - Ontbinding - Gevolgen -
Tijdstip - Uitzondering. 

De gerechtelijke ontbinding van een 
duurcontract, zoals een huurovereen
komst, werkt, wat de gevolgen ervan be
treft, in de regel, terug tot de vordering 
in rechte, tenzij hetgeen ingevolge de 
overeenkomst na die vordering is uitge
voerd, niet kan worden teruggegeven. 
(Artt. 1184 en 1741 B.W.) 

28 juni 1990 1401 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONAAL RECHT 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

15. - Allerlei - Contractuele fout 
Aquilische fout - Onderscheid - Toe
passelijke regels. 
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Het onderzoek van een vordering op 
grond van de contractuele aansprakelijk
heid leidt niet noodzakelijk tot dezelfde 
beslissing als bij toepassing van de re
gels inzake delictuele of quasi-delictuele 
aansprakelijkheid. 

13 november 1989 339 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 
KEN, LEVERINGEN, 
STEN) 

(WER
DIEN-

1. - ME. van 14 okt. 1964, art. 16, B. 
- Recht van de aannemer om herzie
ning van de opdracht te vorderen - Ver
bintenis van het Bestuur - Begrippen. 

Art. 16, B, M.B. van 14 okt. 1964 aan
gaande de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het alge
meen lastenkohier van de overeen
komsten van de Staat uitmaken, dat aan 
de aannemer in bepaalde omstandighe
den het recht verleent om te vragen dat 
de opdracht wordt herzien, kent hem een 
contractueel recht toe dat voor het Be
stuur overeenstemt met de verbintenis 
niet om het door de aannemer geleden 
nadeel te vergoeden, maar wel om de op
dracht te herzien naar gelang van de ge
volgen van die omstandigheden op het 
verloop en de kosten van de aanneming. 

28 september 1989 126 

2. - ME. van 14 okt. 1964, art. 16, B 
- Vordering tot herziening van de prijs 
- Toepassing van artikel 1153 B. W. 

De vordering tot herziening van de 
prijs, overeenkomstig art. 16, B, M.B. 
van 14 okt. 1964 aangaande de adminis
tratieve en technische contractuele bepa
lingen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de Staat uit
maken, strekt tot de rechtstreekse uit
voering van een contractuele verbintenis, 
bestaande in de betaling van een bepaal
de geldsom, in de zin van art. 1153 B.W.; 
de schadevergoeding wegens vertraging 
in de uitvoering van die verbintenis be
staat nooit in iets anders dan in de wet
telijke interest. 

28 september 1989 126 

3. - Afwijkingen aan het algemeen 
lastenkohier - Bijzondere eisen van de 
overeenkomst- Art. 4, § 3, KB. 14 okt. 
1964 - Draagwijdte. 

Luidens art. 7bis, § 7, wet van 16 
maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut, 
gewijzigd bij K.B. nr. 88 van 11 nov. 
1967, zijn de in deze wet bedoelde instel
lingen van openbaar nut ertoe gehouden, 

onder dezelfde voorwaarden als de Staat, 
het algemeen « lastenkohier >> van de 
overeenkomsten van de Staat toe te pas
sen; wanneer de overeenkomst geregeld 
wordt door het bestek van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting, waar
in uitdrukkelijk wordt verwezen naar 
het M.B. van 14 okt, 1964 betreffende het 
algemeen « lastenkohier ,, voor de over
eenkomsten van de Staat, alsmede door 
het bijzonder « .lastenkohier >> van deze 
instelling, mag het bijzonder bestek niet 
afwijken van het algemeen bestek tenzij 
binnen de grenzen van art. 4, § 3, K.B. 
van 14 okt. 1964 betreffende het sluiten 
van overeenkomsten voor rekening van 
de Staat, te wete11 de bijzondere eisen 
van de overeenkomst. 

26 april 1990 1111 

p 

PAND 
1. - Beding waarbij de schuldeiser 

wordt gemachtigd zich het pand toe te 
eigenen of erover te beschikken zonder 
inachtneming van de wettelijke vormen 
- Nietigheid van het beding - Douane 
en accijnzen - Aanhaling. 

Wanneer de administratie van douane 
en accijnzen goederen heeft aangehaald 
en die daarna vrijgeeft tegen voldoende 
borgtocht, is artikel 2078, twee lid, B.W., 
dat elk beding verbiedt waarbij de 
schuldeiser gemachtigd wordt zich het 
pand toe te eigenen of erover te beschik
ken zonder inachtneming van de wette
lijke vormen, niet toepasselijk. (Artt. 274 
en 275 Douane en Accijnzenwet.) 

5 januari 1990 588 

2. - Art. 2076 B. W. - Art. 1 wet van 5 
mei 1872 - Voorrecht op het pand -
Voorwaarde - Bezit van de schuldeiser 
- Bezit - Begrip. 

De artt. 2076 B.W. en 1 wet van 5 mei 
1872 stellen als voorwaarde voor het 
pand dat de zaak aan de schuldenaar 
wordt onttrokken en in het bezit van de 
schuldeiser komt, maar bepalen niet op 
welke verschillende wijzen die voorwaar
de kan worden vervuld, welke wijzen 
verschillen naar gelang van het voor-
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werp van het pand en de bijzondere be
palingen die de partijen kunnen hante
ren om aan de wet te voldoen. 

29 maart 1990 1006 

POSTERIJEN 
1. - Regie der Posterijen - KB. 16 

sept. 1981 houdende vaststelling van de 
toelage voor nachtprestaties voor de per
soneelsleden van de Regie der Posterijen 
- Geen bekendmaking - Gevolg. 

Het K.B. van 16 sept. 1981 houdende 
vaststelling van de toelage voor nacht
prestaties voor de personeelsleden van 
de Regie der Posterijen, dat niet bekend
gemaakt is in het Belgisch Staatsblad, is 
geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. 

4 september 1989 5 

2. - Wereldpostconventie - lnstem
ming van de kamers - Vorm. 

Wanneer een wet, zoals de wet van 26 
dec. 1956 op de postdienst, vaststelt dat 
een bepaalde materie door een interna
tionaal verdrag zal worden geregeld, be
hoeft dat verdrag in dat opzicht geen in
stemming meer van de kamers. 

30 november 1989 445 

3. - Verlies van een aangetekende 
zending - Aansprakelijkheid van de Re
gie der Posterijen - lnternationale 
dienst - Maximum forfaitaire vergoe
ding vastgesteld door de Wereldpostcon
ventie - Toepassing in de tijd. 

Art. 50 van de Wereldpostconventie 
van 26 okt. 1979, dat het beginsel en de 
omvang van de aansprakelijkheid van de 
besturen der posterijen bij verlies van 
aangetekende zendingen bepaalt, kon 
niet worden tegengeworpen aan de per
sonen die door het verlies van die zen
dingen waren getroffen v66r zijn be
kendmaking in het Belgisch Staatsblad 
van 18 jan. 1984, niettegenstaande het 
bericht dat in het Belgisch Staatsblad 
van 5 juni 1982 was bekendgemaakt en 
dat vermeldde dat de Conventie voor 
Belgie op 31 dec. 1981 in werking was 
getreden. 

30 november 1989 445 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
1. - Strafzaken - Art. 16 voorafgaan

de titel Sv. - Bewijs van de overeen
komst met de uitvoering waarvan het 
misdrijf verband houdt. 

De strafrechter vermag een misbruik 
van vertrouwen niet bewezen te verkla
ren zonder het bestaan van de door de 

beklaagde betwiste overeenkomst naar 
de regels van art. 1341 e.v. B.W. vast te 
stellen en zonder de omstandigheden 
aan te wijzen waardoor het de schuldei
ser niet mogelijk zou zijn geweest zich 
een schriftelijk bewijs van de bedoelde 
overeenkomst te verschaffen en die het 
bewijs van het bestaan ervan door getui
ge of vermoedens zouden toelaten. 

21 november 1989 403 

2. - Middel waarin een vraag wordt 
opgeworpen als bedoeld in de bijzondere 
wet op het Arbitragehof - Verplichting 
voor het Hof van Cassatie - Begrip. 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra
gehof volgt dat wanneer voor het Hof 
van Cassatie in een middel een vraag is 
opgeworpen, als bedoeld in art. 26, § 1, 
3°, van voornoemde wet, het Hof niet 
vrijgesteld is van de verplichting om het 
Arbitragehof te verzoeken op die vraag 
uitspraak te doen, ook al is het van oor
deel dat het antwoord op de prejudiciele 
vraag niet onontbeerlijk is om zijn be
slissing te wijzen. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof 6 jan. 1989.) 

5 februari 1990 727 

3. - Cassatiemiddel waarbij een vraag 
wordt opgeworpen als bedoeld in art. 26 
van de bijzondere wet op het Arbitrage
hoi van 6 januari 1989 - Tevens schen
ding aangevoerd van artt. 8.1 en 14 
E.V.R.M 

Als in een cassatiemiddel wordt aange
voerd dat, gelet op art. 107 van de wet 
van 31 maart 1987, art. 756 B.W. onver
enigbaar is met de artt. 6 en 6bis Gw., 
wat de rechten betreft van een niet er
kend natuurlijk kind op de erfenissen 
van zijn moeder en van een zuster van 
zijn moeder, die beiden overleden zijn 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
31 maart 1987, en in dezelfde voorziening 
eveneens wordt aangevoerd dat de voor
melde wetsbepaling strijdig is met de 
artt. 8.1 en 14 E.V.R.M., vermag het Hof 
te besluiten dat het aangewezen is voor
af de grondwetsbepalingen te onderzoe
ken en stelt het in dit geval een prejudi
ciele vraag aan het Arbitragehof. (Art. 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

2 maart 1990 872 

4. - Middel waarin een vraag wordt 
opgeworpen, als bedoeld in art. 26 Bij
zondere Wet Arbitragelwf - Verplich
ting voor het Hof van Cassatie - Begrip. 

Wanneer in een cassatiemiddel een 
vraag wordt opgeworpen, als bedoeld in 
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, kan 
men § 2 van die bepaling niet anders 
verstaan dan binnen de perken van het 
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geschil waarover de feitenrechter uit
spraak diende te doen of uitspraak heeft 
gedaan. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitra
gehof.) 

19 maart 1990 934 

5. - Voorziening waarin een vraag 
wordt opgeworpen in de zin van art. 26 
bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Ar
bitragehof - Verplichting van het Hoi 
van Cassatie - Begrip. 

Wanneer eiser voor het Hof van Cassa
tie een vraag opwerpt in de zin van art. 
26 bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het 
Arbitragehof, kan § 2 van die bepaling 
enkel worden opgevat binnen de perken 
van de middelen waarover het Hof van 
Cassatie uitspraak moet doen. 

7 mei 1990 1143 

R 

RAAD VAN STATE 
Nietigverklaring van een administratie

ve beslissing - Fout van de administra
tieve overheid. 

Wanneer een gewone rechtbank 
rechtsgeldig kennis neemt van een aan
sprakelijkheidsvordering op grond van 
een door de administratieve overheid ge
pleegde machtsoverschrijding die geleid 
heeft tot de vernietiging van de adminis
tratieve handeling door de Raad van Sta
te, moet die rechtbank, nu de beslissing 
tot nietigverklaring erga omnes gezag 
van gewijsde heeft, noodzakelijk beslis
sen dat de administratieve overheid een 
fout heeft begaan; die fout kan echter tot 
herstel enkel aanleiding geven als het 
oorzakelijk verband tussen de machts
overschrijding en de schade bewezen is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 juni 1990 1353 

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP 
Teledistributienet - Toepasselijkheid 

van art. 27 wet van 10 maart 1925. 
Beschadiging van een kabel van een 

teledistributienet valt niet onder de straf
bepaling van artikel 27, tweede lid, van 
de wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening. 

27 oktober 1989 287 

RECHTBANKEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

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. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Verbod voor de rechter om zijn 
beslissing te gronden op feiten die hem 
persoonlijk bekend zijn - Begrip. 

Uit het feit dat de rechter zijn beslis
sing grondt op feitelijke gegevens waar
van geen melding wordt gemaakt in de 
materii:He vaststellingen van de proces
sen-verbaal volgt niet noodzakelijk dat 
hij zich heeft gebaseerd op feiten die 
hem persoonlijk bekend zijn; die gege
vens kunnen ook blijken uit andere be
standdelen van het dossier of uit het on
derzoek ter zitting. 

13 maart 1990 915 

2. - Algemene begrippen - Vonnis -
Uitspraak- Verhinderde rechter- Ver
vanging - Aangewezen rechter - On
verenigbaarheid - Begrip. 

Het voorschrift van art; 292, tweede 
lid, Ger.W. staat er niet aan in de weg 
dat een rechter die tevoren in de uitoefe
ning van een ander rechterlijk ambt 
kennis heeft genomen van de zaak, bij 
wettige verhindering van een rechter die 
mede overeenkomstig art. 779 Ger.W. 
over de zaak heeft beraadslaagd, door de 
voorzitter van het gerecht wordt aange
wezen om de verhinderde rechter op het 
ogenblik van de uitspraak te vervangen. 

23 maart 1990 968 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 



130-

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

3. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Verbod om uitspraak te doen 
over niet gevorderde zaken - Begrip. 

Een rechter spreekt zich niet uit over 
niet gevorderde zaken wanneer hij, bij 
de beoordeling van de geldigheid van 
twee opeenvolgende testamenten, die 
een van de partijen als geldig en de an
dere, wegens krankzinnigheid van de 
erflater, als nietig beschouwt, beslist dat 
een van de testamenten geldig en het 
andere nietig is. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

8 september 1989 21 

4. - Burgerll)'ke zaken - Algemene 
regels - Rechtsmacht - Taak van de 
rechter- Bepaling van de toe te passen 
rechtsregel - Recht van verdediging. 

Hoewel het aan de rechter staat op de 
feiten die regelmatig bij hem aanhangig 
zijn gemaakt, zonder verwijzing van het 
voorwerp of van de oorzaak van de vor
dering, de rechtsnormen toe te passen 
krachtens welke hij de vordering zal toe
of afwijzen, dient hij het recht van ver
dediging in acht te nemen. 

13 november 1989 339 

5. - Burgerlijke zaken - Wijziging 
van de juridische omschrijving van de 
vordering - Recht van verdediging -
Miskenning - Begrip. 

Het recht van verdediging wordt door 
de rechter miskend wanneer hij op een 
vordering, gegrond op een als contractu
ele fout omschreven daad, oordeelt dat 
die daad, die hij bewezen verklaart, een 
aquilische fout oplevert en derhalve, met 
toepassing van art. 1382 B.W., de verde
ring toewijst zonder dat hij de partijen 
in staat stelt hun middelen in verband 
met de nieuwe omschrijving uiteen te 
zetten. 

13 november 1989 339 

6. - Burgerlijke zaken - Algemene 
begrippen - Feitelijke gegevens waar
over partijen geen tegenspraak hebben 
kunnen voeren - Algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging. 

De rechter mag zijn beslissing niet 
doen steunen op feitelijke gegevens 
waarover partijen geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren. (Algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging.) 

13 november 1989 351 

7. - Burgerlijke zaken - Oorzaak 
van de vordering - Ambtshale wijziging 
door de rechter. 

De rechter mag een partij niet tot vrij
waring veroordelen op grond van een 
contractuele fout, wanneer de vordering 
is gegrond op de aansprakelijkheid van 
deze partij als bewaarster van de zaak. 

20 november 1989 379 

8. - Burgerlijke zaken - Rechts
macht - Omvang. 

Het recht van de partijen om de gren
zen van de vordering zelf te bepalen, 
wordt door de rechter geschonden wan
neer hij de oorzaak van de vordering 
wijzigt. 

23 februari 1990 830 

9. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Rechtscollege - Opdracht van 
de rechter - Bepaling van de toepasse
Jijke rechtsregel. 

Het staat aan de rechter, onder eerbie
diging van het recht van verdediging en 
zonder het voorwerp of de oorzaak van 
de vordering te wijzigen, aan de regel
matig aan zijn beoordeling onderworpen 
feiten de juiste omschrijving te geven; 
hij is daarbij niet gebonden door de om
schrijving die de partijen eraan hebben 
gegeven. 

22 maart 1990 942 

10. - Burgerlijke zaken Wijziging 
of uitbreiding van de vordering - Voor
waarde. 

Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de 
nieuwe vordering, uitsluitend berust op 
het feit of de handeling die in de dag
vaarding wordt aangevoerd. 

11 mei 1990 1172 

11. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Arrondissementsrechtbank -
Gezag van het rechterlijk gewijsde -
Omvang. 

De redenen van een vonnis van de ar
rondissementsrechtbank hebben geen ge
zag van gewijsde ten aanzien van de 
rechter die achteraf over de zaak zelf 
uitspraak doet. (Artt. 23, 641 en 660 
Ger.W.) 

25 juni 1990 1375 

12. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Geschil uitgesloten door het ap
pelverzoekschrift en de conclusie vail de 
partijen - Ambtshalve door de rechter 
opgeworpen gronden - Voorwaarden. 

De feitenrechter mag de door de par
tijen aangevoerde redenen ambtshalve 
door andere vervangen, mits hij geen ge-
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schil opwerpt waarvan de partijen in het 
appelverzoekschrift en de conclusie het 
bestaan uitsloten, zijn beslissing uitslui
tend grondt op regelmatig voorgelegde 
feiten of stukken en noch het onderwerp 
noch de oorzaak van de eis wijzigt. (Be
ginsel van de autonomie der procespar
tijen en art. 1138, 2°, Ger.W.) 

25 juni 1990 1377 

13. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Door de partijen aangevoerde 
gronden - Bevoegdheid van de rechter 
om deze door andere te vervangen -
Grenz en. 

De feitenrechter mag de door de par
tijen aangevoerde redenen ambtshalve 
door andere vervangen, mits hij geen ge
schil opwerpt waarvan de partijen in het 
appelverzoekschrift en de conclusie het 
bestaan uitsloten, zijn beslissing uitslui
tend grondt op regelmatig voorgelegde 
feiten of stukken en noch het onderwerp 
noch de oorzaak van de eis wijzigt. (Be
ginsel van de autonomie der procespar
tijen en art. 1138, 2°, Ger.W.) 

25 juni 1990 1377 

Afdeling 2. - Sociale zaken, bijzondere 
regels. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE : DIENST

PLICHT 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

14. - Strafzaken - Strafvordering
Veroordeling van de beklaagde wegens 
een ander misdrijf dan waarvoor hij 
werd vervolgd - Voorwaarden. 

De rechter kan de beklaagde niet ver
oordelen wegens een misdrijf waarvoor 
hij niet is vervolgd noch vrijwillig ver
schenen is, tenzij hij vaststelt dat het 
feit hetzelfde is als datgene dat aan de 
vervolging ten grondslag lag of daarin 
begrepen is. 

12 september 1989 41 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Onderzoeksgerecht - Beslissing tot ver
wijzing naar het vonnisgerecht - Aan
gevoerde onwettigheid - Bevoegdheden 
van het vonnisgerecht. 

Onder voorbehoud van de onwettighe
den inzake de bevoegdheid, kunnen de 
vonnisgerechten geen uitspraak doen 
over de wettigheid van de door de onder
zoeksgerechten uitgesproken beslissin
gen tot verwijzing; die beslissingen blij
ven al hun gevolgen behouden, zolang zij 

niet vernietigd zijn door het Hof van 
Cassatie. 

18 oktober 1989 214 

16. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Beslissing 
om een stuk uit de debatten te weren. 

De draagwijdte van het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid 
van de rechter wordt miskend door het 
hof van beroep dat, op grond alleen dat 
een deskundige niet meer de vereiste 
waarborgen van objectiviteit biedt, be
slist het verslag van die deskundige uit 
de debatten te weren. 

21 november 1989 387 

17. - Strafzaken - Strafvordering -
Misdaden en wanbedrijven - Beschik
king van verwijzing naar de correctione
Je rechtbank - Geen opgave van ver
zachtende omstandigheden met betrek
king tot de misdaden - Feiten samen
hangend - Onbevoegdheid van de cor
rectionele rechtbank en, in hoger beroep, 
van het hof van beroep om kennis te ne
men van de als misdaden en wanbedrij
ven omschreven feiten. 

Wanneer de beschikking van de raad
kamer tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wegens 
misdaden en wanbedrijven geen verzach
tende omstandigheden opgeeft met be
trekking tot de misdaden en wanneer de 
wanbedrijven samenhangend zijn met de 
misdaden, zijn de correctionele recht
bank en, in hoger beroep, het hof van 
beroep onbevoegd om kennis te nemen 
van de in de beschikking tot verwijzing 
omschreven feiten. 

28 november 1989 428 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling van de beklaagde wegens 
een ander misdrijf dan waarvoor hij 
werd vervolgd - Voorwaarden. 

De rechter kan de beklaagde niet ver
oordelen wegens een misdrijf waarvoor 
die noch vervolgd, noch in eerste aanleg ' 
vrijwillig verschenen is, tenzij hij vast
stelt dat het feit hetzelfde is als datgene 
dat aan de vervolging ten grondslag lag 
of daarin begrepen is. 

9 januari 1990 613 

19. - Strafzaken - Correctionele of 
politierechtbank - Bevoegdheid van de 
rechter om een nieuw misdrijf in aan
merking te nemen naast dat omschreven 
in de akte die de zaak bij hem aanhan
gig maakt - Grenzen. 

Wanneer de rechter uitspraak moet 
doen over een feit waarvan slechts een 
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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. 

26 juni 1990 1384 

20. - Strafzaken Verschuiving van 
de zaak naar een Jatere datum - Ver
schuiving op tegenspraak - Verstek -
Behandeling van de zaak - Wettelijk
heid. 

Wanneer in aanwezigheid en op ver
zoek van de beklaagde de zaak naar een 
latere datum werd verschoven, kan zij 
tijdens die latere terechtzitting bij ver
stek worden behandeld; de kwestie van 
regelmatigheid van de dagvaarding voor 
de eerste terechtzitting vertoont in dit 
opzicht geen belang meer. 

26 juni 1990 1389 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

21. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Verplichting van de 
rechter uitspraak te doen over aile pun
ten van de vordering. 

Art. 1138, 3°, Ger.W. wordt geschonden 
door de strafrechter die nalaat uitspraak 
te doen over de vordering van de burger
lijke partij tot het verlenen van akte van 
het door haar voor de toekomst gemaak
te voorbehoud, en die geen volledige uit
spraak doet over de vordering van de 
burgerlijke partij die ertoe strekt de be
klaagde te doen veroordelen in de kosten 
van beide instanties, met inbegrip van 
de kosten van de geneeskundige deskun
digenonderzoeken. 

22 november 1989 412 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

22. - Tuchtzaken - Art. 6.1 E. V.R.M 
- Recht op behandeling van de tucht
zaak door een rechterlljke instantie -
Justitieel gerecht. 

Art. 6.1 E.V.R.M. vereist niet dat de ge
schillen in tuchtzaken door rechtbanken 
in de zin van art. 92 Gw., te weten de 
justitiiHe gerechten, worden berecht, ook 
al gaat het om een schorsing of ontne
ming van het recht om een beroep uit te 
oefenen. 

2 november 1989 298 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTEN VAN DE MENS 

HOOFDSTUK I. - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens 

HOOFDSTUK II. - Internationaal Ver
drag Burgerrechten en Politieke 
Rechten 

HOOFDSTUK III. - Internationaal Ver
drag Economische, Sociale en Cultu
rele Rechten 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 

MENS 
1. - Art. 6.1 E. V.R.M - Recht van de 

beklaagde op behandeling van zijn zaak 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie - Begrip. 

Geen schending van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onpartij
digheid van de rechter en geem schen
ding van het door art. 6.1 E.V.R.M. aan 
de beklaagde toegekende recht op behan
deling van zijn zaak door een onpartij
dige rechterlijke instantie valt af te leiden 
uit de enkele omstandigheid dat de voor
zitter van het hof van beroep, die uit
spraak moest doen over de gegrondheid 
van een tegen de beklaagde ingestelde 
strafvervolging en daartoe de relevantie 
van zijn verweermiddelen moest beoor
delen, de procureur-generaal, die hem 
kwam raadplegen over de rol van de te
rechtzitting, heeft laten weten dat een 
medebeklaagde, die aantoonde dat het 
hem onmogelijk was te verschijnen, 
overeenkomstig art. 185 Sv. door zijn ad
vocaat kon vertegenwoordigd worden. 

13 september 1989 49 

2. - Art. 6.1 E. V.R.M - Uitspraak 
van het vonnisgerecht over een verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling - Toe
passelijkheid van die verdragsbepaling. 

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing 
op de beslissingen van de vonnisgerech
ten die geen uitspraak doen over de ge
grondheid van de tegen de beklaagde in
gestelde strafvervolging, maar over een 
door laatstgenoemde ingediend verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling. 

13 september 1989 51 
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3. - Art. 6.1 E. V.R.M - Recht van 
een ieder op behandeling van zijn zaak 
binnen een redelijke termijn - Aanvang 
van die termijn. 

De termijn waarbinnen krachtens art. 
6.1 E.V.R.M. de zaak dient te worden be
handeld, neemt slechts een aanvang 
wanneer de betrokkene in verdenking 
wordt gesteld wegens het plegen van een 
strafbaar feit of wanneer hij wegens eni
ge andere daad van opsporings- of voor
onderzoek onder de dreiging van een 
strafvervolging leeft en dit een ernstige 
weerslag heeft op zijn persoonlijke toe
stand, met name omdat hij verplicht is 
geweest bepaalde maatregelen te nemen 
om zich te verdedigen tegen de beschul
digingen die in de zin van het Verdrag 
tegen hem werden uitgebracht. 

19 september 1989 80 

4. - Art. 5.3 E. V.R.M - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wordt bevolen - Geen ant
woord op de conclusie van de verdachte 
ten betoge dat de redelijke termijn van 
bovenvermelde bepaling overschreden is 
- Schending van het recht van verdedi
ging. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt geschonden door 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
als zij in haar arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis beveelt zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
verdachte precieze omstandigheden aan
voerde waaruit hij afleidde dat, gelet op 
art. 5.3 E.V.R.M., de handhaving van de 
hechtenis niet kon worden overwogen. 

20 september 1989 87 

5. - Art. 6 E. V.R.M. - Art. 14 
l V.B.P.R. - Hof van assisen - Stellen 
van vragen door de beschuldigde en zijn 
raadsman aan getuigen - Vorm. 

Schending van het recht van verdedi
ging, van art. 6 E.V.R.M. en van art. 14 
I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit de en
kele omstandigheid dat voor het hof van 
assisen de beschuldigde en zijn raads
man aan de getuigen slechts bij monde 
van de voorzitter vragen kunnen stellen. 
(Art. 319 Sv.) 

3 oktober 1989 156 

6. - Art. 6 E. V.R.M Art. 14 
I V.B.P.R. - Hof van assisen - Aantal 
wrakingen voor de beschuldigde. 

Schending van het recht van verdedi
ging, van de artt. 6 E.V.R.M. en 14 
I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit het 
enkele feit dat, wanneer verscheidene 

beschuldigden voor het hof van assisen 
verschijnen, iedere beschuldigde of zijn 
raadsman niet evenveel opgeroepen ge
zworenen mag wraken als het O.M. 
(Artt. 247 tot 251 Ger.W.) 

3 oktober 1989 156 

7. - Art. 6 E. V.R.M - Art. 14 
l V.B.P.R. - Hof van assisen - Voorzit
ter van het hof van assisen - Discre
tionaire macht - Politiebeambte ge
hoord als getuige - Aanvullend onder
zoek. 

Schending van art. 6 E.V.R.M. of van 
art. 14 I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit 
het enkele feit dat de voorzitter van het 
hof van assisen, op grand van zijn dis
cretionaire macht, een ter zitting van het 
~o.f van assisen als getuige gehoorde po
htlebeambte nog met het uitvoeren van 
een aanvullend onderzoek belast. (Artt. 
268 en 269 Sv.) 

3 oktober 1989 156 

8. - Art. 5.4 E. V.R.M - Terinzageleg
ging van het dossier ten behoeve van de 
verdediging - Regeling. 

Art. 5.4 E.V.R.M. vereist niet dat aan 
de verdachte inzage wordt gegeven van 
de stukken betreffende de bevestiging 
van het tegen hem verleende bevel tot 
aanhouding, wanneer zijn raadsman van 
die stukken inzage heeft kunnen nemen 
v66r de bij art. 4 Wet Voorlopige Hechte
nis bepaalde verschijning voor de raad
kamer. 

18 oktober 1989 216 

9. - Art. 6.1 E. V.R.M - Recht op een 
eerlijk proces - Begrip. 

Geen schending van het door art. 6.1 
E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eer
lijk proces of van een regel van het ge
meenschapsrecht valt af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat de wet voor 
het wanbedrijf onwettige invoer onder 
meer van een autovoertuig, een gevange
nisstraf van vier maanden, een geldboete 
te belope van het tienvoudige van de in
voerrechten en de verbeurdverklaring 
van het voertuig of de betaling van de te
genwaarde ervan bepaalt. 

24 oktober 1989 255 

10. - Art. 6.1 E. V.R.M - Tuchtrechte
lijke procedure - Het vaststellen van 
burgerlijke rechten en verplichtingen. 

Tuchtrechtspraak levert in de regel 
geen geschil op als bedoeld in art. 92 
Gw., al kan zij leiden tot het vaststellen 
van burgerlijke rechten en verplichtin
gen in de zin van art. 6.1 E.V.R.M. 

2 november 1989 298 
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11. - Art. 6.1 E. V.R.M - Geschillen 
in tuchtzaken - Bevoegdheid van recht
banken in de :tin van art. 92 Gw. 

J\rt. 6.~ E.V.R.M. vereist niet dat de ge
schlllen m tuchtzaken door rechtbanken 
in de zin van art. 92 Gw.. te we ten de 
justitHHe gerechten, worde~ berecht, ook 
al gaat het om een schorsing of ontne
ming van het recht om een beroep uit te 
oefenen. 

2 november 1989 298 

12. - Art. 6.1 E. V.R.M Tuchtzaken 
- Vereiste van de dubbele aanleg. 

Art. 6.1. E.V.R.M., voor zover het in 
tuchtzak~n toepassing vindt, stelt niet 
het vere1ste van een tweede instantie. 

2 november 1989 298 

13. - Art. 7.1 E. V.R.M - Toepasse
lijkheid in tuchtzaken. 

Artt. 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. 
zijn niet toepasselijk op tuchtzaken die 
geen betrekking hebben op de gegrond
heid van een strafvervolging. 

2 november 1989 298 

14. - Art. 8.1 E. V.R.M - Recht van 
een ieder op eerbiediging van zijn prive
en gezinsleven - Begrip. 

De beslissing waarbij een persoon ver
oordeeld wordt wegens valsheid in au
thentieke en openbare geschriften die 
erin bestaan heeft een fictieve huwe
lijksakte te doen opmaken door de amb
tenaar van de burgerlijke stand, en de 
beslissing waarbij de schrapping van de 
vals bevonden akte uit de registers van 
de burgerlijke stand bevolen wordt kun
nen niet aangemerkt worden als e~n in
menging in de uitoefening van het recht 
op eerbiediging van het prive- en gezin
sleven en evenmin als een schending 
van de rechten waarvan de eerbiediging 
gewaarborgd wordt door de artt. 8.1 en 
14 E.V.R.M. 

8 november 1989 331 

15. - Art. 8.2 E. V.R.M - Inmenging 
van het openbaar gezag met betrekking 
tot de uitoefening van het recht op eer
biediging van het prive- en gezinsleven 

Begrip. 
De beslissing waarbij een persoon ver

oordeeld wordt wegens valsheid in au
thentieke en openbare geschriften die 
erin bestaan heeft een fictieve huwe
lijksakte te doen opmaken door de amb
tenaar van de burgerlijke stand, en de 
beslissing waarbij de schrapping van de 
vals bevonden akte uit de registers van 
de burgerlijke stand bevolen wordt, kun
nen niet aangemerkt worden als een in-

menging in de uitoefening van het recht 
op eerbiediging van het prive- en gezin
sleven en evenmin als een schending 
van de rechten waarvan de eerbiediging 
gewaarborgd wordt door de artt. 8.1 en 
14 E.V.R.M. 

8 november 1989 331 

16. - Art. 14 E. V.R.M - Onderscheid 
in de behandeling bij de uitoefening van 
de rechten en vrijheden - Begrip. 

De beslissing waarbij een persoon ver
oordeeld wordt wegens valsheid in au
thentieke en openbare geschriften die 
erin bestaan heeft een fictieve huwe
lijksakte te doen opmaken door de amb
tenaar van de burgerlijke stand, en de 
beslissing waarbij de schrapping van de 
Vals bevonden akte uit de registers van 
de bu~gerlijke stand bevolen wordt, kun
nen met aangemerkt worden als een in
menging in de uitoefening van het recht 
op eerbiediging van het prive- en gezin
sleven en evenmin als een schending 
van de rechten waarvan de eerbiediging 
gewaarborgd wordt door de artt. 8.1 en 
14 E.V.R.M. 

8 november 1989 331 

17. - Art. 5.4 E. V.R.M - Bevestiging 
van het bevel tot aanhouding - Dossier 
ter inzage gelegd van de verdediging -
Regeling. 

Wanneer de raadsman van de verdach
te van het dossier inzage heeft kunnen 
nemen v66r de verschijning voor de 
raadkamer, overeenkomstig art. 4 Wet 
Voorlopige Hechtenis, valt geen schen
ding van art. 5.4 E.V.R.M. af te leiden uit 
de omstandigheid dat de verdachte niet 
zelf inzage heeft gekregen van het dos
sier. 

22 november 1989 413 

18. - Art. 5.4 E. V.R.M Recht om 
voorziening te vragen bij de rechter op
dat deze beslist over de wettigheid van 
de gevangenhouding - lnzageverlening 
van de overtuigingsstukken aan de ver
dediging. 

Schending van art. 5.4 E.V.R.M. valt 
niet af te leiden uit de enkele omstandig
heid dat een officier van de gerechtelijke 
politie, die bij een met redenen omklede 
beschikking van de onderzoeksrechter 
was aangewezen om een huiszoeking uit 
te voeren en beslag te leggen op papie
ren, titels of stukken die als overtui
gingsstukken of als stukken a decharge 
konden dienen, met de uitvoering van 
zijn opdracht is begonnen v66r de datum 
van de terechtzitting van het onder
zoeksgerecht waarop u!tspraak moest 
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worden gedaan over de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding, en de bovenge
noemde overtuigingsstukken na die te
rechtzitting op de griffie heeft neerge
legd, zodat de raadsman van de verdach
te niet v66r de terechtzitting inzage 
heeft kunnen krijgen van die stukken. 

29 november 1989 438 

19. - Art. 5.4 E V.R.M Recht om 
voorziening te vragen bij de rechter op
dat deze beslist over de wettigheid van 
de gevangenhouding - Inzageve1·1ening 
van het dossier aan de verdediging -
Regeling. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
verdachte tegen wie een bevel tot aan
houding was uitgevaardigd en die een 
raadsman had, niet zelf inzage heeft ge
kregen van de stukken betreffende de 
bevestiging van dat bevel valt niet af te 
leiden dat hij geen passend verweer 
heeft kunnen voeren tegen de gronden 
waarop de beslissing de hechtenis naar 
recht heeft verantwoord. (Art. 5.4 
E.V.R.M.) 

29 november 1989 438 

20. - Art. 2 E. V.R.M - Doodstraf. 
De doodstraf is niet als zodanig onver-

enigbaar met art. 2 E.V.R.M., als voldaan 
is aan de bij dat verdrag bepaalde voor
waarden. 

20 december 1989 559 

21. Art. 6.1 E. V.R.M. Kennisne-
ming Fan de stukken van het onderzoek. 

Art. 6.1 E.V.R.M. wordt niet geschon
den wanneer de feitenrechter en de par
tijen de mogelijkheid hadden kennis te 
nemen van alle originele stukken van 
het strafdossier dat ter griffie van het 
Hof van Cassatie berustte en een volledi
ge fotokopie van alle stukken ter be
schikking lag op de griffie van het ge
recht dat ten gronde uitspraak deed. 

9 januari 1990 604 

22. - E. V.R.M, art. 6.1 - Toepas
singsgebied - Dienstplicht - Herkeu
ringsraad. 

Art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.1 I.V.B.P.R. 
vinden geen toepassing op de rechtsple
ging voor de herkeuringsraad. 

15 januari 1990 641 

23. - Art. 6.1 E V.R.M - Strafzaken 
- Misdrijf - Bewijs - Wederrechtelijk 
verkregen stukken - Toelaatbaarheid 
van het bewijs - Vereisten. 

Uit het enkele feit dat een stuk be
drieglijk is weggenomen van de eigenaar 
ervan hoeft niet noodzakelijk te worden 

afgeleid dat de overlegging ervan voor 
de rechter onwettig is. 

17 januari 1990 655 

24. - Art. 5.4. E. V.R.M Terinzage-
Jegging van het dossier aan de verdedi
ging - Regeling. 

Art. 5.4 E.V.R.M. vereist niet dat de 
stukken betreffende de voorlopige hech
tenis ter inzage worden gelegd van de 
verdachte, wanneer diens raadsman de 
stukken heeft kunnen inzien v66r de ver
schijning voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling, overeenkomstig art. 5 Wet 
Voorlopige Hechtenis. 

17 januari 1990 656 

25. - Art. 6.1 E V.R.M Tuchtzaken 
- Vereiste van de dubbele aanleg. 

Art. 6.1 E.V.R.M., voor zover het in 
tuchtzaken toepassing vindt, stelt niet 
het vereiste van een tweede instantie. 

19 januari 1990 663 

26. - Art. 6.1 E V.R.M - Beslissing 
van een commissie tot bescherming van 
de maatschappij. • 

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing 
op de beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij inzake 
een verzoek tot invrijheidstelling van 
een ge!nterneerde. 

23 januari 1990 672 

27. - Art. 6.1 E. V.R.M - Overschrij
ding van de redelijke te1mijn - Sanctie. 

Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch enige an
dere bepaling van dat verdrag of van de 
nationale wet duidt de gevolgen aan die 
de feitenrechter aan de door hem vastge
stelde overschrijding van de redelijke 
termijn moet verbinden. 

24 januari 1990 676 

28. - Art. 6.1 E. V.R.M - Overschrij
ding van de redelijke termijn - Gevol
gen waarop het vonnisgerecht acht dient 
te slaan. 

De gevolgen van de in art. 6.1 
E.V.R.M. bedoelde termijn moeten wor
den beoordeeld in het Iicht van de bewijs
levering enerzijds, en in verband met 
het aan die feiten te verbinden strafge
volg anderzijds; die bepaling wordt niet 
geschonden door het arrest dat, na het 
misdrijf bewezen te hebben verklaard en 
na te hebben aangenomen dat de oud
heid van de feiten en de rechtsplegings
duur voordien de bewijsvoering niet heb
ben verhinderd, beslist dat de door de 
eerste rechter aan de beklaagde opgeleg
de straf, nu die feiten lang geleden zijn 
gebeurd, moet worden verminderd. 

24 januari 1990 676 
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29. - Art. 5.3 E. V.R.M - Voorlopige 
hechtenis - Recht om binnen een rede
Jijke termijn berecht te worden of han
gende het proces in vrijheid te worden 
gesteld - Begrip. 

Het arrest van de kamer van inbe
schuldiging, dat een bevel tot aanhou
ding bevestigt dat is verleend na de ant
trekking van de zaak aan de jeugdrecht
bank, antwoordt op de conclusie waarin 
de raadsman van de verdachte een 
schending van art. 5.3 E.V.R.M. aanvoer
de, en verantwoordt de beslissing naar 
recht, door vast te stellen dat de behan
deling van de zaak geen onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen en door erop 
te wijzen dat de verdachte pas twee we
ken voordien onder bevel tot aanhouding 
was geplaatst, nadat er tevoren tegen 
hem maatregelen genomen waren met 
toepassing van de Jeugdbeschermings
wet. 

24 januari 1990 680 

30. - Art. 6.1 E. V.R.M - Artt. 14.1 en 
26 I V.B.P.R. - Draagwijdte. 

De art. 6.1 E.V.R.M., 14.1 en 26 
I.V.B.P.R., hebben geen betrekking op de 
uitoefening van het recht van verdedi
ging voor het onderzoeksgerecht dat een 
verdachte naar het vonnisgerecht ver
wijst. 

6 februari 1990 732 

31. - Art. 8 E. V.R.M. - Prive-leven -
Eerbiediging - Grenzen - Voorwaar
den. 

Hoewel art. 8.1 E.V.R.M. een ieder het 
recht op eerbiediging van zijn prive-le
ven waarborgt, staat art. 8.2 de inmen
ging van het openbaar gezag m.b.t. de 
uitoefening van dat recht toe, mits die 
inmenging bij wet is voorzien en in een 
democratische samenleving nodig is voor 
een van de in art. 8.2 opgesomde doel
stellingen, waaronder de bescherming 
van de gezondheid. 

7 februari 1990 743 

32. - Art. 8 E. V.R.M. - Prive-leven -
Eerbiediging - Verdovende middelen -
Bezit - Persoonlijk gebruik - Misdrijf 
- Straf - Wettigheid. 

Art. 8 E.V.R.M. verbiedt de bestraffing 
van het bezit van verdovende middelen 
niet, ook al dienen die verdovende mid
delen enkel voor het persoonlijk gebruik 
van de bezitter; het misdrijf « bezit van 
verdovende middelen » wordt immers 
door de wet gestraft in het belang van 
de hygiene en de volksgezondheid. (Wet 
24 feb. 1921, inz. art. 1.) 

7 februari 1990 743 

33. - Art. 6.1 E. V.R.M. - Rechtspraak 
in twee instanties. 

Art. 6.1 E.V.R.M. waarborgt de recht
zoekende die strafrechtelijk vervolgd 
wordt geen rechtspraak in twee instan
ties. 

20 februari 1990 791 

34. - E. V.R.M. - Aanvullend Protocol 
nr. 7, art. 2.1 - Rechtspraak in twee in
tanties. 

Bij de uitlegging van art. 6.1. E.V.R.M. 
dient geen acht te worden geslagen op 
art. 2.1 van het op 22 nov. 1984 te 
Straatsburg opgemaakte Protocol nr. 7 
tot aanvulling van dat verdrag, waarbij 
ten behoeve van ieder die wegens een 
strafbaar feit is veroordeeld, de regel 
van rechtspraak in twee instanties wordt 
ingevoerd, aangezien dat protocol nog 
geen werking heeft in de nationale 
rechtsorde. 

20 februari 1990 791 

35. - Art. 5 E. V.R.M - Arrestatie -
Begrip. 

Het feit dat een persoon door de poli
tie gevorderd wordt zijn identiteitskaart 
te vertonen, is geen vrijheidsbeneming 
in de zin van art. 5 E.V.R.M. (Art. 1 K.B. 
van 26 jan. 1967 betreffende de identi
teitskaarten.) 

27 februari 1990 848 

36. - Art. 5.3 E. V.R.M - Handhaving 
van de voorlopige hechtenis - Middel 
ten betoge dat de redelijke termijn is 
overschreden - Middel niet ondeiwor
pen aan de feitenrechter - Gevolg. 

Niet voor de eerste maal voor het Hof 
kan worden voorgedragen het middel ten 
betoge dat eiser, die als verdachte voor
lopig was gehecht, niet is berecht binnen 
de redelijke termijn bedoeld in art. 5.3 
E.V.R.M. 

14 maart 1990 919 

37. - Art. 6.1 E. V.R.M - Strafzaken 
- Redelijke termijn - Overschrijding 
- Gevolgen t.a.v. de verjaring van de 
strafvordering. 

Een naar intern recht tijdig en regel
matig verrichte daad van onderzoek ver
liest niet haar stuitende uitwerking 
m.b.t. de verjaring van de strafvordering 
door de enkele omstandigheid dat zij ge
steld werd na het verstrijken van de re
delijke termijn bepaald bij art. 6.1. 
E.V.R.M. 

20 maart 1990 935 
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38. - Art. 6.1 E. V.R.M - Tuchtsanctie 
- Schorsing - Recht op een onpartij
dige en onafhankelijke rechterlijke in
stantie - Draagwijdte. 

Wanneer een beslissing van de provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren 
als tuchtsanctie een schorsing in het 
recht de geneeskunde uit de oefenen 
heeft opgelegd, is het voor de naleving 
van de regel van art. 6.1 E.V.R.M., val
gens welke de zaak door een onpartij
dige rechterlijke instantie moet worden 
behandeld, voldoende dat die regel in 
acht wordt genomen door de raad van 
beroep, die immers een jurisdictioneel li
chaam met volle rechtsmacht is en be
voegd om de beslissingen van de provin
ciale raad in feite en in rechte te 
toetsen. 

22 maart 1990 946 

39. - Art. 6.1 E. V.R.M. Recht op 
een onpart1jdige rechterlijke instantie -
Begrip. 

De enkele omstandigheid dat een ma
gistraat in kort geding uitspraak heeft 
gedaan om vast te stellen dat hij ratione 
loci onbevoegd was, vormt voor de partij
en of voor derden geen wettige reden om 
te twijfelen aan de geschiktheid van die 
magistraat om uitspraak te doen over de 
tegen die partij ingestelde strafvervol
ging, zelfs als de beschikking in kort ge
ding het bestaan van die strafvervolging 
en van een periode van voorlopige hech
tenis vaststelt. 

4 april 1990 1026 

40. - Art. 8, lid 1, E. V.R.M - Recht 
van een ieder op eerbiediging van zijn 
prive-leven en zijn briefwisseling - Be
grip. 

Telefoongesprekken vallen onder de 
begrippen « prive-leven en briefwisse
ling "• waarvan de eerbiediging is ge
waarborgd bij art. 8, lid 1, E.V.R.M. 

10 april 1990 1052 

41. - Art. 8, lid 2, E. V.R.M - Inmen
ging van enig openbaar gezag met be
trekking tot de uitoefening van een ie
ders recht op eerbiediging van zijn 
briefwisseling - Wettigheid - Vereis
ten. 

Naar recht verantwoord is de veroor
deling die door de Belgische rechter is 
uitgesproken op basis van bewijskrachti
ge gegevens die in Nederland zijn ver
kregen door het afluisteren van telefoon
gesprekken overeenkomstig de Neder
landse wetgeving, als in zodanige inmen
ging van het openbaar gezag met betrek
king tot de uitoefening van het recht op 

eerbiediging van de briefwisseling bij de 
wet is voorzien en die nodig was o.m. 
voor het handhaven van de orde en het 
voorkomen van strafbare feiten. (Art. 8, 
lid 2, E.V.R.M.) 

10 april 1990 1052 

42. - Art. 6, lid 1, E. V.R.M - Bewijs 
in Nederland verkregen door het afluis
teren van telefoongesprekken overeen
komstig de Nederlandse wetgeving -
Geen strijdigheid met een ieders recht 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak. 

Het feit dat bewijskrachtige gegevens 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken in Nederland, over
eenkomstig de Nederlandse wetgeving, is 
niet strijdig met de eerbiediging van het 
recht van verdediging of met het recht 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak als voorgeschreven bij art. 6.1, 
E.V.R.M. 

10 april 1990 1052 
43. - Art. 6.1 E. V.R.M Belasting-

recht - Draagwijdte. 
Art. 6.1 E.V.R.M. vindt geen toepassing 

op de rechten en verplichtingen die hun 
oorsprong vinden in het belastingrecht. 

20 april 1990 1080 

44. - Art. 1 E. V.R.M - Draagwijdte. 
De door de nationale wet opgelegde 

verplichting om een voorziening in een 
bepaalde landstaal in te stellen binnen 
een op straffe van verval voorgeschreven 
termijn is niet onverenigbaar met de 
artt. 1 E.V.R.M. en 2 I.V.B.P.R. 

25 april 1990 1098 

45. - Art. 5.2 E. V.R.M - Vreemdeling 
om wiens uitlevering is verzocht - Aan 
hem te verstrekken inlichtingen. 

Art. 5.2 E.V.R.M. wordt niet geschon
den wanneer de vreemdeling om wiens 
uitlevering is verzocht, van zijn vrijheid 
is beroofd ten gevolge van een in het 
Frans gestelde beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel die een door buiten
landse rechter verleend bevel tot aan
houding uitvoerbaar verklaart en waarte
gen in het Nederlands hoger beroep is 
ingesteld, wanneer eiser betekening ont
vangen heeft van dat bevel met een 
Franse vertaling, alsook van de beschik
king van uitvoerbaarverklaring en wan
neer hij de taal van het betekende bevel 
tot aanhouding machtig is. 

25 april 1990 1098 

46. - Art. 5.4 E. V.R.M - Vreemdeling 
om wiens uitlevering is verzocht - Voor-
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ziening tegen de beschikking van de 
raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van 
het door de buitenlandse ovel'heid ver
leende bevel tot aanhouding. 

Ofschoon de Belgische wet niet be
paalt dat de vreemdeling moet verschij
nen voor de raadkamer die het buiten
landse bevel uitvoerbaar moet verklaren, 
biedt ze hem wei de mogelijkheid een 
voorziening in te stellen waarvan de na
dere regels zijn vastgelegd in art. 135 
Sv.; geen schending van de artt. 5.4 
E.V.R.M. en 9.4 I.V.B.P.R. kan worden af
geleid uit de omstandigheid dat die voor
ziening op straffe van verval moet wor
den ingesteld binnen vierentwintig uur 
na de betekening van de beschikking. 

25 april 1990 1098 

47. - Art. 6.2 E. V.R.M - Vermoeden 
van onschuld - Draagwijdte. 

W anneer uit de vaststellingen van een 
veroordelend arrest blijkt dat de appel
rechters bij de bepaling van de straf
maat rekening hebben gehouden met 
strafbare feiten waarvoor de beklaagde 
vroeger bij een ander dan het beroepen 
vonnis is veroordeeld, en wanneer noch 
uit het arrest noch uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat dat vonnis in kracht van gewijsde 
was gegaan, kan het Hof onmogelijk 
nagaan of het hof van beroep, door bij 
de bepaling van de strafmaat rekening 
te houden met de voornoemde strafbare 
feiten, de in art. 6.2 E.V.R.M. neergeleg
de regel dat onschuld vermoed wordt, 
niet heeft miskend en vernietigt het bij
gevolg het bestreden arrest. 

25 april 1990 1099 

48. - Art. 6.1 E. V.R.M - Tuchtmaat
regelen in het algemeen - Uitspraak 
van de beslissing. 

De beslissing waarbij een persoon bij 
wijze van tuchtmaatregel als bedrijfsre
visor wordt geschrapt, moet ingevolge 
art. 6.1 E.V.R.M. in het openbaar worden 
uitgesproken, tenzij de in het geding be
trokken persoon vrijwillig en ondubbel
zinnig van de openbaarheid afziet. 

27 april 1990 1121 

49. - Art. 6.1 E. V.R.M - Verhaal op 
de rechter - Vorm van het ver
zoekschrift - Gevolg wat de rechten van 
de mens betreft. 

De verplichting om het verzoekschrift 
tot verhaal op de rechter door een advo
caat bij het Hof van Cassatie te doen on
dertekenen, is niet in strijd met de bepa
lingen. van art. 6 E.V.R.M. 

27 april 1990 1123 

50. - Art. 8 E. V.R.M - Recht op eer
biediging van het prive-leven - Tele
foongesprekken - Opsporing. 

De opsporing of het tellen van tele
foongesprekken waarbij, buiten weten 
van de abonnee en ten behoeve van een 
gerechtelijk onderzoek onder meer het 
uur en de duur van de gesprekken als
ook de opgeroepen nummers worden ge
registreerd, en waardoor over de geko
zen nummers inlichtingen kunnen ver
kregen worden die wezenlijk dee! uitma
ken van de telefoongesprekken, komt 
neer op een inmenging in de uitoefening 
van het recht op eerbiediging van het 
prive-leven. 

2 mei 1990 1132 

51. - Al't. 8 E. V.R.M Term « wet » 
- Begrip. 

De term « wet » in art. 8 E.V.R.M. 
doelt op elke, al dan niet schriftelijke be
paling van intern recht, voor zover de 
betrokken personen daarvan kennis kun
nen krijgen en ze in duidelijke bewoor
dingen is gesteld. 

2 mei 1990 1132 

52. - Art. 6 E. V.R.M Uitlevering -
Onderzoeksgerechten - Raadkamer -
Uitvoerbaarverklaring van het door de 
vreemde gerechtelijke overheid verleen
de bevel tot aanhouding. 

Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband 
met de uitoefening van het recht van 
verdediging voor de onderzoeksgerech
ten die uitspraak doen over de uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding. 

5 juni 1990 1272 

53. - E. V.R.M, art. 8.2 - Verkeerson
geval veroorzaakt met een autovoertuig 
- Bestuurder niet gei'dentificeerd - Au
tovoertuig dat was toevertrouwd aan de 
beklaagde - Vermoeden van schuld -
Beg1ip. 

Wanneer een autovoertuig een ongeval 
heeft veroorzaakt en de bestuurder er
van niet is gei:dentificeerd, Ievert de en
kele omstandigheid dat het autovoertuig 
op het ogenblik van de feiten was toever
trouwd aan de beklaagde weliswaar een 
door de rechter te apprecieren bewijsele
ment op om te oordelen of de beklaagde 
de bestuurder van het voertuig was, doch 
geenszins een wettelijk vermoeden van 
schuld waarvan de beklaagde het tegen
bewijs dient te leveren. 

12 juni 1990 1291 
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54. - Art. 8 E. V.R.M - Geneeskunde 
- Uitoefening van de geneeskunde -
Chinese acupunctuur - Geen genees
heer. 

Het verbod voor personen die geen ge
neesheer zijn om gewoonlijk de Chinese 
acupunctuur uit te oefenen, doet geen af
breuk aan het recht op de eerbiediging 
van het prive-leven dat door art. 8.1 
E.V.R.M. wordt gewaarborgd; het is 
evenmin in strijd met het tweede lid van 
dat ar~ikel, volgens hetwelk inmenging 
van emg openbaar gezag met betrekking 
tot de uitoefening van dat recht is toege
staan, voor zover die inmenging bij de 
wet is voorzien en zij een maatregel is 
die in een democratische samenleving 
nodig is onder meer voor de bescher
ming van de gezondheid. 

20 juni 1990 1342 

55. - Art. 5.4 E. V.R.M Voorlopige 
hechtenis - Bevestiging van het bevel 
tot aanhouding - lnzageverlening van 
het dossier aan de verdediging - Stuk
ken waarvan inzage moet worden ver
Jeend. 

Krachtens art. 5.4 E.V.R.M., dat aan ie
dere gearresteerde gelijkheid der wape
nen waarborgt, moet de verdachte tegen 
wie een bevel tot aanhouding is verleend 
of zijn raadsman de gelegenheid hebben 
om v66r de bevestiging van het bevel in
zage te nemen van de desbetreffende 
stukken ; die inzageverlening is echter 
beperkt tot de stukken die betrekking 
hebben op de bevestiging. 

20 juni 1990 1349 

56. - Art. 6.2 E. V.R.M - Vermoeden 
van. onschuld - Schending - Begrip. 

U1t de enkele omstandigheid dat het 
tegen een verdachte uitgevaardigd bevel 
tot. aanhouding werd bevestigd in het 
hms van arrest waar die verdachte in 
voorlopige hechtenis was gehouden valt 
niet af te leiden dat het vermoede~ van 
onschuld, waarvan sprake is in de artt. 
6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R., is ge
schonden. 

20 juni 1990 1349 

57. - Art. 6.1 E V.R.M - Burgerlijke 
zaken - Onpartijdige rechterlijke in
stantie - Beslissing over vordering in 
kort geding tot uitkering voor onderhoud 
tijdens de echtscheidingsprocedure -
Beslissing over vordering tot uitkering 
na echtscheiding. 

De enkele omstandigheid dat een rech
ter kennis neemt van een vordering tot 
uitkering voor onderhoud na echtschei
ding, nadat hij in dezelfde zaak in de-

zelfde hoedanigheid reeds heeft beslist 
over een vordering in kort geding tot uit
kering voor onderhoud tijdens de echt
scheidingsprocedure, kan geen gewettig
de twijfel doen ontstaan om trent· de 
geschiktheid van die rechter om de zaak 
op onpartijdige wijze te berechten. (Art. 
6.1 E.V.R.M.) 

22 juni 1990 1365 

58. - Art. 6.1 E V.R.M Voorlopige 
hechtenis - Voorlopige invrijheidstel
Jing. 

Art. 6.1. E.V.R.M. is niet van toepas
sing op de vonnisgerechten die uitspraak 
doen over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. 

25 juli 1990 1417 

59. - Art. 6.1 E. V.R.M - Redelijke 
termijn voorgeschreven bij die bepaling 
- Beoordeling van die termijn - Be
voegdheid - Voorlopige hechtenis -
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek 
van gehechte beklaagde - Gerecht dat 
uitspraak doet over dat verzoek. 

De rechter die uitspraak doet over een 
voorlopige hechtenis, meer bepaald het 
vonnisgerecht dat uitspraak doet over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling, is niet bevoegd om te oordelen of de 
door art. 6.1. E.V.R.M. voorgeschreven 
redelijke termijn bij de berechting van 
de zaak al dan niet in acht zal zijn gena
men. (Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

25 juli 1990 1417 

HOOFDSTUK II 
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER

RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN 

60. - Art. 14.5 L V.B.P.R. - Tuchtza
ken. 

Art. 14.5 I.V.B.P.R. vindt aileen toepas
sing op veroordelingen wegens een straf
baar feit, niet op uitspraken in tuchtza
ken. 

2 november 1989 298 

61. - Art. 15.1 L V.B.P.R. Toepasse-
lijkheid in tuchtzaken. 

Artt. 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. 
zijn niet toepasselijk op tuchtzaken die 
geen betrekking hebben op de gegrond
heid van een strafvervolging. 

2 november 1989 298 

62. - L V.B.P.R., art. 14.1 - Toepas
singsgebied - Dienstplicht - Herkeu
ringsraad. 

Art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.1 I.V.B.P.R. 
vinden geen toepassing op de rechtsple
ging voor de herkeuringsraad. 

15 januari 1990 641 
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63. - Art. 14.5 I V.B.P.R. - Tuchtza
ken. 

Art. 14.5 I.V.B.P.R. vindt geen toepas
sing op uitspraken in tuchtzaken. 

19 januari 1990 663 

64. - Art. 14.5 I V.B.P.R. Recht-
spraak in twee instanties. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
appelrechters de beslissing van de eerste 
rechter hebben vernietigd en over de 
zaak zelf uitspraak hebben gedaan bij 
wege van een nieuwe beslissing valt 
geen schending af te leiden van art. 14.5 
I.V.B.P.R. 

20 februari 1990 791 

65. - I V.B.P.R. - Recht op zoecht
spraak in twee instanties in strafzaken 
- Bepalingen niet van toepassing op 
personen die rechtstreeks naar het hoi 
van beroep worden verwezen. 

Wegens het door Belgie gemaakt voor
behoud betreffende art. 14.5 I.V.B.P.R., 
dat het recht toekent om de veroordeling 
en het vonnis opnieuw te doen beoorde
len door een hager rechtscollege, is die 
bepaling van het Verdrag niet toepasse
lijk op degene die wegens misdrijven die 
samenhangen met misdrijven welke ten 
laste worden gelegd aan een in art. 479 
Sv. bedoeld persoon, rechtstreeks naar 
het hof van beroep wordt verwezen. 

21 februari 1990 797 

66. - Art. 2 I V.B.P.R. - Draagwijdte. 
De door de nationale wet opgelegde 

verplichting om een voorziening in een 
bepaalde landstaal in te stellen binnen 
een op straffe van verval voorgeschreven 
termijn is niet onverenigbaar met de 
artt. 1 E.V.R.M. en 2 I.V.B.P.R. 

25 april 1990 1098 

67. - Art. 9.4 I V.B.P.R. Vreemde-
Jing om wiens uitlevering is verzocht -
Voorziening tegen de beschikking van de 
raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van 
het door de buitenla.ndse overheid ver
Jeende bevel tot a.anhouding. 

Ofschoon de Belgische wet niet be
paalt dat de vreemdeling moet verschij
nen voor de raadkamer die het buiten
landse bevel uitvoerbaar moet verklaren, 
biedt ze hem wel de mogelijkheid een 
voorziening in te stellen waarvan de na
dere regels zijn vastgelegd in art. 135 
Sv.; geen schending van de artt 5.4 
E.V.R.M. en 9.4 I.V.B.P.R. kan worden af
geleid uit de omstandigheid dat die voor
ziening op straffe van verval moet wor-

den ingesteld binnen vierentwintig uur 
na de betekening van de beschikking. 

25 april 1990 1098 

68. - Art. 14.7 I V.B.P.R. - Tweede 
veroordeling wegens hetzelfde feit. 

Wanneer hetzelfde feit tweemaal 
wordt bestraft, schendt de tweede ver
oordeling art. 14.7 I.V.B.P.R., opgemaakt 
op 19 december 1966 te New York en 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981. 

29 mei 1990 1238 

69. - Art. 14.2 I V.B.P.R. - Vermoe
den van onschuld - Schending - Be
grip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
tegen een verdachte uitgevaardigd bevel 
tot aanhouding werd bevestigd in het 
huis van arrest waar die verdachte in 
voorlopige hechtenis was gehouden, valt 
niet af te leiden dat het vermoeden van 
onschuld, waarvan sprake is in de artt. 
6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R., is ge
schonden. 

20 juni 1990 1349 

HOOFDSTUK III 
INTERNATIONAAL VERDRAG ECONOMI

SCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECH
TEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHT VAN VEJRDEDIGING 
1. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 

- Inobservatiestelling - Geen nieuwe 
oproeping - Schriftelijk verweer en in
zage van het deskundigenverslag. 

De dienstplichtige die met toepassing 
van art. 45, § 3, Dienstplichtwet na zijn 
inobservatiestelling niet opnieuw door de 
herkeuringsraad wordt opgeroepen om 
te verschijnen, kan zijn verweer schrifte
lijk voeren en inzage vragen van het 
deskundigenverslag. 

11 september 1989 32 

2. - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waarbij 
de handhaving van de voorlopige hechte
nis wordt bevolen - Geen antwoord op 
de conclusie van de verdachte ten betoge 
dat de redelijke termijn van art. 5.3 
E. V.R.M is overschreden - Schending 
van het recht van verdediging. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt geschonden door 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
als zij in haar arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis beveelt zonder te 
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antwoorden op de conclusie waarin de 
verdachte precieze omstandigheden aan
voerde waaruit hij afleidde dat, gelet op 
art. 5.3 E.V.R.M., de handhaving van de 
hechtenis niet kon worden overwogen. 

20 september 1989 87 

3. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve 
faillietverklaring - Recht van verdedi
ging van de schuldenaar. 

Bij een rechtspleging van ambtshalve 
faillietverklaring vereist het recht van 
verdediging dat de schuldenaar v66r de 
beslissing in zijn middelen wordt ge
hoord, behalve wanneer de zaak uitzon
derlijk spoedeisend is. (Art. 442 Faillisse
mentswet.) 

25 september 1989 109 

4. - Straizaken - Hoi van assisen -
Steffen van vragen door de beschuldigde 
en zijn raadsman aan getuigen - Vorm. 

Schending van het recht van verdedi
ging, van art. 6 E.V.R.M. en van art. 14 
I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit de en
kele omstandigheid dat voor het hof van 
assisen de beschuldigde en zijn raads
man aan de getuigen slechts bij monde 
van de voorzitter vragen kunnen stellen. 
(Art. 319 Sv.) 

3 oktober 1989 156 

5. - Straizaken - Hoi van assisen -
Aantal wrakingen voor de beschuldigde. 

Schending van het recht van verdedi
ging, van de artt. 6 E.V.~.M. ~n 14 
I.V.B.P.R. valt niet af te le1den mt het 
enkele feit dat, wanneer verscheidene 
beschuldigden voor het hof ?an assis~n 
verschijnen, iedere beschuld1gde of ZIJn 
raadsman niet evenveel opgeroepen ge
zworenen mag wraken als het O.M. 
(Artt. 247 tot 251 Ger.W.) 

3 oktober 1989 156 

6. - Gemeentebelastingen - Procedu
re voor de bestendige deputatie - Vor
men voorgeschreven bij KB. 17 sept. 
1987- Verzuim - Gevolgen. 

Het recht van verdediging wordt ge
schonden wanneer inzake verhaal tegen 
een aanslag in de directe gemeentebelas
tingen, aanhangig gemaakt bij een be
stendige deputatie, de griffier van de 
provincieraad aan de partijen of aan een 
onder hen geen kennis geeft van de da
tum van de terechtzitting waarop de za
ken zullen worden berecht en evenmin 
van de beschikking van de voorzitter van 
de bestendige deputatie tot voeging van 
de verscheidene aanhangig gemaakte za
ken. 

13 oktober 1989 205 

7. - Straizaken - Strafvordering -
Veroordeling gegrond, onder meer, op 
gegevens uit een andere zaak - Misken
ning van het recht van verdediging. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door het arrest waarbij de beklaag
de wegens de hem ten laste gelegde fei
ten wordt veroordeeld op grond, onder 
meer, van vergelijkingspunten geput uit 
een ander strafdossier dat niet aan de 
beklaagde was medegedeeld. 

31 oktober 1989 295 

8. - Burgerlijke zaken - Taak van de 
rechter - Verwijzing van de juridische 
omschrijving van de vordering - Vereis
te. 

Hoewel het aan de rechter staat op de 
feiten die regelmatig bij hem aanhangig 
zijn gemaakt, zonder verwijzing van het 
voorwerp of van de oorzaak van de vor
dering, de rechtsnormen toe te passen 
krachtens welke hij de vordering zal toe
of afwijzen, dient hij het recht van ver
dediging in acht te nemen. 

13 november 1989 339 

9. - Burgerlijke zaken - Miskenning 
- Begrip. 

Het recht van verdediging wordt door 
de rechter miskend wanneer hij op een 
vordering, gegrond op een als contractu
ele fout omschreven daad, oordeelt dat 
die daad, die hij bewezen verklaart, een 
aquilische fout oplevert en derhalve, met 
toepassing van art. 1382 B.W., de verde
ring toewijst zonder dat hij de partijen 
in staat stelt hun middelen in verband 
met de nieuwe omschrijving uiteen te 
zetten. 

13 november 1989 339 

10. - Burgerlijke zaken - Verbod 
voor de rechter om zijn beslissing te 
doen steunen op ieitelijke gegevens 
waarover partijen geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren. 

De rechter mag zijn beslissing niet 
doen steunen op feitelijke gegevens 
waarover partijen geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren. (Algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging.) 

13 november 1989 351 

11. - Herkeuringsraad - Beslissing 
gewezen na inobservatiestelling - Nieu
we verschijning « nodeloos geacht » -
Gewijzigde samenstelling van de raad 

De herkeuringsraad kan na de inob
servatiestelling van de dienstplichtige 
niet beslissen dat een nieuwe verschij
ning « nodeloos » is, dan indien de raad 
is samengesteld uit dezelfde leden als 
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degenen voor wie de dienstplichtige 
reeds is verschenen. (Art. 45, § 3, Dienst
plichtwet; algemeen rechtsbeginsel inza
ke het recht van verdediging.) 

11 december 1989 507 

12. - Dienstplichtzaken - Wettelijke 
regeling. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging verbiedt de wetge
ver niet de uitoefening van dat recht in 
een bepaalde materie, zoals in dienst
plichtzaken, te regelen. 

15 januari 1990 641 

13. - Strafzaken - Neerlegging van 
stukken zonder conclusie te nemen. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een ter terechtzitting rteergelegd stuk 
waarvan de inhoud niet in een regelma
tige schriftelijke of mondelinge conclusie 
is overgenomen. 

16 januari 1990 647 

14. - Strafzaken - Misdrijf - Bewijs 
- Wederrechtelijk verkregen stukken -
Toelaatbaarheid van het bew1js - Ver
eisten. 

Uit het enkele feit dat een stuk be
drieglijk is weggenomen van de eigenaar 
ervan hoeft niet noodzakelijk te worden 
afgeleid dat de overlegging ervan voor 
de rechter onwettig is. 

17 januari 1990 655 

15. - Strafzaken - Proces-verbaal op
gemaakt door een collega van een der 
partijen. 

Een proces-verbaal is niet nietig en 
het recht van verdediging wordt niet ge
schonden aileen omdat het proces-ver
baal is opgemaakt door een collega van 
een van de partijen, die politieagent is, 
wanneer niet blijkt dat de partijen ge
hinderd werden in hun recht om de be
wijswaarde van het proces-verbaal te be
twisten. 

23 januari 1990 674 

16. - Strafzaken - Stukken regelma
tig voorgelegd aan de rechtez· - Stukken 
uit het debat geweerd - Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt ge
schonden door de rechter die een stuk 
uit het debat weert ofschoon dat stuk 
nie~ nietig· is, niet op onrechtmatige wij
ze IS overgelegd en de bewij swaarde er
van door de partijen kon worden betwist. 

23 januari 1990 674 

17. - Strafzaken - Beklaagde die de 
taal van de rechtspleging niet machtig is 
-Talk. 

De bij art. 332 Sv. aan de voorzitter 
van het hof van assisen opgelegde ver
plichting om ambtshalve, op straffe van 
nietigheid, een tolk te benoemen, is ook 
van toepassing op de andere vonnisge
rechten, wanneer de beklaagde de taal 
van de voor die gerechten gevolgde pro
cedure niet machtig is. 

6 maart 1990 882 

18. - Strafzaken Wegverkeer -
Veroordeling van de beklaagde wegens 
bepaalde overtredingen van het Wegver
keersreglement- Beslissing waarbij, in 
de context van de motivering, gewezen 
wordt op een andere overtreding van het 
Wegverkeersreglement waarvan geen 
sprake is in de dagvaarding en waarvoor 
geen veroordeling wordt uitgesproken. 

Het recht van verdediging van de be
klaagde wordt niet miskend door de 
rechter die wegens bepaalde overtredin
gen van het Wegverkeersreglement een 
veroordeling uitspreekt en in de context 
van zijn motivering en zonder de be
klaagde te verwittigen, wijst op een an
dere overtreding van het Wegverkeersre
glement waarvan geen sprake is in de 
dagvaarding en waarvoor hij geen ver
oordeling uitspreekt. 

6 maart 1990 885 

19. - Stl'afzaken - Keuze en maat 
van de straf door de rechter bepaald op 
grand van, onder meer, de wijze waarop 
de beklaagde zijn onschuld wilde staan
de houden - Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt door 
de rechter miskend, wanneer hij, bij de 
keuze en de maat van de straf, onder 
meer in aanmerking neemt de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld wilde 
staande houden. 

6 maart 1990 887 

20. - Schending - Begip - Misdrij
ven die een enkel strafbaar feit opleve
ren. 

Geen schending van het recht van ver
dediging valt af te leiden uit de omstan
digheid dat de appelrechters de feiten 
waarvoor de beklaagde werd vervolgd en 
waarover hij verweer heeft kunnen voe
ren, een collectief misdrijf hebben ge
noemd. 

7 maart 1990 893 

21. - Strafzaken Bewijs in Neder-
land verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken overeenkomstig de 
Nederlandse wetgeving - Geen misken
ning van het recht van verdediging. 
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Het feit dat bewijskrachtige gegevens 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken in Nederland, over
eenkomstig de Nederlandse wetgeving, is 
niet strijdig met de eerbiediging van het 
recht van verdediging of met het recht 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak als voorgeschreven bij art. 6.1, 
E.V.R.M. 

10 april 1990 1052 
22. - Strafzaken Schending -

Anonieme verklaringen. 
Geen schending van het recht -van ver

dediging kan worden afgeleid uit de en
kele omstandigheid dat de appelrechters 
hun overtuiging niet alleen hebben ge
grond op een algemene beoordeling van 
de bewijsgegevens, en met name op de 
verklaringen van een medebeklaagde, 
doch ook op bepaalde inlichtingen van 
anoniem gebleven getuigen, die bij het 
dossier zijn gevoegd, waarvan die be
klaagde inzage heeft gekregen en die hij 
vrijelijk heeft kunnen weerspreken. 

2 mei 1990 1132 

23. - Strafzaken - Nieuw middel. 
Miskenning van het recht van verdedi-

ging kan niet voor het eerst in cassatie 
worden aangevoerd. 

5 juni 1990 1272 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

HOOFDSTUK I. - Gezag 
Afdeling 1. Algemene begrippen. 
Afdeling 2. Belastingzaken. 
Afdeling 3. Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5. Strafzaken. 
Afdeling 6. Tuchtzaken. 
Afdeling 7. Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 
HOOFDSTUK II. -Kracht 

HOOFDSTUK I 
GEZAG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
1. - Gezag - Algemene begrippen 

Beslissing op strafgebied - Geding op 
burgerlijk gebied - Gezag van gewijsde. 

Art. 4 wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering belet dat de beslissin
gen op de strafvordering nog opnieuw 
ter sprake worden gebracht ter gelegen
heid van een burgerijk proces; zodanige 
beslissingen hebben erga omnes gezag 
van rechterlijk gewijsde. 

17 november 1989 375 

2. - Gezag - Algemene begrippen -
Verbetering van het vonnis - Bevoegd
heid van de rechter. 

Onwettig is het vonnis dat bij de ver
betering van een verschrijving in een be
slissing de daarin gevestigde rechten uit
breidt. (Art. 794 Ger.W.) 

8 december 1989 503 
Afdeling 2. Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

3. - Gezag - Burgerlijke zaken 
Voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg die in kart geding uitspraak heeft 
gedaan over de voorlopige maatregelen 
inzake echtscheiding op grand van be
paalde feiten - Onbevoegdheid om zijn 
beschikking in te trekken of te wijzigen 
behoudens veranderde omstandigheden. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die in kort geding uit
spraak doet over de voorlopige maatrege
len inzake echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten, kan zijn beschikking 
niet intrekken of wijzigingen, tenzij de 
omstandigheden veranderd zijn. (Artt. 23 
tot 28, 584 Ger.W.) 

14 december 1989 534 

4. - Gezag van gewijsde Burger-
Jijke zaken _: Begrip. 

Het gezag van gewijsde blijft beperkt 
tot wat de rechter, zij het impliciet, over 
een geschilpunt heeft beslist en tot het
geen, wegens het geschil dat voor de 
rechter is gebracht en waarover de par
tijen debat hebben kunnen voeren, de 
noodzakelijke grondslag van de beslis
sing vormt. (Artt. 23 tot 27 Ger.W.) 

2 april 1990 1013 

5. - Gezag - Burgerlijke zaken -
Nietigverklaring van een administratieve 
beslissing door de Raad van State. 

Wanneer een gewone rechtbank 
rechtsgeldig kennis neemt van een aan
sprakelijkheidsvordering op grand van 
een door de administratieve overheid ge
pleegde machtsoverschrijding die geleid 
heeft tot de vernietiging van de adminis
tratieve handeling door de Raad van Sta
te, moet die rechtbank, nu de beslissing 
tot nietigverklaring erga omnes gezag 
van gewijsde heeft, noodzakelijk beslis
sen dat de administratieve overheid een 
fout heeft begaan; die fout kan echter tot 
herstel enkel aanleiding geven als het 
oorzakelijk verband tussen de machts
overschrijding en de schade bewezen is. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 juni 1990 1353 
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6. - Gezag - Burgerlijke zaken -
Openbare orde. 

In burgerlijke zaken raakt het gezag 
van het rechterlijk gewijsde, in de regel, 
de openbare orde niet. (Art. 27 Ger.W.) 

21 juni 1990 1358 

7. - Gezag - Burgerlijke zaken -
Arrondissementsrechtbank - Omvang 
van het rechterlijk gewijsde. 

De redenen van een vonnis van de ar
rondissementsrechtbank hebben geen ge
zag van gewijsde ten aanzien van de 
rechter die achteraf over de zaak zelf 
uitspraak doet. (Artt. 23, 641 en 660 
Ger.W.) 

25 juni 1990 1375 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

8. - Gezag - Beslissing op de burger
Jijke rechtsvordering - Perken van het 
gezag van gewijsde. 

De beslissing van de strafrechter op de 
burgerlijke rechtsvordering die met toe
passing van art. 4 wet van 17 april 1878 
terzelfder tijd als de strafvordering voor 
hem werd vervolgd, heeft slechts gezag 
van rechterlijk gewijsde binnen de per
ken van art. 23 Ger.W., d.w.z. o.m. be
perkt door de oorzaak van het geschil. 

17 november 1989 375 

9. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Strafvordering - Voortgezet mis
drijf - Verval van de strafvordering -
Gevolgen voor de tijdig ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering. 

Wanneer de strafrechter, bij wie de 
strafvordering en de burgerlijke rechts
vordering wegens een misdrijf regelma
tig aanhangig zijn gemaakt, beslist dat 
de strafvordering vervallen is doordat 
een ander rechtscollege tegen de be
klaagde een definitief geworden veroor
deling heeft uitgesp~;oken wegens andere 
feiten die, wegens eenheid van opzet, 
met het feit, waarvoor vervolgingen zijn 
ingesteld, een voortgezet misdrijf vor-· 
men, moet hij uitspraak doen over de 
burgerlijke rechtsvordering, als deze bij 
hem aanhangig is gemaakt v66r de be
slissing waarop de exceptie van gewijsde 
gegrond was. 

21 november 1989 387 

10. - Gezag van gewijsde Strafza-
ken - Veroordeling van beklaagde in 
het buitenland - Art. 13 wet van 17 
april 1878 - Toepassingsvoorwaarden. 

Het Belgisch strafgerecht hoeft geen 
acht te slaan op de veroordeling die door 
een buitenlands gerecht ten aanzien van 

een beklaagde is uitgesproken, als het 
misdrijf waarvan het kennis genomen 
heeft niet hetzelfde is als het in het bui
tenland gepleegde misdrijf. (Art. 13 wet 
van 17 april 1878.) 

29 november 1989 435 

11. - Gezag - Strafzaken - Appel
rechter bij wie de burgerlijke rechtsvor
dering aanhangig is - Gezag van ge
wijsde van de strafrechtelijke beschik
kingen van het beroepen vonnis. 

De appelrechter, die de beklaagde ver
oordeelt tot de volledige, door de burger
lijke partij gevorderde schadevergoeding, 
op grand dat deze geen schuld treft, aan
gezien het ongeval niet op, doch net v66r 
het kruispunt was gebeurd, miskent het 
gezag van gewijsde van het strafrechte
lijk gedeelte van het door de eerste rech
ter gewezen vonnis waarbij die burger
lijke partij, die zelf vervolgd werd we
gens niet-verlening van voorrang van 
rechts op het kruispunt, definitief was 
veroordeeld. 

9 januari 1990 614 

12. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Vervolging wegens heling - Defi
nitieve veroordeling van een medebe
klaagde wegens diefstal - Gevolg. 

De beslissing waarbij een medebe
klaagde definitief is veroordeeld wegens 
diefstal, heeft geen gezag van gewijsde 
ten aanzien van een in hager beroep ko
mende beklaagde die vervolgd wordt we
gens heling van de gestolen voorwerpen. 

17 januari 1990 653 

13. - Gezag - Strafzaken - Strafvor
dering - Hoger beroep van het O.M ai
leen - Niet ontvankelijk hager beroep 
- Geen kennisneming van de strafvor
dering door de appelrechter - Gevolgen. 

Wanneer het hoger beroep van het 
O.M. niet ontvankelijk is, neemt de 
appelrechter geen kennis van de straf
vordering tegen de beklaagde die niet in 
hager beroep is gegaan, en kan hij geen 
uitspraak doen over de zaak zelf. (Art. 
202 Sv.) 

24 januari 1990 679 

14. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtsvordering tot vergoeding van de 
door een motorrijtuig veroorzaakte scha
de, ingesteld voor de strafrechter - Tus
senkomst van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Niet-ontvanke
lijkverklaring van die tussenkomst -
Voorziening van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Vernietiging -
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Gevolg voor de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvordering van de getroffe
nen tegen de beklaagde. 

Wanneer bet Gemeenschappelijk M6-
torwaarborgfonds zich in cassatie heeft 
voorzien tegen alle beschikkingen van 
bet bestreden arrest die op dat Fonds be
trekking hebben, heeft de vernietiging 
van de beslissing, waarbij de tussen
komst van bet Fonds niet ontvankelijk 
wordt verklaard en waarin derhalve bet 
strafgerecht zich niet bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de getroffenen te
gen dat fonds, tot gevolg dat de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van diezelfde getroffenen tegen de vrij
gesproken beklaagde niet aan bet Fonds 
kunnen worden tegengeworpen. 

31 januari 1990 708 

15. - Gezag - Strafzaken - Burger
Jijke rechtsvordering - Begrip. 

Een niet definitief vonnis of arrest kan 
een uitspraak bevatten die een eindbe
slissing is over een punt van bet geschil 
en heeft in dat geval op dat punt gezag 
van gewijsde. (Artt. 19, 23 tot 26 Ger.W.) 

29 mei 1990 1235 

16. - Gezag - Strafzaken - Bescher
ming van de maatschappij - Interne
ring - Nieuwe vervolgingen - Veroor
deling - Gei'nterneerde - Geestestoe
stand - Beoordeling - Commissie tot 
bescherming van de maatschappij - Be
voegdheid. 

De omstandigheid dat de correctionele 
rechtbank de beklaagde veroordeeld 
heeft tot een straf staat er niet aan in de 
weg dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij nadien een oordeel 
uitspreekt over de geestestoestand van 
de veroordeelde die gei:nterneerd is 
krachtens een vroegere beslissing over 
andere feiten; de commissie tot bescher
ming van de maatschappij miskent bet 
gezag van gewijsde van bet vonnis van 
de correctionele rechtbank niet, wanneer 
ze beslist dat de geestestoestand van de 
gei:nterneerde op de dag van haar beslis
sing niet voldoende verbeterd is en dat 
de voorwaarden voor zijn reclassering 
niet vervuld zijn. 

8 augustus 1990 1419 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK II 
KRACHT 

17. - Kracht van gew1jsde - Burger
Jijke zaken -- Hoger beroep - Beper
king van het hager beroep - Rechts
macht van de rechter in hager beroep -
Miskenning - Gevolg. 

Art. 1068 Ger.W. wordt door de rechter 
in boger beroep geschonden wanneer hij 
uitspraak doet over een punt van bet be
streden vonnis dat, ingevolge de beper
king van bet boger beroep, bij hem niet 
aanhangig is, en derhalve in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

23 februari 1990 828 

18. - Kracht van gev.rijsde - Burger
Jijke zaken - Gemengd vonnis - Eind
vonnis van een latere datum waarin het 
geschil wordt beslecht en dat in kracht 
van gewijsde is gegaan - Incidenteel 
beroep tegen het gemengd vonnis - Ge
volg. 

Art. 28 Ger.W. wordt geschonden door 
bet arrest waarin het incidenteel beroep 
van een partij tegen een eerste vonnis, 
t.w. een gemengd vonnis, gegrond wordt 
verklaard, wanneer door een vroeger ar
rest het hoofdberoep laattijdig wordt ver
klaard van die partij tegen bet tweede 
vonnis, t.w. een eindvonnis, dat op een 
latere datum in dezelfde zaak is gewezen 
en waarin bet hele geschil over hetzelfde 
punt is beslecht. 

2 april 1990 1013 

RECHTERLIJKE MACHT 
1. - Voor de rechtbanken ingestelde 

vordering tot toepassing van een beslis
sing van een buitengerechtelijk rechts
college dat met eigenlijke rechtspraak is 
belast - Bevoegdheid van de rechtban
ken om die beslissing op haar wettigheid 
te toetsen - G1·enzen. 

De hoven en rechtbanken, van welke 
de toepassing wordt gevorderd van een 
beslissing van een buitengerechtelijk 
rechtscollege dat met eigenlijke recht
spraak is belast, zijn bevoegd na te gaan 
of tegen die beslissing geen beroep is in
gesteld en of ze niet is gewezen op een 
geschil dat tot de uitsluitende bevoegd
heid van de rechtbanken behoort; voor 
bet overige ontlenen ze aan art. 107 Gw. 
niet de bevoegdheid om te toetsen of een 
eindbeslissing van een dergelijk gerecht 
in overeenstemming is met de Grondwet 
en de wet. 

29 november 1989 431 
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2. - Vordering in rechte - Staat als 
verweerder - Art. 705 Ger. W: - Be
voegdheid van de rechter. 

W anneer de minister aan wie een dag
vaarding tot inleiding van een vordering 
in rechte tegen de Staat is betekend, be
twist dat het onderwerp van het geschil 
tot de bevoegdheid van zijn departement 
behoort, maar niet tevens de betrokken 
minister in zijn plaats heeft gesteld, is 
de rechter niet bevoegd om zelf, in 
plaats van de Staat die nagelaten heeft 
zulks binnen de wettelijke termijn te 
doen, de bevoegde minister aan te wij
zen; in zodanig geval moet de rechter 
oordelen dat, in de bij hem aanhangige 
rechtspleging, de Staat als verweerder, 
overeenkomstig de wet, wordt vertegen
woordigd door de minister, die door de 
dagvaarding in de zaak werd betrokken. 
(Art. 705, eerste, tweede, derde en vijfde 
lid, Ger.W.) 

22 februari 1990 819 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

- Zie : Dienstplicht 
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 - Samenstel
ling van het rechtscollege - Vordering 
uit artt. 1382 e. v. B. W: principieel ge
grond verklaard - Latere beslissing 
over het bedrag van de schadevergoe
ding. 

Na een beslissing waarbij een vorde
ring uit artt. 1382 e.v. B.W. principieel 
gegrond wordt verklaard en, alvorens 
over de omvang van de schade uitspraak 
te doen, een deskundigenonderzoek 
wordt bevolen, moet de beslissing over 
het bedrag van de schadevergoeding niet 

worden gewezen door dezelfde rechters 
als diegenen die de eerste beslissing heb
ben genomen. (Artt. 779, eerste lid, 
Ger.W.) 

7 september 1989 13 

2. - Burgerlijke zaken Samenstel-
ling van de rechtscolleges - Beslissing 
alvorens recht te doen waarbij een des
kundige wordt aangesteld - Latere be
slissing over de zaak zelve. 

Art. 779, eerste lid, Ger.W. vereist niet 
dat het vonnis alvorens recht te doen, 
waarbij een deskundige wordt aange
steld, en het na deskundigenonderzoek 
uitgesproken vonnis over de zaak zelve, 
voor dezelfde rechters worden gewezen. 

6 oktober 1989 173 

3. - Burgerlijke zaken - Hoi van Be
roep - Samenstelling - Kamer be
staande uit een of drie raadsheren -
Toewijzing van de zaken -Art. 109bis, 
Ger. W:, in dat wetboek ingevoegd bij art. 
6 wet van 19 juli 1985 - Werking in de 
tijd. 

Bij ontstentenis van een overgangsbe
paling in de wet van 19 juli 1985 tot in
stelling van kamers met een raadsheer 
in de hoven van beroep, is art. 109bis 
Ger.W., dat in dat wetboek werd inge
voegd bij art. 6 van voornoemde wet tot 
regeling van de toewijzing van de zaken 
aan de kamers samengesteld uit een of 
drie raadsheren, onmiddellijk van toe
passing op de geschillen waarin onder vi
geur van de oude wet boger beroep is in
gesteld. 

23 november 1989 417 

4. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Onverenig
baarheid - Art. 292, tweede lid, Ger. W: 
- Ander rechterlijk ambt - Begrip. 

Er is geen sprake van een « ander 
rechterlijk ambt » noch derhalve van on
verenigbaarheid in de zin van art. 292, 
tweede lid, Ger. W., wanneer een raads
heer in het hof van beroep dat uitspraak 
moet doen, vroeger van de zaak kennis 
genomen heeft als lid van hetzelfde hof 
van beroep. 

9 februari 1990 760 

5. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege- Hoi van be
roep - Kamers bestaande uit een of 
drie raadsheren - Toewijzing van de za
ken - Betwisting - Op te werpen v66r 
elk ander middel. 

Krachtens de artt. 88, § 2, en 109, twee
de lid, Ger.W. moet een incident in ver
band met de verdeling van de zaken on-
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der de kamers een zelfde hof van beroep 
hetzij door een van de partijen v66r ie
der ander middel, hetzij door de rechter 
ambtshalve bij de opening van de debat
ten, worden opgeworpen en voorgelegd 
aan de eerste voorzitter van het hof van 
beroep, die oordeelt of de zaak anders 
moet worden toegewezen; bij ontstente
nis daarvan blijft de zaak definitief aan 
de kamer toegewezen. 

23 februari 1990 824 

6. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Beslissing 
alvorens recht te doen - Latere beslis
sing over de zaak zelf. 

Indien het hof van beroep een arrest 
alvorens recht te doen heeft gewezen, 
mag de beslissing over de zaak zelve ge
wezen worden door hetzelfde hof, anders 
samengesteld, als, na het eerste arrest, 
de debatten volledig hervat werden v66r 
de magistraten die het tweede arrest ge
wezen hebben. (Art. 779 Ger.W.) 

1 juni 1990 1262 

7. - Burgerlijke zaken Samenstel-
ling van het rechtscollege - Hof van be
roep - Kamer met een of drie raadshe
ren - Toewijzing van de zaken -
Betwisting - Incident v66r ieder ander 
middel op te werpen. 

Krachtens de artt. 88, § 2, en 109, twee
de lid, Ger.W. moet het incident in ver
band met de verdeling van de zaken on
der de kamers van een zelfde hof van 
beroep v66r ieder ander middel door een 
van de partijen of, bij de opening van de 
debatten, ambtshalve door de rechter 
zijn opgeworpen en aan de eerste voor
zitter van het hof van beroep voorgelegd, 
die moeten oordelen of de zaak anders 
moet worden toegewezen. 

1 juni 1990 1262 

8. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Onverenig
baarheid - Beslissing over vordering in 
kart geding tot uitkering voor onderhoud 
tijdens de echtscheidingsprocedure -
Beslissing over vordering tot uitkering 
na echtscheiding. 

De enkele omstandigheid dat een rech
ter kennis neemt van een vordering tot 
uitkering voor onderhoud na echtschei
ding, nadat hij in dezelfde zaak in de
zelfde hoedanigheid reeds beslist heeft 
over een vordering in kort geding tot uit
kering voor onderhoud tijdens de echt
scheidingsprocedure, levert geen schen
ding op van het cumulatieverbod van 

rechterlijke ambten. (Art. 292, tweede 
lid, Ger. W.) 

22 juni 1990 1365 

9. - Burgerlijke zaken - Verdeling 
van de zaken onder de kamers van een 
zelfde hof van beroep - Toewijzing aan 
een kamer met een raadsheer of aan een 
kamer met drie raadsheren - Inciden
ten in verband met die verdeling - Re
geling. 

lncidenten in verband met de verde
ling van de burgerlijke zaken onder de 
kamers van een zelfde hof van beroep, 
met name over de toewijzing aan een ka
mer met een raadsheer of aan een ka
mer met drie raadsheren, moeten v66r 
ieder ander middel door een van de par
tijen of, bij de opening van het debat, 
ambtshalve zijn opgeworpen en door de 
kamer of door de raadsheer aan de eer
ste voorzitter ter beslissing voorgelegd 
zijn; de beschikking van de eerste voor
zitter bindt de kamer of raadsheer naar 
wie de zaak is verwezen, behoudens 
voorziening in cassatie van de procureur
generaal. (Artt. 88, § 2, en 109, tweede 
lid, Ger.W.) 

22 juni 1990 1365 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE: DIENST

PLICHT 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

10. - Strafzaken - Onverenigbaarhe
den - Cumulatie - Lid van de kamer 
van inbeschuldigingstelling zftting hou
dend in het hof van beroep dat uitspraak 
moet doen over de zaak zelf - Art. 292 
Ger. W. - Geen schending van die bepa
Jing. 

Art. 292 Ger.W. vindt geen toepassing 
in het geval dat een lid van de kamer 
van inbeschuldigingstelling zitting houdt 
in het hof van beroep dat uitspraak moet 
doen over de zaak zelf. 

13 september 1989 51 

11. - Strafzaken - Art. 91, tweede 
lid, Ger. W. - Verwijzing van de zaak 
naar een kamer met drie rechters -
Vorm. 

In strafzaken is de verwijzing van de 
zaak naar een kamer met drie rechters, 
overeenkomstig art. 91, tweede lid, 
Ger.W., niet onderworpen aan enige op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorm. 

28 maart 1990 1001 
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12. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Tegenstrijdige ver
meldingen in het vonnis. 

Het Hof vernietigt een in laatste aan
leg gewezen vonnis in strafzaken, wan
neer het, wegens de tegenstrijdige ver
meldingen van dat vonnis betreffende de 
samenstelling van dat rechtscollege on
mogelijk kan nagaan of art. 779 G~r.W. 
in acht is genomen. 

4 april 1990 1028 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTERLIJKE TUCHT 
1. - Ambtsplichten - Waardigheid 

van het ambt - Verzuim - Begrip. 
De magistraat die zich schuldig maakt · 

aan feiten die onder de bevolking en in 
de balie ergernis verwekken, verzuimt 
grovelijk zijn ambtsplichten en doet door 
zijn gedrag ernstig afbreuk aan de waar
digheid van zijn ambt. 

22 september 1989 106 

2. - Verzuim van ambtsplichten - Af
breuk aan de waardigheid van het ambt 
- Begrip. 

De magistraat die zich schuldig maakt 
aan een geheel van feiten waaruit een 
volkomen gebrek aan plichtsbesef blijkt 
dat de geloofwaardigheid van de Rech
terlijke Macht ernstig in het gedrang 
brengt, verzuimt zijn ambtsplichten en 
doet afbreuk aan de waardigheid van 
zijn ambt zodat hij niet meer waardig is 
deel te nemen aan de uitoefening van de 
Rechterlijke Macht. 

22 september 1989 108 

3. - Vordering tot ontzetting van een 
rechter uit zijn ambt- Verweer van de 
rechter ten betoge dat hij ten tijde van 
de feiten niet toerekeningsvatbaar was 
- Arrest alvorens recht te doen - Aan
wijzing van een college van psychiaters. 

Wanneer op een vordering tot ontzet
ting van een rechter uit zijn ambt, deze 
in zijn verweer betoogt dat hij ten tijde 
van de hem ten laste gelegde feiten niet 
toerekeningsvatbaar was, wijst het Hof 
een college van drie psychiaters aan met 
opdracht om na te gaan of die rechter te 
dien einde dermate mentale of psychi-

sche afwijkingen vertoonde dat hij m.b.t. 
die feiten ontoerekeningsvatbaar is. 

14 december 1989 542 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) 

1. - Algemeen rechtsbeginsel betref
fende de onpartijdigheid van de rechter 
- Begrip. 

Geen schending van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onpartij
digheid van de rechter en geen schen
ding van het door art. 6.1 E.V.R.M. aan 
de beklaagde toegekende recht op behan
deling van zijn zaak door een onpartij
dige rechterlijke instantie valt af te leiden 
uit de enkele omstandigheid dat de voor
zitter van het hof van beroep, die uit
spraak moest doen over de gegrondheid 
van een tegen de beklaagde ingestelde 
strafvervolging en daartoe de relevantie 
van zijn verweermiddelen moest beoor
delen, de procureur-generaal, die hem 
kwam raadplegen over de rol van de te
rechtzitting, heeft laten weten dat een 
medebeklaagde, die aantoonde dat het 
hem onmogelijk was te verschijnen, 
overeenkomstig art. 185 Sv. door zijn ad
vocaat kon vertegenwoordigd worden. 

13 september 1989 49 

2. - Toepassing die niet onverenig
baar mag zijn met de ondubbelzinnige 
wil van de wetgever. 

De algemene rechtsbeginselen mogen 
door de rechter in een welbepaalde zaak 
niet worden toegepast, wanneer die toe
passing onverenigbaar zou zijn met de 
ondubbelzinnige wil van de wetgever. 

13 september 1989 51 

3. - Algemeen rechtsbeginsel betref
fende de onpartijdigheid van de rechter 
- Lid van het onderzoeksgerecht, dat 
zitting houdt in het vonnisgerecht dat 
uitspraak doet over een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling - Toepasselijk
heid van dat beginsel. 

Geen schending van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onpartij
digheid van de rechter valt af te leiden 
uit het enkele feit dat een magistraat 
die, als lid van het onderzoeksgerecht' 
uitspraak heeft gedaan over de voorlopi: 
ge hechtenis, zitting houdt in het vonnis
gerecht dat uitspraak moet doen over 
een door de beklaagde ingediend verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling. 

13 september 1989 51 
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4. - Continui'teit van de openbare 
diensten - Begrip. 

De continui:teit van de openbare dienst 
is een algemeen rechtsbeginsel dat ge
rechtvaardigd wordt door de noodzaak 
van de ononderbroken werking van de 
openbare diensten; zij is dus enkel be
doeld om te voorzien in collectieve be
hoeften van algemeen belang. 

19 oktober 1989 225 

5.- Begrip. 
Er bestaat geen algemeen rechtsbegin

sel volgens hetwelk " de niet terugwer
kende kracht o.a. geldt voor de individu
ele handelingen ». 

19 oktober 1989 233 

6. - Misbruik van recht - Begrip. 
Het wettelijk begrip misbruik van 

recht wordt niet miskend door het von
nis dat zegt dat het misbruik van recht 
niet is aangetoond, terwijl uit zijn ver
meldingen volgt dat de rechtbank, bij de 
beoordeling van de respectieve voordelen 
van de partijen, heeft geoordeeld dat de 
huurder zijn recht uit de huurovereen
komst op een geoorloofde en normale 
wijze heeft uitgeoefend om een redelijk 
voordeel te bekomen en dat de wijze 
waarop hij dat recht heeft aangewend, 
de grenzen van het normaal gebruik er
van niet overschrijdt. 

19 oktober 1989 238 

7. - Be grip - Dubbele aanleg. 
De regel van de dubbele aanleg is 

geen algemeen rechtsbeginsel. 
2 november 1989 298 

8. - Strafzaken - Onpartijdigheid 
van de rechter - Draagwijdte. 

De draagwijdte van het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid 
van de rechter wordt miskend door het 
hof van beroep dat, op grond aileen dat 
een deskundige niet meer de vereiste 
waarborgen van objectiviteit biedt, be
slist het verslag van die deskundige uit 
de debatten te weren. 

21 november 1989 387 

9. - Recht op onpartijdigheid en onaf
hankelijkheid van de rechtei" - Begi"ip. 

De directeur der belastingen of de 
door hem gedelegeerde ambtenaar, die 
krachtens artikel 276, eerste lid, van het 
W etboek van de lnkomstenbelastingen, 
uitspraak doet over een bezwaar tegen 
een aanslag in de personenbelasting, 
verricht een rechterlijke handeling; hij 
moet derhalve voldoen aan de regel inza
ke onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechter, die een algemeen rechts-

beginsel is dat op alle rechtscolleges toe
passing vindt. 

14 december 1989 538 

10. - Recht op onpartJjdigheid en on
afhankelijkheid van de rechtei" - Be
grip. 

Het arrest dat vaststelt dat de door de 
directeur der belastingen gedelegeerde 
ambtenaar die de aan het hof van be
roep voorgelegde beslissing tot afwijzing 
van bezwaren inzake personenbelasting 
heeft gewezen, dezelfde is als degene die 
als hoofdcontroleur het bericht van wijzi
ging van de aangiften van verweerder 
over bepaalde belastingjaren, alsmede 
dat van ambtshalve aanslag over andere 
belastingjaren heeft opgesteld en die, als 
hoofdcontroleur en nadien als inspecteur 
der belastingen, belast werd met de be
handeling van de bezwaren van de belas
tingplichtige, zodat hij verscheidene ad
viezen over die bezwaren aan de gewes
telijk directeur heeft gezonden, verant
woordt naar recht zijn beslissing tot 
nietigverklaring van die beslissing. 

14 december 1989 538 

11. - Onpartijdigheid van de rechter. 
Een algemeen rechtsbeginsel is de re

gel volgens welke een rechter onpartij
dig moet zijn. 

23 maart 1990 981 

12. - Algemeen beginsel van stl"af
J"echt - Twijfel komt ten goede aan de 
beklaagde - Dmagwijdte. 

De twijfel die de beklaagde ten goede 
moet komen, is de twijfel die naar het 
oordeel van de rechter betrekking heeft 

· op de schuld van de vervolgde persoon 
aan de hem ten laste gelegde feiten; dat 
algemeen rechtsbeginsel heeft geen be
trekking op de twijfel die bij de beklaag
de rijst omtrent een bestanddeel van het 
misdrijf. 

2 mei 1990 1130 

13. - Subjectief I"echt 'I'enietgaan 
van dat recht. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk een subjectief recht 
tenietgaat of althans niet meer kan wor
den aangevoerd wanneer de houder van 
dat recht een houding aanneemt die ob
jectief onverenigbaar is met dat recht, 
waardoor hij aldus het gewettigd ver
trouwen van de schuldenaar en van der
den misleidt. 

17 mei 1990 1188 
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RECHTSBIJSTAND 

Voorziening in cassatie - Persoon door 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

J\lleen de procureur-generaal bij het 
hof van beroep is bevoegd om zich, in de 
bij de wet bepaalde gevallen, in cassatie 
te voorzien tegen de beslissingen betref
fende een verzoek om rechtsbijstand. 
(Artt. 688 en 690 Ger.W.) 

10 januari 1990 624 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrip
pen : reden, rechtsgrond ... 

HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van 
conclusie 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
Afdeling 5: - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK III. - Op conclusie 
Afdeling 1. - Algemeen; begrip conclu-

sie. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 
Afdeling 9. 

Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 
Tuchtzaken. 

- Verkiezirrgszaken. 
- Allerlei. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN: RED EN, 

RECHTSGROND ... 

1. - Begrip en aard - Dubbelzinnig
heid. 

Dubbelzinnigheid van de motivering, 
waardoor art. 97 Gw. wordt geschonden, 
kan niet voortvloeien uit de enkele om
standigheid dat een arrest geen melding 
maakt van een gegeven, zoals de vermel
ding van het verslag waarop 'het steunt, 
als de rechter niet verplicht was het te 
vermelden om op een conclusie te ant

De beschouwingen van een arrest lui
dens welke, nu de eiser, hoewel behoor
lijk opgeroepen, niet ter zitting is ver
schenen en de in zijn verzoekschrift tot 
hoger beroep geformuleerde grieven niet 
ter beoordeling aan het hof van beroep 
heeft voorgelegd, er geen aanleiding toe 
bestaat de bestreden beslissing te wijzi
gen en het beroep van de eiser onge
grond is, leveren geen motivering op in 
de zin van art. 97 Gw. 

17 november 1989 378 

3. - Algemene begrippen Strafza-
ken - Veroordeling - Vaststelling van 
de bestanddelen van het misdrijf. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die de beklaagde veroordeelt 
wegens een misdrijf dat met de bewoor
dingen van de wet omschreven is in de 
beschikking van verwijzing waarbij de 
zaak bij het vonnisgerecht aanhangig 
werd gemaakt. 

21 november 1989 400 

4. - Redenen - Algemene begrippen 
- Dubbelzinnigheid - Begrip. 

De uitdrukking « jaarlijkse interest >> 

kan zowel op compensatoire als op mora
toire interest betrekking hebben, en in
zake aansprakelijkheid buiten overeen
komst mag de rechter laatstbedoelde 
interest niet doen lopen op het bedrag 
van een schuldvordering inzake schade
vergoeding v66r de uitspraak van de be
slissing tot toekenning ervan; derhalve 
dubbelzinnig is het arrest dat, in die ma
terie, de interest tot betaling waarvan 
het een partij veroordeelt, louter als 
jaarlijkse interest bestempelt, zonder 
daarbij te zeggen of het die interest als 
compensatoir, dan wei als moratoir aan
merkt. (Art. 97 Gw.; artt. 1146, 1147, 1153, 
1154, 1382 en 1383 B.W.) 

26 april 1990 1109 

5. - Begrip en aard van een motief -
Art. 97 Gw. - Redenen - Begrip. 

Een onjuiste beoordeling van de feiten 
in de gronden van een rechterlijke be
slissing kan niet worden beschouwd als 
een schending van het vormvereiste van 
art. 97 Gw. 

25 juli 1990 1413 

HOOFDSTUK II 
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE 

woorden. 
21 september 1989 88 

Afdeling 1. Algemeen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 
2. - Algemene begrippen - Jleden 

Be grip. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 
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Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

6. - Bij afwezigheid van conclusie 
Strafzaken - Straf - Redengeving 
Art. 195, lid 2, Sv. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting van art. 195, lid 2, Sv. wordt niet vol
daan door de rechter die de beklaagde 
wegens diefstal met verzwarende om
standigheden veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstraf en een geldboete, zonder 
opgave van de redenen waarom, naast 
de verplichte gevangenisstraf, een geld
boete wordt opgelegd. 

14 november 1989 359 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

7. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Tegen
strijdigheid tussen de beslissing op de 
strafvordering en de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering - Begrip. 

Niet tegenstrijdig is het vonnis dat, na 
de beklaagde op de strafvordering te 
hebben veroordeeld wegens het onopzet
telijk toebrengen van slagen en verwon
dingen die een arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg hebben gehad, een deskundige 
aanwijst, onder meer om de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid vast te 
stellen. 

12 september 1989 39 

8. - Strafzaken - Strafvordering -
Tegenstrijdigheid tussen de redengeving 
en het beschikkende gedeelte. 

Tegenstrijdig is de beslissing die de 
beklaagde veroordeelt wegens een over
treding van het Wegverkeersreglement 
doch tevens verklaart dat hij zich ten tij
de van de feiten in het buitenland be
vond. 

12 september 1989 43 

9. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Strafvordering - Hoi van 
assisen - Motivering van de uitgespro
ken straf. 

Art. 195 Sv., gew. bij art. 2 wet van 27 
april 1987 betreffende de motivering van 
de keuze 'en van de strafmaat der uitge
sproken straffen, is niet van toepassing 
op het hof van assisen. 

3 oktober 1989 156 

10. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Redengeving -
Art. 195, tweede lid, Sv. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting van art. 195, tweede lid, Sv. wordt 
niet voldaan door de rechter die, om de 
beklaagde te veroordelen, enkel de rede
nen vermeldt waarom uitstel wordt ver
leend voor de hoofdgevangenisstraf. 

24 oktober 1989 256 

11. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Strafvordering - Veroor
deling - Vermelding van een we~sbepa
Jing die een straf oplegt - Begr1p. 

Naar recht met redenen omkleed is 
het arrest dat de beklaagde veroordeelt 
onder vermelding van de wetsbepalingen 

. die de bestanddelen van de bewezen ver
klaarde misdrijven omschrijven en daar
op een vrijheidsstraf stellen, ook al 
maakt het voor de bijkomende veroorde
ling tot geldboete en ontzetting van de in 
art. 31 Sw. opgesomde rechten geen mel
ding van de wetsbepaling.en die in die 
bijkomende straffen voorz1en. 

24 oktober 1989 256 

12. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Verval van het 
recht tot sturen - Art. 195, tweede en 
derde lid, Sv. - Keuze van de vervallen
verklaring - Redengeving. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting die art. 195, tweede en derde lid!. s;r. 
oplegt aan de rechtbank wanneer ZlJ m 
hoger beroep verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig, een lucht
schip, of het geleiden van een rijdier uit
spreekt, wordt niet voldaan wanneer de 
rechter, wegens vluchtmisdrijf, benevens 
de minimum-geldboete ook vervallenver
klaring van het recht tot sturen geduren
de een termijn van acht dagen oplegt, 
zonder de redenen te vermelden waarom 
hij de vervallenverklaring uitspreekt. 

31 oktober 1989 291 

13. - Afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Strafvordering en burger
lijke rechtsvordering - Tegenstrijdig
heid tussen de beslissing op de strafvor
dering en de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering - Begrip. 

Tegenstrijdig is het arrest dat, na de 
beklaagde met toepassing van art. 398, 
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben 
veroordeeld wegens het opzettelijk toe
brengen van verwondingen of slagen, bij 
de uitspraak over de burgerlijke rechts
vordering een geneesheer-deskundige 
aanstelt met de opdracht « de duur van 
de volledige en de duur en de graad van 
de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. te 
bepalen; ( ... ) of, indien in de toekomst 
een verdere evolutie van de blijvende ar
beidsongeschiktheid te verwachten is, 
een datum te bepalen voor een mogelijke 
herziening >>, hetgeen impliceert dat de 
bewezen verklaarde opzettelijk toege
brachte verwondingen of slagen arbeids
ongeschiktheid, eventueel zelfs een blij-
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vende, tot gevolg hebben gehad. (Art. 971 recht tot sturen - Art. 195, tweede en 
Gw.) derde lid, Sv. 

31 oktober 1989 294 Bij afwezigheid van conclusie om-
kleedt de correctionele rechtbank de 

.1~. - Stra_{zaken - !jitrafvordering e_r; schuldigverklaring van de beklaagde re
CIVIelrechtelijke vordermg - TegenstnJ- gelmatig met redenen wanneer ze de 
digheid tussen de beslissing op de straf- gronden overneemt va-d de eerste rechter 
vordering en de beslissing op de civiel- die de in de bewoordingen van de wet 
rechtelijke vordering - Schending van omschreven misdrijven bewezen ver
art. 97 Gw. . . . . . klaarde en de redenen aangaf waarom 

Door tegenstnJd1ghe1d aangetast IS de hij een rijverbod van die bepaalde duur 
beslissing die op de strafvordering de be- oplegde. 
~~aagde veroordeelt wegens .het opzette- 25 april 1990 
hJk toebrengen van verwondmgen of sla
gen die een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid, 
als bedoeld in art. 399, eerste lid, Sw., 
ten gevolge hadden, en die op de civiel
rechtelijke vordering van het slachtoffer 
van die verwondingen of slagen een des
kundigenonderzoek beveelt met een op
dracht die de eventualiteit van een blij
vende arbeidsongeschiktheid in de zin 
van art. 400 Sw. insluit. 

21 november 1989 401 

15. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Redenen - Art. 
195, tweede lid, Sv. 

Aan de motiveringsverplichting van 
art. 195, tweede lid, Sv. wordt voldaan 
door de rechter die, na te hebben ver
meld dat « bij de vaststelling van de 
strafmaat en de aard van de aan de be
klaagden op te leggen straffen zal wor
den gelet op hun persoonlijkheid, hun 
gerechtelijk verleden, het gevaar dat zij 
vormen voor de samenleving, de zwaarte 
van de feiten en de ernst van de versto
ring van de openbare orde >>, de gebruik
te taktiek omschrijft en wijst op de gege
vens in verband met de persoonlijkheid 
van de beklaagden, het gevaar dat zij 
opleveren en de zwaarte van de gepleeg
de feiten. (Art. 2 wet 27 april 1987.) 

7 februari 1990 745 

16. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Keuze en maat 
door de rechter bepaald op grond van, 
onder meer, de wijze waarop de beklaag
de zijn onschuld wilde staande houden 
- Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt door 
de rechter miskend, wanneer hij, bij de 
keuze en de maat van de straf, onder 
meer in aanmerking neemt de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld wilde 
staande houden. 

6 maart 1990 887 

17.- Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Verval van het 

1095 

18. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Correctionalisering - Ver
zachtende omstandigheden, vermeld in 
de vordering van de procureur des Ko
nings, waarnaar de beschikking van de 
raadkamer verwijst. 

De correctionalisering van een mis
daad is regelmatig met redenen omkleed 
wanneer de raadkamer in haar beschik
king de gronden overneemt uit de verde
ring van de procureur des Konings waar
in de verzachtende omstandigheden zijn 
opgegeven. 

13 juni 1990 1293 

19. - Bij afwezigheid van conclusie -
Verjaring van de strafvordering - Ver
plichting voor de rechter de daden van 
stuiting te vermelden - Voorwaarden. 

Bij afwezigheid van conclusie is de 
rechter niet gehouden in de beslissing 
van veroordeling de rechtsplegingsdaden 
aan te wijzen welke de verjaring van de 
strafvordering hebben gestuit. 

26 juni 1990 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Mdeling 7. Verkiezingszaken. 

Mdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Mdeling 1. Algemeen, begrip 
sie 

Mdeling 2. Belastingzaken. 

Mdeling 3. Burgerlijke zaken. 

Afdeling 4. Dienstplichtzaken. 

Mdeling 5. Strafzaken. 

1390 

conclu-

20. - Op conclusie - Strafzaken 
Onderzoeksgerechten - Regeling van de 
procedure - Afwijzing van een vraag 
om aanvullend onderzoek - Redenge
ving. 

Wanneer de burgerlijke partij aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
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uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, een aanvullend onder
zoek vraagt, hoeft dat gerecht, dat, op 
grand van de gegevens die het aangeeft, 
beslist dat er tegen de verdachte geen 
bezwaren bestaan, de redenen niet aan 
te geven waarom het de vraag om aan
vullend onderzoek afwijst. 

13 september 1989 48 

21. - Op conclusie - Strafzaken 
Verweer gegrond op loutere veronder
stellingen. 

De rechter is niet gehouden te ant
woorden op loutere veronderstellingen. 
(Art. 97 Gw.) 

13 december 1989 510 

22. - Op conclusie Strafzaken -
Verzoek om opschorting van de uit
spraak - Afwijzing - Redenen. 

W anneer de beklaagde in een omstan
dige nota verzoekt om de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, 
antwoordt de appelrechter daarop regel
matig door een straf op te leggen en de 
gronden daarvan aan te geven. 

14 februari 1990 775 

23. - Op conclusie - Strafzaken -
Onsamenhangende conclusie. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een naar de inhoud onsamenhangen
de en daardoor onbegrijpelijke conclusie. 

26 juni 1990 1393 

24. - Op conclusie - Strafzaken -
Overweging waaruit eiser geen enkel 
rechtsgevolg trekt. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een conclusie die de rechtsgevolgen 
niet aangeeft die eiser daaruit wenst te 
trekken. (Art. 97 Gw.) 

25 juli 1990 1413 

25. - Op conclusie Strafzaken -
Betoog van de conclusienemer - Veron
derstellingen - Mogelijkheden. 

De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een conclusie waarin enkel ver
onderstellingen worden gemaakt of mo
gelijkheden worden geopperd. (Art. 97 
Gw.) 

25 juli 1990 1417 

26. - Op conclusie Strafzaken -
Voorlopige hechtenis - Voorlopige in
vrijheidstelling - Verzoek van de ge
hechte beklaagde - Conclusie gegrond 
op art. 6.1 E. V.R.M - Conclusie ten be
toge dat de bij die bepaling voorgeschre
ven redelijke termijn is ove1·schreden. 

Het vonnisgerecht dat uitspraak doet 
over een verzoek tot voorlopige invrij-

heidstelling is niet verplicht te antwoor
den op een conclusie waarin de beklaag
de aanvoert dat de redelijke termijn 
waarbinnen zijn zaak moet worden be
handeld al dan niet in acht genomen zal 
zijn bij de berechting van de zaak. (Art. 
97 Gw.; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 7 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

25 juli 1990 1417 
Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Afdeling 9. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

Allerlei. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK III. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli-

tierechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ .9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK III 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 

Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli-
tierechtbank. 
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§ 1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf. 

§ 2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

1. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerechten - Correctionalise
:ring en contraventionalisering - Be
schikking van de raadkamer - Verwij
zing naar het vonnisgerecht - Beslis
sing van dat gerecht - Onbevoegdheid 
« ratione loci » - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de bevoeg
de procureur des Konings. 

Wanneer het vonnisgerecht, dat inge
volge een beschikking van de raadkamer 
kennis moet nemen van een misdrijf, 
zich ratione loci onbevoegd verklaart en 
de raadkamer zelf ratione loci onbevoegd 
was, vernietigt het Hof, bij de regeling 
van rechtsgebied, de beschikking en ver
wijst het de zaak naar de bevoegde pro
cureur des Konings. 

25 juli 1990 1416 
§ 4. Militair. 

§ 5. Minderjarige. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

§ 9. Allerlei. 

2. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerechten - Correctionalise
ring en contraventionalisering - Be
schikking van de raadkamer - Verwij
zing naar het vonnisgerecht - Beslis
sing van dat gerecht - Onbevoegdheid 
« ratione loci » - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de bevoeg
de procureur des Konings. 

W anneer het vonnisgerecht, dat inge
volge een beschikking van de raadkamer 
kennis moet nemen van een misdrijf, 
zich ratione loci onbevoegd verklaart, en 
de raadkamer zelf ratione loci onbevoegd 
was, vernietigt het Hof, bij regeling van 
rechtsgebied, de beschikking en verwijst 
het de zaak naar de bevoegde procureur 
des Konings. 

13 december 1989 526 
Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor

rectionele rechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 

§ 2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

3. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerechten - Beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing van een 
verdachte naar de correctionele recht-

bank na aanneming van verzachtende 
omstandigheden, wegens een misdaad 
die door het onderzoeksgerecht niet kan 
worden gecorrectionaliseerd, wegens 
misdaden die door dat gerecht wei kun
nen worden gecorrectionaliseerd en we
gens wanbedrijven - Onbevoegdverkla
ring van het vonnisgerecht - Beslissin
gen met kracht van gewijsde - Toetsing 
door het Hof - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
een verdachte naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen wegens een 
misdaad, die door het onderzoeksgerecht 
niet kan worden gecorrectionaliseerd, 
wegens misdaden die door dat gerecht 
wei kunnen worden gecorrectionaliseerd, 
en wegens wanbedrijven, en het vonnis
gerecht zich wegens samenhang voor het 
geheel onbevoegd heeft verklaard, toetst 
het Hof, tot regeling van rechtsgebied, of 
alsdan tegen die beschikking van de 
raadkamer geen rechtsmiddel openstaat, 
of de beslissing van het vonnisgerecht in 
kracht van gewijsde is gegaan, of de eer
ste misdaad niet kan worden gecorrecti
onaliseerd en of de overige misdrijven 
met die misdaad samenhangend schij
nen te zijn; zo ja, dan vernietigt het Hof 
de beschikldng, behalve in zoverre zij 
beslist dat de misdaden die wei voor cor
rectionalisering in aanmerking kwamen, 
wegens het bestaan van verzachtende 
omstandigheden, enkel aanleiding kun
nen geven tot correctionele straffen, en 
verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

13 september 1989 55 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

4. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerechten - Beschikking tot 
correctionalisering gegrond op onjuiste 
verzachtende omstandigheden - Vonnis
gerecht dat zich onbevoegd verklaart -
Vernietiging van de beschikking - Ver
wijzing van de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens een misdaad naar de correctione
le rechtbank verwezen heeft op grond 
van het bestaan van verzachtende om
standigheden die hieruit waren afgeleid 
dat tegen de verdachte nog geen ver
schillende veroordelingen tot criminele 
straffen waren uitgesproken, ofschoon 
hij vroeger tweemaal tot een criminele 
straf was veroordeeld, het hof van be
roep zich om die reden onbevoegd ver-
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klaard heeft en het Hof, op een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, vaststelt 
dat er vooralsnog tegen de beschikking 
geen enkel rechtsmiddel openstaat, dat 
het arrest in kracht van gewijsde is ge
gaan en dat de onbevoegdverklaring ge
grond lijkt, vernietigt het de beschikking 
en verwijst het de zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

12 september 1989 44 

5. - Strafzaken - Tussen raadkamer 
en vonnisgerecht- Beschikking van de 
raadkamer tot wijziging van twee ver
dachten naar de correctionele rechtbank, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, wegens een misdaad die 
niet kan worden gecorrectionaliseerd, en 
van een van de verdachten bovendien 
wegens wanbedrijven - Onbevoegdver
klaring van het vonnisgerecht - Be
schikking waartegen vooralsnog geen 
rechtsmiddel kan worden aangewend en 
beslissing van het vonnisgerecht in 
kracht van gewijsde gegaan - Toetsing 
door het Hof - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
twee verdachten naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen wegens een 
misdaad die door het onderzoeksgerecht 
niet kan worden gecorrectionaliseerd, en 
een van de verdachten bovendien we
gens wanbedrijven, en het vonnisgerecht 
zich wegens samenhang voor het geheel 
onbevoegd heeft verklaard, toetst het 
Hof, tot regeling van rechtsgebied, of op 
dat ogenblik een rechtsmiddel tegen de 
beschikking onmogelijk is en of de be
slissing van het vonnisgerecht in kracht 
van gewijsde is gegaan, of de misdaad 
niet kan worden gecorrectionaliseerd en 
of de andere misdrijven samenhangend 
schijnen te zijn; zo ja, vernietigt het Hof 
de beschikking en verwijst het de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

22 mei 1990 1205 

6. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerechten - Beschikking tot 
correctionalisering gegrond op onjuiste 
verzachtende omstandigheden - Vonnis
gerecht dat zich onbeFoegd verklaart -
Samenhangende wanbedrijFen - Ver
nietiging van de beschikking - Verwij
zing van de zaak naar de kamer Fan in
beschuldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens een misdaad naar de correctione
le rechtbank verwezen heeft op grond 

van de verzachtende omstandigheid dat 
de verdachte een blanco strafregister 
had, terwijl hij vroeger tweemaal was 
veroordeeld, en de correctionele recht
bank zich om die reden onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
onregelmatig gecorrectionaliseerde mis
daad en van de samenhangende wanbe
drijven, en het Hof, op een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, vaststelt dat 
er vooralsnog tegen de beschikking geen 
enkel rechtsmiddel openstaat, dat het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan 
en dat de onbevoegdverklaring gegrond 
lijkt, vernietigt het de beschikking. en 
verwijst het de zaak naar de kamer vari 
inbeschuldigingstelling. 

29 mei 1990 1240 
§ 4. Militair. 

§ 5. Minderjarige. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 
Controleschatting Nietigheid 

Nieuwe schatting. 
W anneer de rechter de nietigheid van 

de inzake registratierechten bevolen con
troleschatting uitspreekt, beveelt hij 
ambtshalve een nieuwe schatting. (Art. 
199 W.Reg.) 

4 januari 1990 583 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 
HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Vrijwillig verzeker-
den 

HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Rustpensioen 
Mijnwerker - Cumulatie - Art. 46.3 
E.E.G.-Ferordening nr. 1408/71 - Draag
wijdte - GeFolgen. 

De anti-cumulatiebepaling, als bedoeld 
in art. 46.3 E.E.G.-verordening nr. 
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1408/71 is van toepassing op aile geval
len waarin de som van de overeenkom
stig de leden 1 en 2 van datzelfde artikel 
berekende uitkeringen hoger is dan het 
hoogste van de theoretische pensioenbe
dragen, ook indien dat niet het gevolg is 
van het samenvallen van verzekerings
tijdvakken, en met name inzake rustpen
sioenen voor mijnwerkers. (Art. 46.3 ver
ordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
van de Raad van de Europese Gemeen
schap betreffende de toepassing van de 
sociale zekerheidsregelingen op loontrek
kenden en hun gezinnen, die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen.) 

5 maart 1990 375 

2. - Wernemers - Vordering tot ver
betering van een vonnis of arrest, inge
steld met toepassing van art. 794 Ger. W. 
- Reden van de verbetering - Vervan
ging van een rustpensioenregeling door 
een andere - Gevolg. 

Art. 794 Ger.W. wordt door de rechter 
geschonden wanneer hij, onder voor
wendsel van een verschrijving in een be
slissing te verbeteren, een rustpensioen
stelsel in de plaats stelt van een ander 
op de reglementering waarvan die beslis
sing zowel haar motivering als ha.ar be
schikkende gedeelte had gesteund. (Art. 
794 Ger.W.) 

5 maart 1990 879 

3. - Werknemers - Belgisch overle
vingspensioen - Pensioen van andere 
aard dat door een andere Lid-Staat van 
de Europese Gemeenschappen wordt be
taald - Cumulatie - Indexering van het 
buitenlands pensioen -Art. 51.1 E.E.G.
verordening nr. 1408/71 - Draagwijdte. 

Art. 51 E.E.G.-verordening nr. 1408171 
moet aldus worden uitgelegd dat, wan
neer ingevolge nationale anticumulatie
regels het door een Lid-Staat aan een 
werknemer betaalde pensioen, zoals een 
overlevingspensioen, op een zodanig be
drag is vastgesteld dat het, indien gecu
muleerd met een door een andere LiD
Staat betaalde uitkering van andere 
aard, een bepaald plafond niet over
schrijdt, dan dient dat pensioen, wan
neer de andere uitkering wegens de al
gemene ontwikkeHng van de sociaal-eco
nomische situatie later wordt gewljzigd, 
niet te worden herberekend ten einde 
overschrijding van dat plafond te voorko
men. (Art. 51.1 verordening nr. 1408/71 
van 14 juni 1971 van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen betreffende de 
toepassing van de sociale-zekerheidsre
gelingen op loontrekkenden en hun ge-

zinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen.) 

11 juni 1990 1281 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

HOOFDSTUK III 
VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

HOOFDSTUK IV 
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAAR

DEN 

s 

SAMENHANG 
1. - Art. 30 Ger. W: - Toepassingsge

bied. 
De artt. 29 en 30 Ger.W. inzake aan

hangigheid en samenhang zijn niet van 
toepassing op de procedures van de 
Raad van State. 

13 december 1939 510 

2. - Burgerlijke zaken - Exceptie 
van samenhang - Opwerping vooz· aile 
exceptie of verweer. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing in burgerlijke zaken houdende af
wijzing van een exceptie van samenhang 
die niet voor alle exceptie of verweer is 
ongeworpen. (Artt. 854 en 856 Ger.W.) 

5 april 1990 1033 

3. - Strafzaken - Vervolging wegens 
mededaderschap of medeplichtigheid aan 
hetzelfde misdrijf - Begrip. 

Ofschoon de samenhang van de vervol
gingen wegens mededaderschap of mede
plichtigheid aan hetzelfde misdrijf wette
lijk wordt vermoed, is dat vermoeden 
niet onweerlegbaar en kunnen de recht
banken beslissen dat het belang van een 
goede rechtsbedeling in een welbepaald 
geval niet vereist dat hetzelfde rechtscol
lege terzelfder tijd uitspraak doet over 
de vervolgingen van aile mededaders en 
medeplichtigen aan een misdrijf. 

13 juni 1990 1293 
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SCHENKINGEN EN TESTAMEN- SLAGEN EN VERWONDINGEN, 
TEN DODEN 

1. - 'lestament - Krankzinnigheid. 
Een rechter spreekt zich niet uit over 

niet gevorderde zaken wanneer hij, bij 
de beoordeling van de geldigheid van 
twee opeenvolgende testamenten, die 
een van de partijen als geldig en de an
dere, wegens krankzinnigheid van de 
erflater, als nietig beschouwt, beslist dat 
een van de testamenten geldig en het 
andere nietig is. (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

8 september 1989 21 

2. - Oorzaak - Begrip. 
De oorzaak van een schenking onder 

de levenden of bij testament ligt niet uit
sluitend in de vrijgevige bedoeling van 
de schenker, maar in de hoofdzakelijke 
beweegreden die bij hem heeft voorgeze
ten en die hem ertoe heeft gebracht die 
gift of schenking te doen. 

16 november 1989 371 

3. - Oorzaak - Verdwijning - Ver
val - Vereisten. 

W anneer de beweegreden die voor een 
schenking doorslaggevend is geweest, 
door een voorval buiten de wil van de 
schenker vervalt of verdwijnt, kan de fei
tenrechter vaststellen dat die schenking 
vervallen is, als zij, volgens de bewoor
dingen zelf van die beschikking of val
gens de uitlegging van de wil van de be
schikker, onlosmakelijk is verbonden 
met de omstandigheden die eraan ten 
grande lagen en die haar enige reden 
van bestaan uitmaken. 

16 november 1989 371 

SCHIP, SCHEEPVAART 
1. - Zeevervoer - Art. 266 Zeewet -

Eenjarige verjaring - Toepassing op de 
commissionair voor zeevervoer. 

De commissionair voor zeevervoer kan 
aan zijn committent de eenjarige verja
ring tegenwerpen die bij art. 266, derde 
lid, Zeewet ten voordele van de vervoer
der is bepaald. 

8 februari 1990 750 

HOOFDSTUK I. - Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en onop
zettelijk doden 

HOOFDSTUK II. - Opzettelijk toebren
gen van verwondingen en opzettelijk 
dod en 

HOOFDSTUK I 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DO
DEN 

1. - Onopzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen - Begrip. 

Aangezien art. 420 Sw. geen onder
scheid maakt naar de aard en de gevol
gen van de slagen en verwondingen, is 
een veroordeling wegens « onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen 
die een arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
hebben gehad », niet onwettig. 

12 september 1989 39 

2. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden -
Art. 418 Sw. - Gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg - Begrip - Gevolg -
Te voorzien gevolg. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter de beklaagde 
schuldig verklaart aan onopzettelijk do
den en hem veroordeelt tot vergoeding 
van de door de rechtverkrijgenden van 
de overledene geleden schade, wanneer 
hij beslist dat het overlijden het gevolg 
is van de onvoorzichtigheid van de be
klaagde, aangezien onder de gegeven fei
telijke omstandigheden van de zaak 
schade kon worden voorzien, ook al kon 
de beklaagde niet voorzien wie uiteinde
lijk schade zou lijden. (Art. 418 Sw.; artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

8 augustus 1990 1421 

HOOFDSTUK II 
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN 

SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

2. - Binnenvaart - Art. 59 Zeewet. 
Art. 59 Zeewet, luidens hetwelk de ka

pitein verantwoordelijk is voor de koop
waar waarmee hij zich belast, is niet van 
toepassing op de binnenvaart. (Art. 273 HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

910 HOOFDSTUK III. - Schepelingen 
Zeewet.) 

12 maart 1990 



- 158-

HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuzzt van 
de zelfstandigen 

HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale 
zekerheid 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Bijdragen 
Loon - Door de werkgever betaalde ver
goeding- Bedrag bij C.A.O. vastgesteld. 

Wanneer de vergoedingen omschreven 
·in art. 19, § 2, 4° en 6°, K.B. 28 nov. 1969 
bij C.A.O. zijn vastgesteld, zijn de werke
lijk door de werkgever betaalde vergoe
dingen al dan niet loon voor de bereke
ning van de sodale-zekerheidsbijdragen, 
naargelang zij de door de werknemer 
werkelijk gedragen kosten al dan niet te 
hoven gaan. 

9 oktober 1989 183 

2. - Werknemers - Bijdragen Uit-
voering van werken door een niet gere
gistreerde aannemer - Opdrachtgever 
hoofdelijk aansprakel~jk voor de betaling 
van de bijdragen, de bijdrage-opslagen 
en verwijlintresten verschuldigd aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -
Regel niet toepasselijk op de verbouwing 
van een bestaande individuele woongele
genheid - Individuele woongelegenheid 
- Begrip. 

Paragraaf 6 van art. 30 his Sociale-Ze
kerheidswet Werknemers 1969, volgens 
welke de opdrachtgever van de hoofde
lijke aansprakelijkheid ex § 1 van voor
meld artikel is vrijgesteld voor de ver
bouwingswerken aan een bestaande indi
viduele woongelegenheid, geldt aileen 
voor de individuele woongelegenheid in 
de gebruikelijke betekenis van het 
woord, te weten het onroerend goed dat 
enkel tot huisvesting dient. 

21 mei 1990 1204 

HOOFDSTUK II 
MIJNWERKERS 

HOOFDSTUK III 
SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI

GEN 

3. - Sociaal statuut van de zelfstandi
gen - Toepassingsgebied - Art. 5 So
ciale-Zekerheidswet Zelfstandigen - On
derworpenen - Uitzonderingen - Per
sonen die auteursrechten genieten -
Vereiste. 

Art. 5 Sodale-Zekerheidswet Zelfstan
digen bepaalt inzonderheid dat de perso
nen die auteursrechten genieten, niet 
aan die wet onderworpen zijn, indien ze 
reeds, in welke hoedanigheid ook, een 
sodaal statuut genieten dat minstens ge
lijkwaardig is aan datgene dat door die 
wet wordt ingericht. 

2 oktober 1989 151 

4. - Sociaal statuut van de zelfstandi
gen - Toepassingsgebied - Art. 5 So
ciale-Zekerheidswet Zelfstandigen - Ge
not van een sociaal statuut dat minstens 
gelijkwaardig is - Begrip. 

De personen die, op grond van art. 5 
Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen, be
weren dat het sociaal statuut der zelf
standigen op hen niet van toepassing is, 
dienen niet aan te tonen dat zij een be
zigheid hebben gehad waardoor zij een 
ander en minstens gelijkwaardig sodaal 
statuut konden genieten, maar wei dat 
zij effectief een dergelijk statuut genie
ten, wat inhoudt dat zij, voor ieder stel
sel van dat statuut, voldoen aan aile 
voorwaarden om dat te genieten. 

2 oktober 1989 151 

HOOFDSTUK V 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

5. - Overzeese sociale zekerheid 
Vermeerdering van de ouderdomsrente 
wegens stijging van de kosten van Je
vensonderhoud - Art. 52, wet 17 juli 
1963 - Politiek recht. 

Het recht van de sociaal verzekerde op 
de vermeerdering van de ouderdomsren
te wegens de stijging van de kosten van 
levensonderhoud, bepaald bij art. 52 wet 
17 juli 1963 betreffende de overzeese so
dale zekerheid, is een politiek recht dat 
zijn grondslag vindt in de wetsbepalin
gen die het doen ontstaan en regelen, 
zelfs al onderstelt de verplichting de 
prestaties te betalen noodzakelijk de er
kenning van het subjectief recht op die 
prestaties. 

13 november 1989 345 

6. - Overzeese sociale zekerheid -
Vermeerdering van de ouderdomsrente 
wegens stijging van de kosten van Je
vensonderhoud - Art. 52, wet 17 juli 
1963 - Grondslag van dat recht. 

Het recht van de sodaal verzekerde op 
de vermeerdering van de ouderdomsren
te wegens de stijging van de kosten van 
levensonderhoud, bepaald bij art. 52 wet 
17 juli 1963 betreffende de overzeese so
dale zekerheid, is een politiek recht dat 
zijn grondslag vindt in de wetsbepalin-
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gen die het doen ontstaan en regelen, 
zelfs ~! onderstelt de verplichting de 
prestatles te betalen noodzakelijk de er
kenning van het subjectief recht op die 
prestaties. 

13 november 1989 345 

7. - Overzeese sociale zekerheid -
Vermeerdering van de ouderdomsrente 
wegens stijging van de kosten van Je
vensonderhoud - Art. 52, wet 17 juli 
1963 - Betwisting nopens dat recht -
Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken. 

De tussen de verzekerden en de 
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
gerezen betwistingen nopens het recht 
op vermeerdering van de ouderdomsren
te wegens stijging van de kosten van le
vensonderhoud vallen onder de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbanken, zodat 
de beslissing van de administrateur-ge
neraal die nalaat uitspraak te doen over 
dat recht gelijkstaat met een impliciete 
weigering van het recht. 

13 november 1989 345 

8. - Overzeese sociale zekerheid -
Ouderdomsverzekering - Ouderdoms
rente - Verplichting om de bijslag op de 
ouderdomsrente te betalen wegens stij
ging van de kosten van levensonderhoud 
- Vaststelling van de rechten van de ge
rechtigde - Nalaten uitspraak te doen 
over een politiek recht - Gevolg - Im
pliciete weigering van het recht door de 
administratieve beslissing. 

De tussen de verzekerden en de 
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
gerezen betwistingen nopens het recht 
op vermeerdering van de ouderdomsren
te wegens stijging van de kosten van le
vensonderhoud vallen onder de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbanken, zodat 
de beslissing van de administrateur-ge
neraal die nalaat uitspraak te doen over 
dat recht gelijkstaat met een impliciete 
weigering van het recht. 

13 november 1989 345 

9. - Overzeese sociale zekerheid -
Werknemer wiens recht op een ouder
domsrente na de datum van inwerking
treding van de verordening E.E.G. 
1408/71 is vastgesteld - Werknemer ge
niet wegens zijn nationaliteit geen in
dexering van die prestatie - Aanvraag tot 
toekenning van de indexering gegrond 
op die verordening - Aanvraag inge
diend meer dan twee jaar na de inwer
kingtreding van die verordening - Ge
zag van de oorspronkelijke administra
tieve beslissing - Recht op indexering 

vervallen in de zin van art. 10, § 2, wet 
17 juli 1963 en in de huidige stand van 
het gemeenschapsrecht. 

Wanneer het recht van een werknemer 
op een ouderdomsrente, bepaald bij de 
wet van 17 juli 1963, is vastgesteld na de 
datum waarop de verordening E.E.G. 
1408/71 in werking is getreden, terwijl 
indexering van dat pensioen hem we
gens zijn nationaliteit niet is toegekend, 
en die werknemer meer dan twee jaar 
na de genoemde datum een aanvraag tot 
herziening op grond van die verordening 
heeft ingediend, heeft de omstandigheid 
dat hij tegen de oorspronkelijke beslis
sing geen beroep heeft ingesteld binnen 
de op straffe van verval bij art. 10, § 2, 
wet 17 juli 1963 bepaalde termijn, derhal
ve tot gevolg dat zijn recht is vervallen 
in de zin van die bepaling. (Art. 10, § 2, 
wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid.) 

13 november 1989 345 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Belasting op de agentschappen voor 
weddenschappen op de paardenwedren
nen - Decreet van 29 juni 1985 van de 
Waalse Gewestraad Art. 74bis 
W.I.G.B. 

Onwettig is de gemeente- of provincie
verordening die een belasting op de 
agentschappen voor weddenschappen op 
de paardenwedrennen invoert op grond 
van art. 2 van het decreet van 29 juni 
1985 van de Waalse Gewestraad, waarbij 
in het W.I.G.B. een art. 74bis wordt inge
voegd. 

23 november 1989 419 

STAAT 
1. - Eenheid en ondeelbaarheid -

Burgerlijke zaken - Dagvaarding van 
de Staat - Geldigheid - Vereisten -
Betwisting door de in de zaak betrokken 
minister dat het voorwerp van het ge
schil tot de bevoegdheid van zijn depar
tement behoort - Verzuim van die mi
nister zijn betreffende collega in zijn 
plaats te stellen - Gevolgen. 

De minister die door een voorziening 
in burgerlijke zaken in de zaak betrok
ken is, mag niet betwisten dat het voor
werp van het geschil tot de bevoegdheid 
van zijn departement behoort, tenzij hij 
tevens zijn betreffende collega in zijn 
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plaats stelt; als die voorwaarde niet is 
vervuld, kan de door de betrokken minis
ter tegen de voorziening opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid niet 
worden aangenomen. (Artt. 1079, 42 en 
705 Ger.W.) 

8 januari 1990 598 

2. - Vordering in rechte - Staat als 
verweerder - Art. 705 Ger. W. - Dag
vaarding - Vorm - Gevolg. 

De dagvaarding tot inleiding van een 
vordering in rechte tegen de Staat wordt 
betekend aan het kabinet van de minis
ter tot wiens bevoegdheid het onderwerp 
van het geschil behoort; de aldus aange
sproken minister kan onder de wette
lijke voorwaarden en binnen de wette
lijke termijn de betrokken collega in zijn 
plaats stellen; doet hij zulks niet dan 
wordt de rechtspleging voortgezet op de 
oorspronkelijke aan de Staat betekende 
dagvaarding. (Art. 705, eerste, tweede, 
derde en vijfde lid, Ger.W.) 

22 februari 1990 819 

STEDEBOUW 

HOOFDSTUK I. - Verkaveling 

HOOFDSTUK II. - Bouwvergunning 

HOOFDSTUK III. - {Opgeheven.) 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - {Opgeheven.) 

HOOFDSTUK VI. - Sanctie - Herstel; 
betaling meerwaarde 

HOOFDSTUK VII. - Ruimtelijke orde
ning 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
VERKA VELING 

1. - Verkavelingsvergunning - Wei
gering - Beroep van eiser - Geen 
schorsing van de vervaltermijn van de 
vergunning. 

De wet bepaalt nergens dat de verval
termijn van de verkavelingsvergunning 
wordt geschorst door het beroep dat ei
ser op grand van art. 55, § 1, tweede lid, 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
instelt tegen de beslissing waarbij voor 
die vergunning bepaalde voorwaarden 
worden gesteld. 

8 maart 1990 896 

HOOFDSTUK II 
BOUWVERGUNNING 

2. - Bouwvergunning - Inzagerecht 
van belanghebbenden - Omvang. 

Het inzagerecht van derden-belangheb
benden, bepaald in art. 2 K.B. 22 oktober 
1971 tot uitvoering van art. 63, § 1.2, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
heeft enkel betrekking op de bouwver
gunning, de bijhorende plans die het 
voorwerp van de vergunning omschrij
ven en de vereiste ambtelijke adviezen. 

7 december 1989 496 

3. - Bouwvergunning - Toepassings
gebied - Art. 44, § 1, eerste lid, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw -
Art. 41, § 1, 1°, Waals Wetboek Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw - Vaste 
inrichtingen - Begrip. 

Onder « vaste inrichtingen » in de zin 
van art. 44, § 1, eerste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw, welke be
paling is overgenomen door art. 41, § 1, 
1°, van het besluit van 14 mei 1984 van 
de Waalse Gewestexecutieve, moet wor
den verstaan alle voorwerpen die worden 
opgesteld op de plaats waar ze moeten 
blijven, maar daar niet zijn gemaakt; de 
loutere en zonder aanmerkelijke wijzi
ging van het bodemrelief verrichte aan
passing van een verharde weg en een 
betonnen bodemplaat valt niet onder het 
aldus omschreven begrip. 

13 december 1989 523 

4. - Bouwvergunning - Art. 48 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw -
Werken van algemeen belang - Gewest
plan - Aiwijking. 

W anneer een door de Koning aange
wezen publiekrechtelijke rechtspersoon 
een vergunning aanvraagt voor het uit
voeren van werken van algemeen be
lang, kan de minister of, in geval van 
gunstig advies van het college van burge
meester en schepenen, diens gemachtig
de, met betrekking tot het gewestplan af
wijkingen toestaan, voor zover die wer
ken verenigbaar zijn met de algemene 
bestemming en met het architectonisch 
karakter van het betreffende gebied. 
(Artt. 48, derde lid, Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw en 20 van het ter 
uitvoering van die wet genomen K.B. 
van 28 december 1972 betreffende de in
richting en de toepassing van de ont
werpgewestplannen en gewestplannen.) 

9 maart 1990 901 
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5. - Bouwvergunning - Brusselse ag
glomeratie - Bouwverordening van 22 
jan. 1975 - KB. van 21 maart 1975 -
Werking in de tijd. 

De bij K.B. van 21 maart 1975 goedge
keurde bouwverordening van 22 jan. 
1975 van de Brusselse agglomeratie heeft 
geen terugwerkende kracht; art. 2.2°, e, 
van die verordening volgens hetwelk een 
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning van het college van bur
gemeester en schepenen is vereist voor 
« de opstelling van een apparaat of in
richting op of tegen een muur die langs 
de openbare weg loopt of zichtbaar is 
vanop die weg "• is niet van toepassing 
op reclameborden die v66r de inwerking
treding ervan zijn aangebracht. 

11 april 1990 1057 

6. - Bouwvergunning - Brusselse ag
glomeratie - Art. 2.20, e, bouwverorde
ning van 22 jan. 1975 - KB. van 21 
maart 1975 - Draagwijdte. 

Geen enkele bepaling van de bij het 
K.B. van 21 maart 1975 goedgekeurde 
bouwverordening van 22 jan. 1975 van de 
Brusselse agglomeratie verbiedt de in
standhouding van apparaten of inrichtin
gen waarvan de opstelling krachtens art. 
2.2°, e, onderworpen is aan een vooraf
gaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het college van burge
meester en schepenen. 

11 april 1990 1057 

7.- Bouwvergunning- Bevoegdheid 
van de rechter in kart geding- Omvang 
van die bevoegdheid - Begrip - Waar
schijnlijk bestaan van een recht - Wer
ken in uitvoering - Bewarende maatre
gel. 

De rechter in kort geding kan beslis
sen dat de werkzaamheden volgend op 
een bouwvergunning worden onderbro
ken, nadat hij heeft aangenomen dat het 
bestaan van een recht voldoende waar
schijnlijk is om die bewarende maatre
gel te verantwoorden. (Art. 584 Ger.W.) 

25 juni 1990 1372 

HOOFDSTUK III 
(OPGEHEVEN.) 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 

HOOFDSTUK V 
(OPGEHEVEN.) 

HOOFDSTUK VI 
SANCTIE - HERSTEL; BETALING MEER~ 

WAARDE 

8. - Herstel - Onwettig opgetrokken 
opbouw - Bevel om de plaats in de vori
ge staat te herstellen - Veroordeelde 
geen eigenaar van het onroerend goed. 

Bij de veroordeling wegens wederrech-
. telijk uitgevoerde werken beveelt de 
strafrechter wettig het herstel van de 
plaats in de vorige staat, ook al is de 
veroordeelde .niet de eigenaar van het 
onroerend goed waarop het misdrijf be
trekking heeft, (Art. 65 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Steqebriuw.) 

19 september 1989 80 

9. - 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 
bouwvergurming is uitgevoerd; het is vol
doende dat een daartoe wettelijk bevoeg
de administratieve overheid haar wil dui" 
delijk te kennen geeft; als ze regelmatig 
is uitgedrukt, blijft de vordering bestaan 
gedurende de hele rechtsgang, zonder te 
hoeven herhaald worden in geval van 
verzet of hoger beroep. 

14 november 1989 353 

10. - Herstel vazi de plaats in de vori
ge staat - Art. 67 Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening en Stedeboqw -

· Strafzaken - Vordering van de gemach
tigde ambt<maar - Maatregel bevolen 
door de strafrechter - Aard van de be-
slissing. · · 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar, 
inzake ruimtelijke ordening, het strafge
recht heeft gevorderd om het herstel van 
de plaats in de vorige staat te bevelen 
overeenkon;:tstig art. 67 Waals Wetboek 
van Ruimtelijk~ Ordening en Stedebouw, 
valt de be::;lissing van de strafrechter 
waarbij die vordering wordt toegewezen 
onder de str:afvordering, niettegenstaan
de het burgerlijk karakter van de maat
regel. (Artt. 44, § 1, 64 .en 65 Wet Ruimte
lijke. Ordening en Stedebouw; artt. 41, 
§ l, 66 .en 67 Waals Wetboek van Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw.) 

15 novem]?er 11}89 364 



-162-

11. - Misdrijven - Sancties - Waals 
wetboek - Werking in de tijd. 

Art. 41 Waals Wetboek Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw dat betrekking 
heeft op feiten die een misdrijf opleve
ren, alsook de artt. 66 en 67 van dat wet
boek die sancties bepalen, zijn van toe
passing op feiten die dagtekenen van 
v66r 14 mei 1984, dagtekening van het 
besluit van de Waalse Gewestexecutieve 
houdende invoering van genoemd wet
boek, doch van na 15 februari 1971, dag 
van de inwerkingtreding van de artt. 44, 
64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 
dec. 1970, nu de bovengenoemde artt. 41, 
66 en 67 van het Waals wetboek overeen
komen respectievelijk met de artt. 44, 64 
en 65 van evengenoemde wet. 

13 december 1989 510 

12. - Herstel van de plaats in de vori
ge staat - Art. 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Art. 67 Waals Wet
boek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw - Strafzaken - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar - Maatregel be
volen door de strafrechter - Aard van 
de beslissing. 

Wanneer inzake stedebouw de ge
machtigde ambtenaar het strafgerecht 
heeft gevorderd om het herstel van de 
plaats in de vorige staat te bevelen over
eenkomstig art. 65 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw of art. 67 Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, valt de beslissing van de strafrech
ter waarbij die vordering wordt toegewe
zen onder de strafvordering, niettegen
staande het burgerlijk karakter van de 
maatregel, waarvan de uitspraak in een 
dergelijk geval door de wet wordt voor
geschreven als verplichte aanvulling van 
de strafrechtelijke veroordeling. (Artt. 
44, § 1, 64 en 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 en 67 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

13 december 1989 510 

13. - Herstel van de plaats in de vori
ge staat - Betaling van een meerwaar
de - Uitvoering van bouwwerken of 
aanpassingswerken - Art. 65, § 1, eerste 
lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw - Strafzaken - Maatregelen be
volen door de strafrechter - Voorwaar
den. 

Uit art. 65, § 1, eerste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw blijkt dat 
het bij die bepaling voorgeschreven her
stel van de plaats in de vorige staat voor 
de rechtbank slechts geldig gevorderd 

wordt door de aileen optredende gemach
tigde ambtenaar, en dat de rechtbank ge
houden is die vordering toe te wijzen 
« benevens de straf »; het << gezamenlijk 
akkoord » van de gemachtigde ambte
naar en het college van burgemeester en 
schepenen is enkel vereist ingeval de 
vordering strekt, ofwel tot de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken, ofwel 
tot betaling van een geldsom, gelijk aan 
de meerwaarde die het goed door het 
misdrijf heeft verkregen. 

13 december 1989 510 

14. - Herstel van de plaats in de vori
ge staat - Art. 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Art. 67 Waals Wet
boek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw - Strafzaken - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar - Maatregel be
volen door de strafrechter - Aard van 
de beslissing. 

Wanneer inzake stedebouw de ge
machtigde ambtenaar het strafgerecht 
heeft gevorderd om het herstel van de 
plaats in de vorige staat te bevelen over
eenkomstig art. 65 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw of art. 67 Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, valt de beslissing van de strafrech
ter, waarbij die vordering wordt toegewe
zen, onder de strafvordering, niettegen
staande het burgerlijk karakter van de 
maatregel, waarvan de uitspraak in een 
dergelijk geval door de wet wordt voor
geschreven als verplichte aanvulling van 
de strafrechtelijke veroordeling. (Artt. 
44, § 1, 64 en 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 en 67 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

13 december 1989 523 

HOOFDSTUK VII 
RUIMTELIJKE ORDENING 

15. - Ruimtelijke ordening - Gewest
plan - Ontwerp - Bezwaar - Regiona
Je Commissie van Advies - Ontbreken 
van een advies - Gevolg. 

Uit het vijfde en zevende lid van art. 9 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
blijkt dat de bezwaren tegen het ont
werp-gewestplan moeten worden onder
zocht door de Regionale Commissie van 
Advies, wier advies, nu het tot waarborg 
strekt dat die bezwaren technisch door 
een gespecialiseerd lichaam werden on
derzocht, een essentieel bestanddeel is 
bij de voorbereiding van het gewestplan; 
als de overheid een gewestplan vaststelt 
zonder dat blijkt van enige technische 
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verantwoording voor de verwerping van 
de bezwaren, schendt zij een substan
tieel vormvoorschrift ter bescherming 
van de rechten van de bezwaarindieners. 

19 oktober 1989 220 

16. - Ruimtelijke ordening - Ontei
gening en vergoeding - Art. 37 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw -
Art. 34 Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw - Vordering tot 
schadeloosstelling - Toelaatbaarheid -
Vereisten. 

Een op art. 37 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw gegronde vordering 
tot schadeloosstelling is niet toelaatbaar 
zolang de afgifte van een bouw- of verka
velingsvergunning aan de eiser niet is 
geweigerd of deze geen negatief stede
bouwkundig attest heeft verkregen. (Art. 
37, eerste en derde lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw; art. 34, eerste 
en derde lid, Waalse Wetboek van Ruim
telijke Ordening en Stedebouw.) 

31 mei 1990 1250 

17. - Ruimteiljke ordening - Bouw
vergunning - Vaste inrichting - Be
grip. 

Een « vaste inrichting » waarvan het 
plaatsen een bouwvergunning vereist, 
vormt de marktwagen die wegens de 
aard en het gebruik ervan bestemd is 
om ter plaatse te blijven staan en die, 
ook al kan hij verplaatst worden, door 
middel van de geblokkeerde wielen op 
de grand steun vindt ten behoeve van de 
stabiliteit. (Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw.) 

5 juni 1990 1269 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

18. - Allerlei - Belastingbepalingen 
Gemeentebelasting op de niet be

bouwde gronden in een gebied dat bij 
een plan van aanleg als woongebied is 
vastgesteld - Begrip. 

Overeenkomstig art. 70bis Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw, gew. bij 
wet van 22 dec. 1970, kan een gemeente 
een jaarlijkse belasting heffen op de niet 
bebouwde gronden, gelegen in het woon
gebied van een door de Koning goedge
keurd of vastgesteld plan van aanleg en 
palende aan een genoegzaam ingerichte 
openbare weg; is een belastingschuldige 
van die gemeente eigenaar van twee 
naast elkaar liggende percelen, terwijl 
op het ene perceel een waning staat en 
het andere perceel als tuin wordt ge
bruikt en dit laatste door het gewestplan 

als bouwgrond wordt aangemerkt, dan 
blijft hij belastbaar voor het niet ge
bouwde perceel, zelfs indien dat een ge
heel vormt met het eerste, waarop een 
waning is gebouwd, en ook al zijn die 
beide percelen aangelegd en hangen de
ze zodanig van elkaar af dat, werden zij 
gescheiden, de wijze van bewoning van 
het huis, zoals het is opgevat en ge
bouwd, grondig zou worden veranderd. 

21 september 1989 100 

19. - Onteigening en vergoeding -
Vordering tot betaling van een vergoe
ding - Verjaring - Termijn. 

Art. 38, tweede lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, in zoverre het 
bepaalt dat indien geen vergunning 
wordt aangevraagd, de verjaringstermijn 
van de vordering tot vergoeding tien jaar 
bedraagt, te rekenen van de datum van 
inwerkingtreding van het plan, moet als 
opgeheven worden beschouwd wegens de 
wijzigingen van art. 37 van die wet bij 
art. 177 wet van 22 dec. 1977 betreffende 
de budgettaire voorstellen 1977-1978. 

19 oktober 1989 220 

20. - Lasten van het verleden -
Overneming door het Vlaamse Gewest -
Voorwaarde. 

Het Vlaams Gewest draagt de lasten 
van de sedert 1 januari 1975 inzake ste
debouw en ruimtelijke ordening door de 
Belgische Staat genomen beslissingen, 
voor zover die beslissingen regelmatig 
zijn tot stand gekomen doordat zij gena
men zijn ingevolge beraadslagingen van 
het ministerieel comite voor Vlaamse ge
westelijke aangelegenheden, ongeacht of 
de gevolgen die uit die beslissingen 
voortvloeien door een rechtmatige dan 
wel onrechtmatige overheidsdaad zijn 
veroorzaakt. (Wet van 5 maart 1984 be
treffende de saldi en de lasten van het 
verleden van de gemeenschappen en de 
gewesten, art. 1, eerste en derde lid.) 

11 mei 1990 1166 

21. - Allerlei - Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw - Bepalingen -
A a rd. 

De bepalingen van de Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw zijn van openba
re orde. 

31 mei 1990 1250 

STRAF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
Straf en maatregel - Wettigheid 

HOOFDSTUK II. - Vrijheidsstraffen 
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HOOFDSTUK III. - Geldboete en opde" 
ciemen 

HOOFDSTUK IV; Vervangende ge-
vangenisstrai 

HOOFDSTUK V. Andere straiten 
(verbeurdverklarlng, verval stui'en, 
enz.} 

HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf 

HOOFDSTUK VII. ~ Samenloop 
Afdeling 1. - Eeridaadse, 
Afdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of 

niet. 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 
HOOFDSTUK VIII. - Verzachtende om

standigheden en strafvermindering 

HOOFDSTUK iX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF EN 

MAATREGEL- WETTIGHEID 

1. - Algemene begrippen - Douane 
en accijnzen - Straiten niet onverenig
baar met het recht op een eerlijk proces 
noch met de regels van het gemeen
schapsrecht. 

Geen schending van het door art. 6.1 
E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eer
lijk proces of van een regel van het ge
meenschapsrecht valt af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat de wet voor 
het wanbedrijf onwettige irivoer onder 
meer van een autovoertuig, een gevange~ 
nisstraf van vier maanden, een geldboete 
te belope van het tienvoudige van de in
voerrechten en de verbeurdverklaring 
van het voertuig of de betaling van de te
genwaarde ervan bepaalt. 

24 oktober 1989 255 

HOOFDSTUK II 
VRIJHEIDSSTRAFFEN 

HOOFDSTUK III 
GELDBOETE EN OPDECIEMEN c 

HOOFDSTUK IV 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

HOOFDSTUK V 
ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA

RING, VERVAL STUREN, ENZ.) 

2. - Andere straiten - Vervallenver
klaring van het recht tot sturen als strai 
- Bestanddeel van de straf. 

Het met toepassing van art. 38 Weg
verkeerswet uitgesproken verval van het 
recht tot het besturen van een voertuig, 

een luchtschip of tot het geleiden van 
een rijdier is een bestanddeel van de 
straf die wordt uitgesproken wegens een 
van de in art. 38 opgesomde misdrijven. 

4 oktober 1989 167 

3. - Gecorrectionaliseerde misdaad -
Bijkomende straiten. 

De beklaagde, die schuldig verklaard 
is aan een gecorrectionaliseerde mis
daad, kan, behoudens bijzondere wetsbe
palingen, benevens tot een hoofdgevan
genisstraf, ook veroordeeld worden tot 
een geldboete en tot ontzetting van de in 
art. 31 Sw. opgesomde rechten. (Artt. 79 
en 84 Sw.) 

24 oktober 1989 256 

4. - Verval van het recht tot sturen -
Art. 195, tweede en derde lid, Sv. - Keu
ze van de vervallenverklaring - Reden
geving. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting die art. 195, tweede en derde lid, Sv. 
oplegt aan de rechtbank wanneer zij in 
hager beroep verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig, een lucht
schip, of het geleiden van een rijdier uit
spreekt, wordt niet voldaan wanneer de 
rechter, wegens vluchtmisdrijf, benevens 
de minimum-geldboete ook vervallenver
klaring van het recht tot sturen geduren
de een termijn van acht dagen oplegt, 
zonder de redenen te vermelden waarom 
hij de vervallenverklaring uitspreekt. 

31 oktober 1989 291 

5. - Doodstraf - Art. 2 E. V.R.M 
De doodstraf is niet als zodanig onver

enigbaar met art. 2 E.V.R.M., als voldaan 
is aan de bij dat verdrag bepaalde voor
waarden. 

20 december 1989 559 

6. - Verbeurdverklaring - Bankreke
ning - Verjaring van de strai - Begrip. 

De verbeurdverklaring van geldsom
men op het krediet van gei:ndividuali
seerde en voordien in beslag genomen 
bankrekeningen draagt de eigendom van 
die geldsommen niet over aan de Staat 
maar stelt ze te zijner beschikking, zon
der dat een uitvoeringsmaatregel vereist 
is, zodat die verbeurdverklaring, die 
kracht van gewijsde heeft verkregen, 
niet vatbaar is voor verjaring. (Art. 94 
Sw.) 

11 januari 1990 625 

7. - Andere straiten Verbeurdver-
klaring uitgesproken door het arrest -
Ontbreken van aanwijzingen ter identifi
catie van de verbeurdverklaarde zaken 
- Onwettige straf. 
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Onwettig is de veroordelende beslis
sing die op grond van art. 42 Sw. een 
verbeurdverklaring uitspreekt, zonder 
voldoende aanwijzigen te geven ter iden
tificatie van de zaken die de rechter 
heeft willen verbeurdverklaren. 

15 januari 1990 646 

8. - Verbeurdverklaring - Geen vast
stelling van de wettelijke vereisten. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de verbeurdverklaring 
van wapens uitgesproken wordt op grond 
van art. 17 Wapenwet, zonder dat wordt 
vastgesteld dat voldaan is aan de bij art. 
42 Sw. gestelde vereisten, 

27 maart 1990 997 

9. - Andere straffen Vervallenver-
klaring van het recht een voertuig te be
sturen - Bestanddeel van de straf en 
geen afzonderlijke strai 

Vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen, die krachtens art. 
38 Wegverkeerswet als straf is uitgespro
ken, is een bestanddeel van de straf we
gens een van de in die bepaling vermel
de misdrijven en niet een afzonderlijke 
straf. 

24 april 1990 1091 

10. - Verbeurdverklaring Voor-
waarden. 

W anneer hij de beklaagde we gens een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment veroordeelt tot een geldboete en 
een vervangende gevangenisstraf, ver
mag de rechter niet de verbeurdverkla
ring van het voertuig uit te spreken. 
(Artt. 50 tot 52 Wegverkeerswet). 

8 mei 1990 1148 

HOOFDSTUK VI 
ZW AARSTE STRAF 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP 

Afdeling 1. - Etmdaadse. 

11. - Samenloop - Eendaadse 
Eenheid van opzet - Onaantastbare be
oordeling door de feitenrechter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze en in feite of aan de verschil
lende feiten, die, wat de materiele uit
voering ervan betreft, afzonderlijke mis
drijven opleveren, een enkel opzet ten 
grondslag ligt; meer bepaald oordeelt 
het op onaantastbare wijze en in feite of 
de aan beklaagde ten laste gelegde fei
ten niet een enkel strafbaar feit vormen 

met die waarvoor hij in het buitenland is 
veroordeeld. 

29 november 1989 435 

12. - Eendaadse samenloop Bank-
breuk en overtredingen van het B.T. W.
Wetboek - Misdrijven vermengd met 
toepassing van art. 65 Sw. - Toepasse
lijke strai 

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., zowel de misdrijven 
van eenvoudige en bedrieglijke bank
breuk als overtredingen van het B.T.W.
Wetboek bewezen verklaart en, overeen
komstig art. 65 Sw., voor die vermengde 
misdrijven een enkele straf uitspreekt, 
met name de bij artt. 80 en 489, derde 
lid, bepaalde, mag hij de fiscale geldboe
te, inzake belasting over de toegevoegde 
waarde niet opleggen. 

5 december 1989 479 

13. - Samenloop - Eendaadse sa
menloop - Eenheid van opzet - Begrip. 

Verschillende aan een beklaagde ten 
laste gelegde misdrijven komen uit een 
zelfde opzet voort, wanneer zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van doel en 
verwezenlijking, en in die zin door een 
feit, namelijk een complexe gedraging, 
zijn opgeleverd. (Art. 65 Sw.) 

7 februari 1990 745 

14. - Samenloop - Eendaadse sa
menloop - Eenheid van opzet - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze in feite of verschillende feiten 
wegens eenheid van opzet een enkel 
strafbaar feit opleveren. (Art. 65 Sw.) 

7 februari 1990 745 

15. - Samenloop - Eendaadse sa
menloop - Eenheid van opzet - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze en in feite of verschillende 
misdrijven wegens eenheid van opzet 
een enkel strafbaar feit opleveren. 

7 maart 1990 893 

16. - Samenloop Eendaadse sa-
menloop - Eenheid van opzet - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze en in feite of verschillende 
misdrijven wegens eenheid van opzet 
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een enkel strafbaar feit opleveren. (Art. 
65 Sw.) 

23 mei 1990 1213 

17. - Samenloop El!mdaadse sa-
menloop - Eenheid van opzet - Begrip. 

Opdat na elkaar gepleegde misdrijven 
een enkel strafbaar feit opleveren, is 
niet vereist dat de dader bij het plegen 
van het eerste misdrijf al wist dat hij de 
volgende zou plegen; het is voldoende 
dat de misdrijven onderling verbonden 
zijn door eenheid van doel en verwezen
lijking daarvan en, in die zin, een enkel 
feit, namelijk een complexe gedraging, 
opleveren. 

27 juni 1990 1397 

Afdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of 
niet. 

Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VII 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN EN 

STRAFVERMINDERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

18. - Allerlei - Art. 195, tweede lid, 
Sv. - Redengeving. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting van art. 195, tweede lid, Sv. wordt 
niet voldaan door de rechter die, om de 
beklaagde te veroordelen, enkel de rede
nen vermeldt waarom uitstel wordt ver
leend voor de hoofdgevangenisstraf. 

24 oktober 1989 256 

19. - Allerlei - Art. 195, lid 2, Sv. -
Redengeving. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting van art. 195, lid 2, Sv. wordt niet vol
daan door de rechter die de beklaagde 
wegens diefstal met verzwarende om
standigheden veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstraf en een geldboete, zonder 
opgave van de redenen waarom, naast 
de verplichte gevangenisstraf, een geld
boete wordt opgelegd. 

14 november 1989 359 

20. - Allerlei- Art. 195, twee lid, Sv. 
- Redenen. 

Aan de motiveringsverplichting van 
art. 195, tweede lid, Sv. wordt voldaan 
door de rechter die, na te hebben ver
meld dat « bij de vaststelling van de 
strafmaat en de aard van de aan de be
klaagden op te leggen straffen zal wor
den gelet op hun persoonlijkheid, hun 
gerechtelijk verleden, het gevaar dat zij 
vormen voor de samenleving, de zwaarte 

van de feiten en de ernst van de versto
ring van de openbare orde », de gebruik
te taktiek omschrijft en wijst op de gege
vens in verband met de persoonlijkheid 
van de beklaagden, het gevaar dat zij 
opleveren en de zwaarte van de gepleeg
de feiten. (Art. 2 wet 27 april 1987.) 

7 februari 1990 745 

21. - Allerlei - Verzoek om opschor
ting van de uitspraak - Afwijzing -
Red en en. 

Wanneer de beklaagde in een omstan
dige nota verzoekt om de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, 
antwoordt de appelrechter daarop regel
matig door een straf op te leggen en de 
gronden daarvan aan te geven. 

14 februari 1990 775 

22. - Allerlei - Strafmaat - Motive
ring - Straf - Uitvoerin{! - Uitstel. 

De bijzondere motiveringsplicht van 
art. 195 Sv. heeft geen betrekking op het 
al dan niet verlenen van uitstel van uit
voering van de straf. 

20 februari 1990 795 

23. - Allerlei - Art. 195, tweede lid, 
Sv. - Keuze en maat van de straf door 
de rechter bepaald op grand van, onder 
meer, de wijze waarop de beklaagde zijn 
onschuld wilde staande houden - Ge
volg. 

Het recht van verdediging wordt door 
de rechter miskend, wanneer hij, bij de 
keuze en de maat van de straf, onder 
meer in aanmerking neemt de wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld wilde 
staande houden. 

6 maart 1990 887 

24. - Allerlei - Strafmaat bepaald re
kening lwudend met strafbare feiten 
waarvan de beklaagde bij een vroeger 
vonnis was veroordeeld - Kracht van 
gewijsde van dit vonnis niet bewezen -
Gevolgen. 

W anneer uit de vaststellingen van een 
veroordelend arrest blijkt dat de appel
rechters bij de bepaling van de straf
maat rekening hebben gehouden met 
strafbare feiten waarvoor de beklaagde 
vroeger bij een ander dan het beroepen 
vonnis is veroordeeld, en wanneer noch 
uit het arrest noch uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat dat vonnis in kracht van gewijsde 
was gegaan, kan het Hof onmogelijk 
nagaan of het hof van beroep, door bij 
de bepaling van de strafmaat rekening 
te houden met de voornoemde strafbare 
feiten, de in art. 6.2 E.V.R.M. neergeleg-
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de regel dat onschuld vem10ed wordt, 
niet heeft rniskend en vernietigt het bij
gevolg het bestreden arrest. 

25 april 1990 1099 

25. - Allerlei - Motivering van de 
strafmaat - Opschorting van de uit
spraak. 

De bijzondere rnotiveringsverplichting 
uit art. 195 Sv. geldt niet t.a.v. het al dan 
niet gelasten van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling. 

19 juni 1990 1336 

26. - Allerlei - Sterke dranken -
Art. 25 wet van 28 dec. 1983- Aard van 
de straf. 

De geldstraffen waarvan sprake is in 
art. 25 wet van 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, hebben 
een zuiver fiscaal karakter; overeenkorn
stig art. 29 van genoemde wet is art. 85 
Sw. betreffende de verzachtende omstan
digheden niet van toepassing op de fisca
le sancties die krachtens voormeld art. 
25 worden uitgesproken. 

27 juni 1990 1394 

27. - Aller lei - Sterke drank - Art. 
29 wet van 28 dec. 1983 - Verzachtende 
omstandigheden Toepassingsvoor
waarden. 

De geldstraffen waarvan sprake is in 
art. 25 wet van 28 dec. 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, hebben 
een zuiver fiscaal karakter; overeenkom
stig art. 29 van genoemde wet is art. 85 
Sw. betreffende de verzachtende omstan
digheden niet van toepassing op de fisca
le sancties die krachtens voormeld art. 
25 worden uitgesproken. 

27 juni 1990 1394 

28. - Allerlei - Sterke drank - Wet 
van 28 dec. 1983 - Overtreding van art. 
26, § 1, 4°, van die wet - Aard van de 
straf. 

De straf bepaald bij art. 26, § 1, 4°, wet 
van 28 dec. 1983 betreffende het ver
strekken van sterke drank en betreffen
de het vergunningsrecht is onder meer 
bedoeld om de inning van die belasting 
te verzekeren en heeft derhalve wel de
gelijk een fiscaal karakter. 

27 juni 1990 1395 

29. - Allerlei - Art. 195 Sv. - Reden
geving. 

De bij art. 195 Sv. opgelegde verplich
ting tot motivering van de straf wordt 
miskend, wanneer het arrest in algeme
ne bewoordingen verwijst naar de per-

soonlijkheid van de beklaagden, hun ge
rechtelijk verleden, het gevaar dat zij 
opleveren voor de samenleving, de 
zwaarte van de feiten en de ernstige ver
storing van de openbare orde, zonder de 
in aanmerking genomen criteria te indi
vidualiseren. 

27 juni 1990 1397 

STRAFVORDERING 
1. - Uitoefening - Vervolgingen -

Wenselijkheid - Beoordeling. 
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. 

13 december 1989 510 

2. - Overschrijding van de redelijke 
termijn ex art. 6.1. E. V.R.M. - Gevolgen 
ta.v. de verjaring van de strafvordering. 

Een naar intern recht tijdig en regel
matig verrichte daad van onderzoek ver
liest niet haar stuitende uitwerking 
rn.b.t. de verjaring van de strafvordering 
door de enkele omstandigheid dat zij ge
steld werd na het verstrijken van de re
delijke termijn bepaald bij art. 6.1. 
E.V.R.M. 

20 maart 1990 935 

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. 



168-

. § 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. 

1. - In eerste aanleg - Burgerlijke 
zaken - Vonnis dat de voeging van de 
in verschillende talen ingeleide zaken 
beveelt en de taal vaststelt waarin de 
rechtspleging zal worden gevoerd - In 
eerste aanleg gewezen beslissing. 

Het vonnis dat de voeging van de in 
verschillende talen ingeleide zaken be
veelt en de taal vaststelt waarin de 
rechtspleging zal worden gevoerd, is in 
eerste aanleg gewezen en dus vatbaar 
voor hoger beroep. 

19 oktober 1989 228 
§ 2. Strafzaken. 

2. - Gerechtszaken (wet van 15 juni 
1935} - Proces-verbaal opgesteld met 
schending van de Taalwet Gerechtsza
ken - Voorlopige hechtenis - Op tegen
spraak gewezen beschikking van de 
raadkamer - Aard van die beschikking 
- Gevolg op het taalgebruik. 

De beschikking waarbij de raadkamer 
de voorlopige hechtenis van de verdachte 
handhaaft, is geen louter voorbereidende 
beslissing in de zin van art. 40 Taalwet 
Gerechtszaken; wanneer zodanige be
schikking op tegenspraak is gewezen en 
zelf niet is aangetast door een uit de 
Taalwet Gerechtszaken voortvloeiende 
nietigheid, dekt zij de nietigheid van een 
voorafgaand proces-verbaal dat wel door 
zodanige nietigheid is aangetast. 

6 februari 1990 734 

3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
--' In eerste aanleg - In hager beroep 
- Strafzaken - Vonnisgerecht - Be-
klaagde die de taal van de rechtspleging 

niet machtig is - Talk aangesteld over
eenkomstig art. 332 Sv. - Art. 31 Taal
wet. 

De rechter die overeenkomstig art. 332 
Sv. een tolk aanstelt, voldoet aan het 
voorschrift van art. 31 Taalwet Gerechts
zaken. 

6 maart 1990 882 

4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In eerste aanleg - In hager beroep 
- Strafzaken - Vermelding, in een von-

. nis of arrest, van de artikelen van de 
Taalwet - Niet voorgeschreven op straf
fe van nietigheid. 

De vermelding, in een vonnis of arrest, 
van de artikelen van de Taalwet waar
van toepassing wordt gemaakt, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. 
{Art. 41 Taalwet Gerechtszaken.) 

6 maart 1990 882 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Strafzaken - Ver
zoek tot verandering van taal - Beslis
sing van de eerste rechter - Afwijzing 
van het verzoek - Hoger beroep - Be
vestiging - Verantwoording. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de appelrechters, op het 
hoger beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen het vonnis 
dat gewezen is door een correctionele 
rechtbank waarvan de taal van de 
rechtspleging het Nederlands is en dat, 
zonder te beslissen over het door de be
klaagde overeenkomstig art. 23 Taalwet 
Gerechtszaken gedane verzoek dat de 
rechtspleging in het Frans zou geschie
den, de beklaagde veroordeeld heeft, het 
verzoek tot taalwijziging afwijzen, op 
grond dat voor de rechtscolleges in hoger 
beroep de taal wordt gebruikt waarin de 
beroepen beslissing is gewezen, en de 
beklaagde veroordelen. 

5 september 1989 8 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In cassatie - Burgerlijke zaken -
Eentaligheid van de akte - Stuk in het 
middel aangehaald in een andere taal. 

Nietig is de voorziening die een middel 
bevat waarin een stuk wordt aangehaald 
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in een andere taal dan die van de rechts
pleging zonder dat de vertaling of de za
kelijke inhoud ervan wordt weergegeven 
in de taal van de rechtspleging. (Artt. 27 
en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtsza
ken.) 

15 januari 1990 635 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In cassatie - Dienstplichtzaken -
Beslissing van een herkeuringsraad. 

Niet ontvankelijk is de in het Engels 
gestelde voorziening tegen een in het 
Nederlands gewezen beslissing van de 
herkeuringsraad. (Artt. 27 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

11 september 1989 32 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer-
legging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten -
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken 

8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Burgerlijke zaken- Eentaligheid van 
de beslissing - Aanhaling in een andere 
taal. 

Nietig is het arrest dat beslist op 
grond van een aanhaling in een andere 
taal dan die van de rechtspleging, wan
neer de vertaling of de zakelijke inhoud 
van die aanhaling niet in de procestaal 
is weergegeven. (Artt. 24, 37 en 40 Taal
wet Gerechtszaken.) 

4 januari 1990 584 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 

1935) 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

HOOFDSTUK V 
ONDERWIJS 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

TELEGRAAF EN TELEFOON 

Bewijs in Nederland verkregen door 
het afluisteren van telefoongesprekken 
overeenkomstig de Nederlandse wetge
ving. 

Het feit dat bewijskrachtige gegevens 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken in Nederland, over
eenkomstig de Nederlandse wetgeving, is 
niet strijdig met de eerbiediging van het 
recht van verdediging of met het recht 
op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak als voorgeschreven bij art. 6.1, 
E.V.R.M. 

10 april 1990 1052 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

1. - Voorwaarden - Gevolgen van 
een onverschoonbare dwaling. 

Nu voor de terugvordering van het on
verschuldigd betaalde slechts twee voor
waarden zijn vereist, is het zonder be
lang dat de onverschuldigde betaling het 
gevolg is van een onverschoonbare dwa
ling. (Art. 1235 B.W.) 

1 december 1989 455 

2. - Vereisten. 
Terugvordering van het onverschul

digd betaalde, onder meer terugvorde
ring van de waarde der ten laste van de 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging ten onrechte verleende prestaties, is 
slechts aan twee voorwaarden onderwor
pen, enerzijds, een betaling en, ander
zijds, het onverschuldigd karakter daar
van, d.w.z. het ontbreken van een oor
zaak. (Artt. 1235, 1376 en 1377 B.W.; art. 
97 Z.I.V.-wet.) 

8 januari 1990 595 

3. - Verjaring - Onverschuldigd be
taalde dat uit een misdrijf kan voortko
men - Termijn. 

Tenzij de wet een andere termijn be
paalt, zoals in de regel inzake ziektever
zekering, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde door verloop van dertig jaren; 
dat is ook het geval wanneer het onver
schuldigd betaalde uit een misdrijf zou 
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kunnen voortkomen, nu het onverschul
digd karakter van de betaling, d.w.z. het 
ontbreken van een oorzaak kan worden 
gescheiden van het misdrijf. (Artt. 1235, 
1376, 1377 en 2262 B.W.; artt. 97 en 106 
§ 1, eerste lid, 6°, Z.I.V.-wet.) ' 

8 januari 1990 595 

TUSSENKOMST 
1. - Burgerlijke zaken - Vordering 

tot bindendverklaring - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is de door eiser inge
stelde vordering tot bindendverklaring 
wanneer niet blijkt dat hij er belang bi] 
heeft het arrest bindend te doen verkla
ren ten aanzien van de tot tussenkomst 
opgeroepen partij. 

4 januari 1990 583 

2. - Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds - Tussenkomst voor de straf
rechter - Ontvankelijkheid - Voor
waarden. 

Wanneer de burgerlijke rechtsvorde
ring tot vergoeding van de door een mo
torrijtuig veroorzaakte schade voor de 
strafrechter wordt ingesteld, kan het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
door de benadeelde in het geding worden 
geroepen en kan het ook vrijwillig tus
senkomen onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer de vordering voor het bur
gerlijk gerecht was gebracht; de wet stelt 
geen enkele voorwaarde voor de ontvan
kelijkheid van de tussenkomst van het 
Fonds, zodat die tussenkomst ontvanke
lijk is, met name wanneer het strafge
recht de beklaagde vrijspreekt op grond 
dat de schade van de getroffenen moge
lijk is veroorzaakt door een onbekende 
bestuurder. (Art. 50,§ 4, wet 9 juli 1975.) 

31 januari 1990 708 

3. - Adoptie - Adviezen - Ascen
denten - Verhoor - Draagwijdte. 

Wanneer inzake adoptie, de ascenden
ten die een ongunstig advies hebben uit
gebracht, worden opgeroepen om voor de 
rechtbank te. worden gehoord, levert dat 
g~en oproepmg tot tussenkomst op; in
dien die ascendenten bij hun verschij
ning niet verklaren in het geding te wil
len tussenkomen noch verklaren dat niet 
te willen doen, blijven ze derden in de 
zin van de artt. 356, § 2, B.W. en 1122 
Ger.W.; ze kunnen derhalve derdenverzet 
i~stellen tegen de beslissing die de adop
tle homologeert of uitspreekt. 

23 maart 1990 955 

u 

UITLEVERING 
1. - Onderzoeksgerechten - Raadka

mer - Uitvoerbaarverklaring van het 
door de vreemde gerechtelijke overheid 
verleende bevel tot aanhouding - Rech
ten van de Mens - Art. 6 E. V.R.M 

Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband 
met de uitoefening van het recht van 
verde?igi~g voor de onderzoeksgerech
ten d1e mtspraak doen over de uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding. 

5 juni 1990 1272 

2. - Onderzoeksgerechten - Uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding - Aard van die beslis
sing. 

De beslissing waarbij een onderzoeks
gerecht uitspraak doet over de uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding is geen vonnis in de zin 
van art. 97 Gw. 

5 juni 1990 1272 

3. - Onderzoeksgerechten - Uitvoer
baarverklaring van het,door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding - Territoriaal bevoegde 
raadkamer. 

De raadkamer die in het kader van de 
uitleveringsprocedure uitspraak te doen 
heeft over de uitvoerbaarverklaring van 
he~ door de vreemde gerechtelijke over
held verleende bevel tot aanhouding is 
de raadkamer van de plaats waar de 
vreemdeling in Belgie verblijft of kan 
v:orden gevonden, ongeacht de aanwij
zmg door de verzoekende overheid van 
de volgens haar territoriaal bevoegde 
Belgische gerechtelijke overheid. (Art. 3 
tweede lid, Uitleveringswet.) ' 

5 juni 1990 1272 

4. - Aan de vreemdeling te betekenen 
stukken. 

Het . door de vreemde gerechtelijke 
overhe1d verleende bevel tot aanhouding 
en de beschikking tot uitvoerbaarverkla
ring ervan door de raadkamer dienen te 
worden betekend aan de vreemdeling om 
wiens uitlevering wordt verzocht; dit 
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geldt niet voor de stukken van overzen
ding van het bedoeld bevel tot aanhou
ding. (Art. 3, derde lid, Uitleveringswet.) 

5 juni 1990 1272 

5. - Nieuwe feiten - Plaats - In Bel
gie - Datum - Na de uitlevering - Be
voegdheid. 

Strafbare feiten die in Belgie gepleegd 
zijn nadat de uitlevering was toegestaan 
door de aangezochte staat, behoren tot 
de bevoegdheid van de Belgische rechts
colleges. 

25 juli 1990 1413 

UITVOERBAARVERKLARING 

Buitenlands verstekvonnis - Verenig
baarheid met de internationale openbare 
orde - Voorwaarden. 

Gelet op de voorwaarden en het voor
behoud waarvan artikel 271.3 van het 
Griekse Wetboek van Burgerlijke 
Rechtspleging de toewijzing van een vor
dering in rechte, bij verstek van de ver
weerder, doet afhangen, is de bepaling 
van dat artikel volgens welke de verkla
ringen van de eiser nopens de feiten als 
erkend worden beschouwd, niet in strijd 
met de internationale openbare orde. 
(Art. 570, 1°, Ger.W.) 

10 mei 1990 1159 

v 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 

Van valsheid betichte stukken - Artt. 
448 en 450 Sv. - Door die artt. voorge
schreven rechtsvormen - Niet-inachtne
ming - Sanctie. 

De rechtsvormen die door de artt. 448 
en 450 Sv. zijn voorgeschreven met be
trekking tot de van valsheid betichte 
stukken zijn niet substantieel en niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. 

15 november 1989 366 

VENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke 
regels 

HOOFDSTUK II. - Onder firma 

HOOFDSTUK III. - Naamloze 

HOOFDSTUK IV. - Besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijk
heid 

HOOFDSTUK V. - Commanditaire 

HOOFDSTUK VI. - Cooperatieve 

HOOFDSTUK VII. - Landbouwvennoot-
schap 

HOOFDSTUK VIII. - Vennootschappen 
naar buitenlands recht 

HOOFDSTUK IX. - Vennootschap zon
der rechtspersoonlijkheid 

HOOFDSTUK X. - Eenpersoonsven
nootschap 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 

1. - Gemeenschappelijke regels 
Art. 1865, 2', B. W. - Tenietgaan van de 
zaak waardoor de vennootschap eindigt 
- Begrip. 

Bij ontstentenis van overeenstemming 
tussen het vermogen en het doel van de 
vennootschap, is artikel 1865, 2°, B.W., val
gens hetwelk de vennootschap onder 
meer eindigt door « het tenietgaan van 
de zaak », niet toepasselijk als een ven
nootschap een verzoek indient tot het 
verkrijgen van een akkoord met boedel
afstand. 

21 september 1989 88 

2. - Gemeenschappelijke regels -
Huur van goederen - Pacht - Einde -
Opzegging. 

Uit art. 9 Pachtwet zoals dat van 
kracht was v66r de wet van 7 nov. 1988, 
volgt dat de in art. 7, 1°, bedoelde opzeg
ging door de verpachter « om zelf het 
verpacht goed geheel of gedeeltelijk te 
exploiteren » ook door een rechtspersoon 
kan worden verricht, mits met het oog 
op exploitatie • door hun verantwoorde
lijke organen of beheerders en niet al
leen door hun aangestelden •, zonder dat 
daarbij enige vereiste wordt gesteld in 
verband met de vorm of de burgerlijke 
aard van de vennootschap. 

2 maart 1990 866 
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HOOFDSTUK II 
ONDER FIRMA 

3. - Handelsvennootschap - Vennoot
schap onder firma - Begrip. 

Wanneer een rechter beslist dat twee 
personen « bij gebrek aan een bijzondere 
akte » een vennootschap onder firma 
vormen, is zijn beslissing naar recht ver
antwoord als hij zegt dat die personen 
zich hebben verenigd om een koopmans
bedrijf uit te oefenen en dit jegens der
den blijven doen, onder de voorwaarden 
gesteld bij art. 15 Vennootschappenwet 
en bij elk vennootschapscontract, wat er 
enerzijds op wijst dat men iets in ge
meenschap wil brengen en anderzijds 
dat men de eruit voortvloeiende winst 
onder elkaar wil verdelen. 

26 oktober 1989 281 

HOOFDSTUK III 
NAAMLOZE 

4. - Handelsvennootschap - Naamlo
ze vennootschap - Bevoegdheden van 
de raad van bestuur - Indiening van 
een verzoek tot het verkrijgen van een 
gerechtelijk akkoord - Voorafgaande 
beslissing van de algemene vergadering 
in beginsel niet vereist. 

Bij ontstentenis van andersluidende 
statutaire bepalingen kunnen de bestuur
ders van een naamloze vennootschap on
der meer een verzoek tot het verkrijgen 
van een gerechtelijk akkoord indienen 
zonder voorafgaande beslissing van de 
algemene vergadering. (Vennootschap
penwet, art. 54, gew. bij art. 14 wet van 6 
maart 1973; wetten op het gerechtelijk 
akkoord, gee. op 25 sept. 1946, art. 1.) 

21 september 1989 88 

HOOFDSTUK IV 
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET 

PERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK V 
COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 
COOPERATIEVE 

HOOFDSTUK VII 
LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

BE-

HOOFDSTUK VIII 
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 

RECHT 

HOOFDSTUK IX 
VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPER

SOONLIJKHEID 

HOOFDSTUK X 
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

VERBINTENIS 
1. - Voorwaardelijke verbintenis -

Voorwaarde die geacht wordt te zijn ver
vuld omdat de schuldenaar de vervulling 
ervan heeft verhinderd - Fout van de 
schuldenaar. 

De voorwaarde, waaronder een verbin
tenis is aangegaan, wordt aileen dan ge
acht vervuld te zijn omdat de schulde
naar de vervulling erven verhinderd 
heeft, als de daad van de schuldenaar 
een fout oplevert. (Art. 1178 B.W.) 

8 september 1989 24 

2. - Betaling - Toerekening van de 
betalingen - Schuld die interest geeft -
Be grip. 

De regel van art. 1254 B.W. dat de 
schuldenaar van een schuld die interest 
geeft, niet buiten de toestemming van de 
schuldeiser, de gedeeltelijke betaling die 
hij doet, kan toerekenen op het kapitaal 
eerder dan op de interesten, is aan geen 
enkele voorafgaande voorwaarden onder-
worpen. -

15 februari 1990 779 

3. - Betaling - Toerekening van de 
betalingen op de vervallen overeengeko
men interesten - Gevolgen. 

De toerekening van de betalingen op 
de vervallen overeengekomen interesten, 
eerder dan op het kapitaal, heeft niet tot 
gevolg dat die interesten ook nog inte
rest opbrengen. (Artt. 1154 en 1254 B.W.) 

15 februari 1990 779 

4. - Voorwaardelijke verbintenis -
Aanspraak gegrond op een algemeen 
verbindend verklaarde C.A.O. 

De bepalingen van het betreffende 
voorwaardelijke verbintenissen zijn niet 
toepasselijk op aanspraken die gegrond 
zijn op een verbindend verklaarde C.A.O. 

30 april 1990 1126 

5. - Resultaats- of inspanningsverbin
tenis - Wil van de partijen - Vaststel
ling door de rechter op grand van feite
lijke gegevens - Wettigheid. 

De wil van de partijen bepaalt of een 
verbintenis een resultaats- dan wei een 
inspanningsverbintenis is; wettig is de 
beslissing van de rechter, die op grond 
van feitelijke gegevens waaruit hij de 
wil van de partijen afleidt, beslist dat de 
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betwiste verbintenis een resultaatsver
bintenis is. 

18 mei 1990 1195 

VERDELING 
Gerechtelijke verdeling - Beweringen 

en zwarigheden - Ontvankelijkheid -
Proces-verbaal van beweringen en zwa
righeden - Neerlegging ter griffie van 
de rechtbank - Nieuwe beweringen en 
zwarigheden aangevoerd bij de recht
bank. 

De artt. 1209 tot 1223 Ger.W. moeten 
aldus worden gelezen dat slechts de be
twistingen uitgedrukt of voortvloeiend 
uit de beweringen en zwarigheden die 
overeenkomstig art. 1218 in het proces
verbaal van de boedelnotaris werden op
genomen, door de neerlegging ter griffie 
van de uitgifte van dit proces-verbaal bij 
de rechtbank aanhangig worden ge
maakt. 

6 april 1990 1036 

VERHAAL OP DE RECHTER 
1. - Ambtelijke medewerking van een 

advocaat bij het hoi van cassatie vereist. 
Daar het verhaal op de rechter een 

burgerlijk geding is, kan het enkel wor
den ingesteld bij een door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie ondertekend 
verzoekschrift. (Artt. 478, 1080, 1140 tot 
1147 Ger.W.) 

17 oktober 1989 211 

2. - Verzoekschrift - Vorm. 
Nu het verhaal op de rechter een bur

gerlijk geding is, moet, krachtens art. 
478 Ger.W., het verzoekschrift door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie onder
tekend zijn. 

27 april 1990 1123 

VERJARING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde ). 

Afdeling 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. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUKIII 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde}. 

1. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
{duur) - Arbeidsongeval - Verzekering 
- Fonds voor Arbeidsongevallen - Art. 
60, eerste lid, Arbeidsongevallenwet. -
Rechtsvordering tot terugvordering van 
uitkeringen. 

De vijfjarige verjaring, bepaald bij art. 
26 voorafgaande titel Sv. is niet van toe
passing op de persoonlijke rechtsvorde
ring tot terugvordering die het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, dat met toepas
sing van art. 58, § 1, 3°, Arbeidsongeval
lenwet uitkeringen heeft betaald, tegen 
de werkgever heeft ingesteld overeen
komstig artikel 60, eerste lid, Arbeidson
gevallenwet. 

18 september 1989 72 

2. - Burgerlijke zaken Termijnen 
- Duur - Terugvordering van het on
verschuldigd betaalde - Onverschuldigd 
betaalde dat uit een misdrijf kan voort
komen. 

Tenzij de wet een andere termijn be
paalt, zoals in de regel inzake ziektever
zekering, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde door verloop van dertig jaren; 
dat is ook het geval wanneer het onver
schuldigd betaalde uit een misdrijf zou 
kunnen voortkomen, nu het onverschul
digd karakter van de betaling, d.w.z. het 
ontbreken van een oorzaak, kan worden 
gescheiden van het misdrijf. (Artt. 1235, 
1376, 1377 en 2262 B.W.; artt. 97 en 106, 
§ 1, eerste lid, 6°, Z.I.V.-wet.) 

8 januari 1990 595 
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3. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
- Duur - Commissionair voor zeever
voer. 

De commissionair voor zeevervoer kan 
aan zijn committent de eenjarige verja
ring tegenwerpen die bij art. 266, derde 
lid, Zeewet ten voordele van de vervoer
der is bepaald. 

8 februari 1990 750 

4. - Burgerlijke zaken - Werkloos
heid - Terugvordering van onrechtma
tig ontvangen uitkeringen - Wet 11 
maart 1977. 

De wet ;van 11 maart 1977, die een ver
jaringstermijn invoert voor terugvorde
ring van onrechtmatig ontvangen werk
loosheidsuitkeringen, is niet toepasselijk 
op de terugvordering waartoe definitief 
was beslist v66r de inwerkingtreding van 
de wet, d.i. 30 juni 1985. 

14 mei 1990 1179 

5. - Burgerlijke zaken Erfdienst-
baarheid - Uitzichten op het eigendom 
van de nabuur - Verkrijging door der
tigjarig bezit - Aanvang. 

De door dertigjarig bezit verkrijgende 
verjaring van een voortdurende en zicht
bare erfdienstbaarheid als uitzichten 
loopt in de regel van de dag van de vol
tooiing van het werk waardoor de erf
dienstbaarheid wordt uitgeoefend. (Artt. 
678, 688 en 690 B.W.) 

25 mei 1990 1214 
Afdeling 2. - Schorsing. 

Afdeling 3. - Stuiting. 
6. - Burgerlijke zaken - Stuiting -

Dagvaarding - Stuitende werking -
Grenzen. 

De dagvaarding stuit de verjaring van 
de vordering die ze inleidt en van de vor
deringen die virtueel daarin begrepen 
zijn. (Art. 2244 B.W.) 

4 mei 1990 1138 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

7. - Strafzaken - Wanbedrijven en 
gecorrectionaliseerde misdaden - Voort
gezet misdrijf - Verjaringstermijn. 

De strafvordering wegens wanbedrij
ven en gecorrectionaliseerde misdaden, 
die te zamen een voortgezet misdrijf vor
men, is noodzakelijkerwijze verjaard zo-

dra er, bij ontstentenis van een grond tot 
schorsing van de verjaring, zes jaar zijn 
verlopen sedert het laatste, bewezen ver
klaarde feit. 

12 september 1989 36 

8. - Strafzaken - Wanbedrijven en 
gecorrectionaliseerde misdaden - Verja
ringstermijn. 

De strafvordering wegens een wanbe
drijf of een gecorrectionaliseerde mis
daad is noodzakelijkerwijze verjaard zo
dra er, te rekenen van het misdrijf, zes 
jaar verlengd met de duur van de schor
sing van de verjaring, verlopen zijn. 

14 november 1989 361 

9. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Veroordelende beslissing 
- Datum van de feiten niet nauwkeurig 
vermeld. 

W anneer de bestreden beslissing de 
datum van de feiten niet nauwkeurig ge
noeg opgeeft, verkeert het Hof in de on
mogelijkheid om na te gaan of de straf
vordering al dan niet verjaard was; het 
Hof vernietigt de veroordelende beslis
sing en spreekt de verwijzing uit. (Art. 
97 Gw.; artt. 21, 22 en 23 wet 17 april 
1878.) 

22 november 1989 407 

10. - Strafzaken - Termijnen - Art. 
448, tweede lid, Sw. - Beledigingen door 
woorden, in een van de bij art. 444 Sw. 
bepaalde omstandigheden, ten opzichte 
van iemand die drager is van het open
baar gezag of van de openbare macht of 
die met een openbare hoedanigheid is 
bekleed, in zijn hoedanigheid of wegens 
zijn bediening - Duur van de verja
J'ingstermijn van de strafvordering. 

Het wanbedrijf van beledigingen door 
woorden, in een van de bij art. 444 Sw. 
bepaalde omstandigheden, ten opzichte 
van iemand die drager is van het open
baar gezag of van de openbare macht of 
die met een openbare hoedanigheid is 
bekleed, in zijn hoedanigheid of wegens 
zijn bediening, verjaart door verloop van 
de gemeenrechtelijke termijn van drie 
jaar. (Art. 448, tweede lid, Sw.) 

6 februari 1990 731 

11. - Strafzaken - Termijnen -
Duur - Strafvordering - Gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf - Wegverkeer. 

De strafvordering voortvloeiende uit 
een gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
en uit een overtreding van het W egver
keersreglement verjaart, bij ontstentenis 
van een grond tot schorsing van de ver
jaring, door verloop van een jaar na de 
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laatste daad van onderzoek of van ver
volging, verricht binnen het jaar te reke
nen van de dag waarop de misdrijven 
zijn gepleegd. (Art. 21 wet 17 april 1878; 
art. 68 Wegverkeerswet.) 

7 februari 1990 736 

12. - Strafzaken - Termijnen -
Strafvordering ~ Veroordelende beslis
sing - Misdrijf gepleegd tussen twee 
tijdstippen zonder nadere bepaling van 
tijd - Onmogelijkheid voor het Hof na 
te gaan of de strafvordering al dan niet 
verjaard was. 

Wanneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt onder vermelding 
dat hij de feiten· heeft gepleegd tussen 
een bepaalde datum en een andere da
tum, zonder nadere bepaling, en het Hof 
aan de hand van de processtukken waar
op het acht vermag te slaan, niet kan 
nagaan of de strafvordering al dan niet 
verjaard was, vernietigt het Hof de ver
oordeling met verwijzing. (Art. 97 Gw.; 
artt. 21, 22 en 23 wet 17 april 1878.) 

27 maart 1990 994 

13. - Strafzaken - Term1jnen (aard, 
duur) - Aanvang - Strafvordering -
Verscheidene feiten - Eenheid van op
zet. 

W anneer de rechter een beklaagde tot 
een enkele correctionele straf veroor
deelt wegens verscheidene feiten die, 
naar zijn oordeel, voortvloeien uit een 
enkel 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
termijnen van de strafvordering pas na 
het laatste feit in. 

23 mei 1990 1213 

Afdeling 2. - Schorsing. 

14. - Strafzaken - Verjaring van de 
strafvordering - Schorsing - Klacht 
van de beklaagde tegen de verbalisanten 
- Strafrechter die de zaak verdaagt tot
dat over die klacht is beslist. 

Wanneer een beklaagde onder meer 
wegens valsheid in geschrifte een klacht 
met burgerlijke-partijstelling heeft inge
diend tegen de verbalisanten en de zaak 
door de strafrechter wordt verdaagd tot
dat over die klacht is beslist, vormt die 
verdaging een wettelijk beletsel voor de 
berechting van de zaak, schorst zij der
halve de verjaring van de strafvordering; 
die schorsing duurt voort tot aan het ar
rest waarbij het Hof het cassatieberoep 
verwerpt dat werd ingesteld tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi-

gingstelling tot buitenvervolgingstelling 
van de verbalisanten. 

19 september 1989 84 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing - Voorziening in cassatie -
Gevolgen. 

Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing waar
bij definitief en op tegenspraak op de 
strafvordering uitspraak is gedaan, is de 
verjaring van die vordering geschorst 
vanaf de uitspraak van de beslissing tot 
de uitspraak van het arrest van cassatie. 
(Art. 24 wet 17 april 1878.) 

24 oktober 1989 263 

Afdeling 3. - Stuiting. 

16. - Strafzaken - Verjaring van de 
strafvordering - Stuiting - Verdaging 
van de zaak. 

Een regelmatige en te gepasten tijde 
gewezen beslissing waarbij een straf
zaak wordt verdaagd, stuit de verjaring 
van de strafvordering, om welke redenen 
de zaak ook wordt verdaagd. (Art. 22 wet 
17 april 1878.) 

19 september 1989 84 

17. - Strafzaken - Stuiting- Verja
ringstuitende daad - Begrip. 

Een daad van onderzoek die ertoe 
strekt bewijzen te verzamelen of de zaak 
in staat van wijzen te stellen, stuit de 
verjaring van de strafvordering alleen 
als die daad uitgaat van een daartoe be
voegde overheid; de hoofdgriffier van de 
politierechtbank mist die bevoegdheid. 
(Art. 22 wet 17 april 1878.) 

7 februari 1990 736 

18. - Strafzaken - Stuiting- Verja
ringstuitende daad - Begrip. 

De toezending door de hoofdgriffie van 
de politierechtbank van een strafdossier 
aan de procureur des Konings met het 
oog op de behandeling in hoger beroep 
stuit de verjaring van de strafvordering 
niet. (Art. 22 wet 17 april 1878.) 

7 februari 1990 736 

19. - Strafzaken - Stuiting - VeJ;ja
ring van de strafvordering - Overschrij
ding van de redelijke termijn ex art. 6.1. 
E V.R.M - Sanctie. 

Een naar intern recht tijdig en regel
matig verrichte daad van onderzoek ver
liest niet haar stuitende uitwerking 
m.b.t. de verjaring van de strafvordering 
door de enkele omstandigheid dat zij ge
steld werd na het verstrijken van de re-
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delijke termijn bepaald bij art. 6.1. 
E.V.R.M. 

20 maart 1990 935 

20. - Strafzaken - Stuiting. 
Het nazien van een staat van inlichtin

gen door de daartoe bevoegde politiecom
missaris, ter uitvoering van een opdracht 
van het openbaar ministerie, is een daad 
van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit. (Art. 22 wet 17 april 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING 

UITSTEL 
VAN DE 

HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel 

HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel 
1878.) 

8 mei 1990 1150 HOOFDSTUK III. - Gewone opschor
ting 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Bevoegd
heid van het Hof. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
na te gaan of er onder de regelmatig 
overgelegde procedurestukken stukken 
zijn waaruit blijkt dat de verjaring van 
de strafvordering is gestuit. 

26 juni 1990 1390 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Begrip. 

De toezending door het O.M. van het 
strafdossier aan de hoofdgriffier van het 
hof van beroep is een onderzoeksdaad 
waardoor de verjaring van de strafvorde
ring wordt gestuit. (Wet van 17 april 
1878, art. 22). 

26 juni 1990 1390 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting van de verjaring - Begrip. 

Het bevel tot dagvaarding uitgaande 
van het O.M. stuit de verjaring van de 
strafvordering. (Art. 22 wet 17 april 
1878). 

26 juni 1990 1393 

Afdeling 5. - Verjaring van de straf. 

24. - Strafzaken - Verjaring van de 
straf - Verbeurdverklaring van bankre
kening. 

De verbeurdverklaring van geldsom
men op het krediet van gei'ndividuali
seerde en voordien in beslag genomen 
bankrekeningen draagt de eigendom van 
die geldsommen niet over aan de Staat 
maar stelt ze te zijner beschikking, zon
der dat een uitvoeringsmaatregel vereist 
is, zodat die verbeurdverklaring, die 
kracht van gewijsde heeft verkregen, 
niet vatbaar is voor verjaring. (Art. 94 
Sw.) 

11 januari 1990 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

625 

HOOFDSTUK IV. - Probatieopschorting 

HOOFDSTUK I 
GEWOON UITSTEL 

1. - Gewoon uitstel - Douane en ac
cijnzen - Verbeurdverklaring - Toe
passelijkheid. 

De veroordeling tot de verbeurdverkla
ring van goederen bij invoer of paging 
tot invoer zonder aangifte, alsook tot de 
betaling van de tegenwaarde van die 
goederen bij niet-vertoning ervan, kan 
niet met uitstel worden uitgesproken. 
(Artt. 221 tot 224 Douane en Accijnzen
wet 18 juli 1977.) 

11 oktober 1989 191 

2. - Geestrijke dranken - Straiten 
bepaald bij de wet van 28 dec. 1983 -
Uitstel - Toepassingsvoorwaarden. 

Art. 30 wet van 28 dec. 1983 betreffen
de het verstrekken van sterke drank en 
betreffende het vergunningsrecht bepaalt 
dat de veroordeling met uitstel en de 
probatie slechts van toepassing zijn op 
de in die wet bepaalde straffen die geen 
enkel fiscaal karakter hebben. 

3 januari 1990 568 

3. - Geestrijke dranken - Art. 30 wet 
van 28 dec. 1983 - Bepaling niet opgehe
ven door de wet van 4 aug. 1986. 

Art. 30 wet van 28 dec. 1983 betreffen
de het verstrekken van sterke drank en 
betreffende het vergunningsrecht is noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend opgehe
ven door de artt. 105 en 106 wet van 4 
aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. 

3 januari 1990 568 

4. - Gegiste dranken - Straiten be
paald bij KB. van 3 april 1953 - Uitstel 
- Toepassingsvoorwaarden. 

Art. 41 K.B. van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake 
de slijterijen van gegiste dranken, gew. 
bij art. 28 wet van 6 juli 1967, bepaalt 
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dat de veroordeling met uitstel en de 
probatie niet van toepassing zijn op de 
in die gecoordineerde wetten bepaalde 
straffen, met uitzondering van de hoofd
gevangenisstraf. 

3 januari 1990 570 

5. - Gegiste dranken - Art. 41 KB. 
van 3 apri11953- Bepaling niet opgehe
ven door de wet van 4 aug. 1986. 

Art. 41 K.B. van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen inzake 
de slijterijen van gegiste dranken, gew. 
bij art. 28 wet van 6 juli 1967 is noch uit
drukkelijk noch stilzwijgend opgeheven 
door de artt. 105 en 106 wet van 4 aug. 
1986 houdende fiscale bepalingen. 

3 januari 1990 570 

6. - Art. 20, § 2, wet van 29 juni 1964 
- Bepaling niet opgeheven door de wet 
van 4 aug. 1986. 

Art. 20, § 2, wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie is noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend opgeheven door artt. 105 en 
106 wet van 4 aug. 1986 houdende fiscale 
bepalingen. 

3 januari 1990 570 

7. - Gewoon uitstel - Veroordeling 
wegens invoer en bezit van verdovende 
middelen - Uitstel van tenuitvoerleg
ging - Voorwaarden. 

Art. 9 wet van 24 feb. 1921 betreffende 
het verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, gew. 
bij wet van 9 juli 1975, bepaalt dat dege
nen die, met het oog op eigen gebruik, 
op onwettige wijze dergelijke stoffen ver
vaardigen, verkrijgen of onder zich heb
ben, in aanmerking kunnen komen voor 
de toepassing van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uit
stel en de probatie, zelfs indien zij niet 
voldoen aan de bij de artt. 3 en 8 van die 
wet bepaalde voorwaarden met betrek
king tot de vroegere veroordelingen die 
zij mochten hebben ondergaan, en zelfs 
indien die stoffen zijn ingevoerd door de
gene die ze onder zich heeft. 

6 juni 1990 1275 

HOOFDSTUK II 
PROBATIE-UITSTEL 

8. - Sterke drank - Straiten bepaald 
bij de wet van 28 dec. 1983 - Uitstel -
Toepassingsvoorwaarden. 

Luidens art. 30 wet van 28 dec. 1983 
betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings-

recht zijn de veroordeling met uitstel en 
de probatie slechts van toepassing op de 
bij die wet gestelde straffen die geen en
kel fiscaal karakter hebben. 

27 juni 1990 1395 

HOOFDSTUK III 
GEWONE OPSCHORTING 

HOOFDSTUK IV 
PROBATIEOPSCHORTING 

VERVOER, 
KOMST 

VERVOEROVEREEN-

Internationaal vervoer van goederen 
over de weg - Onderaannemer die een 
sleepopdracht uitvoert - Vervoerover
eenkomst. 

De door een vervoerder met een derde 
gesloten overeenkomst, die inhoudt dat 
deze laatste door middel van zijn trekker 
de geladen oplegger, eigendom van de 
vervoerder, naar een plaats van bestem
ming moet overbrengen, dient als een 
overeenkomst van goederenvervoer te 
worden aangemerkt. (C.M.R.-Verdrag.) 

2 februari 1990 722 

VERWIJZING NA CASSATIE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Vernietiging 
- Omvang - Grenzen. 

Ingevolge de verwijzing na cassatie 
neemt de rechter slechts kennis van een 
geschil binnen de grenzen die volgen uit 
de omvang van de vernietiging. 

26 januari 1990 686 
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HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

2. - Strafzaken - Beslissing op de 
strafvordering vernietigd wegens verval 
van die rechtsvordering - Kosten van 
die rechtsvordering ten Jaste van de 
Staat - Vernietiging zonder verwijzing. 

Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt wegens verja
ring van die rechtsvordering en de kos
ten ervan ten laste van de Staat moeten 
blijven, wordt de beslissing vernietigd 
zonder verwijzing. 

12 september 1989 36 

3. - Strafzaken - Vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering, we
gens verval van die rechtsvordering -
Kosten van die rechtsvordering die niet 
noodzakelijk ten Jaste van de Staat ko
men - Verwijzing wat de beslissing 
over de kosten betreft. 

Wanneer een veroordelende beslissing 
vernietigd wordt omdat de strafvordering 
op het tijdstip van die beslissing ver
jaard was, wordt cassatie met verwijzing 
uitgesproken wat de beslissing over de 
kosten van die rechtsvordering betreft, 
als die kosten niet noodzakelijk ten laste 
van de Staat hoeven te worden gelegd. 

19 september 1989 84 

4. - Strafzaken - Douane en accijn
zen - Verbeurdverklaring - Gewoon 
uitstel - Cassatie zonder verwijzing. 

Wanneer, inzake douane en accijnzen, 
een beslissing uitstel verleent voor de 
verbeurdverklaring van de goederen 
waarvan de rechten zijn ontdoken en 
voor de veroordeling tot betaling van de 
tegenwaarde van die goederen bij niet
vertoning ervan, is de vernietiging be
perkt tot het uitstel en wordt ze uitge
sproken zonder verwijzing. 

11 oktober 1989 191 

5. - Strafzaken - Beslissing op de 
strafvordering vernietigd wegens verja
ring van die rechtsvordering - Kosten 
op die rechtsvordering ten laste van de 
Staat - Vernietiging zonder verwijzing. 

Wanneer de op de strafvordering ge
wezen beslissing vernietigd wordt omdat 
die strafvordering verjaard was, en wan
neer de aan die vordering verbonden 
kosten ten laste van de Staat moeten 
blijven, wordt de beslissing vernietigd 
zonder verwijzing. 

14 november 1989 361 

6. - Strafzaken - Vernietiging van 
een arrest van het hoi van beroep tot 
veroordeling van de beklaagde wegens 
niet gecorrectionaliseerde misdaden en 
samenhangende wanbedrijven, en van 
de eraan voorafgaande rechtspleging, 
met inbegrip van de verwijzingsbeschik
king - Verwijzing naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van een ander 
hoi van beroep. 

W anneer het Hof een arrest tot veroor
deling wegens niet gecorrectionaliseerde 
misdaden en ermee samenhangende 
wanbedrijven, alsmede de eraan vooraf
gaande procedure, met inbegrip van de 
verwijzingsbeschikking, vernietigt, ver
wijst het de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling van een ander hof 
van beroep. (Art. 429 Sv.) 

28 november 1989 428 

7. - Strafzaken - Strafvordering -
Beslissing op die rechtsvordering- Ver
nietiging - Kosten ten laste van de 
Staat - Gevolg. 

W anneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt omdat het hoger 
beroep van het O.M. tegen het vrijspre
kend vonnis onwettig ontvankelijk is 
verklaard en de aan die strafvordering 
verbonden kosten ten laste van de Staat 
moeten blijven, wordt de beslissing ver
nietigd zonder verwijzing. 

10 januari 1990 618 

8. - Strafzaken - Aangewezen rech
ter - Aanhangigmaking van de zaak. 

De verwijzing na cassatie maakt in 
strafzaken de zaak aanhangig bij de aan
gewezen rechter; de dagvaarding geldt 
slechts als een kennisgevirtg van de 
rechtsdag waarop de zaak zal dienen. 
(Art. 427 Sv.) 

19 juni 1990 1340 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
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HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

1. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek gericht tegen een onder
zoeksrechter die niet meer met de be
handeling van de zaak is belast. 

Het verzoek tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking wegens feiten die 
aan een onderzoeksrechter ten laste zijn 
gelegd, heeft geen bestaansreden wan
neer die onderzoeksrechter niet meer 
met de zaak is belast. 

31 oktober 1989 297 

2. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek gegrond op feiten die 
aan het openbaar ministerie ten laste 
zijn gelegd. 

Niet ontvankelijk is het verzoek van 
een beklaagde tot verwijzing van de 
zaak naar een andere rechtbank wegens 
gewettigde verdenking, als dat verzoek 
gegrond is op feiten die aan het open
baar ministerie ten laste zijn gelegd. 

31 oktober 1989 297 

3. - Strafzaken - Gewettigde verden
king. 

Wanneer bij de politierechtbank ver
volgingen zijn ingesteld naar aanleiding 
van een verkeersongeval en de toekom
stige burgerlijke partij ondervoorzitter is 
van de rechtbank van eerste aanleg, be
veelt het Hof van Cassatie, op verzoek 
van de beklaagde en als het van oordeel 
is dat die omstandigheid bij de openbare 
opinie gewettigde verdenking kan doen 
ontstaan omtrent de strikte onpartijdig
heid van alle rechters van de politie
rechtbanken van het arrondissement, de 
verwijzing van de zaak naar een politie
rechtbank van een ander arrondisse
ment. 

14 november 1989 363 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

4. - Tuchtzaken - Wettige verden
king - Apotheker - Tuchtvervolging 
voor een provinciale raad van de Orde 
van Apothekers. 

Wanneer omstandigheden bij een apo
theker tegen wie tuchtvervolging is inge
steld voor een provinciale raad van de 
Orde van Apothekers, wettige verden
king kunnen doen ontstaan betreffende 
de volstrekte objectiviteit en onpartijdig
heid van de te wijzen beslissing, onttrekt 
het Hof de zaak aan die provinciale raad 
en verwijst ze naar de raad van een an
dere provincie. (Artt. 648, 2°, 650 en 658 
Ger.W.) 

30 april 1990 1129 

5. - Tuchtzaken - Wettige verden
king - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan een raad van de Orde 
van Advocaten - Eerdere beslissing van 
die raad over dezelfde advocaat. 

De omstandigheid dat bepaalde leden 
van een raad van de Orde van Advoca
ten hebben deelgenomen aan een beslis
sing tot schrapping, die door de raad van 
beroep nietig is verklaard, kan geen ge
wettigde verdenking doen ontstaan over 
de onpartijdigheid waarmee die raad van 
de Orde uitspraak zal doen over nieuwe 
tuchtvervolgingen tegen dezelfde advo
caat. (Art. 648 Ger.W.) 

10 mei 1990 1162 

6. - Tuchtzaken - Wett1ge 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 de raad van de 
Orde van een ander arrondissement. 

W anneer het Hof van Cassatie vast
stelt dat de omstandigheden die, met het 
oog op de onttrekking van de zaak aan 
een raad van de Orde van Advocaten, 
worden aangevoerd in een verzoekschrift 
dat is ingediend door een advocaat tegen 
wie voor die raad tuchtvervolgingen aan
hangig zijn, bij verzoeker een wettige 
verdenking kunnen doen ontstaan ten 
aanzien van de strikte onpartijdigheid 
van de raad bij de beoordeling van de te
gen hem ingestelde tuchtvervolging, ont
trekt het Hof de zaak aan die raad van 
de Orde en verwijst ze naar de raad van 
de Orde van een ander arrondissement. 
(Artt. 648 en vlg. Ger.W.) 

25 mei 1990 1217 
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HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene regels 

HOOFDSTUK II. - Landverzelmring 

HOOFDSTUK III. - Zeeverzekering 

HOOFDSTUK IV. - W:A.M-verzekering 

HOOFDSTUK V. - Levensverzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE REGELS 

1. - Algemene regels - Samenloop 
van verzekeringen - Aansprakelijk
heidsverzekeJ•ingen. 

Art. 12 Verzekeringswet, dat de samen
loop regelt van verschillende verzekerin
gen die hetzelfde risico dekken, is ook 
toepasselijk op de aansprakelijkheidsver
zekeringen, m.n. een verzekering van de 
gezinsaansprakelijkheid en een W.A.M.
verzekering. 

8 december 1989 500 

HOOFDSTUK II 
LANDVERZEKERING 

HOOFDSTUK III 
ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 
W.A.M.-VERZEKERING 

2. - W.A.M-verzekering - Houder 
van het motorrijtuig - Begrip. 

De rechter die de artt. 3, eerste lid, 
W.A.M.-wet en 3, § 1, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen behorende bij 
de Benelux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsovereen
komst inzake motorrijtuigen toepast, kan 
niet volstaan met de vaststelling dat een 
persoon een motorrijtuig bestuurt, om de 
mogelijkheid uit te sluiten dat een ander 
persoon houder ervan is, d.w.z. zelf of 
door middel van een ander feitelijke 
heerschappij over dat motorrijtuig heeft. 

14 september 1989 67 

3. - W.A.M-verzekering - Art. 50, 
§ 1, wet 9 juli 1975 - Herstelplicht van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds - Morele schade voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels. 

De bij art. 50, § 1, wet 9 juli 1975 be
treffende de controle der verzekeringson
dernemingen aan het Gemeenschappe
Iijk Motorwaarborgfonds opgelegde ver
plichting tot vergoeding van de schade 
voortvloeiend uit lichamelijke letsels die 
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, 
omvat onder meer de uit die letsels 
voortvloeiende morele schade. 

6 december 1989 487 

4. - W.A.M-verzekering - Art. 18, 
§ 1, W.A.M-wet - Premie - Wanbeta
ling - Schorsing van de verzekering. 

Art. 18, § 1, W.A.M.-wet is toepasselijk 
wanneer een motorrijtuig in het verkeer 
wordt gebracht waarvan de verzekering, 
gesloten tot dekking van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid waartoe het 
aanleiding kan geven, geschorst is we
gens niet-betaling van de premie, zelfs 
wanneer die schorsing, met toepassing 
van art. 11 van dezelfde wet door de ver
zekeraar aan de derde-benadeelde niet 
kan worden tegengeworpen. 

9 januari 1990 604 

5. - W.A.M-verzekering W.A.M-
wet - Doel van de wet. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de strafrechtelijke normen in de 
W.A.M.-wet niet enkel dienen om de be
langen van derden te beschermen doch 
tevens om in het algemeen belang de ge
bruikers van motorvoertuigen aan te zet
ten om zich aan hun verplichtingen te 
houden en bovendien de economische 
structuur van de verzekeringssector niet 
te ontregelen. 

9 januari 1990 604 

6. - W.A.M-verzekering- Artt. 2 en 
18, § 1, W.A.M-wet - Verzekeraar ver
plicht tot schadevergoeding van de bena
deelde - Bestuurder veroordeeld we
gens niet-verzekering van zijn voertuig. 

De beslissing naar luid waarvan de 
W.A.M.-verzekeraar gehouden is tot 
schadevergoeding van de benadeelde, be
let niet dat de bestuurder van het voer
tuig veroordeeld wordt wegens het in 
verkeer brengen van een voertuig waar
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid niet gedekt was door een verzeke
ring die voldeed aan de bepalingen van 
de wet. (Artt. 2 en 18, § 1, W.A.M.-wet.) 

30 januari 1990 705 

7. - W.A.M-verzekering - Schade 
veroorzaakt door een motorrijtuig -
Burgerlijke rechtsvordering tot vergoe
ding van die schade, ingesteld voor de 
strafrechter - Tussenkomst van het Ge-
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meenschappelijk Motorwaarbprgfonds -
Ontvankelijkheid - Voorwaarden. 

Wanneer de burgerlijke rechtsvorde
ring tot vergoeding van de door een mo
torrijtuig veroorzaakte schade voor de 
strafrechter wordt ingesteld, kan het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
door de benadeelde in het geding worden 
geroepen en kan het ook vrijwillig tus
senkomen onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer de vordering voor het bur
gerlijk gerecht was gebracht; de wet stelt 
geen enkele voorwaarde voor de ontvan
kelijkheid van de tussenkomst van het 
Fonds, zodat die tussenkomst ontvanke
lijk is, met name wanneer het strafge
recht de beklaagde vrijspreekt op grond 
dat de schade van de getroffenen moge
lijk is veroorzaakt door een onbekende 
bestuurder. (Art. 50, § 4, wet 9 juli 1975.) 

31 januari 1990 708 

8. - W.A.M-verzekering - Schade 
veroorzaakt door een motorrijtuig -
Tussenkomst van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds voor de straf
rechter - Niet-ontvankelijkverklaring 
van die tussenkomst - Vernietiging -
Gevolg voor de beslissingen waarbij de 
rechtsvorderingen van de getroffenen te
gen het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet ontvankelijk worden ver
klaaz·d. 

W anneer de strafrechter onwettig 
heeft beslist dat de tussenkomst van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
niet ontvankelijk was, vernietigt het Hof, 
op de voorziening van het Fonds en de 
partijen die gebruik maken van het hun 
bij wet toegekende eigen recht, de beslis
sing waarbij de tussenkomst van het Ge
meenschappelijk Fonds niet ontvankelijk 
wordt verklaard alsook de beslissingen 
waarbij als gevolg daarvan de rechtsvor
deringen van de getroffenen tegen het 
Fonds niet ontvankelijk worden ver
klaard. 

31 januari 1990 708 

9. - WA.M.-verzekering Schade 
veroorzaakt door een motorrijtuig -
Burgerlijke rechtvordering tot vergoe
ding van die schade, ingesteld voor de 
strafrechter- Tussenkomst van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Niet-ontvankelijkverklaring van die tus
senkomst - Voorziening van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Vernietiging - Gevolg voor de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de getroffenen tegen de beklaagde. 

Wanneer het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds zich in cassatie heeft 

voorzien tegen aile beschikkingen van 
het bestreden arrest die op dat Fonds be
trekking hebben, heeft de vernietiging 
van de beslissing, waarbij de tussen
komst van het Fonds niet ontvankelijk 
wordt verklaard en waarin derhalve het 
strafgerecht zich niet bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de getroffenen te
gen dat fonds, tot gevolg dat de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van diezelfde getroffenen tegen de vrij
gesproken beklaagde niet aan het Fonds 
kunnen worden tegengeworpen. 

31 januari 1990 708 

10. - W.A.M-verzekering- Artt. 1, 6 
en 9 W:A.M-wet - Voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregels. 

De regels vervat in de artt. 1, 6 en 9 
W.A.M.-wet zijn met ingang van 1 juli 
1976 voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregels 
geworden, die als dusdanig zijn aange
wezen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

21 februari 1990 811 

11. - W.A.M-verzekering - Be11elux
Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Bijlage van die over
eenkomst - Protocol van ondertekening 
bij die overeenkomst - Gemeenschappe
Jijke rechtsregels voor Belgie, Luxem
burg en Nederland voor de toepassing 
van de hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof - Begrip. 

De bepalingen van de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, van de Bijlage van die 
overeenkomst en van het Protocol van 
ondertekening, welke akten zijn onderte
kend op 24 mei 1966, goedgekeurd door 
de wet van 19 februari 1968 en in wer
king getreden op 1 juni 1976, zijn inge
volge artikel 1 van het Aanvullend Proto
col bij bedoelde Benelux-overeenkomst, 
ondertekend op 26 september 1968, goed
gekeurd door de wet van 2 februari 1971 
en in werking getreden op 1 juli 1976, ge
meenschappelijke rechtsregels voor de 
toepassing V\'ln de hoofdstukken III, IV 
en V van het Verdrag Benelux-Gerechts
hof, voor zover, wat betreft de bepalin
gen van de Bijlage, de inhoud daarvan is 
opgenomen in de wetgeving van de Staat 
waarin de vraag om uitlegging wordt ge
steld. 

1 maart 1990 860 
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12. - W.A.M-verzekering - W.A.M
we0 art. 4, § 2 - Voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel. 

De regel van artikel 4, § 2, W.A.M.-wet 
die toelaat van de verzekering uit te slui
ten de schade die voortvloeit uit het deel
nemen van het motorrijtuig aan snel
heids-, regelmatigheids- of behendig
heidsritten en -wedstrijden, waartoe van 
overheidswege verlof is verleend, is 
sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, als dusdanig aangewezen 
krachtens art. 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof. 

1 maart 1990 860 

13. - W.A.M-verzekering Art. 3, 
eerste lid, W:A.M-wet - Verplicht te 
verstrekken dekking van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid - Uitsluiting 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van hen die zich door diefstal of ge
weldpleging de macht over het motorrij
tuig hebben verschaft - Draagwijdte. 

Voor zover art. 3, § 1, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen behorende bij 
het Benelux-Verdrag betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen en art. 3, eerste, lid, 
W.A.M.-wet van de verplicht te verstrek
ken dekking uitsluiten « hen die zich 
door diefstal of geweldpleging de macht 
over het motorrijtuig hebben verschaft », 
wordt van de verplicht te verstrekken 
dekking niet uitgesloten de aansprake
lijkheid van de bestuurder die met het 
motorrijtuig, waarvan vaststaat dat het 
korte of langere tijd voordien was gesto
len, de schade heeft veroorzaakt en door 
welke oorzaak ook onbekend is gebleven. 

2 maart 1990 864 

14. - W:A.M-verzekering Schade 
veroorzaakt door motorrijtuigen - Scha
de geleden door de eigenaar van het 
voertuig - Toevallig feit - Dekking 
door het Gemeenschappelijk Motorwaaz·
borgfonds - Voorwaarden. 

Het recht op schadeloosstelling, dat de 
eigenaar van het motorrijtuig dat schade 
heeft veroorzaakt tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds kan 
doen gelden wanneer geen enkel toegela
ten verzekeringsonderneming tot die ver
goeding verplicht is wegens een toevallig 
feit waardoor de bestuurder van dat 
voertuig vrijuit gaat, hangt niet af van 
de voorwaarde dat zijn schade door een 
ander motorrijtuig is veroorzaakt. (Artt. 

49 en 50 wet van 9 juli 1975; art. 17, inz. 
§ 1, 1°, EN§ 2, K.B. VAN 16 DEC. 1981.) 

19 april 1990 1067 

15. - W.A.M-verzekering Schade 
veroorzaakt door motorrijtuigen - Scha
deloosstelling - Dekking door het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Toevallig feit - Begrip. 

Met « toevallig feit » is in art. 50, § 1, 
2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffen
de de controle der verzekeringsonderne
mingen bedoeld, elke omstandigheid of 
gebeurtenis die voor de bestuurder van 
het voertuig dat de schade veroorzaakte, 
overmacht oplevert, zodat zij hem niet 
.kan worden toegerekend; zodanige om
standigheid of gebeurtenis behoeft niet 
hoofdzakelijk onafhankelijk van elke 
menselijke wil te zijn ontstaan. 

19 april 1990 1067 

16. - W.A.M-verzekering Recht-
streekse vordering van de benadeelde te
gen de verzekeraar - Vereisten. 

De krachtens art. 6 W.A.M.-wet aan de 
benadeelde tegen de verzekeraar toege
kende rechtstreekse vordering kan in de 
regel enkel worden ingesteld als de ver
zekeraar ingevolge de overeenkomst of 
de wet tot dekking is gehouden. 

26 april 1990 1101 

17. - W.A.M-verzekering - Recht
streekse vordering van de benadeelde te
gen de verzekeraar - Internationaal 
motorrijtuigverzekeringsbewijs - Groe
ne kaart - Betekenis. 

Het internationaal motorrijtuigverze
keringsbewijs of « groene kaart » kan 
enkel doen vermoeden dat er een verze
keringsovereenkomst bestaat; de afgifte 
van de groene kaart doet niet ter zake 
bij de beslissing over de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde tegen de 
verzekeraar. 

26 april 1990 1101 

18. - W:A.M-verzekering - Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Her
stelplicht - Materiele schade - Voor
waarden. 

Het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds is slechts tot vergoeding voor 
materiele schade gehouden wanneer 
geen enkele toegelaten verzekeringson
derneming tot die vergoeding verplicht 
is, hetzij wegens een toevallig feit waar
door de bestuurder van het voertuig dat 
het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, 
hetzij omdat de verzekeringsplicht niet 
werd nageleefd. (Art. 50, § 1, 2° en laat-
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ste lid, wet 9 juli 1975 en 19, § 1, K.B. 161 deze laatste van dit akkoord kennis nam 
december 1981.) of redelijkerwijze kennis kon nemen. 

15 mei 1990 1181 19 juni 1990 1332 

19.- W:A.M-verzekering- Artt. 2 en 
18, § 1, W.A.M-wet - Verzekeraar ver
plicht tot schadevergoeding van de bena
deelde - Bestuurder veroordeeld we
gens niet-verzekering van zijn voertuig. 

De beslissing naar luid waarvan de 
W.A.M.-verzekeraar gehouden is tot 
schadevergoeding van de benadeelde, be
let niet dat de bestuurder van het voer
tuig veroordeeld wordt wegens het in het 
verkeer brengen van een voertuig waar
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid niet gedekt was door een verzeke
ring die voldeed aan de bepalingen van 
de wet. (Artt. 2 en 18, § 1, W.A.M.-wet.) 
(De drie zaken.) 

29 mei 1990 1228 

20. - W.A.M-verzekering Art. 4.1, 
b, modelpolis - Toevallige bestuurder. 

De verbindende kracht van art. 4.1, b, 
van de modelpolis inzake W.A.M.-verze
kering wordt door de rechter niet mis
kend, wanneer hij oordeelt dat een bij 
een ongeval betrokken bestuurder niet 
een toevallige bestuurder was in de zin 
van die bepaling van het modelcontract, 
en eruit afleidt dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van die bestuurder 
niet was gedekt. 

19 juni 1990 1330 

21. - W.A.M-verzekering Datum 
waarop de verzekering ingaat. 

De verzekeraar die op een aanvraag 
om inschrijving van een motorvoertuig 
zijn zegel en handtekening aanbrengt en 
die aanvraag naar de Dienst voor de 
Inschrijving van de Voertuigen zendt, 
gaat tegenover derden de verbintenis 
aan de civielrechtelijke aansprakelijk
heid, waartoe het betreffende voertuig 
aanleiding kan geven, te dekken vanaf 
de datum waarop hij die aanvraag naar 
de voornoemde dienst verzendt. (K.B. 31 
december 1953, art. 25bis.) 

19 juni 1990 1332 

22. - W.A.M-verzekering - Overeen
komst tussen verwijderde partijen -
Totstandkoming - Uitwerking. 

Een verzekeringsovereenkomst tussen 
verwijderde partijen komt in de regel en 
behoudens afwijkend beding tot stand en 
krijgt uitwerking wanneer de ene partij 
haar akkoord met het door de andere 
partij gedane aanbod heeft gegeven en 

HOOFDSTUK V 
LEVENSVERZEKERING 

VERZET 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Strafzaken - Devolutieve wer
king - Verzwaring van de straf - Be
grip. 

W anneer het hof van beroep bij ver
stek een hoofdgevangenisstraf met uit
stel, een geldboete en een vervangende 
gevangenisstraf heeft uitgesproken, kan 
het, op verzet van de beklaagde, de geld
boete en de vervangende gevangenisstraf 
verzwaren, wanneer het de hoofdgevan
genisstraf laat wegvallen. 

12 september 1989 37 

2. - Strafzaken - Bij verstek gewe
zen vonnis waartegen het O.M niet in 
hager beroep is gekomen - Verzet van 
de beklaagde - Vonnis op dat verzet -
Hoger beroep van het O.M en van de be
klaagde tegen dat vonnis - T'erzwaring 
van de bij verstek uitgesproken straf -
Wettigheid. 

Wanneer het O.M. tegen een verstek
vonnis geen hoger beroep heeft inge~ 
steld, kan de appelrechter, die uitspraak 
doet op het hoger beroep van het O.M. 
en van de beklaagde tegen het vonnis 
gewezen op verzet van de beklaagde, de 
door het verstekvonnis uitgesproken 
straf niet verzwaren. (Artt. 187, 188, 202 
en 203 Sv.) 

4 oktober 1989 166 

3. - Strafzaken - Buitengewone ter
mijn - Aanvang - Vereiste van een re
gelmatige betekening van de bij verstek 
gewezen beslissing. 

Evenals de gewone termijn van verzet 
gaat de buitengewone termijn niet in 
wanneer de bij verstek gewezen beslis
sing niet regelmatig is betekend. (Art. 
187 Sv.) 

14 november 1989 361 

4. - Strafzaken - Strafvordering -
Voorziening tegen een beslissing die een 
verzet ongedaan verklaart wegens niet
verschijning- Draagwijdte van de voor
ziening. 

Op de voorziening tegen het vonnis 
dat het verzet ongedaan verklaart we
gens niet-verschijning van eiser, gaat het 
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Hof enkel na of het vonnis het verzet 
wettig ongedaan verklaart. 

20 december 1989 558 

5. - Strafzaken - Veroordeling bij 
verstek - Verzettermijn - Buitengewo
ne te1mijn van verzet - Verlenging. 

De verlenging van de termijn van ver
zet overeenkomstig art. 55 Ger.W. is, 
krachtens art. 3 K.B. nr. 301 van 30 
maart 1936, enkel toepasselijk op de bui
tengewone termijn van verzet bepaald 
bij art. 187, tweede lid, Sv. en niet op de 
gewone termijn van verzet. 

3 januari 1990 573 

6. - Strafzaken - Veroordeling bij 
verstek - Verzettermijn - Gewone ter
mijn van verzet. 

De verlenging van de termijn van ver
zet overeenkomstig art. 55 Ger.W. is, 
krachtens art. 3 K.B. nr. 301 van 30 
maart 1936, enkel toepasselijk op de bui
tengewone termijn van verzet bepaald 
bij art. 187, tweede lid, Sv. en niet op de 
gewone termijn van verzet. 

3 januari 1990 573 

7. - Strafzaken - Door het verzet 
veroorzaakte kosten ten laste gelaten 
van de eiser in verzet - Voorwaarden. 

Wanneer een onregelmatig gedagvaar
de beklaagde bij verstek is veroordeeld, 
kan het op diens verzet gewezen vonnis 
hem niet veroordelen in alle kosten van 
de strafvordering en de kosten van het 
verzet. 

17 januari 1990 652 

8. - Strafzaken Strafvordering -
Voorziening tegen een beslissing die een 
verzet ongedaan verklaart wegens niet
verschijning - Draagwijdte van de voor
ziening. 

Op de voorziening tegen het arrest dat 
het verzet van de beklaagde ongedaan 
verklaart, toetst het Hof enkel of de be
streden beslissing wettig is. 

13 juni 1990 1293 

9. - Strafzaken - Strafvordering -
Voorziening tegen een beslissing waarbij 
een vez'Zet ongedaan w01·dt verklaard we
gens niet-verschijning - Draagwijdte 
van de voorziening. 

Door de voorziening tegen een vonnis 
of arrest waarbij het verzet van de be
klaagde ongedaan wordt verklaard we
gens niet-verschijning, komt in cassatie 
enkel ten toets of het vonnis of het ar
rest het verzet wettig ongedaan heeft 
verklaard. 

20 juni 1990 1347 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Mdeling 1. - Algemeen. 
Mdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Mdeling 1. - Strafvordering. 
Mdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Middelen 
van nietigheid - Geen aanwending te
gen vonnissen. 

Middelen van nietigheid kunnen niet 
worden aangewend tegen vonnissen; de
ze kunnen aileen worden vernietigd door 
de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. 
(Art. 20 Ger.W.) 

6 oktober 1989 172 

2. - Algemene begrippen Verbete-
ring - Verschrijving. 

Onwettig is het vonnis dat bij de ver
betering van een verschrijving in een be- · 
slissing de daarin gevestigde rechten uit
breidt. (Art. 794 Ger.W.) 

8 december 1989 503 

3. - Algemene begrippen - Uitleg
gend vonnis - Hoger beroep of beroep 
in cassatie tegen een uitleggende beslis
sing - Ontvankelijkheid. 

Geen enkele wetsbepaling sluit het in
stellen van hoger beroep of beroep in 
cassatie tegen een uitleggende beslissing 
uit. 

1 februari 1990 711 

4. - Algemene begrippen - Verschrij
ving - Verbetering. 

Een verschrijving in de aanhef van 
een arrest van het Hof met betrekking 
tot de vermelding van de bestreden be
slissing wordt op vordering van de pro
cureur-generaal in het Hof verbeterd en 
melding daarvan wordt gemaakt op de 
kant van het verbeterd arrest. 

3 april 1990 1023 
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HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

5. - Belastingzaken - Vermeldingen 
- Advies van het O.M - Belasting over 
de toegevoegde waarde. 

Het arrest rechtdoende op een vorde
ring inzake belastingen, waarin onder 
andere het bedrag van de beweerdelijk 
ten onrechte ge'inde B.T.W. wordt terug
gevorderd, moet, op straffe van nietig
heid, de vermelding van het advies van 
het O.M. bevatten. (Artt. 764, 10°, en 780, 
4°, Ger.W.) 

21 september 1989 98 

6. - Belastingzaken - Uitvoerend be
slag voor de betaling van een belasting 
- Vordering tot opheffing - Medede
ling aan het O.M. - Vermelding van het 
advies aan het O.M 

De vordering tot opheffing van een uit
voerend beslag dat werd gelegd op een 
roerend goed tot invordering van een be
lasting, is een vordering inzake belastin
gen en moet aan het O.M. worden mee
gedeeld; nietig is derhalve . de beslissing 
welke op die vordering uitspraak doet 
zonder dat het advies van het O.M. 
wordt vermeld, wanneer uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het advies is gegeven. 
(Artt. 764, 10°, en 780 Ger.W.) 

9 november 1989 337 

7.- Belastingzaken - Personenbelas
ting - Beslissing van de directeur der 
belastingen - Miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel inzake onpartijdig
heid en onafhankelijkheid van de rech
ter - Nietigheid. 

Het arrest dat vaststelt dat de door de 
directeur der belastingen gedelegeerde 
ambtenaar die de aan het hof van be
roep voorgelegde beslissing tot afwijzing 
van bezwaren inzake personenbelasting 
heeft gewezen, dezelfde is als degene die 
als hoofdcontroleur het bericht van wijzi
ging van de aangiften van verweerder 
over bepaalde belastingjaren, alsmede 
dat van ambtshalve aanslag over andere 
belastingjaren heeft opgesteld en die, als 
hoofdcontroleur en nadien als inspecteur 
der belastingen, belast werd met de be
handeling van de bezwaren van de belas
tingplichtige, zodat hij verscheidene ad
viezen over die bezwaren aan de gewes
telijk directeur heeft gezonden, verant
woordt naar recht zijn beslissing tot 
nietigverklaring van die beslissing. 

14 december 1989 5ilil 

8. - Belastingzaken - Mededeelbare 
zaken - Voor de vrederechter - Voor 
de reclltbank van eerste aanleg recht
sprekend in hager beroep. 

Krachtens art. 764, eerste lid, 10°, 
Ger.W. worden, uitgenomen voor de vre
derechter, de vorderingen inzake belas
tingen, op straffe van nietigheid, meege
deeld aan het openbaar ministerie; die 
regel is in hoger beroep toepasselijk, ook 
wanneer het gaat om een hoger beroep 
tegen een vonnis van de vrederechter. 

20 april 1990 1079 

9. - Belastingzaken - Vordering in
zake een geschil dat zonder meer betrek
king heeft op de uitlegging en de toepas
sing van de belastingwetten - Zaak 
waarvan mededeling aan het O.M is ver
eist ·- Geen vermelding van het advies 
van het O.M. - Gevolg. 

De vordering inzake een geschil dat, 
bij een handeling tot invordering van 
een belastingschuld, onder meer betrek
king heeft op de uitlegging en de toepas
sing van belastingwetten, inzonderheid 
op het bestaan van de titel van de belas
ting en op de draagwijdte van art. 300 
W.I.B., is een vordering inzake belastin
gen, in de zin van art. 764, eerste lid, 
10°, Ger.W.; derhalve nietig is de beslis
sing die uitspraak doet over die verde
ring zonder melding te maken van het 
advi~s van het O.M., wanneer uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het advies is gege
ven. (Artt. 764, eerste lid, 10°, en 780 
Ger.W.) 

26 april 1990 1104 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemeen. 

10. - Burgerlijke zaken - Kwalifica
tie door de rechter aan zijn beslissing 
gegeven - Invloed op de aard van de be
slissing. 

De omstandigheid dat de rechter zijn 
beslissing, vonnis of arrest op tegen
spraak of bij verstek noemt, wijzigt de 
ware aard ervan niet. 

15 januari 1990 636 

11. - Burgerlijke zaken - Eindbeslis~ 
sing op tussengeschil - Begrip. 

In burgerlijke zaken is de beslissing, 
die een tussenkomst waarvan de ontvan
kelijkheid niet wordt betwist, ontvanke
lijk verklaart en die, alvorens over de 
zaak zelve uitspraak te doen, een onder
zoeksmaatregel beveelt, geen eindbeslis-
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sing op tussengeschil in de zin van art. 
19 Ger.W. 

15 februari 1990 781 

12. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Maatregel van inwendige aard - Art. 
1046 Ger. W: - Begrip. 

De beslissing waarbij de rechter uit
spraak doet over een feitelijke of rechts
vraag is geen maatregel van inwendige 
aard. (Art. 1046 Ger.W.) 

22 februari 1990 819 

13. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Uitspraak over een rechtsvraag- Be
grip. 

Wanneer een vordering in rechte tegen 
de Staat wordt ingesteld maar de minis
ter aan wie de gedinginleidende dagvaar
ding. werd betekend, betwist dat het on
derwerp van het geschil tot de bevoegd
heid van zijn departement behoort en de 
betrokken minister in zijn plaats wil 
stellen, dient de rechter na te gaan of de 
wettelijke voorwaarden voor die inde
plaatsstelling zijn vervuld; zijn beslissing 
dienaangaande doet uitspraak over een 
rechtsvraag en is derhalve vatbaar voor 
hoger beroep. (Art. 705 en 1046 Ger.W.) 

22 februari 1990 819 

14. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vordering tot verbetering van een 
vonnis of arrest, ingesteld met toepas
sing van art. 794 Ger. W: - Reden voor 
de verbetering - Materiele verschrij
ving. 

Art. 794 Ger.W. wordt door de rechter 
geschonden wanneer hij, onder voor
wendsel van een verschrijving in een be
slissing te verbeteren, de daarin vastge
stelde rechten en verplichtingen van 
partijen wijzigt. (Art. 794 Ger.W.) 

5 maart 1990 879 

15. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Gemengd vonnis - Eindvonnis - Be
grip. 

Een eindvonnis in de zin van art. 19, 
eerste lid, Ger.W. en met alle gezag van 
gewijsde dienaangaande is het vonnis 
waarin wordt beslist dat een vordering 
tot schadevergoeding in beginsel ge
grond is, ook al wordt voorts, alvorens 
over de zaak zelf te oordelen, een des
kundige aangesteld om advies te ver
strekken over de juiste schade en winst
derving. 

23 maart 1990 963 

16. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vakantiegeld - Vonnis over een prin
cipiele kwestie - Vonnis waarbij ambts
halve heropening van het debat wordt 

bevolen - Vonnis ten dele eindvonnis 
en ten dele vonnis alvorens recht te 
doen. 

Een vonnis houdende vaststelling van 
bepaalde principes voor de berekening 
van het vakantiegeld en waarin ambts
halve heropening van het debat wordt 
bevolen om de berekening van het va
kantiegeld door de partijen mogelijk te 
maken, is ten dele een eindvonnis en ten 
dele een vonnis alvorens recht te doen. 
(Art. 19 Ger.W.) 

2 april 1990 1013 

17. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vonnis ten dele eindvonnis - Begrip. 

In zoverre een vonnis, na uitspraak 
over de ontvankelijkheid van een vorde
ring, zekere betwistingen betreffende die 
vordering beslecht door een principii:He 
beslissing waardoor de latere beslissing 
over de vordering zal worden bei:nvloed, 
is dat vonnis een eindvonis. (Art. 19, eer
ste lid, Ger.W.) 

2 april 1990 1013 

18. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vonnis ten dele alvorens recht te 
doen - Begrip. 

In een gemengd vonnis is een beslis
sing alvorens recht te doen de beslissing 
om het debat ambtshalve te heropenen, 
die het gevolg is van de principiele eind
beslissing van hetzelfde vonnis. (Art. 19, 
tweede lid, Ger.W.) 

2 april 1990 1013 

19. - Burgerlijke zaken - Buiten
lands verstekvonnis - Vordering tot uit
voerbaarverklaring - Verenigbaarheid 
met de internationale openbare orde -
Voorwaarden. 

Gelet op de voorwaarden en het voor
behoud waarvan artikel 271.3 van het 
Griekse Wetboek van Burgerlijke 
Rechtspleging de toewijzing van een vor
dering in rechte, bij verstek van de ver
weerder, doet afhangen, is de bepaling 
van dat artikel volgens welke de verkla
ringen van de eiser nopens de feiten als 
erkend worden beschouwd, niet in strijd 
met de internationale openbare orde. 
(Art. 570, 1°, Ger.W.) 

10 mei 1990 1159 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

20. - Burgerlijke zaken - Sociaal 
procesrecht - Vordering tot verbetering 
van een vonnis of arrest, ingesteld met 
toepassing van art. 794 Ger. W: - Reden 
van de verbetering - Vervanging van 
een rustpensioenregeling door een ande
re - Gevolg. 
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Art. 794 Ger.W. wordt door de rechter 
geschonden wanneer hij, onder voor
wendsel van een verschrijving in een be
slissing te verbeteren, een rustpensioen
stelsel in de plaats stelt van een ander 
op de reglementering waarvan die beslis
sing zowel haar motivering als haar be
schikkende gedeelte had gesteund. (Art. 
794 Ger.W.) 

5 maart 1990 879 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

21. - Aard - Strafzaken - Strafvor
dering - Verstek - Begrip. 

Een beslissing in strafzaken is ten 
aanzien van de beklaagde bij verstek ge
wezen wanneer deze, na aanwezig te 
zijn geweest bij de behandeling van de 
zaak, niet meer aanwezig noch rechtsgel
dig vertegenwoordigd is geweest op een 
latere terechtzitting tijdens welke de 
burgerlijke partij tegen hem een conclu
sie heeft neergelegd, waarna de zaak in 
beraad werd gehouden. 

19 september 1989 83 

22. - Strafzaken - Rechter die zijn 
beslissing als een op tegenspraak gewe
zen beslissing kwalificeert - Gevolg 
t.a. v. de aard van de beslissing. 

Het feit dat de rechter zijn beslissing 
als een op tegenspraak gewezen beslis
sing kwalificeert, wijzigt de aard ervan 
niet. 

19 september 1989 83 

23. - Strafzaken - Verdaging van de 
zaak naar een latere terechtzitting - Op 
de gestelde datum geen terechtzitting -
Dagvaarding van de partijen tegen een 
andere datum. 

Nietigheid van een strafrechtelijke be
slissing valt niet af te leiden uit de enke
le omstandigheid dat de zaak was ver
daagd naar een terechtzitting die niet 
heeft plaatsgehad en dat de partijen zijn 
gedagvaard tegen een latere datum 
waarop de vordering en de pleidooien, de 
enige proceshandelingen waarvoor de 
zaak was verdaagd, zijn gehouden. (Artt. 
190 en 210 Sv.) 

27 september 1989 124 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoi van assisen - Talk op de terechtzit
ting gekozen uit de getuigen. 

Art. 332 Sv. verbiedt op straffe van 
nietigheid tijdens de behandeling ter zit
ting een talk te kiezen uit de getuigen. 

18 oktober 1989 218 

25. - Strafzaken - Jeugdbescherming 
- Vervolgingen wegens een in art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet omschreven mis
drijf ten Jaste van een minderjarige van 
meer dan zestien maar minder dan acht
tien jaar oud ten tijde van de feiten ~ 
Strafvordering ingesteld voor een ge
meenrechtelijk rechtscollege - Onder
zoek ter terechtzitting - Toepasselijke 
regels. 

Krachtens art. 36bis, tweede lid, 
Jeugdbeschermingswet heeft, m.b.t. de 
daarin bedoelde misdrijven, het onder
zoek van de vervolgingen ten laste van 
een minderjarige die ten tijde van de fei
ten meer dan zestien jaar en minder dan 
achttien jaar oud was, voor de gemeen
rechtelijk bevoegde gerechten in raadka
mer plaats, ook al zijn meerderjarigen 
samen met die minderjarige bij een zelf
de exploot van de gerechten gedagvaard · 
en vervolgd. (Art. 96 Gw.; art. 36bis 
J eugdbeschermingswet.) 

28 november 1989 425 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele rechtbank- Geen handte
kening op het proces-verbaal van een te
rechtzitting waarop de correctionele 
rechtbank een vonnis heeft gewezen -
Vonnis waarin alle vereiste vaststellin
gen voorkomen ten blijke van de regel-. 
matigheid van de procedure - Vonnis 
niet nietig. 

Dat het proces-verbaal van de terecht
zitting tijdens welke de correctionele 
rechtbank een vonnis heeft gewezen, 
niet voorzien is van de handtekening 
van de voorzitter of van de griffier leidt 
niet tot nietigheid van dat vonnis, wan
neer dit alle vereiste vaststellingen bevat 
ten blijke van de regelmatigheid van de 
procedure. 

29 november 1989 430 

27. - Strafzaken - Vormen van het 
onderzoek ter terechtzitting - Open
baarheid van de terechtzitting - Ver
meldingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting - Vermeldingen van het 
vonnis - Tegenstrijdigheid. 

Tegenstrijdigheid tussen de vermeldin
gen van de processen-verbaal van de te
rechtzittingen enerzijds, en de veroorde
lende beslissing anderzijds, i.v.m. de 
openbaarheid van de terechtzittingen, 
stelt het Hof in de onmogelijkheid de re-
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gelmatigheid van de rechtspleging na te 
gaan. 

19 december 1989 550 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Beslissing bij verstek gewezen - Voor
waarde. 

Wanneer de beklaagde tijdens een eer
ste zitting werd ondervraagd maar niet 
blijkt dat hij op die zitting en evenmin 
op een latere zitting, waarop de debatten 
voor gesloten werden verklaard, in de 
gelegenheid werd gesteld ten gronde ver
weer te voeren nopens de hem ten laste 
gelegde feiten wordt de beslissing bij 
verstek gewezen. 

9 januari 1990 602 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Kwalificatie door de rechter aan zijn be
slissing gegeven - Beoordeling door het 
Hoi van Cassatie. 

Het Hof beslist, op grond van de stuk
ken van de rechtspleging waarop het 
Hof vermag acht te slaan, dat een beslis
sing bij verstek werd gewezen niettegen
staande die beslissing zelve vermeldt dat 
ze op tegenspraak is gewezen. 

9 januari 1990 602 

30. - Strafzaken - Nietigheid van het 
beroepen vonnis - Beslissing van de 
appelrechter waarbij die nietigheid niet 
wordt overgenomen. 

Wanneer het beroepen vonnis nietig is 
wegens onregelmatige samenstelling van 
het rechtscollege, neemt de appelrechter 
die nietigheid niet over wanneer hij, zon
der dat vonnis te bevestigen, enkel uit
spraak doet op grond van zijn eigen on
derzoek en behandeling van de zaak. 

9 januari 1990 61'/ 

31. - Strafzaken - Strafvordering -
Conclusie - Begrip. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een ter terechtzitting neergelegd stuk 
waarvan de inhoud niet in een regelma
tige schriftelijke of mondelinge conclusie 
is overgenomen. 

16 januari 1990 647 

32. - Strafzaken - Beklaagde die de 
taal van de rechtspleging niet machtig is 
- Tolk. 

De bij art. 332 Sv. aan de voorzitter 
van het hof van assisen opgelegde ver
plichting om ambtshalve, op straffe van 
nietigheid, een tolk te benoemen, is ook 
van toepassing op de andere vonnisge
rechten, wanneer de beklaagde de taal 

van de voor die gerechten gevolgde pro
cedure niet machtig is. 

6 maart 1990 882 

33. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Correctio
nele rechtbank - Proces-verbaal van 
een terechtzitting waarop de zaak is be
handeld, niet voorzien van de handteke
ning van de voorzitter of van de grittier 
- Vonnis waarin niet aile voor het be
wijs van de regelmatigheid van de 
rechtspleging vereiste vaststellingen 
voorkomen - Gevolg. 

Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank, wanneer het proces-ver
baal van de terechtzitting waarop de 
zaak is behandeld, niet is voorzien van 
de handtekening van de voorzitter of van 
de griffier en het vonnis niet aile voor 
het bewijs van de regelmatigheid van de 
rechtspleging vereiste vaststellingen be
vat. (Artt. 153 en 176 Sv.; art. 10 wet 1 
mei 1849.) 

29 mei 1990 1237 

34. - Strafzaken - Strafvordering -
Raadkamer - Beschikking - Vermel
ding van de identiteit van de magistraat 
van het O.M 

Noch het Wetboek van Strafvordering 
noch enige andere wet bepaalt dat de be
schikkingen van de raadkamer die in be
ginsel met gesloten deuren uitspraak 
doet, in tegenwoordigheid van het O.M. 
moeten worden gewezen; de beschikking 
hoeft derhalve niet aan te geven welke 
magistraat van het O.M. de terechtzit
ting heeft bijgewoond waarop die be
schikking is gewezen. 

13 juni 1990 1293 

35. - Strafzaken - Strafvordering -
Verschijning van de beklaagde - Verte
genwoordiging - Vo01waarde - Beoor
deling. 

Hoewel de beklaagde, in de regel, ver
plicht is persoonlijk te verschijnen, kan 
de rechtbank de beldaagde toestaan zich 
te laten vertegenwoordigen, wanneer de
ze bewijst dat hij in de onmogelijkheid 
verkeert om zelf te verschijnen; die ver
tegenwoordiging is echter slechts een 
mogelijkheid en de onmogelijkheid om 
te verschijnen in persoon wordt op on
aantastbare wijze door de feitenrechter 
beoordeeld. (Art. 185, § 2, Sv.) 

20 juni 1990 1347 
Mdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

36. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Uitleggend vonnis -
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Uitbreiding, beperking of wijziging van 
bevestigde rechten. 

De strafrechter die een onduidelijke of 
dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, 
kan die uitleggen, zonder evenwel de 
daarin bevestigde rechten uit te breiden, 
te beperken of te wijzigen. (Art. 793 
Ger.W.) 

3 oktober 1989 154 

37.- Strafzaken - Burgerlijke recht
vordering- Verplichting van de rechter 
uitspraak te doen over aile punten van 
de vordering. 

Art. 1138, 3°, Ger.W. wordt geschonden 
door de strafrechter die nalaat uitspraak 
te doen over de vordering van de burger
lijke partij tot het verlenen van akte van 
het door haar voor de toekomst gemaak
te voorbehoud, en die geen volledige uit
spraak doet over de vordering van de 
burgerlijke partij die ertoe strekt de be
klaagde te doen veroordelen in de kosten 
van beide instanties, met inbegrip van 
de kosten van de geneeskundige deskun
digenonderzoeken. 

22 november 1989 412 

38. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Proces-verbaal van de 
terechtzitting - Bladzijden die een sa
menhangend geheel vormen - Wettig
heid van het relaas van het getuigenver
hoor. 

Wanneer enerzijds het proces-verbaal 
van de terechtzitting, na te hebben ver
meld « dat de volgende getuigen zijn on
dervraagd » en dat « zij verschenen en 
gehoord zijn » na aflegging van de wette
lijke eed waarvan de bewoordingen zijn 
weergegeven, aangeeft : « de identiteit en 
de belangrijkste verklaringen ( ... ) zijn: 
zie bijgevoegde bladzijden, de enige toe
gevoegde bladzijden die niet zijn onder
tekend door de voorzitter en de griffier, 
aan het proces-verbaal zijn geniet en van 
een nummering voorzien, onder meer op
gave doen van de identiteit van twee 
personen en hun verklaringen, dat pro
ces-verbaal akte neemt van de verdaging 
van de zaak naar een latere terechtzit
ting voor verhoor van een ander per
soon, en wanneer anderzijds het proces
verbaal van de terechtzitting waarnaar 
de zaak is gedaagd, de vermelding bevat 
« (zie bijgevoegd blad) » in de tekst van 
die getuigenverklaring, en het enige bij
gevoegde blad, dat niet is ondertekend 
door de voorzitter en de griffier, aan het 
proces-verbaal is geniet en het slot van 
die getuigenverklaring bevat, moet wor
den aangenomen dat, gelet op die mate
riele bijzonderheden, die processen-ver-

baal van de terechtzitting, ieder met de 
bladzijde(n) die eraan zijn geniet, een 
geheel vormen waarvan het authentieke 
karakter gewaarborgd wordt door de 
handtekeningen van de voorzitter en de 
griffie~ onderaan het proces-verbaal. 
(Artt. 154, 155 en 211 Sv.; art. 10 wet 1 
mei 1849.) 

21 maart 1990 939 

39. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Eindbeslissing- Be-
grip. · 

Een niet definitief vonnis of arrest kan 
een uitspraak bevatten die een eindbe
slissing is over een punt van het geschil 
en heeft in dat geval op dat punt gezag 
van gewijsde. (Artt. 19, 23 tot 26 Ger.W.) 

29 mei 1990 1235 

40. - Strafzaken - Strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering - Vonnis 
van de correctionele rechtbank nietig -
Hof van beroep dat de gronden van dat 
vonnis overneemt om het gedeeltelijk te 
bevestigen - Gevolg. 

Nietig is het arrest van het hof van be
roep dat de nietigheid van het beroepen 
vonnis overneemt door de redenen van 
dat vonnis over te nemen ten einde het 
gedeeltelijk te bevestigen. 

29 mei 1990 1237 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

41.- Tuchtzaken - Algemeen rechts
beginsel inzake de onpartijdigheid van 
de rechter - Schending - Begrip. 

Het feit dat de plaatsvervangend ma
gistraat-bijzitter in de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren aanwezig 
is geweest toen de geneesheer door het 
bureau van de raad is gehoord, zitting 
heeft gehad in de onderzoekscommissie 
die de geneesheer opnieuw heeft ge
hoord en aanwezig is geweest zowel op 
de terechtzitting van de provinciale raad 
waarop de zaak is behandeld, als bij de 
beraadslaging zonder aan de stemming 
deel te nemen, Ievert voor de tuchtrech
telijk vervolgde geneesheer geen wettige 
reden op om hem eraan te doen twijfe
len dat de leden van de provinciale raad, 
die hebben deelgenomen aan de beslis
sing waarbij hem een tuchtsanctie werd 
opgelegd, over zijn zaak op onpartijdige 
wijze uitspraak kunnen doen. 

22 maart 1990 946 

42. - 'l'uchtzaken - Beroepsorden -
Orde van Geneesheren - Raad van be
roep - Beslissing - Ondertekening -
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Onmogelijkheid om te ondertekenen -
Gevolg. 

Dat een tuchtrechtelijke beslissing van 
een raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren tegenstrijdig is, valt niet af 
te leiden uit het enkele feit dat zij, ener
zijds, zegt dat een bepaalde dokter een 
van de rechters was die aan de uitspraak 
hebben deelgenomen, terwijl ze, ander
zijds, met de handtekening van de voor
zitter van de raad van beroep en van de 
griffier vermeldt dat ze niet is onderte
kend door die geneesheer, die wettig was 
verhinderd. (Art. 785, eerste lid, Ger.W.) 

31 mei 1990 1255 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VOOGDIJ 
Uitsluiting en ontzetting - Ontrouw bij 

het beheer - Begrip. 
Ontrouw bij het beheer die kan leiden 

tot uitsluiting van of ontzetting uit de 
voogdij, bestaat in een grove tekortko
ming aan de verplichtingen van de voog
dij, ook al wordt niet vastgesteld dat de 
belangen van de minderjarige zijn ge
schaad; ontrouw kan worden afgeleid uit 
de vaststelling dat de voogd de belangen 
van de minderjarige heeft waargenomen, 
hoewel zij met zijn belangen in strijd 
waren. (Artt. 420 en 444, 2°, B.W.) 

25 september 1989 111 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

HOOFDSTUK I. - Aanhouding 

HOOFDSTUK II. - Bevestiging 

HOOFDSTUK III. - Handhaving 

HOOFDSTUK IV. - Invrijheidstelling 

HOOFDSTUK V. - Borgstelling 

HOOFDSTUK VI. - Douane en accijn-
zen 

HOOFDSTUK VII. - Onwettige hechte-
nis 

Mdeling 1. 
Mdeling 2. 
Mdeling 3. 

Onwettige. 
Onwerkdadige. 
Schadeloosstelling. 

HOOFDSTUK VIII. - Militaire I"echts
pleging 

HOOFDSTUK IX. - Allel'lei 

HOOFDSTUK I 
AANHOUDING 

1. - Aanhouding en onmiddellijke 
aanhouding - Met redenen omkleed be
vel tot medebrenging - Begrip. 

Een bevel tot medebrenging dat het 
misdrijf aangeeft op grond waarvan het 
is uitgevaardigd en dat aan de verdachte 
wordt betekend binnen vierentwintig uur 
na zijn vrijheidsbeneming, is een met re
denen omkleed bevel van de rechter, als 
bedoeld bij art. 7, derde lid, van de 
Grondwet. 

3 januari 1990 580 

2. - Aanhouding en onmiddellijke 
aanhouding - Bevel tot medebrenging 
-Art. 93 Sv. - Termijn van vierentwin
tig uur bepaald bij dat artikel- Begl'ip. 

Wanneer door de onderzoeksrechter, 
met toepassing van art. 91 Sv., een bevel 
tot medebrenging is uitgevaardigd tegen 
een verdachte die voor hem niet versche
nen is of niet te zijner beschikking is ge
steld, gaat de termijn van vierentwintig 
uur, bepaald bij art. 93 Sv. voor de on
dervraging van de verdachte en bij art. 7 
Gw. voor de betekening van het bevel tot 
aanhouding, pas in vanaf de tenuitvoer
legging van het bevel tot medebrenging, 
dit wil zeggen vanaf het ogenblik dat de 
verdachte ter beschikking van de onder
zoeksrechter is gesteld; het arrest dat 
vaststelt dat het bevel tot aanhouding 
door de onderzoeksrechter werd uitge
vaardigd en betekend binnen vierentwin
tig uur nadat de verdachte te zijner be
schikking werd gesteld, beslist wettig dat 
het bevel tot aanhouding binnen de door 
de wet gestelde termijn werd verleend. 

3 januari 1990 580 

3. - Aanhouding en onmiddellijke 
aanhouding - Bevel tot aanhouding na 
bevel tot medebrenging - Art. 7, derde 
lid, Gw. - TermJjn van vierentwintig 
uur bepaald bij dat artikel - Begrip. 

Wanneer door de onderzoeksrechter, 
met toepassing van art. 91 Sv., een bevel 
tot medebrenging is uitgevaardigd tegen 
een verdachte die voor hem niet versche
nen is of niet te zijner beschikking is ge
steld, gaat de termijn van vierentwintig 
uur, bepaald bij art. 93 Sv. voor de on
dervraging van de verdachte en bij art. 7 
Gw. voor de betekening van het bevel tot 
aanhouding, pas in vanaf de tenuitvoer
legging van het bevel tot medebrenging, 
dit wil zeggen vanaf het ogenblik dat de 
verdachte ter beschikking van de onder
zoeksrechter is gesteld; het arrest dat 
vaststelt dat het bevel tot aanhouding 
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door de onderzoeksrechter werd uitge
vaardigd en betekend binnen vierentwin
tig uur nadat de verdachte te zijner be
schikking werd gesteld, beslist wettig dat 
het bevel tot aanhouding binnen de door 
de wet gestelde termijn werd verleend. 

3 januari 1990 580 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

4. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Terinzagelegging van het 
dossier ten behoeve van de verdedigiilg 
- Regeling. 

Art. 5.4 E.V.R.M. vereist niet dat aan 
de verdachte inzage wordt gegeven van 
de stukken betreffende de bevestiging 
van het tegen hem verleende bevel tot 
aanhouding, wanneer zijn raadsman van 
die stukken inzage heeft kunnen nemen 
v66r de bij art. 4 Wet Voorlopige Hechte
nis bepaalde verschijning voor de raad
kamer. 

18 oktober 1989 216 

5. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Dossier ter inzage gelegd 
van de verdediging - Regeling. 

Wanneer de raadsman van de verdach
te van het dossier inzage heeft kunnen 
nemen v66r de verschijning voor de 
raadkamer, overeenkomstig art. 4 Wet 
Voorlopige Hechtenis, valt geen schen
ding van art. 5.4 E.V.R.M. af te leiden uit 
de omstandigheid dat de verdachte niet 
zelf inzage heeft gekregen van het dos
sier. 

22 november 1989 413 

6. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Inzageverlening van het 
dossier aan de verdediging - Stukken 
waarvan inzage moet worden verleend. 

Het dossier waarvan op het vooraf
gaand verzoek van de verdachte of diens 
raadsman inzage wordt verleend met het 
oog op de terechtzitting van het onder
zoeksgerecht waarop uitspraak moet 
worden gedaan over de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding, moet enkel de 
stukken bevatten die verband houden 
met die bevestiging en waarover de on
derzoeksrechter beschikt. 

29 november 1989 438 

7. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Inzageverlening van de 
overtuigingsstukken aan de verdediging. 

Schending van art. 5.4 E.V.R.M. valt 
niet af te leiden uit de enkele omstandig
heid dat een officier van de gerechtelijke 
politie, die bij een met redenen omklede 

beschikking van de onderzoeksrechter 
was aangewezen om een huiszoeking uit 
te voeren en beslag te leggen op papie
ren, titels of stukken die als overtui
gingsstukken of als stukken a decharge 
konden dienen, met de uitvoering van 
zijn opdracht is begonnen v66r de datum 
van de terechtzitting van het onder
zoeksgerecht waarop uitspraak moest 
worden gedaan over de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding, en de bovenge
noemde overtuigingsstukken na die te
rechtzitting op de griffie heeft neerge
legd, zodat de raadsman van de verdach
te niet v66r de terechtzitting inzage 
heeft kunnen krijgen van die stukken. 

29 november 1989 438 

8. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Inzageverlening van het 
dossier aan de verdediging - Regeling. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
verdachte tegen wie een bevel tot aan
houding was uitgevaardigd en die een 
raadsman had, niet zelf inzage heeft ge
kregen van de stukken betreffende de 
bevestiging van dat bevel valt niet af te 
leiden dat hij geen passend verweer 
heeft kunnen voeren tegen de gronden 
waarop de beslissing de hechtenis naar 
recht heeft verantwoord. (Art. 5.4 
E.V.R.M.) 

29 november 1989 438 

9. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Redengeving. 

Het ar.rest van de kamer van inbe
schuldiging, dat een bevel tot aanhou
ding bevestigt dat is verleend na de ant
trekking van de zaak aan de jeugdrecht
bank, antwoordt op de conclusie waarin 
de raadsman van de verdachte een 
schending van art. 5.3 E.V.R.M. aanvoer
de, en verantwoordt de beslissing naar 
recht, door vast te stellen dat de behan
deling van de zaak geen onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen en door erop 
te wijzen dat de verdachte pas twee we
ken voordien onder bevel tot aanhouding 
was geplaatst, nadat er tevoren tegen 
hem ma~;~tregelen genomen waren met 
toepassing van de Jeugdbeschermings
wet. 

24 januari 1990 680 

10. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Recht om berecht te wor
den binnen een redelijke termijn of han
gende het proces in vrijheid te worden 
gesteld - Begrip. 

Het arrest van de kamer van inbe
schuldiging, dat een bevel tot aanhou
ding bevestigt dat is verleend na de ont-
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trekking van de zaak aan de jeugdrecht
bank, antwoordt op de conclusie waarin 
de raadsman van de verdachte een 
schending van art. 5.3 E.V.R.M. aanvoer
de, en verantwoordt de beslissing naar 
recht, door vast te stellen dat de behan
deling van de zaak geen onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen en door erop 
te wijzen dat de verdachte pas twee we
ken voordien onder bevel tot aanhouding 
was geplaatst, nadat er tevoren tegen 
hem maatregelen genomen waren met 
toepassing van de Jeugdbeschermings
wet. 

24 januari 1990 680 

11. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Nieuw bevel tot aanhou
ding dat moet worden bevestigd binnen 
vijf dagen na de tenuitvoerlegging - Be
vel niet bevestigd v66r de beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank - Wettigheid. 

Het op grand van art. 8 Wet Voorlopi
ge Hechtenis verleende bevel tot aanhou
ding kan niet worden gehandhaafd als 
het niet binnen vijf dagen na de tenuit
voerlegging ervan door de raadkamer 
wordt bevestigd, zelfs als de raadkamer 
binnen die termijn de verwijzing van de 
verdachte naar de correctionele recht
bank beveelt. 

21 februari 1990 803 

12. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Opdracht van de onder
zoeksgerechten. 

Wanneer de onderzoeksrechten over
eenkomstig de artt. 4 en 8 Wet Voorlopi
ge Hechtenis uitspraak moeten doen 
over de bevestiging van een bevel tot 
aanhouding, moeten zij onder meer na
gaan of dat bevel wettig is; en meer be
paald of het bevel is uitgevaardigd en be
tekend op het ogenblik van de aanhou
ding of uiterlijk binnen vierentwintig 
uur overeenkomstig art. 7 Gw. en of is 
voldaan aan de voorwaarden die bij de 
artt. 1 en 8 van die wet bepaald zijn voor 
het verlenen van een aanhoudingsbevel. 

21 februari 1990 803 

13. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Beslissing van de onder
zoeksgerechten dienaangaande gaat 
noodzakelijk vooraf aan de ve!Wljzing 
van de verdachte naar de correctionele 
rechtbank. 

Het toezicht op de geldigheid of de re
gelmatigheid van het bevel tot aanhou
ding door de onderzoeksgerechten in het 

kader van de controle op de voorlopige 
hechtenis gaat noodzakelijkerwijs vooraf 
aan de beslissing waarbij de verdachte 
met toepassing van art. 130 Sv. naar de 
correctionele rechtbank verwezen wordt. 

21 februari 1990 803 

14. - Bevestiging - Adt. 2 en 4 Wet 
Voorlopige Hechtenis - Redenen. 

De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare veilig
heid raken dat het bevel tot aanhouding 
moet worden bevestigd, worden, onder 
vermelding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, niet nauwkeurig omschreven in 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat het bedoelde bevel be
vestigt op grand « dat de wettelijke voor
waarden tot het uitvaardigen van het 
bevel tot aanhouding voorhanden waren 
en dat de beweegredenen van dit bevel 
nog steeds bestaan en gegrond zijn », 
terwijl het bevel tot aanhouding enkel de 
voorlopige hechtenis motiveerde door de 
vaststelling « aangezien er ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden bestaan 
die de openbare veiligheid raken en 
waarop de aanhouding van de verdachte 
gegrond is». (Artt. 2 en 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

6 maart 1990 892 

15. - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Tweede bevel tot aanhou
ding - Redengeving. 

De artt. 4 en 8 Wet Voorlopige Hechte
nis worden door een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling geschon
den wanneer, op de conclusie van de 
verdachte ten betoge dat de omstandig
heden die ten grondslag liggen aan een 
tweede bevel tot aanhouding dat is ver
leend wegens vorming van een vereni
ging met het oogmerk misdrijven te ple
gen, dezelfde zijn als die van een eerste 
bevel tot aanhouding dat werd uitgevaar
digd wegens paging tot het plegen van 
een roofoverval en het tweede aanhou
dingsbevel derhalve nietig was, dat ge
recht, om te beslissen dat het tweede be
vel tot aanhouding moet worden gehand
haafd, zich ertoe beperkt, zonder opgave 
van andere omstandigheden dan die wel
ke tot handhaving van eisers hechtenis 
op grand van het eerste bevel waren 
aangegeven, te zeggen dat de verdachte 
geen enkel rechtsgevolg trekt uit de in 
zijn conclusie uiteengezette beschouwin
gen. 

25 april 1990 109b 
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16. - Bevestiging van het bevel tot 
aanh_ouding - Inzageverlening van het 
dossier aan de verdediging - Stukken 
waarvan inzage moet worden verleend. 

Krachtens art. 5.4 E.V.R.M., dat aan ie
dere gearresteerde gelijkheid der wape
nen waarborgt, moet de verdachte tegen 
wie een bevel tot aanhouding is verleend 
of zijn raadsman de gelegenheid hebben 
om v66r de bevestiging van het bevel in
zage te nemen van de desbetreffende 
stukken ; die inzageverlening is echter 
beperkt tot de stukken die betrekking 
hebben op de bevestiging. 

20 juni 1990 1349 

HOOFDSTUK III 
HAND HAVING 

17. - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarb1j de handha
ving van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen - Geen antwoord op de conclu
sie van de verdachte ten betoge dat de 
redelijke termijn van art. 5.3 E. V.R.M is 
overschreden - Schending van het recht 
van verdediging. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt geschonden door 
de ~~t;J-er van inbeschuldigingstelling, 
als ZlJ m haar arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis beveelt zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
verdachte precieze omstandigheden aan
voerde waaruit hij afleidde dat, gelet op 
art. 5.3 E.V.R.M., de handhaving van de 
hechtenis niet kon worden overwogen. 

20 september 1989 87 

18. - Voorziening van de procureur
generaal bij het hot van beroep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
er geen grond bestaat tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis van de ver
dachte - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is de voorziening van de procureur
generaal bij bet hof van beroep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
er geen grond bestaat tot handhaving 
van het tegen de verdachte verleende be
vel tot aanhouding. 

8 november 1989 332 

19. - Handhaving - Terinzagelegging 
van het dossier aan de verdediging -
Regeling. 

Art. 5.4 E.V.R.M. vereist niet dat de 
stukken betreffende de voorlopige hecb
tenis ter inzage worden gelegd van de 

verdacbte, wanneer diens raadsman de 
stukken beeft kunnen inzien v66r de ver
scbijning voor de kamer van inbescbuldi
gingstelling, overeenkomstig art. 5 Wet 
Voorlopige Hecbtenis. 

17 januari 1990 656 

20. - Ha.ndhaving - Beschikking van 
de raadkamer tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis - Aard - Gevolg 
op het taalgebruik. 

De bescbikking waarbij de raadkamer 
de voorlopige becbtenis van de verdacbte 
bandbaaft, is geen !outer voorbereidende 
beslissing in de zin van art. 40 Taalwet 
Ge~ec~tszaken; wanneer zodanige be
scbikkmg op tegenspraak is gewezen en 
zelf niet is aangetast door een uit de 
Taalwet Gerecbtszaken voortvloeiende 
·nietigbeid, dekt zij de nietigbeid van een 
voorafgaand proces-verbaal dat we! door 
zodanige nietigheid is aangetast. 

6 februari 1990 734 

21. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Opdracht van de onder
. zoeksgerechten. 

Wanneer de onderzoeksgerecbten op 
grond van art. 5 Wet Voorlopige Hecbte
nis of art. 130 Sv. uitspraak moeten doen 
over de handbaving van de voorlopige 
becbtenis en de vonnisgerecbten op 
grond van art. 7 Wet Voorlopige Hecbte
nis uitspraak moeten doen over een ver
zoek tot voorlopige invrijbeidstelling, 
hoeven ze zicb niet meer uit te spreken 
over de geldigbeid of de regelmatigbeid 
van bet bevel tot aanbouding. 

21 februari 1990 803 

22. - Handhaving - Middel ten beto
ge dat de redelijke termijn is overschre
den - Middel niet onderworpen aan de 
feitenrechter - Gevolg. 

Niet voor de eerste maal voor bet Hof 
kan worden voorgedragen bet middel ten 
betoge dat eiser, die als verdacbte voor
lopig was gehecbt, niet is berecbt binnen 
de redelijke termijn bedoeld in art. 5.3 
E.V.R.M. 

14 maart 1990 919 

23. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Voorziening in cassatie -
Invrijheidstelling achteraf - Gevolg. 

Het cassatieberoep van de verdacbte 
tegen een arrest van de kamer van inbe
scbuldigingstelling die zijn voorlopige 
hechtenis bandbaaft, heeft geen be
st~ansreden meer als bij acbteraf in vrij
beld wordt gesteld vooraleer bet Hof uit
spraak doet op bet cassatieberoep. 

25 juli 1990 1412 
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HOOFDSTUK IV 
INVRIJHEIDSTELLING 

24. - Voorlopige invrijheidstelling 
Uitspraak van het hot van beroep over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling - Taak - Afwijzing van het ver
zoek - Redengeving. 

Het hof van beroep, dat in raadkamer 
uitspraak doet over een op art. 7 Wet 
Voorlopige Hechtenis gegrond verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling, is niet 
het rechtscollege voor hager beroep te
gen het veroordelend vonnis en is dus 
niet bevoegd om dat vonnis te toetsen; 
de taak van het hof beperkt zich tot het 
nagaan of de hechtenis nog altijd in het 
belang van de openbare veiligheid moet 
worden gehandhaafd; het is niet ver
plicht de afwijzing van het verzoek bij
zonder met redenen te omkleden. 

13 september 1989 51 

25. - Voorlopige invrijheidstelling -
Opdracht van de vonnisgerechten. 

Wanneer de onderzoeksgerechten op 
grand van art. 5 Wet Voorlopige Hechte
nis of art. 130 Sv. uitspraak moeten doen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis en de vonnisgerechten op 
grand van art. 7 Wet Voorlopige Hechte
nis uitspraak moeten doen over een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling, 
hoeven ze zich niet meer uit te spreken 
over de geldigheid of de regelmatigheid 
van het bevel tot aanhouding. 

21 februari 1990 803 

26. - Voorlopige invrijheidstelling -
Art. 6.1 E. V.R.M - Draagwijdte. 

Art. 6.1. E.V.R.M. is niet van toepas
sing op de vonnisgerechten die uitspraak 
doen over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. 

25 juli 1990 1417 

27. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek van de gehechte beklaagde -
Uitspraak over dat verzoek - Bevoegd
heid van het gerecht - Art. 6.1 E. V.R.M 
- Redelijke termijn voorgeschreven bij 
die bepaling - Beoordeling van die ter
mijn. 

De rechter die uitspraak doet over een 
voorlopige hechtenis, meer bepaald het 
vonnisgerecht dat uitspraak doet over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling, is niet bevoegd om te oordelen of de 
door art. 6.1. E.V.R.M. voorgeschreven 
redelijke termijn bij de berechting van 
de zaak al dan niet in acht zal zijn gena
men. (Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

25 juli 1990 1417 

28. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek van de gehechte beklaagde -
Afwijzing van het verzoek - Redenge
ving - Conclusie gegrond op art.· 6.1 
E. V.R.M - Conclusie ten betoge dat de 
bij die bepaling voorgeschreven redelijke 
termijn is overschreden. 

Het vonnisgerecht dat uitspraak doet 
over een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling is niet verplicht te antwoor
den op een conclusie waarin de beklaag
de aanvoert dat de redelijke termijn 
waarbinnen zijn zaak moet worden be
handeld al dan niet in acht genomen zal 
zijn bij de berechting van de zaak. (Art. 
97 Gw.; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 7 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

25 juli 1990 1417 

29. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek van de gehechte beklaagde -
Uitspraak van het hot van beroep over 
dat verzoek - Opdracht - Afwijzing 
van het verzoek - Redenen. 

De taak van het hof van beroep, dat 
uitspraak doet over een op art. 7 Wet 
Voorlopige Hechtenis gegrond verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling, beperkt 
zich tot het nagaan of de hechtenis nog 
altijd in het belang van de openbare vei
ligheid moet worden gehandhaafd; het is 
niet verplicht de afwijzing van het ver
zoek speciaal met redenen te omkleden. 

25 juli 1990 1417 

HOOFDSTUK V 
BORGSTELLING · 

HOOFDSTUK VI 
DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 
ONWETTIGE HECHTENIS 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Onwettige. 

Onwerkdadige. 

Schadeloosstelling. 

HOOFDSTUK VIII 
MILITAIRE RECHTSPLEGING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

30. - Hoger beroep tegen de beschik
kingen van de raadkamer en tegi:m de 
beslissingen van de correctionele recht
bank - Art. 20 Wet Voorlopige Hechte
nis - Stand van zaken ongewijzigd -
Voorwaarden. 

Totdat over de hogere beroepen waar
van sprake is in de artt. 19 en 20 Wet 
Voorlopige Hechtenis is beslist, blijft de 
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stand van zaken ongewijzigd, voor zover 
die beslissing valt binnen vijftien dagen 
nadat het hager beroep is ingesteld; zo
dra die termijn is verstreken, wordt de 
verdachte in vrijheid gesteld. Die ter
mijn wordt evenwel geschorst tijdens de 
duur van het op verzoek van de verdedi
ging verleende uitstel. (Art. 20 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

21 februari 1990 803 

31. - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling houdende niet-ont
vankelijkverklaring van het hager be
roep van de verdachte tegen de beschik
king van de raadkamer waarin nagela
ten wordt uitspraak te doen over de 
bevestiging van een nieuw bevel tot aan
houding - Arrest gewezen meer dan 
vijftien dagen na de verklaring van ha
ger beroep - Wettigheid van de beslis
sing - Voorwaarde. 

Onwettig is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het hager 
beroep van de verdachte tegen de be
schikking van de raadkamer die nalaat 
uitspraak te doen over de bevestiging 
van een nieuw bevel tot aanhouding, niet 
ontvankelijk verklaart en dat meer dan 
vijftien dagen na het instellen van hager 
beroep door de verdachte is gewezen, in
dien die termijn niet is geschorst wegens 
een op verzoek van eiser of diens raads
man verleend uitstel. (Art. 20 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

21 februari 1990 803 

32. - Allerlei - Verbod van vrij ver
keer - Onderzoeksgerecht - Motive
ringsverplichting. 

Het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, heeft zich niet uit te 
spreken over het door de onderzoeks
rechter krachtens art. 3 Wet Voorlopige 
Hechtenis uitgevaardigd verbod van vrij 
verkeer waarop het hager beroep van de 
verdachte geen betrekking had. 

19 juni 1990 1341 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 

1. - Voorrechten - Sluiting van on
dernemingen - Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers - Be
taling van de werkgeversbifdragen, be
doeld in art. 5, 2", Sluitingsfondswet 30 
funi 1967 - Indeplaatsstelling van het 
Fonds in de rechten van de R.S.Z. - Sa
menloop van het voorrecht van de R.S.Z. 
voor het saldo van het hem verschuldig-

de bedrag met het voorrecht van het 
Fonds voor het aan de R.S.Z. betaalde 
bedrag - Rang. 

In geval van samenloop va~ het bij 
art. 19, eerste lid, 4°ter, Hypotheekwet 
toegekende voorrecht van de R.S.Z. met 
het voorrecht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
dat in de rechten is getreden van de 
R.S.Z. aan wie een deel is betaald van de 
werkgeversbijdragen, die onder meer 
worden opgelegd bij de wetgeving betref
fende de sociale zekerheid en waarvan 
sprake is in art. 5, 2°, Sluitingsfondswet 
30 juni 1967, kan de R.S.Z. zijn rechten 
doen gelden, voor wat hem nog door 
de werkgever-schuldenaar verschuldigd 
blijft, bij voorrang hoven het Fonds. (Art. 
8, tweede lid, Sluitingsfondswet 30 juni 
1967.) 

16 oktober 1989 208 

2. - Doorhaling en vermindering van 
de inschrifvingen - Gevolgen van de 
opheffing door handlichting - Art. 92 
Hypotheekwet. 

De eenvoudige opheffing van een hy
potheek door handlichting van de hypo
thecaire inschrijving verleend door de 
schuldeiser aan zijn schuldenaar, tast 
het bestaan van de hoofdverbintenis als 
dusdanig niet aan en bevrijdt de hoofde
lijke medeschuldenaars niet. 

3 mei 1990 1137 

VOORZIENING IN CASSATIE 

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 vatbaar 

voor cassatieberoep. 
Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 
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§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Aller lei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas

satieberoep is ingesteld. 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 
Afdeling 5. Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
!Vdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 
§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 

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 cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas

satieberoep 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 vervolgen-

de 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 cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 
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§ 9. Allerlei. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Onderafdeling 1. - Strafvordering. 
§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 

aard niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 
§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas

satieberoep is ingesteld. 
§ 4. Gemis aan belang of bestaansre

den. 
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts-

vordering. 
§ 11. Algemeen. 
§ 12. Beklaagde. 
§ 13. Openbaar ministerie. 
§ 14. Burgerlijke partij. 
§ 15. Tussenkomende partij. 
§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 
§ 1. Strafvordering. 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII. - Arresten Raad 
van State 

HOOFDSTUK I 
(INLEIDING) ALGEMENE BEGRIPPEN. 

VOORZIENING IN HET BELANG VAN 
DE WET - ZIE : CASSATIE, HOOFD
STUK III 

1. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Voorziening tegen een beslissing 
die een verzet ongedaan verklaart we
gens niet-verschijning - Draagwijdte 
van de voorziening. 

Op de voorziening tegen het vonnis 
dat het verzet ongedaan verklaart we-

gens niet-verschijning van eiser, gaat het 
Hof enkel na of het vonnis het verzet 
wettig ongedaan verklaart. 

20 december 1989 558 

2. - Personen door of tegen wie cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Alge
mene regel - Rechtsbijstand. 

Aileen de procureur-generaal bij het 
hof van beroep is bevoegd om zich, in de 
bij de wet bepaalde gevallen, in cassatie 
te voorzien tegen de beslissingen betref
fende een verzoek om rechtsbijstand. 
(Artt. 688 en 690 Ger.W.) 

10 januari 1990 624 

3. - Inleiding - Algemene begrippen 
- Voorziening waarin een vraag wordt 
opgeworpen in de zin van art. 26 bijzon
dere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitra
gehof - Vraag zonder verband met de 
middelen - Verplichting van het Hoi 
van Cassatie - Begrip. 

Wanneer eiser voor het Hof van Cassa
tie een vraag opwerpt in de zin van art. 
26 bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het 
Arbitragehof, kan § 2 van die bepaling 
enkel worden opgevat binnen de perken 
van de middelen waarover het Hof van 
Cassatie uitspraak moet doen. 

7 mei 1990 1143 

4. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Voorziening tegen een beslissing 
die een verzet ongedaan verklaart we
gens niet-verschijning - Draagwijdte 
van de voorziening. 

Op de voorziening tegen het arrest dat 
het verzet van de beklaagde ongedaan 
verklaart, toetst het Hof enkel of de be
streden beslissing wettig is. 

13 juni 1990 1293 

5. - Algemene begrippen Strafza-
ken - Voorziening tegen een beslissing 
waarbij een verzet ongedaan wordt ver
klaard wegens niet-verschijning 
Draagwijdte van die voorziening. 

Door de voorziening tegen een vonnis 
of arrest waarbij het verzet van de be
klaagde ongedaan wordt verklaard we
gens niet-verschijning, komt in cassatie 
enkel ten toets of het vonnis of het ar
rest het verzet wettig ongedaan heeft 
verklaard. 

20 juni 1990 1347 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 
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§ 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. 

6. - Belastingzaken - Term1jnen van 
cassatieberoep - Voorbarig cassatiebe
roep - Arrest verklaart een tussen
komst ontvankelijk en beveelt een on
derzoeksmaatregel. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een arrest dat een tussenkomst, waarvan 
de ontvankelijkheid niet wordt betwist, 
ontvankelijk verklaart, en dat, alvorens 
over de zaak zelve uitspraak te doen, 
een onderzoeksmaatregel beveelt. (Art. 
1077 Ger.W.) 

15 februari 1990 781 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 

voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

7. - Belastingzaken - Vormen 
Vorm en betekening van de voorziening 
in cassatie - Gemeentebelastingen. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
waarbij de bestendige deputatie van een 
provincieraad, inzake directe gemeente
belastingen, uitspraak heeft gedaan over 
een vordering waarvan de waarde geen 
10.000 frank bedraagt, moet, krachtens 
art. 289, tweede lid, W.I.B. worden inge
steld bij een tot het Hof van Cassatie ge
richt en vooraf aan de partij tegen wie 
de voorziening is gericht betekend ver
zoekschrift. 

13 oktober 1989 204 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

8. - Belastingzaken - Vormen -
Vorm en termijn van betekening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van een be
stendige deputatie van een provincieraad 
die niet binnen tien dagen na de verkla
ring en bij gerechtsdeurwaardersexploot 
betekend is aan de partij tegen wie ze 
gericht is (Art. 4 wet 22 jan. 1849, gew. 
bij art. 53 vervat in art. 3 wet 10 okt. 
1967; 2 wet 22 juni 1865 en 16 wet van 22 
juni 1877.) 

17 november 1989 378 

9. - Belastingzaken - Vorm van de 
voorziening - Ontvankelijkheid - In
komstenbelastingen Cassatiever
zoekschrift - Neerlegging ter griffie van 
het hoi van beroep - Hoedanigheid van 
de neerlegger niet nader aangeduid -
Gevolgen. 

De voorziening inzake inkomstenbelas
tingen kan niet onontvankelijk worden 
verklaard op de enkele grand dat het 
door eiser of diens advokaat onderteken
de cassatieverzoekschrift op de griffie 
van het hof van beroep is neergelegd 
door een persoon wiens hoedanigheid 
niet nader is aangeduid. (Art. 289 W.I.B.) 

1 februari 1990 718 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld. 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

Afdeling 5. 

Afdeling 6. 

Afstand. 

Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 

10. - Burgerlijke zaken - Personen 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Arrest van het hof van beroep 
- Voorziening tegen de procureur des 
Koning- Ontvankelijkheid. 

Ook wanneer de procureur des Ko
ning, in burgerlijke zaken, . tegen een 
vonnis hager beroep instelt, IS enkel de 
procureur-generaal partij in het geding 
voor het hof van beroep; het cassatiebe-
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niet ontvankelijk. (Art. 143 Ger.W.) nister zijn betreffende collega in zijn 
roep tegen de procureur des Koning is I temen t behoort - Verzuim door die mi-

14 september 1989 59 plaats te stellen - Gevolgen. 
De minister die door een voorziening 

in burgerlijke zaken in de zaak betrok
ken is, mag niet betwisten dat het voor
werp van het geschil tot de bevoegdheid 
van zijn departement behoort, tenzij hij 
tevens zijn betreffende collega in zijn 
plaats stelt; als die voorwaarde niet is 
vervuld, kan de door de betrokken minis
ter tegen de voorziening opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid niet 
worden aangenomen. (Artt. 1079, 42 en 

11. - Burgerlijke zaken - Personen 
door en tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers - Partij wier 
derdenverzet niet toelaatbaar is ver
klaard. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de partij die niet opkomt tegen de 
beslissing waarbij haar derdenverzet 
niet toelaatbaar is verklaard, ook al is zij 
in kosten veroordeeld, maar voert zij te
gen die veroordeling geen middel aan.. 

25 september 1989 111 

12. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers - Agglome
ratie - Machtiging van de agglomeratie
raad - Ogenblik waarop zij moet wor
den gegeven. 

De machtiging van het college van de 
agglomeratie door de agglomeratieraad 
om cassatieberoep in te stellen, mag 
worden gegeven tot aan het sluiten van 
de debatten. (Art. 42, 10°, wet 26 juli 
1971.) 

23 oktober 1989 252 

13. - Burgerlijke zaken Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers en verweer
ders - Voorziening van het openbaar 
ministerie - Ontvankelijkheid- Vemis
te. 

Het O.M. kan cassatieberoep instellen 
tegen een in laatste aanleg gewezen be
slissing in burgerlijke zaken, wanneer de 
openbare orde in gevaar komt door een 
toestand die moet worden verholpen; dat 
is niet het geval wanneer een arrest van 
het arbeidshof, het weze nog door een 
eventueel te ruime interpretatie van art. 
125 van het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken en van art. 
8.1 E.V.R.M., aileen tot gevolg heeft dat 
een beslissing van de gewestelijke in
specteur die een werkloze wegens alge
meen bekend wangedrag bestraft, nietig 
wordt verklaard. (Art. 138, tweede lid, 
Ger.W.) 

30 oktober 1989 289 

14. - Burgerlijke zaken Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
wo1·den ingesteld - eisers en verweer
ders - Voorziening gericht tegen de 
Staat - Geldigheid - Vereisten - Be
twisting doo1· de in de zaak betrokken 
minister dat het voorwerp van het ge
schil tot de bevoegdheid van zijn depar-

705 Ger.W.) 
8 januari 1990 598 

15. - Burgerlijke zaken Personen 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gestelcl - Verweerclers - Ontbonden 
vennootschap. 

Niet ontvankelijk is een voorziening 
die gericht is tegen een ontbonden ven
nootschap. 

23 februari 1990 839 

16. - Burgerlijke zaken Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers - Middel 
van niet-ontvankelijkheid - Vereniging 
zonder winstoogmerk - Onregelmatige 
vertegenwoordiging. 

De niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening van een vereniging zonder winst
oogmerk kan niet worden gegrond op de 
onregelmatige vertegenwoordiging van 
de vereniging, wanneer die onregelma
tigheid niet voor de feitenrechter is op
geworpen en de vereniging voor het Hof 
op dezelfde wijze is vertegenwoordigd 
als voor de feitenrechter. (Art. 1096 
Ger.W.) 

6 april 1990 1044 

17. - Burgerlijke zaken Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers - O.C.M. W: 
- Machtiging van het college van burge
meester en schepenen - Ogenblik waar
op zij moet worden gegeven. 

De machtiging van het O.C.M.W. door 
het college van burgemeester en schepe
nen om cassatieberoep in te stellen, mag 
worden gegeven tot aan het sluiten van 
de debatten. (Art. 115, § 1, tweede lid, 
O.C.M.W.-wet.) 

14 mei 1990 1179 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 
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Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

18. - Burgerlijke zaken - Termijn 
van cassatieberoep - Begin - Onderne
mingsraad en veiligheidscomite - Ver
kiezingen - Beslissing van het arbeids
gerecht ter kennis gebracht bij gerechts
brief. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is de voorziening die is ingesteld meer 
dan drie maanden nadat de beslissing 
van het arbeidsgerecht over een geschil 
betreffende verkiezingen voor de onder
nemingsraden en de veiligheidscomites 
bij gerechtsbrief ter kennis van de eiser 
is gebracht. (Artt. 57 en 1073, eerste lid, 
Ger.W.; art. 24, §§ 1, 1°, en 2, Bedrijfsor
ganisatiewet; art. 1, § 4, h, 1°, en i, Ge
zondheid en Veiligheidswet; art. 81, 5°, 
K.B. 31 juli 1986.) 

12 februari 1990 774 

19. - Burgerlijke zaken - Termijn 
van cassatieberoep - Begin - Onderne
mingsraad en veiligheidscomite - Be
schermde werknemer - Ontslag wegens 
dringende reden - Aanneming van de 
dringende reden door het arbeidsgerecht 
- Beslissing ter kennis gebracht bij ge
rechtsbrief. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is de voorziening die is ingesteld meer 
dan drie maanden nadat de beslissing 
van het arbeidsgerecht omtrent de aan
neming van een dringende reden die tot 
ontslag van een beschermde werknemer 
kan leiden, bij gerechtsbrief ter kennis 
van de eiser is gebracht. (Art. lbis, § 2, 
Gezondheid en Veiligheidswet.) 

28 mei 1990 1224 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 
voor cassatieberoep. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

20. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Beslissing op eenzijdig verzoekschrift -
Betekening van het cassatieberoep. 

Een cassatieberoep tegen een beslis
sing op eenzijdig verzoekschrift behoeft 
niet te worden betekend. (Art. 1079 
Ger.W.) (Impliciet.) 

21 juni 1990 1361 

§ 3. Vorm en termijn voor memories 
en stukken. 

§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe
roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

21. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Gronden van niet-ontvankelijkheid -
Ambtshalve opgeworpen grand van niet
ontvankelijkheid tegen een voorziening 
van het openbaar ministerie bij het hof 
van beroep - Geen kennisgeving. 

Een ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken, van 
een procureur-generaal bij een hof van 
beroep, moet niet worden voorafgegaan 
door een kennisgeving; art. 1097 Ger.W. 
is op een dergelijke geval niet van toe
passing. (Art. 1097 Ger.W.) (Impliciet.) 

30 oktober 1989 289 

22. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Middel van niet-ontvankelijkheid tegen 
de voorziening opgeworpen en hierin be
staande dat de voorziening is gericht te
gen een arrest dat niet in de processtuk
ken voorkomt - Verzoekschrift waaruit 
kan worden opgemaakt welke beslissing 
wordt bestreden - Verwerping van het 
middel van niet-ontvankelijkheid. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid 
tegen de voorziening opgeworpen en 
hierin bestaande dat de voorziening is 
gericht tegen een arrest dat niet in de 
processtukken voorkomt, is niet ontvan
kelijk wanneer uit het verzoekschrift 
kan worden opgemaakt welke beslissing 
wordt bestreden. (Artt. 1079, 1080 en 1081 
Ger.W.) 

16 november 1989 369 

23. - Burgerlijke zaken Vormen -
Gronden van niet-ontvankelijkheid -
Enig middel niet ontvankelijk. 

In burgerlijke zaken heeft de niet-ont
vankelijkheid van het enige cassatiemid
del niet tot gevolg dat de voorziening 
niet ontvankelijk is. 

4 januari 1990 582 

24. - Burgerlijke zaken Vormen -
Gronden van niet-ontvankelijkheid -
Door de in de zaak betrokken minister 
tegen de voorziening opgeworpen grand 
van niet-ontvankelijkheid hierin bestaan
de dat het voorwerp van het geschil niet 
tot de bevoegdheid van zijn departement 
behoort - Vereisten. 

De minister die door een voorziening 
in burgerlijke zaken in de zaak betrok
ken is, mag niet betwisten dat het voor-
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werp van het geschil tot de bevoegdheid 
van zijn departement behoort, tenzij hij 
tevens zijn betreffende collega in zijn 
plaats stelt; als die voorwaarde niet is 
vervuld, kan de door de betrokken minis
ter tegen de voorziening opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid niet 
worden aangenomen. (Artt. 1079, 42 en 
705 Ger.W.) 

8 januari 1990 598 

25. - Burgerlijke zaken Vormen -
Gronden van niet-ontvankelijkheid -
Taal - Eentaligheid van de akte - Stuk 
in het middel aangehaald in een andere 
taal. 

Nietig is de voorziening die een middel 
bevat waarin een stuk wordt aangehaald 
in een andere taal dan die van de rechts
pleging zonder dat de vertaling of de za
kelijke inhoud ervan wordt weergegeven 
in de taal van de rechtspleging. (Artt. 27 
en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtsza
ken.) 

15 januari 1990 635 

26. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Gronden van niet-ontvankelijkheid 
ambtshalve opgeworpen tegen een voor
ziening ondertekend door een advocaat 
die geen advocaat bij het Hoi van Cassa
tie is - Geen kennisgeving. 

Onder « de advocaten van partijen » in 
de zin van art. 1097 Ger.W., worden en
kel de advocaten bij het Hof van Cassa
tie verstaan; derhalve moet in burger
lijke zaken geen kennis worden gegeven 
van de ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid tegen een 
voorziening die is ondertekend door een 
advocaat die geen advocaat bij het Hof 
van Cassatie is. (Artt. 478 en 1097 
Ger.W.). (Impliciet.) 

22 januari 1990 667 

27.- Burgerlijke zaken- Vormen
Gronden van niet-ontvankelijkheid -
Art. 1093, derde lid, Ger. W. - Toe pas
sing. 

Het Hof verklaart de voorziening niet 
toelaatbaar wanneer de eiser, na zijn 
verzoekschrift tot cassatie te hebben be
tekend, het niet ter griffie van het Hof 
heeft ingediend overeenkomstig art. 1079 
Ger.W. en de verweerder, na zijn ant-· 
woord binnen de voorgeschreven termijn 
te hebben doen betekenen, de zaak heeft 
ingeleid door overlegging van het bete
kende verzoekschrift en heeft gevorderd 
de voorziening af te wijzen met veroor
deling in de kosten. (Art. 1093, derde lid, 
Ger.W.) 

30 maart 1990 1012 

§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 

28. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Voorziening van de Vlaamse Gemeen
schap. 

Het cassatieberoep van de Vlaamse 
Gemeenschap met betrekking tot aange
legenheden die tot de uitsluitende be
voegdheid behoren van een lid van de 
Vlaamse Executieve, wordt regelmatig 
ingesteld en gevoerd ten verzoeke van 
dat lid. (Art. 82 bijzondere wet tot her
vorming der instellingen van 8 aug. 1980, 
en art. 3 besluit 11 dec. 1985 van de 
Vlaamse Executieve tot aanwijzing van 
de leden van de Vlaamse Executieve ten 
verzoeke waarvan de rechtsgedingen van 
de Vlaamse Gemeenschap worden ge
voerd.) 

19 oktober 1989 228 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

29. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberaep - In 
eerste aanleg gewezen beslissing - Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat in burgerlijke zaken wordt ingesteld 
tegen een in eerste aanleg gewezen be
slissing. (Art. 608 Ger.W.) 

19 oktober 1989 228 

30. - Burgerlijke zaken Beslissin-
gen vatbaar voor cassatieberoep - Alge
meen - In laatste aanleg gewezen be
slissing - Uitvoerend beslag op onroe
rend goed - Beschikking van de beslag
rechter over de eisbaarheid van de 
schuldvordering. 

Een beschikking van de beslagrechter 
die, in een procedure van gedwongen 
tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag 
op onroerend goed, uitspraak doet over 
een geschil betreffende de eisbaarheid 
van de schuldvordering is niet in laatste 
aanleg gewezen en derhalve niet vatbaar 
voor cassatieberoep. (Artt. 608 en 1624, 
tweede lid, 2°, Ger.W.) 

6 november 1989 314 

31. - Burgerlijke zaken Beslissin-
gen vatbaar voor cassatieberoep - Be
slissing op eenzijdig verzoekschrift. 

Een beslissing in laatste aanleg op 
eenzijdig verzoekschrift gewezen, is vat-
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baar voor cassatieberoep. 
Ger.W.) (Impliciet.) 

(Art. 609 wet 10 feb. 1866; art. 21 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

21 juni 1990 1361 9 januari 1990 617 
§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep 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. 

32. - Dienstplichtzaken - Termijnen 
van cassatieberoep. 

De datum waarop de voorziening aan 
de griffie van het Hof wordt « gezon
den » in de zin van art. 51, § 2, Dienst
plichtwet is die van de verzending van 
de aangetekende brief en niet die van de 
o:iltvangst ter griffie. (Impliciet.) 

7 mei 1990 1143 
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. 

33. - Strafzaken - Personen door 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
-'- Strafvordering - Veroordelend arrest 
- Bevel tot o.nmiddellijke aaniwuding -
Ontvankelijkheid. 

Cassatieberoep van de beklaagde te
gen het veroordelend arrest waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, 
is niet ontvankelijk wat de strafvorde
ring betreft, als niet blijkt dat de be
klaagde zich werkelijk in hechtenis be
vond op het ogenblik dat hij die voorzie
ning instelde; die voorwaarde geldt niet 
t.a.v. de ontvankelijkheid van de voorzie
ning tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering. (Art. 421 Sv.; art. 2 

34. - Strafzaken - Personen bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien - Straf
vordering - Onbevoegdverklaring -
Cassatieberoep van de beklaagde. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde tegen de beslissing 
waarbij het strafgerecht zich onbevoegd 
verklaart om van de strafvordering ken
nis te nemen. 

27 maart 1990 995 

35. - Strafzaken - Personen door 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Strafvordering - Veroordelend arrest 
- Bevel tot onmiddellijke aanhouding -
Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van een beklaagde 
tegen het veroordelend arrest waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wordt be
volen, is niet ontvankelijk wat de straf
vordering betreft, als niet blijkt dat de 
beklaagde zich werkelijk in hechtenis 
bevond op het ogenblik dat hij die voor
ziening instelde. 

13 juni 1990 1293 

36. - Strafzaken Termijnen van 
cassatieberoep en van betekening -
Strafvordering - Cassatieberoep van de 
beklaagde - Bestreden an·est - Arrest 
op verzet - Verzet ongedaan - Beteke
ning aan de eiser op verzet - Beteke
ning in het buitenland - Cassatieberoep 
- Termijn - Aanvang - Duur. 

De termijn waarover de beklaagde be
schikt om zich in cassatie te voorzien te
gen een arrest waarbij zijn verzet onge
daan wordt verklaard, gaat in bij de 
betekening van dat arrest; hoewel de 
duur van die termijn in de regel vijftien 
vrije dagen bedraagt, wordt die termijn 
evenwel overeenkomstig art. 55 Ger. W. 
verlengd, als een veroordeelde zich in 
cassatie voorziet tegen een bij verstek 
gewezen arrest of vonnis dat hem in het 
buitenland is betekend. (Artt. 187, 373 
en 413, derde lid, Sv.) 

20 juni 1990 1347 
§ 2. Openbaar ministerie en vervolgen-

de partij. 

§ 3. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

§ 4. Burgerlijke partij. 

§ 5. Tussenkomende partij. 

§ 6. Andere partijen. 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 
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§ 11. Beklaagde. 

37. - Strafzaken - Personen door 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Burgerlijke rechtsvordering - Ver
oordelend arrest - Bevel tot onmiddel
Jijke aanhouding - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van een beklaagde 
tegen het veroordelend arrest waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wordt be
volen, is niet ontvankelijk, wat de straf
vordering betreft, als niet blijkt dat de 
beklaagde zich werkelijk in hechtenis 
bevond op het ogenblik dat hij die voor
ziening instelde. (Art. 421 Sv.; art. 2 wet 
10 feb. 1866; art. 21 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

3 oktober 1989 155 

38. - Strafzaken - Personen door 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Burgerl1jke rechtsvordering - Ver
oordelend arrest - Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding - Ont-vankelijkheid. 

Cassatieberoep van de beklaagde te
gen het veroordelend arrest waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, 
is niet ontvankelijk wat de strafvorde
ring betreft, als niet blijkt dat de be
klaagde zich werkelijk in hechtenis be
vond op het ogenblik dat hij die voorzie

·ning instelde; die voorwaarde geldt niet 
t.a.v. de ontvankelijkheid van de voorzie
ning tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering. (Art. 421 Sv.; art. 2 
wet 10 feb. 1866; art. 21 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

9 januari 1990 617 
§ 12. Openbaar ministerie. 

§ 13. Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

§ 14. Burgerlijke partij. 

39. - Strafzaken - Personen bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien - Straf
zaken - Gefailleerde - Burgerlijke par
tij - Voorziening tegen een arrest van 
buitenvervolgingstelling - Ontvankelijk
heid - Voorwaarden. 

Het cassatieberoep dat de alleen optre
dende gefailleerde, in zijn hoedanigheid 
van burgerlijke partij, instelt tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot buitenvervolgingstelling 
van de verdachte, is ontvankelijk wan
neer uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, niet blijkt dat die 
voorziening een ander doel heeft dan de 
uitoefening van de uitsluitend aan zijn 
persoon verbonden rechten. 

6 december 1989 484 
§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-
roep en van betekening. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

40. - Strafzaken - Termijn - Cassa
tieberoep van de beklaagde tegen een 
vonnis dat diens verzet ongedaan ver
klaart - Term1jn van Vl}rtien dagen, in" 
gaande de dag na de betekening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
door een beklaagde wordt ingesteld na 
het verstrijken van de termijn van vijf
tien vrije dagen, ingaande daags na de 
betekening van een arrest dat het verzet 
ongedaan verklaart, ook al is de beteke
ning niet aan de beklaagde in persoon 
gedaan en ook al bevat de akte van bete
kening een kennelijke verschrijving in 
de datum van de beslissing. (Artt. 187, 
373 en 413, derde lid, Sv.; art. 43 Ger.W.) 

27 september 1989 123 

41. - Strafzaken - Termijn - 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 en 
voor verzet vatbaar verstekarrest, begint 
te lopen vanaf het verstrijken van de ge
wone verzettermijn, ook al is de beteke
ning van de beslissing niet aan de be
klaagde in persoon gedaan. 

3 januari 1990 573 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 

eindbeslissing). 

42. - Termijn - Strafzaken - Beslis-
sing bij verstek. · . 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde v66r het verstrij
ken van de gewone verzettermijn wordt 
ingesteld tegen een beslissing waarbij 
hij bij verstek is veroordeeld. 

19 september 1989 83 

43. - Strafzaken - Termijncn 
Strafvordering - Voorbarige cassatiebe
roepen - Ruimtelijke ordening en stede
bouw - Veroordeling tot een straf -
Verdaging naar een Jatere datum voor 
uitspraak over het herstel van de plaats 
in de vorige staat. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing wordt inge
steld tegen het arrest dat, inzake ruimte
lijke ordening en stedebouw, de beklaag
de veroordeelt tot een straf en de zaak 
naar een latere datum verdaagt voor uit-
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spraak over het herstel van de plaats in 
de vorige staat. 

24 oktober 1989 260 

44. - Termijn - Strafzaken - Ver
oordeling bij verstek - Voorziening van 
de beklaagde tijdens de gewone verzet
termijn - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
de beklaagde tijdens de gewone verzet
termijn instelt tegen een vonnis waarbij 
hij bij verstek wordt veroordeeld. (Art. 
413 Sv.) 

25 oktober 1989 271 

45. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep - Strafvordering - Ge
wone termijn van verzet - Voorbarig 
cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
wordt ingesteld v66r het verstrijken van 
de gewone termijn van verzet. 

9 januari 1990 602 

46. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep Stmfvordering 
Voorbarig cassatieberoep. 

Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat op het verzet van 
de burgerlijke partij tegen de beschik
king van de raadkamer tot buitenvervol
gingstelling van de verdachte, met toe
passing van art. 130 Sv., zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, de verdachte naar de cor
rectipnele rechtbank verwijst, is een 
voorbereidend arrest en een arrest van 
onderzoek in de zin van art. 416 Sv., 
waartegen cassatieberoep voor de be
klaagde eerst na het eindarrest open
staat. 

6 februari 1990 732 

47. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep Strafvordering 
Voorbarig cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen 
een arrest dat enkel een verzoek tot wra
king verwerpt. (Art. 416 Sv.) 

6 februari 1990 734 

48. - Strafzaken - Termijnen 
Strafvordering - Voorbarige cassatiebe
roepen - Minderjarige verdachte - Ar
rest waarbij de jeugdkamer van het hoi 
van beroep beslist de zaak uit handen te 
geven en ze naar het 0.111. te verwijzen 
met het oog op vervolging voor het be
voegde gerecht, als daartoe grand be·· 
staat - Geen geschil inzake bevoegd
heid - Cassatieberoep v66r de eindbe
slissing. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
door de minderj arige v66r de eindbeslis
si.ng ingesteld tegen een arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep dat, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, beslist de zaak 
uit handen te geven, de burgerlijke 
rechtsvorderingen bij de zaak voegt en 
deze verwijst naar het O.M. met het oog 
op vervolging voor het bevoegde gerecht, 
als daartoe grond bestaat. (Art. 416 Sv.; 
art. 38 Jeugdbeschermingswet.) 

21 februari 1990 802 

49. - Strafzaken - Termijn - Straf
vordering - Voorbarige cassatieberoe
pen - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij het hoger be
roep van de verdachte tegen een be
schikking tot verwijzing naar de correc
tionele rechtbank niet ontvankelijk 
wordt verklaard - Geen uitspraak over 
een geschil inzake de bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten - Voorziening 
van de vez·dacht v66r de eindbeslissing 
ingesteld. 

Niet ontvankelijk is door de verdachte 
v66r de eindbeslissing ingestelde voorzie
ning tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten, het hoger beroep van de ver
dachte tegen de beschikking van de 
ra.adkamer waarbij hij naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, niet ont
vankelijk verklaart. (Art. 416 Sv.) 

21 februari 1990 803 

50. - Strafzaken - Termijn - Straf
vordering - Voorbarige cassatieberoe
pen - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling houdende niet-ont
vankelijkvez·klaring van het hager be
roep van de verdachte tegen de beschik
king tot verwijzing waarbij de correctio
nele rechtbank weigert hem opnieuw in 
vrijheid te stellen - Geen uitspraak 
over een geschil inzake de bevoegdheid 
van de onderzoeksgerechten - Voorzie
ning van de verdachte v66r de eindbe
slissing. 

Niet ontvankelijk is de door de ver
dachte v66r de eindbeslissing ingestelde 
voorziening tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling dat, zon
der uitspraak te doen over een geschil 
inzake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten, het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking tot ver
wijzing naar de correctionele rechtbank 
waarin geweigerd of nagelaten wordt 



-205-

hem opnieuw in vrijheid te stellen niet 
ontvankelijk verklaart. (Art. 416 S~.) 

21 februari 1990 803 

§ 3. Eindbeslissing. 

§ 4. Geen eindbeslissing, toch onmid
dellijk vatbaar voor cassatiebe
roep. 

51. - Strafzaken - Termijn - Uit
spraak van het arrest over een verzoek 
tot wraking - Ontvankelljkheid van de 
voorziening - Voorwaarde. 

Ontvankelijk is de zelfs v66r de eind
beslissing ingestelde voorziening tegen 
een OJ?. tussengeschil gewezen beslissing 
waarblJ een verzoek tot wraking wordt 
verworpen, wanneer de rechter zich 
door over dat verzoek uitspraak te doen' 
een rechterlijke bevoegdheid heeft toe: 
gei:!igend die de wet aan een andere 
rechterlijke instantie opdraagt. (Art. 416 
Sv.) 

3 januari 1990 578 

§ 5. Geschil inzake bevoegdheid. 

52. :- Strafzaken - Termijnen van 
cass_a~eberoep - Strafvordering - Ge
schil mzake bevoegdheid - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
het verzet van de verdachte tegen een 
besc?ikking van verwijzing naar de cor
rectwnele rechtbank niet ontvankel1jk 
verJ:lafirt - Geen uitspraak over een ge
schil mzake de bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten - Voorziening van de 
verdachte v66r de eindbeslissing. 

Wanneer de bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten noch voor de raadka
mer noch voor de kamer van inbeschul
digingstelling werd betwist, is niet ont
vankelijk de voorziening v66r de eindbe
slissing ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
zon~e~ uitspraak te doen over een ge: 
sch1l mzake bevoegdheid, het verzet van 
verdachte tegen de beschikking van de 
raadkamer tot verwijzing naar de correc
tionele rechtbank niet ontvankelijk ver
klaart. (Art. 416 Sv.) 

6 maart 1990 890 

53. - Strafzaken - Termijn - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat uitspraak doet over het verzet 
van de verdachte tegen de beschikldng 
die hem naar de correctionele rechtbank 
verw1jst - Verzet gegrond op de om
standigheid dat de zaak niet b1j de on
derzoeksrechter aanhangig is gemaakt 
- Voorziening van de verdachte v66r de 
eindbeslissing. 

Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep, dat de verdachte v66r de eindbe
slissing instelt tegen het arrest van de 
kamer . van inbeschuldigingstelling dat 
geen mtspraak doet over een geschil in
zake bevoegdheid maar over het verzet 
van de verdachte tegen de beschikking 
tot verwijzing van de raadkamer, terwijl 
d~. verdachte enkel de aanhangigmaking 
blJ de onderzoeksrechter betwistte. 

29 mei 1990 1241 

Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts
vordering. 

§ 11. Duur, begin en einde. 

54. - Termijn - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Uitleggend 
vonnis - Gevolg. 

De procedure tot uitlegging van een 
rechterlijke beslissing doet geen nieuwe 
termijn lopen om zich tegen de uitgeleg
de beslissing in cassatie te voorzien. 
(Art. 373 Sv.) 

3 oktober 1989 154 
§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 

55. - Strafzaken - Termijnen - Bur
gerlljke rechtsvordering- Beslissing bij 
verstek t.a.v. de burgerlijke partij die 
daartegen verzet kan doen - Cassatie
beroep van de beklaagde tijdens de ver
zettermijn. 

Wanneer de burgerlijke partij verzet 
kan instellen tegen een te haren aanzien 
bij verstek gewezen beslissing, dan is 
het door de beklaagde v66r het verstrij
ken van de verzettermijn tegen de bur
gerlijke partij ingestelde cassatieberoep 
niet ontvankelijk. (Art. 413 Sv.) 

12 september 1989 36 

56. - Strafzaken - Termijn - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat het verzet van de verdachte te
gen een beschikking, waarbij l2ij naar de 
correctionele rechtbank verwezen wordt, 
niet ontvankelijk verklaart - Voorzie
ning van de verdachte, v66r de eindbe
slissing ingesteld. 

Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep, door de verdachte v66r de eindbe
slissing ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
zon~e~ uitspraak te doen over een ge: 
sch1l mzake de bevoegdheid van het on
derzoeksgerecht, het verzet van de ver
dachte tegen een beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar de correctio
nele rechtbank verwezen wordt, niet ont
vankelijk verklaart. (Art. 416 Sv.) 

27 maart 1990 998 
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57.- Strafzaken - Termijn- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat het verzet van de verdachte te
gen een beschikking waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank verwezen wordt, 
ten onrechte ontvankelijk verklaart -
Voorziening van de verdachte v66r de 
eindbeslissing ingesteld. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
door de verdachte v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zonder 
uitspraak te doen over een geschil inza
ke de bevoegdheid van het onderzoeks
gerecht, het verzet van de verdachte te
gen een beschikking van de raadkamer 
waarbij hij naar de correctionele recht
bank verwezen wordt, ontvankelijk doch 
ongegrond verklaart, ofschoon de ver
dachte voor de raadkamer geen geschil 
inzake de bevoegdheid van dat rechtscol
lege had opgeworpen. (Art. 416 Sv.) 

27 maart 1990 998 

§ 13. Eindbeslissing. 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on

middellijk vatbaar voor cassatie 
§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

58. - Strafzaken - Vorm - Verkla
ring gedaan ter griffie van het rechtscol
lege dat de bestreden beslissing heeft ge
wezen. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat in strafzaken ingesteld wordt op de 
griffie van een ander dan het rechtscolle
ge dat de bestreden beslissing heeft ge
wezen. (Art. 417 Sv.) 

18 oktober 1989 212 

59. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
van het cassatiebe1·oep - Voorziening 
bij brief ingesteld. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
in strafzaken is ingesteld bij een brief. 
(Art. 417 Sv.) 

28 november 1989 425 

60. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
van het cassatieberoep - Voorziening 
tegen een beschikking van de raadkamer 
- Verklaring van beroep in cassatie ge
daan ter griffie van het hoi van beroep. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beschikking van de raadkamer, 
wanneer de verklaring van beroep in 

cassatie gedaan is ter griffie van het hof 
van beroep. (Art. 417 Sv.) 

28 november 1989 428 

61. - Strafzaken - Vorm Ver-
zoekschrift tot cassatie - Ondertekening 
- Naam en hoedanigheid van de onder
tekenaar - Vereiste. 

Het Hof vermag geen acht te slaan op 
een verzoekschrift tot cassatie dat na
mens een eisende partij ter griffie van 
het hof van beroep werd ingediend, dat 
een onleesbare handtekening draagt en 
de hoedanigheid van de ondertekenaar 
niet vermeldt. 

9 januari 1990 602 

62. - Strafzaken Vormen - Arrest 
tot verwijzing naar het hoi van assisen 
- Cassatieberoep, ingesteld binnen vijf
tien dagen na de ondervraging van de 
beschuldigde door de voorzitter van het 
hoi van assisen - Verklaring van be
roep in cassatie gedaan op de griffie van 
het lwf van beroep. 

De verklaring van het cassatieberoep, 
dat door de beschuldigde, overeenkom
stig de artt. 293, 296, 298 en 299 Sv., bin
neil vijftien dagen na zijn ondervraging 
door de voorzitter van het hof van assi
sen wordt ingesteld tegen het arrest tot 
verwijzing van de kamer van inbeschul
digingstelling, moet worden gedaan op 
de griffie van het hof van beroep. (Artt. 
300 en 417 Sv.) 

27 maart 1990 1000 

63. - Strafzaken - Vormen - Bestre
den beslissing - Beschikking van de 
raadkamer. 

Niet ontvankelijk is de tegen een be
schikking van de raadkamer ingestelde 
voorziening, wanneer de verklaring ge
daan wordt ter griffie van het hof van 
beroep. (Art. 417 Sv.) 

11 april 1990 1057 

64. - Strafzaken - Vormen - Arrest 
van het Militair Gerechtshof - Voorzie
ning van het O.M - Betekening. 

Wanneer de auditeur-generaal bij het 
Militair Gerechtshof zijn cassatieberoep 
tegen een arrest van dat hof in Duits
land doet betekenen aan de beklaagde 
verweerder, zonder toepassing te maken 
van art. 16 wet van 1 juni 1849 of van 
art. 3 van 9 maart 1954 tot regeling van 
de uitoefening der voorziening in verbre
king tegen de arresten en vonnissen van 
de militaire rechtscolleges, moet hij toe
passing maken van de artt. 27 en 32, § 4, 
van de tussen Belgie en de Bondsrepu
bliek Duitsland gesloten overeenkomst 
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van 17 januari 1958 betreffende uitleve
ring en wederzijdse rechtshulp in strafza
ken in verband met de aanzegging van 
rechtsakten aan personen die zich op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland bevinden. 

11 april 1990 1064 

65. - Strafzaken - Vorm - Voorzie
ning tegen een beschikking van de raad
kamer - Verklaring van voorziening. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beschikking van de raadkamer, 
wanneer de verklaring van beroep in 
cassatie gedaan is ter griffie van het hof 
van beroep. (Art. 417 Sv.) 

13 juni 1990 1293 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

66. - Strafzaken - Vormen - Voor
ziening van de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij - Geen betekening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, als het niet is bete~end . a an de 
partijen waartegen het gencht 1s. (Art. 
418 Sv.) 

24 oktober 1989 260 

67. - Vorm - Strafzaken - Beteke
ning van het cassatieberoep - Be_gl'ip. 

Geen betekening van de voorz1emng 
aan het O.M., in de zin van art. 418 Sv., 
is het exploot waarbij de gerechtsdeur
waarder een kopie van het exploot van 
betekening van de voorziening aan de 
burgerlijke partij betekent aan het O.M., 
zonder vast te stellen dat een afschrift 
van de akte van voorziening aan het 
O.M. is afgegeven. 

14 november 1989 359 

68. - Strafzaken - Vormen - Bur
gerlijke partij eiseres - Betekening van 
de voorziening - Betekening van de ver
klaring van voorziening - Bewijs van 
die betekening. 

De enkele vermeldingen van het ex
ploot van betekening, waaraan een foto
kopie is gehecht van een door de griffier 
voor eensluidend ondertekend uittreksel 
uit de akte van voorziening in cassatie, 
stellen op authentieke wijze vast dat aan 
de verweerder een volledig afschrift van 
de verklaring van voorziening is bete
kend, zodat aan het voorschrift van art. 
418, eerste lid, Sv. is voldaan, ongeacht 
het bij het origineel exploot gevoegde 
stuk, waarnaar in dat exploot niet wordt 
verwezen. 

21 november 1989 396 

69. - Strafzaken - Vormen - Arrest 
van buitenvervolgingstelling - Voorzie

. ning van de burgerlijke partij - Beteke
ning aan de verdachte - Wijze van bete
kenen. 

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 over
eenkomstig art. 35 Ger.W., moet de bete
kening geschieden overeenkomstig art. 
37 Ger.W.; een betekening overeenkom
stig art. 38, § 1, Ger.W. is onregelmatig. 

6 december 1989 484 

70. - Strafzaken - Vormen - Arrest 
van buitenvervolgingstelling - Voorzie
ning van de burgerlijke partij - Beteke
ning aan de in het buitenland verblijven
de verdachte - Wijze van betekenen. 

Niet regelmatig is de aan een in het 
buitenland verblijvende verweerder ge
dane betekening van het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling tot buitenvervolgingstelling van de 
verdachte, wanneer die betekening is ge
schied overeenkomstig de bepalingen 
van het Verdag van Den Haag betreffen
de de rechtspleging in burgerlijke zaken 
en in handelszaken. 

6 december 1989 484 

71. - Strafzaken - Vormen - Arrest 
dat de niet-ontvankelijkheid van de bur
gerlijke-partijstelling vaststelt - Voor
ziening van de burgerlijke partij tegen 
die beslissing - Geen betekening aan de 
procureur-generaal - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenvervol
gingstelling is niet ontvankelijk, in zo
verre het is gericht tegen de beslissing 
die de niet-ontvankelijkheid van de bur
gerlijke-partijstelling vaststelt en tegen 
de veroordeling in de kosten van de 
strafvordering, wanneer het niet aan de 
procureur-generaal is betekend. 

6 december 1989 486 

72. - Strafzaken - Vormen - Arrest 
dat de niet-ontvankelijkheid van de bur
gerlijke-partijstelling vaststelt - Voor
ziening van de burgerlijke partij tegen 
de beslissing waarb1j zij veroordeeld 
wordt in de kosten van de strafvordering 
- Geen betekening aan de procureur-ge
neraal - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer van 
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inbeschuldigingstelling tot buitenvervol
gingstelling is niet ontvankelijk, in zo
verre het is gericht tegen de beslissing 
die de niet-ontvankelijkheid van de bur
gerlijke-partijstelling vaststelt en tegen 
de veroordeling in de kosten van de 
strafvordering, wanneer het niet aan de 
procureur-generaal is betekend. 

6 december 1989 486 

73. - Strafzaken - Vormen - Arrest 
dat de niet-ontvankelijkheid van de bur
gerlijke-partijstelling vaststelt - Voor
ziening van de burgerlijke partij tegen 
de beslissing waarbij zij veroordeeld 
wordt tot schadevergoeding - Geen be
tekening aan de procureur-generaal -
Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenvervol
gingstelling is niet ontvankelijk, in zo
verre het is gericht tegen de beslissing 
waarbij zij wordt veroordeeld tot schade
vergoeding jegens de verdachte, wanneer 
het niet aan de procureur-generaal is be
tekend. 

6 december 1989 486 

74.- Strafzaken Vormen- Jeugd-
bescherming - Ouders van een minder
jarige - Ontvankelijkheid - Beteke
ning aan het O.M 

Niet ontvankelijk is het door de vader 
of de moeder van een minderjarig kind 
tegen een arrest van de jeugdkamer van 
het hof van beroep ingesteld cassatiebe
roep, als het niet aan het O.M. is bete
kend. 

13 december 1989 526 

75. - Strafzaken Vormen - Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing dat het verzet van de burgerlijke 
partij tegen een beschikking van de 
raadkamer niet gegrond verklaart - Be
schikking waarbij een niet nader bepaal
de persoon buiten vervolging wordt ge
steld - Cassatieberoep van de burger
lijke partij - Niet betekend aan het 
O.M - Ontvankelijk cassatieberoep. 

De burgerlijke partij die zich in cassa
tie voorziet tegen een arrest, waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling het 
verzet van die partij tegen een beschik
king van de raadkamer tot buitenvervol
gingstelling niet gegrond verklaart, 
moet, op straffe van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, die voorziening 
aan het O.M. betekenen, ook al was de 
strafvordering ingesteld tegen een nog 

niet nader bepaalde persoon. (Art. 418 
Sv.) 

3 januari 1990 577 

76. - Strafzaken - Vormen - Bur
gerlijke partij eiseres - Betekening van 
de voorziening - Betekening van de ver
klaring van voorziening - Bewijs van 
die betekening. 

Aan de voorschriften van art. 418 Sv. 
is voldaan wanneer bij het ter griffie van 
het Hof neergelegde origineel van het 
gerechtsdeurwaardersexploot van beteke
ning van de verklaring van voorziening 
in cassatie een door de optredende ge
rechtsdeurwaarder voor eensluidend ver
klaard afschrift van die verklaring is ge
voegd. 

19 juni 1990 1332 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 

77. - Strafzaken Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Geschrift tot staving van de voorziening 
- Ondertekend met een leesbare hand
tekening maar zonder vermelding van de 
hoedanigheid van de ondertekenaar -
Gevolg. 

Het Hof slaat geen acht op een met 
« memorie tot cassatie » betiteld stuk dat 
tot staving van de voorziening werd inge
diend en dat, onder de woorden « loco >> 

en de naam van een advocaat, onderte
kend is met een leesbare handtekening 
zonder vermelding van de hoedanigheid 
van de ondertekenaar. (Artt. 422, 425 Sv.) 

5 september 1989 7 

78. - Vorm - Strafzaken - Indfe
ning stukken tot staving van de voorzie
ning - Termijnen. 

Het Hof slaat geen acht op de stukken 
die eiser tot staving van zijn voorziening 
heeft ingediend na het verstrijken van 
de bij art. 420 bis, tweede lid, Sv. voorge
schreven termijn van tv<ree maanden en 
van de bij het eerste lid van dezelfde 
wetsbepaling voorgeschreven termijn 
van acht dagen. 

3 oktober 1989 156 

79. - Strafzaken - Vormen - Neer
legging van memories - Verzoekschrift 
van eiser, meer dan vijftien dagen na de 
dagtekening van de voorziening neerge
Jegd op de griffie van het gerecht dat de 
bestreden beslissing heeft gewezen -
Verzoekschrift, op de griffie van het Hoi 
van Cassatie ingekomen v66r het ver
strijken van de bij art. 420bis, trveede 
lid, Sv. voorgeschreven termijn van trvee 
maanden - Ontvankelijkheid. 
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Niet ontvankelijk is het als « memorie 
in cassatie » benoemde verzoekschrift 
dat door beklaagde door staving van zijn 
voorziening op de griffie van het gerecht 
dat de bestreden beslissing gewezen 
heeft, wordt neergelegd na het verstrij
ken van de bij art. 422 Sv. voorgeschre
ven termijn van vijftien dagen; van aile 
belang ontbloot is de omstandigheid dat 
de akte op de griffie van het Hof van 
Cassatie is ingekomen binnen de bij art. 
420bis, tweede lid, Sv. vastgestelde ter
mijn van twee maanden. 

19 december 1989 551 

80. - Strafzaken - Vormen Vozm 
en termijn voor memories en stukken -
Overzending van een reproduktie van 
memorie. 

Het Hof slaat geen acht op de memo
rie waarvan enkel een reproduktie ter 
griffie van het Hof is neergelegd. 

16 januari 1990 648 

81. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories - Memorie 
voor eiser met als opschriit « Memorie 
van wederantwoord » - Neerlegging ter 
grifiie na de termijn van art. 420bis, 
tweede lid, Sv. - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de memorie die 
tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken is neergelegd na het verstrij
ken van de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. 
bepaalde termijn, zelfs indien die memo
rie, metals opschrift « Memorie van we
derantwoord » antwoordt op een memo
rie van de verweerder waarin de ontvan
kelijkheid van het cassatieberoep wordt 
betwist. 

6 maart 1990 885 

82. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Verzoekschriit tot staving van een voor
ziening neergelegd ter griiiie van het ge
recht dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen - Neerlegging na het verstrij
ken van de bij art. 422 Sv. bepaalde ter
mijn - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat, tot staving van een cassatieberoep, 
ter griffie van het gerecht dat de bestre
den beslissing heeft gewezen, is neerge
legd na het verstrijken van de bij art. 
422 Sv. bepaalde termijn. 

6 maart 1990 889 

83. - Strafzaken - Vormen - Neer
legging van de memories - Cassatiebe
roep van de beschuldigde tegen het ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat hem naar het hoi van 

assisen verwijst - Verzoekschriit inge
diend op de grifiie van de rechtbank van 
eerste aanleg. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat de beschuldigde op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg heeft inge
diend tot staving van zijn cassatieberoep 
tegen het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat hem naar het hof 
van assisen verwijst. (Art. 422 Sv.) 

27 maart 1990 1000 

84. - Strafzaken - Vozm - Neerleg
ging van memories - Verzoekschrift 
van eiser meer dan vijftien dagen na de 
dagtekening van de voorziening neerge
legd op de grifiie van het rechtscollege 
dat de bestreden beslissing gewezen 
heeit - Verzoekschrift op de grifiie van 
het Hoi van Cassatie ingekomen v66r 
het verstrijken van de bij art. 420bis, 
tweede lid, Sv. voorgeschreven termijnen 
van twee maanden - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het « memorie » 
genoemde verzoekschrift dat door het 
O.M. bij het gerecht dat de bestreden be
slissing gewezen heeft, tot staving van 
zijn voorziening op de griffie van dat ge
recht wordt neergelegd na het verstrij
ken van de bij art. 422 Sv. voorgeschre
ven termijn van vijftien dagen; zonder 
belang te dien aanzien is de omstandig
heid dat de akte op de griffie van het 
Hof van Cassatie is ingekomen binnen 
de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. vastge
stelde termijn van twee maanden. (Twee
de zaak.) 

29 mei 1990 1228 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe

roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

85. - Strafzaken - Vormen - Gran
den van niet-ontFankelijkheid - Be
klaagde bij in kracht van gewijsde ge
gaan vonnis vemordeeld, op de civiel
rechtelijke vordering, tot betaling van 
een dwangsom - Veroordeelde die de 
vroegere burgerlijke partij rechtstreeks 
voor de strafrechter heeft gedagvaard tot 
opheifing van de veroordeling tot het be
talen van een dwangsom - Beslissing 
die de rechtstreekse dagvaarding onge
grond verklaart - Cassatieberoep van 
de rechtstreeks dagende partij niet bete
kend aan de rechtstreeks gedaagde par
tij - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de rechtstreeks dagende partij die 
- na als beklaagde veroordeeld te zijn, 
op de civielrechtelijke vordering, tot het 
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betalen van een dwangsom voor iedere 
dag vertraging in de uitvoering van de 
hoofdveroordeling en na de vroegere bur
gerlijke partij rechtstreeks te hebben ge
dagvaard voor de strafrechter tot ophef
fing van de veroordeling tot het betalen 
van een dwangsom, wegens de onmoge
lijkheid om de hoofdveroordeling na te 
!even - zijn cassatieberoep tegen de be
slissing waarbij de rechtstreekse dag
vaarding ongegrond wordt verklaard, 
niet heeft doen betekenen aan de recht
streeks gedaagde partij. (Art. 418 Sv.) 

6 maart 1990 889 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

86. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafzaken - Arrest van 
het hoi van assisen tot vrijstelling van 
opgeroepen gezworenen - Cassatiebe
roep van de beschuldigde - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de veroordeelde tegen het arrest, 
waarbij het hof van assisen opgeroepen 
gezworenen, met toepassing van art. 243 
Ger.W., vrijstelt. 

3 oktober 1989 156 

87. - Strafzaken Ontvankelijkheid 
- Uitvoering van bestreden beslissing 
- Schorsing - Voorwaarde. 

Een op strafrechtelijk gebied kennelijk 
niet ontvankelijk cassatieberoep heeft 
geen schorsende kracht. 

9 januari 1990 604 

88. - Straizaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij het hoger beroep van een ver
dachte tegen een beschikking van de 
raadkamer niet ontvankelijk wordt ver
klaard - Beschikking gewezen binnen 
viji dagen na de tenuitvoerlegging van 
een nieuw bevel tot aanhouding - Be
schikking waarbij nagelaten wordt uit
spraak te doen over de bevestiging van 
het aanhoudingsbevel vooraleer de ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen - Ontvankel1jkheid. 

Ontvankelijk is de voorziening die, 
v66r de eindbeslissing over de zaak zelf, 
door de op grond van art. 8 Wet Voorlo-

pige Hechtenis aangehouden verdachte 
ingesteld wordt tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling hou
dende niet-ontvankelijkverklaring van 
het hoger beroep tegen een binnen vijf 
dagen na de tenuitvoerlegging van het 
bevel tot aanhouding gewezen beschik
king waarin de kamer nagelaten heeft 
om, alvorens de aangehouden verdachte 
naar de correctionele rechtbank te ver
wijzen, over de bevestiging van het bevel 
uitspraak te doen in de bij art. 4 van bo
venvermelde wet voorgeschreven vorm. 

21 februari 1990 803 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

89. - Straizaken - Vormen - Bur
gerlijke rechtsvordering - Cassatiebe
roep van de curator van het iaillissement 
van de beklaagde - Betekening van het 
cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de curator van het faillissement van 
de beklaagde, die het geding van 
laatstgenoemde heeft hervat en veroor
deeld is jegens de burgerlijke partij, als 
het niet is betekend aan de partij waar
tegen het is gericht. (Art. 418 Sv.) 

22 november 1989 408 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas
satieberoep is ingesteld. 

90. - Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Straizaken - Voorziening 
van de procureur-generaal bij het hoi 
van beroep tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waarbij 
wordt beslist dat er geen grond bestaat 
tot handhaving van de voorlopige hechte
nis van de verdachte - Niet ontvanke
lijke voorziening. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is de voorziening van de procureur
generaal bij het hof van beroep tegen 
een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij wordt beslist dat 
er geen grond bestaat tot handhaving 
van het tegen de verdachte verleende be
vel tot aanhouding. 

8 november 1989 332 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

91. - Ontvankelijkheid - Gemis aan 
bestaansreden - Straizaken - Veroor
delend arrest - Bevel tot onmiddellijke 
aanhouding - Verwerping van de voor
ziening tegen de veroordelende beslis
sing - Cassatieberoep tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Ontvan
kelijkheid. 
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Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest verworpen wordt, 
heeft het cassatieberoep tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding en tegen 
het latere arrest waarbij een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling wordt ver
worpen geen reden van bestaan meer. 

27 september 1989 124 

92. - Ontvankelijkheid - Gemis aan 
bestaansreden - Strafzaken - Veroor
delend arrest - Verwerping van het ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling -
Verwerping van het cassatiebemep tegen 
het veroordelend arrest - Cassatiebe
roep tegen de beslissing waarb1j het ver
zoek tot invrijheidstelling verworpen 
wordt - Ontvankelijkheid. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest verworpen wordt, 
heeft het cassatieberoep tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding en tegen 
het latere arrest waarbij een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling wordt ver
worpen geen reden van bestaan meer. 

27 september 1989 · 124 

93. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Voorzieningen niet ontvankelijk 
geworden wegens gemis aan belang of 
bestaansreden - Voorlopige hechtenis 
- Handhaving - Invrijheidstelling ach
teraf. 

Het cassatieberoep van de verdachte 
tegen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling die zijn voorlopige 
hechtenis handhaaft, heeft geen be
staansreden meer als hij achteraf in vrij
heid wordt gesteld vooraleer het Hof uit
spraak doet op het cassatieberoep. 

25 juli 1990 1412 
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts

vordering. 

§ 11. Algemeen. 

94. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Voorziening 
tegen een in eerste aanleg gewezen von
nis. 

Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een vonnis dat in eerste aanleg door 
de correctionele rechtbank is gewezen. 
(Artt. 407 en 413 Sv.) 

26 september 1989 117 
§ 12. Beklaagde. 

§ 13. Openbaar ministerie. 

§ 14. Burgerlijke partij. 

§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 

§ 1. Strafvordering. 

95. - Strafzaken - Afstand - Akte 
van voorziening - Akte van afstand -
Niet met elkaar overeenstemmende ver
meldingen - Voornemen van eiser -
Onzekerheid daaromtrent - Gevolg. 

W anneer eiser in cassatie in een akte 
tot afstand van zijn cassatieberoep als 
data van het bestreden arrest en van het 
cassatieberoep data opgeeft die niet 
overeenkomen met die van het arrest en 
het cassatieberoep, en wanneer boven
dien uit de gedingstukken niet duidelijk 
blijkt dat de in de akte van afstand opge
geven data van het arrest en van het 
cassatieberoep op verschrijvingen berus
ten, beslist het Hof dat uit die akte niet 
met zekerheid kan worden opgemaakt 
dat eiser afstand heeft willen doen van 
zijn cassatieberoep en slaat het derhalve 
geen acht op die afstand. 

10 januari 1990 624 
§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

96. - Strafzaken - Afstand - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Afstand door 
een advocaat - Voorwaarden. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een door de burgerlijke partij inge
stelde voorziening tegen een beslissing 
die haar eis geheel of ten dele afwijst, 
wanneer die afstand is gedaan door een 
advocaat die geen advocaat is bij het Hof 
van Cassatie en evenmin houder is van 
een bijzondere volmacht, daar in zodanig 
geval de afstand van voorziening gelijk
staat met afstand van rechtsvordering. 
(Art. 6 wet 16 feb. 1961, gew. bij art. 1 
wet 20 dec. 1974.) 

28 november 1989 425 
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. 

97.- Tuchtzaken- Vormen- Gran
den van niet-ontvankelijkheid - Ver
zoekschrift niet ondertekend door een 
advocaat bij het Hoi van Cassatie. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van de raad 
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van beroep van de Orde van Geneeshe
ren, wanneer zij is ingesteld bij een ver
zoekschrift waarvan het aan de griffier 
van de raad van beroep gerichte exem
plaar niet door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie is ondertekend. (Art. 26 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij art. 
66, wet 15 juli 1970; art. 1080 Ger.W.) 

22 januari 1990 667 

98. - Tuchtzaken - Vormen - Gran
den van niet-ontvankelijkheid - Voor
ziening in cassatie tegen een beslissing 
van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren - Grand van niet-ontvan
kelijkheid ambtshalve tegen een voorzie
ning opgeworpen - Toepassing van art. 
1097 Ger.W. 

Art. 1097 Ger.W. is van toepassing op 
de voorzieningen tegen een beslissing 
van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren, overeenkomstig de artt. 23 
en 26 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betref
fende de Orde van Geneesheren. (Art. 
1097 Ger.W.; artt. 23 en 26 K.B. nr. 79 
van 10 nov. 1967, gew. bij art. 66 wet 15 
juli 1970.) (Impliciet.) 

22 januari 1990 667 

99.- Tuchtzaken - Vormen -Gran
den van niet-ontvankelijkheid - Voor
ziening in cassatie tegen een beslissing 
van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren - Grand van niet-ontvan
kelijkheid ambtshalve opgeworpen tegen 
een voorziening ondertekend door een 
advocaat die geen advocaat bij het Hoi 
van Cassatie is - Geen kennisgeving. 

Onder « de advocaten van partijen » in 
de zin van art. 1097 Ger.W., worden en
kel de advocaten bij het Hof van Cassa
tie verstaan; derhalve moet in burger-. 
lijke zaken geen kennis worden gegeven 
van de ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid tegen een 
voorziening die is ondertekend door een 
advocaat die geen advocaat bij het Hof 
van Cassatie is. (Artt. 478 en 1097 
Ger.W.). (Impliciet.) 

22 januari 1990 667 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

100. - Tuchtzaken - Beslissingen 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslis
sing van de commissie van beroep van 
het Instituut der Accountants over de er
kenning als accountant. 

Cassatieberoep staat niet open tegen 
de beslissing waarbij de commissie van 
beroep van het Instituut der Accountants 

uitspraak doet over een aanvraag tot er
kenning als accountant. 

22 september 1989 102 
Afdeling 5. Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Afdeling 5. - Afstand. 

Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

VORDERING IN RECHTE 
1. - Oorzaak - Ambtshalve wijziging. 
De rechter 'mag een partij niet tot vrij

waring veroordelen op grond van een 
contractuele fout, wanneer de vordering 
is gegrond op de aansprakelijkheid van 
deze partij als bewaarster van de zaak. 

20 november 1989 379 

2. - Belang - Ogenblik waarop het 
beoordeeld wordt. 

Het belang vereist voor het instellen 
van een rechtsvordering wordt beoor
deeld op het ogenblik waarop de verde
ring wordt ingesteld. (Artt. 17 en 18 
Ger.W.) 

4 december 1989 467 

3. - Belang - Bestaan van een recht. 
Voor het instellen van een rechtsvor-

dering is het bestaan van een recht ver
eist. (Art. 18 Ger.W.) 

4 december 1989 467 

4. - Belang - Begrip. 
Het hoger beroep van een burgerlijke 

partij, wier vordering door de eerste 
rechter volledig werd toegewezen, is niet 
van belang ontbloot en dus ontvankelijk, 
wanneer die burgerlijke partij dat hoger 
beroep instelt om de voor de strafrechter 
ingestelde vordering uit te breiden of te 
wijzigen. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; 
artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

13 december 1989 521 
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5. - Voorwaarde van rechtsvordering 
Handelspraktijkenwet - Vordering 

tot staking - Interprofessionele of be
roepsgroepering - Belanghebbende -
Begrip. 

Krachtens art. 57, eerste lid, Handels
praktijkenwet mag een beroeps- of inter
professionele groepering met rechtsper
soonlijkheid een vordering tot staking op 
grond van art. 55 van dezelfde wet indie
nen in zoverre zij belanghebbende is· 
hiermee wordt niet bedoeld dat ze ee:r{ 
eigen belang moet hebben zoals « de be
langhebbenden » die de eis zouden inlei
den, maar wei dat niet onverschillig wel
ke groepering de staking kan vorderen 
van onverschillig welke tekortkoming 
vermeld in art. 55. 

1 februari 1990 714 

6. - Voorwaarde van rechtsvordering 
Handelspraktijkenwet - Vordering 

tot staking - Interprofessionele of be
roepsgroepering - Belanghebbende -
Be grip. 

De vordering tot staking ingediend 
door een interprofessionele of be
roepsgroepering met rechtspersoonlijk
heid op ~rond van art. 55 handelspraktij
kenwet .. 1s toelaatbaar indien, enerzijds, 
natuurhJke of rechtspersonen die lid zijn 
van die groepering of van een daarin 
verbo~den vereniging, bij de vordering 
een e1gen belang hebben en, anderzijds, 
datzelfde belang in het algemeen door de 
interprofessionele of beroepsgroepering 
krachtens haar statuten behartigd wordt. 

1 februari 1990 714 

7.- Inleiding- Dagvaarding- Staat 
als verweerder - Art. 705 Ger. W. -
Vorm - Gevolg. 

De dagvaarding tot inleiding van een 
vordering in rechte tegen de Staat wordt 
betekend aan het kabinet van de minis
ter tot wiens bevoegdheid het onderwerp 
van het geschil behoort; de aldus aange
sproken minister kan onder de wette
lijke voorwaarden en binnen de wette
lijke termijn de betrokken collega in zijn 
plaats stellen; doet hij zulks niet dan 
wordt de rechtspleging voortgezet op de 
oorspronkelijke aan de Staat betekende 
dagvaarding. (Art. 705, eerste, tweede 
derde en vijfde lid, Ger.W.) ' 

22 februari 1990 819 

~· - Oorzaak van de vordering - Be
gnp. 

De oorzaak van de vordering wordt 
door de rechter gewijzigd wanneer hij de 
verweerster veroordeelt omdat zij als on
derhuurster de feitelijke bezetting van 

het goed door een derde georganiseerd 
en gedoogd heeft, terwijl de vordering 
gesteund was op de delictuele of quasi
delictuele fouten die die verweerster had 
begaan voor een contract ten name van 
de hoofdhuurster te sluiten. 

23 februari 1990 830 

9. - Wijziging van de vordering - Be
grip. 

Het recht van de partijen om de gren
zen van de vordering zelf te bepalen, 
wordt door de rechter geschonden wan
neer hij de oorzaak van de vordering 
wijzigt. 

23 februari 1990 830 

10. - Bw-gerlijke zaken - Exceptie 
van nietigheid van een proceshandeling 
- Schending van de belangen van de 
partij die ze opwerpt; 

Behoudens in de gevallen van art. 862 
Ger.W. kan de rechter een proceshande
ling slechts nietig verklaren indien het 
aangeklaagde verzuim of de aangeklaag
de onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie op
werpt. (Artt. 861 en 862 Ger.W.) 

30 maart 1990 1010 

11. - Burgerlijke zaken - Exceptie 
van nietigheid van een proceshandeling 
- Akte van hager beroep - Termijn 
van verschijning - Gebrek aan vermel
ding - Gevolg. 

Niet-inachtneming van de op straffe 
van nietigheid voorgeschreven verplich
ting de termijn voor de verschijning in 
de akte van hoger beroep te vermelden, 
is noch een verzuim noch een onregel
matigheid betreffende een op straffe van 
verval of van nietigheid voorgeschreven 
termijn zelf maar slechts een verzuim of 
een onregelmatigheid betreffende de ver
melding van zulke termijn; nietigheid 
van de akte vloeit daaruit slechts voort 
indien de belangen werden geschaad van 
de partij die de exceptie opwerpt. (Artt. 
861, 862 en 1057 Ger.W.) 

30 maart 1990 1010 

12. - Vlaams Gewest, rechtsopvolger 
van de Belgische Staat - Voorwaarde. 

Nu het Vlaams Gewest, krachtens art. 
1, wet van 5 maart 1984 betreffende de 
saldi en de lasten van het verleden van 
de gemeenschappen en de gewesten en 
de nationale economische sectoren, van 
rechtswege de verbintenissen van de 
Belgische Staat heeft overgenomen, is 
een gedinghervatting in de zin van art. 
815 Ger.W. overbodig. 

11 mei 1990 1166 
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13. - Ontvankelijkheid - Gemeente 
- Voor het publiek openstaande weg -
Vrij verkeer - Inwoner - Belang -
Persoonlijk recht. 

Ontvankelijk, zonder de bij art. 150 
Gemeentewet voorgeschreven machti
ging van de bestendige deputatie, is de 
vordering in rechte van een inwoner van 
een gemeente die, ut singuli, in eigen 
naam optreedt voor een belang en voor 
de bescherming van een persoonlijk 
recht, inzonderheid om weer vrije toe
gang tot zijn eigendom te kunnen heb
ben, door verwijdering van obstakels 
voor het vrije verkeer op een voor het 
publiek openstaande weg, zonder dat uit 
de te wijzen beslissing een recht, ver
plichting of welke last ook voor de ge
meente of voor een derde kan voortvloei
en. (Artt. 537 e.v. en 544 B.W.; art. 17 
Ger.W.) 

31 mei 1990 1252 

VREEMDELINGEN 
1.- Vreemdelingenwet 15 dec. 1980-

Artt. 7 en 27 - Bevel het land te varia
ten - Opsluiting - Bevoegdheid van de 
minister van Justitia of zijn gemachtig
de. 

Uit art. 7 juncto art. 27 Vreemdelingen
wet 15 dec. 1980 volgt dat de dwangmaat
regel van opsluiting ten aanzien van de 
vreemdeling aan wie het bevel werd ge
geven het land te verlaten, kan worden 
genomen niet aileen door de minister 
van Justitie maar ook door zijn gemach
tigde. 

26 september 1989 120 

2. - Vreemdelingenwet 15 dec. 1980 -
Art. 67 - Draagwijdte. 

Art. 67 Vreemdelingenwet 15 dec. 1980 
verbiedt enkel de uitvoering, tijdens de 
duur van het onderzoek van het verzoek 
tot herziening, van de maatregel van ver
wijdering als dusdanig en niet een even
tueel noodzakelijke veiligheidsmaatregel 
waaronder de voorlopige opsluiting van 
de betrokken vreemdeling. 

26 september 1989 120 

3. - Artt. 27, derde lid, en 29 lfl'eem
delingenwet - Opsluiting ter uitvoering 
van de maatregel van terugwijzing -
Duur. 

De regel volgens welke de teruggewe
zen vreemdeling, die binnen de gestelde 
termijn geen gevolg heeft gegeven aan 
het bevel en om die reden opgesloten 
wordt voor de tijd die strikt noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de maatregel, 

in vrijheid wordt gesteld als hij niet bin
nen de maand na zijn aanhouding regel
matig het grondgebied van een ander 
land heeft kunnen betreden, is niet van 
toepassing wanneer die toestand te wij
ten is aan de houding en het wederrech
telijk verzet van de vreemdeling. (Artt. 
27, derde lid, en 29 Vreemdelingenwet). 

29 mei 1990 1244 

VREEMDE WET 

1. - Cassatiemiddel afgeleid uit de 
miskenning van vreemd recht- Vereis
te vermeldingen. 

Wanneer een cassatiemiddel, na de 
miskenning van de verwijzingsregel te 
hebben aangevoerd op grand dat de fei
tenrechter vreemd recht in plaats van 
Belgisch recht heeft toegepast, subsidiair 
miskenning van dat vreemd recht aan
voert, moet het, om te voldoen aan het 
bepaalde in art. lOBO Ger.W., bovendien 
de. vermelding bevatten van hetzij de 
bmtenlandse wetsbepaling, hetzij een 
overeenkomstige rechtsbron. 

7 december 1989 492 

2. - Vordering in rechte - Rechter 
bij wie een vordering aanhangig is waar
van de grondslag te vinden is in een be
paling van vreemd recht - Verplichting 
voor de rechter. 

De rechter bij wie een vordering aan
hangig is die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond, dient de bete
kenis en de draagwijdte van die bepaling 
vast te stellen; naar Nederlands recht is 
voor het faillissement van een schulde
naar niet voldoende dat hij in de toe
stand verkeert dat hij heeft opgehouden 
te betalen, maar is ook vereist dat het 
faillissement door de rechtbank wordt 
uitgesproken, wat vervolgens meebrengt 
dat een rechter tot rechter-commissaris 
wordt benoemd en een of meer curators 
worden aangesteld. (Artt. 1, eerste lid, en 
14, Nederlandse Faillissementswet.) 

12 januari 1990 630 

3. - Duitse wet - Wegverkeer - Mo
torvoertuig - Sturen op de openbare 
weg - Voozwaarden - Rijbewijs - Be
grip. 

De Duitse wet verplicht degene die 
een motorvoertuig bestuurt op de open
bare weg om een rijbewijs te hebben; 
geen houder van zodanig, door de Duitse 
wet voorgeschreven rijbewijs is de Belgi
sche militair, in actieve dienst op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek 
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Duitsland wiens rijbewijs tijdelijk is in
getrokken door de Belgische autoriteiten. 
(Art. 9, inz. 6 (a) Aanvullende Overeen
komst van 3 augustus 1959 bij het Ver
drag tussen de staten die partij zijn bij 
het Noordatlantische Verdrag nopens de 
rechtspositie van hun krijgsmachten; wet 
6 mei 1963.) 

14 maart 1990 917 

w 

WATERS 
1. - Wet van 26 maart 1971 op de be

scherming van de oppervlaktewateren te
gen verontreiniging - Verontreiniging 
- Begrip. 

De wet heeft, door het lozen van afval
water in oppervlaktewateren of in open
bare riolen, zonder naleving van de opge
legde vergunningsvoorwaarden, straf
baar te stellen, niet alleen de onmiddel
lijke verontreiniging ervan willen beteu
gelen maar ook de verontreiniging die 
het gevolg is van het feit dat stoffen of 
vloeistoffen, waar ook gedeponeerd, in 
de bedoelde wateren terechtkomen door 
een natuurlijk verschijnsel, zoals de af
voer door vermenging met andere wate
ren. (Artt. 1, 2, 5 en 41 wet 26 maart 1971 
op de bescherming van de oppervlakte
wateren tegen verontreiniging.) 

15 november 1989 365 

2. - Provinciebelasting op waterwin
ningen - Belastingplichtige. 

Volgens de provinciale belastingveror
dening op waterwinningen, die op 20 de
cember 1984 door de Provincieraad van 
Luxemburg is vastgesteld, is ook aan die 
belasting onderworpen de vennootschap 
die door een gewestelijke technische 
dienst van drinkwater wordt voorzien 
met het oog op verder distributie ervan 
aan gemeenten. 

30 november 1989 450 

WEGEN 

Art. 2, Z', bouwverordening, op 22 jan. 
1975 goedgekeurd door de Brusselse Ag
glomeratieraad - Draagwijdte van die 
be paling. 

Krachtens art. 2, 2°, van de op 22 jan. 
1975 door de Brusselse Agglomeratieraad 

goedgekeurd bouwverordening is aan 
een voorafgaande, schriftelijke en uit
drukkelijke vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen onder
worpen het oprichten van een of ander 
apparaat of inrichting op of tegen een 
muur die langs de openbare weg loopt of 
vanaf die weg zichtbaar is; die bepaling 
slaat onder meer op de reclame-inrich
tingen waarvan de borden aangebracht 
zijn op de gevel van een gebouw. 

24 januari 1990 676 

WEGVERKEER 

HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersregle
ment 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III. - Wegverkeersregle
ment 1968 

HOOFDSTUK IV. - Inschrijving van 
voertuigen 

HOOFDSTUK IX. - Allel'iei voorschrif
ten, o.a. verzekeringen 

HOOFDSTUK I 
WEGVERKEERSWET 

Afdeling 1. - Algemeen. 

1. - Wegverkeerswet - Algemeen 
Vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen - Straf - Bestand
deel van de straf en geen afzonderlijke 
straf. 

Vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen, die krachtens art. 
38 Wegverkeerswet als straf is uitgespro
ken, is een bestanddeel van de straf we
gens een van de in die bepaling vermel
de misdrijven en niet een afzonderlijke 
straf. 

24 april 1990 1091 
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2. - Wegverkeerswet - Wegverkeers
reglement - Algemeen - Verkeersonge
val veroorzaakt met een autovoertuig -
Bestuurder niet gei'clentificeerd - Auto
voertuig dat was toevertrouwd aan de 
beklaagde - Vermoeden van schuld -
Be grip. 

Wanneer een autovoertuig een ongeval 
heeft veroorzaakt en de bestuurder er
van niet is ge!dentificeerd, Ievert de en
kele omstandigheid dat het autovoertuig 
op het ogenblik van de feiten was toever
trouwd aan de beklaagde weliswaar een 
door de rechter te apprecieren bewijsele
ment op om te oordelen of de beklaagde 
de bestuurder van het voertuig was, doch 
geenszins een wettelijk vermoeden van 
schuld waarvan de beklaagde het tegen
bewijs dient te leveren. 

12 juni 1990 1291 

Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 
§ 1. Art. 1. 

§ 28. Art. 28. 

3. - Allerlei - Ongeval buiten de 
openbare weg - Oorzaak - Bewijs. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
verkeersongeval is gebeurd buiten de 
openbare weg kan niet wettig worden af
geleid dat op de openbare weg geen en
kele overtreding is begaan die dat onge
val heeft veroorzaakt of mede heeft 
veroorzaakt. (Art. 28 Wegverkeerswet.) 

13 december 1989 520 

§ 29. Art. 29. 

§ 33. Art. 33. 

4. Art. 33 Wegvez·keerswet -
Vluchtmisdrijf - Begrip. 

Een veroordeling wegens vluchtmis
drijf is niet onwettig alleen omdat de be
stuurder zich nadien bij de politie heeft 
aangegeven. (Art. 33 Wegverkeerswet.) 

8 mei 1990 1150 

§ 34. Art. 34. 

5. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen, art. 34 - Bloedmonster - Deskun
dige gevorderd door het openbaar minis
terie om de analyse van het bloed te 
verrichten - Analyse verricht door een 
andere deskundige - Beklaagde veroor
deeld wegens overtreding van art. 34.1° 
Wegverkeerswet op grand van die analy
se - Gevolg. 

Het resultaat van een bloedanalyse 
verricht door een andere deskundige dan 

diegene die daartoe door het openbaar 
ministerie overeenkomstig art. 7, eerste 
lid, K.B. 10 juni 1959 was gevorderd, !e
vert geen rechtsgeldig bewijs op; nietig 
is de beslissing die op grond van het re
sultaat van die analyse de beklaagde 
veroordeelt wegens overtreding van art. 
34.!0 Wegverkeerswet. 

23 januari 1990 671 

§ 35. Art. 35. 
§ 36. Art. 36. 
§ 37. Art. 37. 

6. - Art. 37, :20, Wegverkeerswet -
Voertuig voor besturing toevertrouwen 
aan een derde - Toepassing. 

Een voertuig toevertrouwen aan ie
mand die in kennelijke staat van dron
kenschap verkeert of die duidelijk te
kens van intoxicatie vertoont, valt 
slechts dan onder de strafbepaling van 
art. 37, 2°, Wegverkeerswet wanneer dat 
geschiedt met het oog op de besturing 
van het voertuig; dat oogmerk blijkt niet 
noodzakelijk uit het loutere feit van de 
overhandiging van de sleutels van het 
voertuig aan een persoon die in de voor
melde toestand verkeert. 

10 april 1990 1051 

§ 38. Art. 38. 

7. - Art. 38 Wegverkeerswet - Ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
- Uitgesproken als straf wegens een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment - Geen vaststelling van het be
staan van tMn van de omstandigheden 
van art. 38, § 1, 2u en 3", Wegverkeers
wet - Onwettige straf. 

Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen, wegens een overtreding van het 
Wegverkeersreglement, is onwettig als 
het vonnis niet het bestaan vaststelt van 
een van de omstandigheden die, luidens 
art. 38, § 1, 2° en 3°, Wegverkeerswet, de 
uitspraak van een dergelijke straf door 
de rechter mogelijk maken. 

4 oktober 1989 167 

8. - Art. 38 Wegverkeerswet Ver-
vallenverldaring van het recht tot sturen 
als straf - Bestanddeel van de straf. 

Het met toepassing van art. 38 Weg
verkeerswet uitgesproken verval van het 
recht tot het besturen van een voertuig, 
een luchtschip of tot het geleiden van 
een rijdier is een bestanddeel van de 
straf die wordt uitgesproken wegens een 
van de in art. 38 opgesomde misdrijven. 

4 oktober 1989 167 
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9. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen, art. 38 - Vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen -
Overtreding van het Wegverkeersregle
ment - Geen vaststelling van het be
staan van een van de in art. 38, § 1, 2? 
en SO, Wegverkeerswet bepaalde omstan-· 
digheden - Gevolg. 

Vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen, uitgesproken als 
straf wegens een overtreding van het 
Wegverkeersreglement, is onwettig als 
het vonnis niet het bestaan vaststelt van 
een van de in art. 38, § 1, 2° en 3°, Weg
verkeerswet bepaalde omstandigheden. 

24 april 1990 1091 

10. - Artt. 38, 55 en 57 Wegverkeers
wet - Verval van het recht tot sturen -
Duur - Aanrekening van de tijd gedu
rende welke het rijbewijs werd ingetrok
ken. 

De rechter die de beklaagde een tijde
lijk rijverbod oplegt, is niet ertoe gehou
den de tij d gedurende welke het rijbe
wijs of het als zodanig geldend bewijs 
met toepassing van art. 55, eerste lid, 1°, 
2°, 3° en 5°, Wegverkeerswet werd inge-. 
trokken, aan te rekenen op de duur van 
het verbod; zodanige aanrekening die be
trekking heeft op de tenuitvoerlegging 
van de straf geschiedt krachtens art. 57, 
tweede lid, van die wet, van rechtswege. 
(Art. 38 Wegverkeerswet.) 

25 april 1990 1095 

§ 39. Art. 39. 

§ 50. Art. 50. 

11. - Artt. 50 tot 52 Wegverkeerswet 
- Verbeurdverklal'ing - Voorwaarden. 

W anneer hij de beklaagde wegens een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment veroordeelt tot een geldboete en 
een vervangende gevangenisstraf, ver
mag de rechter niet de verbeurdverkla
ring van het voertuig uit te spreken. 
(Artt. 50 tot 52 Wegverkeerswet). 

8 mei 1990 1148 

§ 51. Art. 51. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 

Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 
§ 1. Art. 1. 

§ 2. Art. 2. 
12. - Art. 2.1 Wegverkeersreglement 

1975 - R1jbaan - Beoordelingsvrijheid 
van de rechter. 

De rechter stelt in feite de gegevens 
vast waaruit hij afleidt welk gedeelte 
van de openbare weg voor het verkeer 
van voertuigen in het algemeen is inge
richt en aldus een rijbaan is. (Art. 2.1 
Wegverkeersreglement.) 

16 mei 1990 1183 
§ 3. Art. 3. 

§ 8. Art. 8. 

13. - Wegverkeersreglement - Artt. 
8.3, tweede lid, en 10.1, 1° - Bestuurder 
die, zonder aanwijsbare reden, van de 
l'ijbaan is gereden - Als zodanig geen 
bewijs voor overtreding van die bepalin
gen. 

De enkele omstandigheid dat een be
stuurder, zonder aanwijsbare reden, van 
de rijbaan is gereden, levert als dusda
riig niet het bewijs op dat hij een over
treding van de artt. 8.3, tweede lid, en 
10.1, 1°, Wegverkeersreglement heeft ge
pleegd. 

16 februari 1990 782 

§ 9. Art. 9. 
§ 10. Art. 10. 
14. - Wegverkeersreglement 1975 -

Reglementsbepalingen - Art. 10.2, eer
ste lid, Wegverkeersreglement- Plotse
ling z·emmen wanneer dit niet om veilig
heidsredenen vereist is - Draagwijdte. 

Art. 10.2, eerste lid, Wegverkeersregle
ment verbiedt niet aan de weggebruiker 
te remmen maar wei « plotseling » te 
remmen wanneer dat niet om veilig
heidsredenen vereist is; die bepaling ver
biedt niet lichtjes af te remmen. 

31 oktober 1989 293 
§ 11. Art. 11. 
§ 12. Art. 12. 
15. - Wegverkeersreglement - Regle

mentsbepalingen - Artt. 12 en 19. 
De rijbeweging die erin bestaat naar 

links af te slaan om de rijbaan te verla
ten, wordt geregeld door art. 19 en niet 
door art. 12.4 Wegverkeersreglement. 

24 oktober 1989 262 

16. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Artt. 12.3.1, 
tweede lid, en 76.2 - Draagwijdte. 

Naar luid van art. 12.3.1, tweede lid, 
Wegverkeersreglement verplicht een ver
keersbord B1 op de openbare weg of de 
rijbaan waaruit een weggebruiker gere-
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den komt, laatstgenoemde voorrang te 
verlenen aan iedere bestuurder die rijdt 
op de openbare weg op de rijbaan die hij 
oprijdt; de aanwezigheid van een dwars
streep, gevormd door witte driehoeken, 
als bepaald door art. 76.2 van voormeld 
reglement, op een kruispunt doch voorbij 
de plaats waar die weggebruiker het 
kruispunt oprijdt, brengt niet mee dat 
die weggebruiker eerst vanaf die dwars
streep voorrangplichtig is. 

23 mei 1990 1210 

17. - Voorrang - Verplichting om 
voorrang te verlenen - Begrip. 

De verplichting om voorrang te verle
nen aan degene die van rechts komt, is 
een algemene verplichting die geldt zo
lang de rijbeweging duurt en die geen 
verband houdt met het rijgedrag van de 
voorranghebbende bestuurder, voor zo
ver diens nadering geen niet te voorzie
ne hindernis oplevert. (Art. 12.3.1 Weg
verkeersreglement.) 

5 juni 1990 1267 

§ 13. Art. 13. 

§ 16. Art. 16. 

18. - Art. 16.3, tweede lid, Wegver
keersreglement - Rechts inhalen -
Voorwaa1·den. 

Voor het rechts inhalen is niet vereist 
dat de in te halen bestuurder bij het zich 
naar links begeven, zich over het midden 
van de rijbaan heeft begeven. (Art. 16.3, 
tweede lid, Wegverkeersreglement.) 

27 februari 1990 850 

19. - Wegverkeersreglement - Regle
mentsbepalingen, art. 16 - Eventuele 
overtreding van art. 16.4 door een van de 
bij een verkeersongeval betrokken par
tijen - Gevolg t.a. v. de andere partij, 
vervolgd wegens overtreding van art. 
10.1, 1° en 3", Wegverkeersreglement. 

De eventuele overtreding van art. 16.4 
Wegverkeersreglement door een van de 
bij een verkeersongeval betrokke~. par
tijen sluit de aan de andere partlJ ten 
laste gelegde overtredingen van art. 10.1, 
p en 3°, Wegverkeersreglement niet uit. 

6 maart 1990 885 

§ 17. Art. 17. 
§ 18. Art. 18. 
§ 19. Art. 19. 

20. - Art. 19.2.2", derde lid, Wegver
keersreglement - Draagwijdte. 

De verplichtingen van de bestuurder 
die naar rechts afslaat en zich, in uitzon-

derlijke gevallen, wegens de plaatsge
steldheid en de afmetingen van het voer
tuig of de lading ervan naar links mag 
begeven, gelden uitsluitend voor het zich 
naar links begeven en niet voor de daar
op volgende zwenking naar rechts. (Art. 
19.2.2°, derde lid, · Wegverkeersregle
ment.) 

15 januari 1990 642 

21. - Art. 19.3.2" Wegverkeersregle
ment- Draagwijdte. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarin wordt beslist dat de be
stuurder van een voertuig, die zijn voor
nemen om naar links af te slaan regle
mentair kenbaar heeft gemaakt door 
zich naar het midden van de rijbaan te 
begeven en de linker richtingaanwijzer 
van zijn voertuig te laten werken, niet 
aansprakelijk is voor de schade van een 
bestuurder die hem links was begonnen 
in te halen, als daarin niet tevens wordt 
vastgesteld dat op een rijbaan met twee
richtingsverkeer de eerste bestuurder 
zich niet nog verder naar links kon bege
ven zonder de tegenliggers te hinderen 
of een doorlopende witte streep te over
schrijden. (Artt. 19.3.2° Wegverkeersre
glement.) 

15 januari 1990 644 

22. - Art. 19.3.3" - Wegverkeersregle
ment 1975 - Links afslaande bestuurder 
- Tegenligger die door een rood licht is 
gereden. 

De regel van art. 19.3.3° Wegverkeers
reglement volgens welke de bestuurder 
die naar links afslaat, voorrang moet 
verlenen aan de tegenligger op de rij
baan die hij gaat verlaten, geldt niet 
wanneer die tegenligger door een rood 
licht is gereden. 

10 april 1990 1049 

23. - Art. 19.3.2", a, Wegverkeersregle
ment - Verplichting voor de links af
slaande bestuurder, die op een rijbaan 
met tweerichtingsverkeer rijdt, om zich 
naar links te begeven zonder de tegenlig
gers te hinderen - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die een overtreding van art. 
19.3.2°, a, Wegverkeersreglement niet be
wezen verklaart ten laste van een be
stuurder, op de enkele grond dat die be
stuurder zich, alvorens naar links af te 
slaan, naar het midden van de rijbaan 
heeft begeven; die wettelijke bepaling 
leent zich immers niet tot de beperkende 
uitlegging die het vonnis eraan geeft. 

25 april 1990 1094 
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24. - Wegverkeersreglement 1975 -
Veroordenende bepalingen - Art. 19.3, 
:J> - Links afslaan - Tegenligger -
Voorrang - Grenzen. 

De verkeerstekens, waarvan met name 
de verkeerslichten deel uitmaken, gaan 
boven de verkeersregels, zodat de tegen
ligger op de rijbaan die de links afslaan
de bestuurder gaat verlaten, die hem 
krachtens art. 19.3, 3°, Wegverkeersre
glement toegekende voorrang verliest 
telkens wanneer hem zijn recht van 
doorgang wordt ontzegd door een ver
keerslicht; zulks is onder meer het geval 
op de kruispunten waar een naar links 
gerichte pijl aanduidt dat de linksaf
slaande bestuurder zijn rijbeweging mag 
uitvoeren. (Artt. 6.2, 19.3, 3°, 60.1 en 62 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

31 mei 1990 1248 

§ 20. Art. 20. 

§ 42. Art. 42. 

25. - Art. 42.2 Wegverkeersreglement 
1975 - Berm - Begrip. 

De berm als bedoeld in art. 42.2 Weg
verkeersreglement is de ruimte tussen 
de rijbaan en de sloot. 

16 mei 1990 1183 

26. - Art. 42.2 Wegverkeersreglement 
1975 - Voetganger - Volgen van de rij
baan - Voorwaarden. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de 
« goot » langs een rijbaan geen deel 
daarvan uitmaakt, zonder vast te stellen 
dat die goot onbegaanbaar is, kan hij 
niet beslissen dat de voetganger, die niet 
in de goot doch op de rijbaan loopt, zich 
gedraagt naar het voorschrift van art. 
42.2 Wegverkeersreglement. 

16 mei 1990 

§ 43. Art. 43. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

HOOFDSTUK IV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

1183 

van een voertuig - Overtreding van de 
vreemde wet - Veroordeling in Belgie 
- Verval van het recht tot sturen -
Wettigheid - Voorwaarden. 

Wanneer een Belgische militair, in ac
tieve dienst op het grondgebied van de 
Bondsrepubliek Duitsland, aldaar op de 
openbare weg gereden heeft met een mo
torvoertuig, terwijl zijn rijbewijs tijdelijk 
was ingetrokken door de Belgische auto
riteiten, zodat hij geen houder meer was 
van het door de Duitse wet voorgeschre
ven rijbewijs, veroordeelt het Belgisch 
militair gerecht die militair wettig tot 
een straf, die onder meer een verval van 
het recht tot sturen inhoudt. (Art. 57bis 
Mil.Sw.) 

14 maart 1990 917 

WERKLOOSHEID 
1. - Recht op werkloosheidsuitkering 

- Passende dienstbetrekking - Licha
melijke geschiktheid - Betwisting. 

De werkloze die overeenkomstig de 
procedure bepaald in art. 38 M.B. 4 juni 
1964 lichamelijk geschikt wordt ver
klaard om een aangeboden dienstbetrek
king te aanvaarden, kan zijn geschikt
heid voor de arbeidsgerechten betwis
ten. (Artt. 133 en 134, tweede lid, 3°, 
Werkloosheidsbesluit.) 

25 september 1989 113 

2. - Misdrijf - Onrechtmatige af
stempeling van de controlekaart - Be
drieglijk oogmerk. 

De bepaling van art. 261, 5°, Werkloos
heidsbesluit stelt het bedrieglijk oog
merk uitdrukkelijk als vereiste voor de 
toepasselijkheid van de in dat artikel 
vastgestelde correctionele straffen op de 
werknemer die, krachtens de bepalingen 
van de artt. 153, § 4, en 195, derde lid, 
van dat besluit, geacht wordt op onrecht
matige wijze zijn controlekaart te heb
ben laten afstempelen; het niet-naleven 
van dat artikel 153, § 4, onderstelt als zo
danig niet dat bedrieglijk oogmerk. 

30 januari 1990 700 

3. - Recht op uitkering - Gepensio
neerde - Recht op pensioen afhankelijk 
van de voorwaarde geen arbeid of maar 
in beperkte mate arbeid te verrichten -

HOOFDSTUK IX Overlevingspensioen ten laste van de 
ALLERLEI VOORSCHRIFTEN, O.A. VERZE- Schatkist. 

KERINGEN Het recht op werkloosheidsuitkering 
kan met toepassing van art. 146, § 1, 

27. - Allerlei- Militair- J.Vfotorvoer-~ Werkloosheidsbesluit niet worden ont
tuig - Sturen in de Bondsrepubliek zegd aan een weduwe die een Ollerle
Duitsland - Geen recht tot het besturen vingspensioen ten laste van de Schatkist 
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geniet, op grond dat art. 42 wet 5 aug. 
1978 en K.B. nr. 30 van 30 maart 1982 
het recht op dat pensioen afhankelijk 
maken van de voorwaarde geen arbeid 
of maar in beperkte mate arbeid te ver
richten. 

12 maart 1990 907 

4. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Samenwonen met zelfstandige -
Aangifte - Hulp aan de zelfstandige. 

De werkloze die met een zelfstandige 
samenwoont en deze helpt zonder daar
van aangifte te hebben gedaan,, ver~iest 
zijn aanspraak op werkloos~eid~mtke
ring vanaf de aanvraag om mtkermg of 
vanaf de aanvang van het samenwonen. 
(Art. 128, § 1, eerste lid, 1°, Werkloos
heidsbesluit.) (Eerste en tweede zaak.) 

9 april 1990 1045 

5. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Samenwonen met zelfstandige -
Aangifte - Verklaringen van de werklo
ze. 

Art. 128, § 2, Werkloosheidsbesluit, vol
gens hetwelk de verklaringen van de 
werkloze terzijde kunnen worden ge
schoven wanneer zij door ernstige, 
nauwkeurige en met elkaar overeen
stemmende vermoedens worden tegenge
sproken, vindt geen toepassing bij het 
beoordelen van het recht op uitkering 
van de werkloze die met een zelfstandige 
samenwoont en deze helpt zonder daar
van aangifte te hebben gedaan. (Eerste 
zaak.) 

9 april 1990 1045 

6. - Recht op werkloosl1eidsuitkering 
- Onbeschikbaarheid voor de algemene 
arbeidsmarkt - Werkverlating. 

De werkloze kan niet worden geacht 
onbeschikbaar voor de algemene arbeids
markt te zijn en dus niet bereid te zijn 
elke passende dienstbetrekking te aan
vaarden, op de enkele grond dat hij zijn 
werk zonder wettige reden heeft veda
ten. (Art. 133, vierde lid, Werkloosheids
besluit.) 

30 april 1990 1125 

7. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Terugvordering - Verjaring - Wet 
11 maart 1977. 

De wet van 11 maart 1977, die een ver
jaringstermijn invoert voor terugvorde
ring van onrechtmatig ontvangen werk
loosheidsuitkeringen, is niet toepasselijk 
op de terugvordering waartoe definitief 
was beslist v66r de inwerkingtreding van 
de wet, d.i. 30 juni 1985. 

14 mei 1990 1179 

8. - Gerechtigden op werkloosheids
uitkeringen - Jonge werknemers -
Buitenlandse werknemers - Marokka
nen. 

J"onge Marokkaanse werknemers die 
hun studie beeindigd hebben, kunnen 
geen aanspraak maken op de hoeda:r:ig
heid van gerechtigde op werkloosheids
uitkeringen met toepassing van art. 124 
Werkloosheidsbesluit. (Artt. 1, 2, § 1, 2, f, 
en 36 Sociale-Zekerheidsverdrag 24 juni 
1968 met Marokko; artt. 124 en 125 Werk
loosheidsbesluit.) 

21 mei 1990 1198 

9. - Ge1·echtigden op werkloosheids
uitkering - Jonge werknemers - On
derwijsinrichting die door de Staat is op
gericht, erkend of gesubsidieerd - Be
grip. 

Krachtens art. 124 Werkloosheidsbe
sluit zijn jonge werknemers gerechtigd 
op werkloosheidsuitkering op voorwaar
de o.m. dat zij een bepaalde studie heb
ben beeindigd in een onderwijsinrichting 
die door de Staat is opgericht, erkend of 
gesubsidieerd; aan dit vereiste is niet 
voldaan wanneer een buitenlands diplo
ma we;d behaald dat als gelijkwaardig 
met een Belgisch diploma wordt erkend, 
maar dat werd afgegeven door een bui
tenlandse onderwijsinrichting die niet 
door de Belgische Staat is opgericht, er
kend of gesubsidieerd. 

28 mei 1990 1222 

10. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Werkloos wegens omstandigheden on
afhankelijk van zijn wil - Begrip. 

Niet werkloos wegens omstandigheden 
onafhankelijk van zijn wil is de werkne
mer die met zijn werkgever verbonden 
blijft door een arbeidsovereenkomst, 
maar deze niet uitvoert hoewel hij ar
beidsgeschikt is. (Art. 126, eerste lid, 1, 
W erkloosheidsbesluit.) 

18 juni 1990 1324 

11. - Bedrag van de werkloosheidsuit
kering - Werknemer - Gezinshoofd -
Samenwonend persoon die geen beroeps
inkomen geniet - Personen verbonden 
door een leerovereenkoLTlst 

Voor de vaststelling van het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering van de 
werknemer-gezinshoofd is geen beroeps
inkomen de vergoeding die de met de 
werkloze samenwonende persoon van 
het andere geslacht ontvangt als leerling 
verbonden door een leerovereenkomst 
welke is aangegaan met toepassing van 
de regeling betreffende de voortdurende 
vorming in de middenstand. (Art. 83ter, 
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§ 1, 2°, M.B. 4 juni 1964, gew. bij M.B. 24 
dec. 1980; art. 13.14 M.B. 27 okt. 1978, 
gew. bij M.B. 7 nov. 1984.) 

18 juni 1990 1327 

WETTEN, DECRETEN, ORDON
NANTIEN, BESLUITEN 

HOOFDSTUK I. - Begrippen, vereisten 

HOOFDSTUK II. - Uitlegging 

HOOFDSTUK III. - Werking in de tijd, 
ruimte 

HOOFDSTUK IV. - Wettigheid van de
creten, ordonnantien, besluiten en 
verordeningen 

HOOFDSTUK V. - Geldigheid t.a. v. Eu
ropese en internationale normen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIPPEN, VEREISTEN 

1. - Begrippen - Stilzwijgende ophef
fing - Toepassing. 

Art. 38, tweede lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, in zoverre het 
bepaalt dat indien geen vergunning 
wordt aangevraagd, de verjaringstermijn 
van de vordering tot vergoeding tien jaar 
bedraagt, te rekenen van de datum van 
inwerkingtreding van het plan, moet als 
opgeheven worden beschouwd wegens de 
wijzigingen van art. 37 van die wet bij 
art. 177 wet van 22 dec. 1977 betreffende 
de budgettaire voorstellen 1977-1978. 

19 oktober 1989 220 

2. - Wetten van politie en veiligheid 
- Wet Bescherming Loon. 

De Wet Bescherming Loon is een wet 
van politie in de zin van art. 3 B.W., die 
toepassing vindt op de werknemer die 
gewoonlijk zijn arbeid in BelgHl verricht. 

4 december 1989 463 

3. - Algemene begrippen - Codifica
tie - Misdrijven - Sancties - Wette
Jijke grondslag. 

De wettelijke grondslag van de veroor
deling, die wordt uitgesproken wegens 
een overtreding omschreven in een be
sluit houdende codificatie van wettelijke 
en verordenende bepalingen, is niet het 
codificatiebesluit, doch de gecodificeerde 
wetsbepalingen. 

13 december 1989 510 

4. - Begrippen - Beslissing van de 
raad van bestuur van de « Universite de 
J'Etat a Liege » van 18 november 1981 in
zake het ontslag van het wetenschappe
Jijk personeel « Patrimoine » - Perso
neel met arbeidsovereenkomst - Beslis
sing, geen wet in de zin van art. 608 
Ger.W. 

De beslissing van de raad van bestuur 
van de « Universtie de l'Etat a Liege » 
van 18 november 1981 inzake het ontslag 
van het wetenschappelijk personeel « Pa
trimoine » met arbeidsovereenkomst is 
geen wet, in de zin van art. 608 Ger.W. 

2 april 1990 1017 

5. - Art. 8 E. V.R.M - Term « wet » 
- Begrip. 

De term « wet » in art. 8 E.V.R.M. 
doelt op elke, al dan niet schriftelijke be
paling van intern recht, voor zover de 
betrokken personen daarvan kennis kun
nen krijgen en ze in duidelijke bewoor
dingen is gesteld. 

2 mei 1990 1132 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 

6. - Uitlegging - KB. nr. 110 van 13 
dec. 1982 - Gemeentepersoneel - Be
zoldigingsregeling - Haardtoelage -
Standplaatstoelage - Bedrag - Toeken
ningsvoorwaarden - Verwijzing - Per
soneel der ministeries - Gevolg. 

K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982, waarbij 
het begrotingsevenwicht wordt opgelegd 
aan de provincies, aan de gemeenten en 
aan de agglomeraties en federaties van 
gemeenten, staat de gemeenten niet toe 
aan hun personeel een haard- en stand
plaatstoelage toe te kennen onder ande
re voorwaarden dan die voor het perso
neel der ministeries. (Art. 72 wet van 14 
feb. 1961; art. 1, 5°, wet van 2 feb. 1982; 
K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982, art. 2, 1°.) 

29 januari 1990 693 

7.- Uitlegging- KB. nr. 260 van 31 
dec. 1983 - Gemeentepersoneel - Be
zoldigingsregeling - Wedden - Pensioe
nen - Vermindering - Draagwijdte -
Toepassingsgebied. 

lngevolge art. 1, § 1, K.B. nr. 260 van 
31 dec. 1983 kunnen de gemeenten op 
hun personeel maatregelen toepassen tot 
vermindering van wedden en pensioe
nen; dat artikel heeft echter geen betrek
king op de diverse uitkeringen en toela
gen, zoals de haard- of standplaatstoela
ge; volgens K.B. nr. 260 hebben de 
gemeenten niet het recht de standplaats-
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of haardtoelage voor hun personeel on
der andere voorwaarden vast te stellen 
dan die voor het personeel der ministe
ries. (Art. 1 K.B. nr. 110 van 13 dec. 
1982.) 

29 januari 1990 693 

8. - Uitlegging Volmachtenbesluit. 
Ieder volmachtenbesluit moet beper-

kend worden uitgelegd. 
29 januari 1990 693 

HOOFDSTUK III 
WERKING IN DE TIJD, RUIMTE 

9. - Werking in de tijd - Bestendige 
deputatie - Rechtsprekend orgaan -
Rechtspleging. 

Art. 104bis Provinciewet en art. 5 K.B. 
van 17 sept. 1987, die de rechtspleging 
voor de bestendige deputatie als recht
sprekend orgaan, o.m. inzake gemeente
belasting, regelen, zijn van toepassing op 
de hangende rechtsgedingen. 

7 september 1989 15 

10. - Werking in de tijd - KB. 17 
sept. 1987 - Toepassing op de voor de 
bestendige deputatie aanhangige zaken. 

Het K.B. 17 sept. 1987, betreffende de 
procedure voor de bestendige deputatie 
in de gevallen waarin deze een recht
sprekende functie vervult, is in werking 
getreden op 1 okt. 1987 en is toepasselijk 
op de gedingen inzake de aanslagen in 
directe gemeentebelastingen die door 
een bestendige deputatie na 1 oktober 
1987 in behandeling werden genomen en 
waarover naderhand uitspraak werd ge
daan, ook al werden die gedingen voor
dien ingeleid en houden zij verband met 
dienstjaren 1985 en 1986. 

13 oktober 1989 205 

11. - Werking in de tijd - Arbeidson
geval - Wet tot wijziging van de omzet
ting van de rente in kapitaal. 

De wetsbepaling krachtens welke de 
door een arbeidsongeval getroffene geen 
omzetting van de rente in kapitaal kan 
verkrijgen, is toepasselijk op alle renten 
waarvan de betaling van de waarde in: 
kapitaal niet v66r de datum van inwer
kingtreding van de wet is gedaan. (Art. 
12, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel, gew. K.B. nr. 419 
van 16 juli 1986.) 

23 oktober 1989 252 

12. - Werking van de wet in de tjjd -
Nieuwe strafwet. 

Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde 
aangelegenheid regelt als een wet die zij 

opheft, een feit onder dezelfde voorwaar
den als die van de opgeheven wet straf
baar maakt en daarop dezelfde straffen 
stelt, past de strafrechter wettig de nieu
we wet toe op de feiten die onder de gel
ding van de vroegere wet werden ge
pleegd. 

21 november 1989 391 

13. - Werking in de tijd - Art. 109bis 
Ger. W:, in dat wetboek ingevoegd bij art 
6 wet van 19 juli 1985. 

Bij ontstentenis van een overgangsbe
paling in de wet van 19 juli 1985 tot in
stelling van kamers met een raadsheer 
in de hoven van beroep, is art. 109bis 
Ger.W., dat in dat wetboek werd inge
voegd bij art. 6 van voornoemde wet tot 
regeling van de toewijzing van de zaken 
aan de kamers samengesteld uit een of 
drie raadsheren, onmiddellijk van toe
passing op de geschillen waarin onder vi
geur van de oude wet hager beroep is in
gesteld. 

23 november 1989 417 

14!. ~ Werking in de tijd - Stedebouw 
- Waals wetboek. 

Art. 41 Waals Wetboek Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw dat betrekking 
heeft op feiten die een misdrijf opleve
ren, alsook de artt. 66 en 67 van dat wet
hoek die sancties bepalen, zijn van toe
passing op feiten die dagtekenen van 
v66r 14 mei 1984, dagtekening van het 
hesluit van de W aalse Gewestexecutieve 
houdende invoering van genoemd wet
hoek, doch van na 15 februari 1971, dag 
van de inwerkingtreding van de artt. 44, 
64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 
dec. 1970, nude bovengenoemde artt. 41, 
66 en 67 van het Waals wetboek overeen
komen respectievelijk met de artt. 44, 64 
en 65 van evengenoemde wet. 

13 december 1989 510 

15. - Werking in de tijd - Stedebouw 
- Bouwvergunning - Brusselse agglo
meratie - Bouwverordening van 22 jan. 
1975 - KB. van 21 maart 1975. 

De bij K.B. van 21 maart 1975 goedge
keurde bouwverord.ening van 22 jan. 
1975 van de Brusselse agglomeratie heeft 
geen terugwerkende kracht; art. 2.2°, e, 
van die verordening volgens hetwelk een 
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning van het college van bur
gemeester en schepenen is vereist voor 
«. de. opstelling van een apparaat of in
nchtmg op of tegen een muur die langs 
de openbare weg loopt of zichtbaar is 
vanop die weg >>, is niet van toepassing 
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op reclameborden die v66r de inwerking
treding ervan zijn aangebracht. 

11 april 1990 1057 

16. - Werking van de wet in de tijd -
Wet van 14 juli 1978 - Toepassing van 
de nieuwe bepalingen betreffende de hu
welijksvermogensstelsels - Draagwijd
te. 

De wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en plichten van de 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels is niet aileen toepasselijk op toe
standen die na haar inwerkingtreding 
zijn ontstaan, maar ook op de gevolgen 
van onder de vroegere wet ontstane toe
standen die zich voordoen of voortduren 
na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet. (Art. 2 B.W.) 

27 april 1990 1118 

17. - Werking in de tijd - Burger
lijke zaken - Verjaring - Werkloosheid 
- Terugvordering van onrechtmatig ont
vangen uitkeringen - Wet 11 maart 
1977. 

De wet van 11 maart 1977, die een ver
jaringstermijn invoert voor terugvorde
ring van onrechtmatig ontvangen werk
loosheidsuitkeringen, is niet toepasselijk 
op de terugvordering waartoe definitief 
was beslist v66r de inwerkingtreding van 
de wet, d.i. 30 juni 1985. 

14 mei 1990 1179 

HOOFDSTUK IV 
WETTIGHEID VAN DECRETEN, ORDON

NANTIEN, BESLUITEN EN VERORDE
NINGEN 

HOOFDSTUK V 
GELDIGHEID T.A.V. EUROPESE EN INTER

NATIONALE NORMEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

18. - Allerlei - Posterijen - Regie 
der Posterijen - KB. 18 sept. 1981 hou
dende vaststelling van de toelage voor 
nachtprestaties voor de personeelsleden 
van de Regie der Posterijen - Geen be
kendmaking - Gevolg. ' 

Het K.B. van 16 sept. 1981 houdende 
vaststelling van de toelage voor nacht
prestaties voor de personeelsleden van 
de Regie der Posterijen, dat niet bekend
gemaakt is in het Belgisch Staatsblad is 
geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. 

4 september 1989 5 

19. - Wetten van politie en veiligheid 
- Arbeidsovereenkomstenwet - Con
currentiebeding. 

De bepalingen van de Arbeidsovereen
komstenwet betreffende het concurren
tiebeding, met name de artikelen 65 en 
86, zijn gebiedend en zijn bepalingen 
van politie en veiligheid in de zin van 
art. 3, eerste lid, B.W. 

14 mei 1990 1178 

20. - Allerlei - Stedebouw - Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw -
Bepalingen - Aard. 

De bepalingen van de Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw zijn van openba
re orde. 

31 mei 1990 1250 

WISSELBRIEF 
Houder - Desbewust handelen ten na

dele van de schuldenaar -Art. 17 Wis
selbriefwet - Vordering tot schadeloos
stelling ex art. 1382 e. v. B. W. 

De omstandigheid dat de houder van 
een wisselbrief bij de verkrijging ervan 
niet desbewust, in de zin van art. 17 Wis
selbriefwet, ten nadele van de schulde
naar heeft gehandeld, heeft aileen tot ge
volg dat diegene die uit hoofde van de 
wisselbrief wordt aangesproken, de ver
weermiddelen, gegrond op zijn persoon
lijke verhoudingen tot de trekker of tot 
vroegere houders, niet kan tegenwerpen; 
die omstandigheid neemt niet weg dat de 
aansproken schuldenaar op grand van 
artt. 1382 en 1383 B.W. een vordering tot 
schadeloosstelling kan instellen. 

9 maart 1990 905 

WRAKING 
1. - Uitspraak over de wraking - Be

voegd rechtscollege. 
Onder voorbehoud van de bij de wet 

bepaalde uitzonderingen wordt over de 
wraking uitspraak gedaan door het 
rechtscollege waartoe de gewraakte rech
'ter behoort. (Art. 838 Ger.W.) 

3 januari 1990 578 
2. - Wraking van een magistraat uit 

het hoi van assisen - Uitspraak over de 
wraking - Bevoegd rechtscollege. 

W anneer bij het hof van as sis en een 
wraking wordt voorgedragen van een 
van de magistraten waaruit het hof be
staat, moet over die wraking uitspraak 
worden gedaan door dat rechtscollege. 

3 januari 1990 578 
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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 - Be
roepsgeheim - Geneesheren - Dienst 
voor Geneeskundige Controle- Medede
ling aan een raad van de Orde van Ge
neesheren. 

Het beroepsgeheim wordt door de ge
neesheer-inspecteur van de Dienst voor 
Geneeskundige Controle van het Rijksin
stituut voor Ziekte- en lnvaliditeitsverze
kering niet geschonden wanneer hij aan 
een raad van de Orde van Geneesheren 
medische gegevens ter kennis brengt 
welke hem worden meegedeeld door de 
arts tegen wie een tuchtrechtelijk onder
zoek is ingesteld. (Art. 35 en 84 Z.I.V.
wet.) 

7 september 1989 12 

2. - Algemene begrippen - Terugvor
dering van ten onrechte betaalde uitke-
ringen Ziektekostenvergoeding 
Stelsel van de betalende derde - Toe
passelijkheid van de gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheidsregeling. 

Wanneer in het stelsel van de betalen
de derde ten onrechte betaalde ziekte
kostenvergoedingen, op grond van art. 
97, tweede lid, Z.I.V.-wet, moeten worden 
terugbetaald door de natuurlijke of 
rechtspersoon die de vergoedingen voor 
eigen rekening heeft ge'ind, kan de ver
zekeringsinstelling terugbetaling ook 
vorderen van degene die de verzorging 
heeft verleend, op grond van de gemeen
rechtelijke aanspakelijkheidsregel van 
art. 1382 B.W. 

6 november 1989 323 

3. - Algemene begrippen Art. 70, 
§ 2, zesde lid, Z.I. V.-wet - Verzekerings
instelling - Eigen rechten tegen het Ge
meenschappelijk Motonvaarborgfonds -
Voorwaarden voor uitoefening. 

Art. 70, § 2, zesde lid, Z.I.V.-wet kent 
aan de verzekeringsinstelling een eigen 
recht van terugvordering van de verleen
de prestaties toe tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, in de 
gevallen bedoeld in art. 50, § 1, wet 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen, onder meer in het 
geval dat die prestaties zijn verleend 
voor schade voortvloeiende uit lichame
lijke letsels die door een motorrijtuig 
zijn veroorzaakt, en geen enkele toegela
ten verzekeringsonderneming tot vergoe
ding van die schade verplicht is, omdat 
wegens een toevallig feit, de bestuurder 
van het voertuig dat het ongeval heeft 
veroorzaakt, vrijuit gaat. 

6 december 1989 487 

4. - Algemene begrippen - Art. 
76quater, tweede lid, ZI. V.-wet - Over
eenkomst gesloten tussen de gene die we
gens een ongeval schadeloosstelling ver
schuldigd is en het slachtoffer - Aan
voering tegen de verzekeringsinstelling 
voor ziekte en invaliditeit - Voorwaar
de. 

Een dading die tussen het slachtoffer 
van een ongeval en de verzekeraar van 
de aansprakelijke derde werd aangegaan 
zonder instemming van de verzekerings
instelling voor ziekte en invaliditeit, kan 
tegen die instelling niet worden aange
voerd, zelfs als degene die schadeloos
stelling verschuldigd is, bij het aangaan 
van de dading niet wist dat de verzeke
ringsinstelling had betaald. (Artt. 70, § 2, 
vijfde lid [oud], 76quater, § 2, vijfde lid 
[nieuw], Z.I.V.-wet.) 

8 februari 1990 753 

5. - Algemene begrippen - lnde
plaatsstelling van de verzekeringsinstel
ling - Tegenwerpelijke excepties. 

De excepties die tegen de gerechtigde 
op de prestaties van de ziekte- en invali
diteitsverzekering ontstaan nadat de ver
zekeringsinstelling in zijn plaats is getre
den, kunnen in de regel niet tegen de 
verzekeringsinstelling worden tegenwor
pen. (Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.) 

23 februari 1990 839 

6. - Algemene begrippen - Art. 70, 
§ 2, Z.I. V.-wet - Indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinsteWng - Voorwaar
den. 

De verzekeringsinstelling, die onder de 
door de Koning bepaalde voorwaarden 
aan de rechthebbende op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering de bij de Z.I.V.
wet voorgeschreven prestaties heeft toe
gekend, treedt rechtens in de plaats van 
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die rechthebbende tot beloop van het be
drag van de verleende prestaties, voor 
het geheel van de sommen die onder 
meer krachtens het gemeen recht ver
schuldigd zijn en die dezelfde schade ge
heel of gedeeltelijk vergoeden; niet naar 
recht verantwoord is de beslissing dat de 
verzekeringsinstelling niet in de plaats 
van de rechthebbende treedt, wanneer 
die beslissing enkel hierop gegrond is 
dat het door de deskundige volgens het 
gemeen recht geraamde ongeschiktheids
percentage lager is dan het door art. 56 
Z.I.V.-wet vereiste percentage. 

9 mei 1990 1153 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

7. - Arbeidsongeschiktheid - Beval
lingsuitkering - Samenloop met vakan
tiegeld voor niet genomen vakantieda
gen. 

De werlmeemster heeft geen recht op 
bevallingsuitkering voor het aantal da
gen dat zij wegens bevallingsrust geen 
vakantie heeft kunnen nemen v66r het 
einde van het vakantiejaar, maar waar
voor zij aanspraak op vakantiegeld heeft. 
(Artt. 56, § 1, vijfde lid, en 57, § 1, 2°, 
Z.I.V.-wet; art. 230, eerste lid, 2°, en vier
de lid, K.B. 4 nov. 1963; artt. 66, 67 en 68, 
2°, K.B. 30 maart 1967.) 

9 oktober 1989 186 

8. - Arbeidsongeschiktheid Werk-
nemers - Begrip. 

De arbeidsongeschiktheid na de eerste 
zes maanden moet worden beoordeeld 
met inachtneming van aile beroepen die 
de werknemer zou kunnen uitoefenen, 
gelet op zijn beroepsopleiding. (Art. 56, 
§ 1, Z.I.V.-wet). 

26 februari 1990 846 

9. - Arbeidsongeschiktheid Ar-
beidsongeschiktheid na de eerste zes 
maanden van primaire arbeidsonge
schiktheid - Begrip. 

Na de eerste zes maanden van primai
re arbeidsongeschiktheid kan een werk
nemer ten laste blijven van zijn verzeke
ringsinstelling, op voorwaarde dat de bij 
de wet bepaalde vermindering van zijn 
vermogen tot verdienen bestaat zowel in 
vergelijking met hetgeen een persoon 
van dezelfde stand en met dezelfde oplei
ding kan verdienen door zijn werkzaam
heid in de beroepencategorie waartoe de 
beroepsarbeid behoort, door de betrokke
ne verricht toen hij arbeidsongeschikt 
werd, als in vergelijking met wat een 

dergelijke persoon kan verdienen door 
zijn werkzaamheid in de verschillende 
beroepen die hij heeft uitgeoefend of zou 
hebben kunnen uitoefenen uit hoofde 
van zijn beroepsopleiding. (Art. 56, § 1, 
eerste en derde lid, Z.I.V.-wet.) 

2 april 1990 1018 

10. - Arbeidsongeschiktheid - Arbeid 
in een beschutte werkplaats - Latere 
arbeidsongeschiktheid Waardering 
van de vel'lnindering van het ve.-mogen 
tot verdienen - Toepasselijke l'egel. 

Op de verplichting van art. 56, § 1, eer
ste en derde lid, Z.I.V.-wet om de ver
mindering van het vermogen tot verdie
nen van de werlmemer te waarderen in 
vergelijking met de beroepen die de wet 
bepaalt, wordt geen uitzondering ge
maakt voor de werknemer die enkel in 
een beschutte werkplaats heeft gewerkt. 

2 april 1990 1018 

11. - Arbeidsongeschiktheid Art. 56, 
Z.l V.-wet 9 aug. 1963 en verordenende 
bepalingen - Werkzaamheid - Begrip 
- Arbeid - Begrip - Beroepsarbeid -
Be grip. 

De wetgever heeft geen omschrijving 
gegeven van de begrippen « werkzaam
heid » en « werk » in verband met de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder 
meer in de zin van art. 56 Z.I.V.-wet; vel
gens de gewone betekenis van die woor
den mag « werkzaamheid » niet worden 
verward met « werk » en « beroepsar
beid ». (Art. 56, § 1, eerste lid, en § 2, 
Z.I.V.-wet; art. 232, § 2, K.B. 4 nov. 1963 
tot uitvoering van de Z.I.V.-wet; art. 14 
K.B. van 31 dec. 1963 houdende verorde
ning op de uitkeringen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering; art. 2, 
4°, K.B. van 10 jan. 1969 tot vaststelling 
van de administratieve sancties die toe
passelijk zijn op de rechthebbenden van 
de regeling voor verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering). 

23 april 1990 1086 

12. - Arbeidsongeschiktheid Ver-
goedingen -Art. 2, 6", K.B. 10 jan. 1969 
- Draagwijdte van die bepaling. 

Art. 2, 6°, K.B. van 10 jan. 1969 heeft 
enkel betrekking op de rechthebbenden 
van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
die, na een spontane hervatting van het 
werk of van de werkloosheid, zijn verze
keringsinstelling daarvan niet in kennis 
heeft gesteld en verder uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid heeft ontvan
gen. (Art. 2, 6", K.B. van 10 jan. 1969 
tot vaststelling van de administratieve 
sancties die toepasselijk zijn op de 
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rechthebbenden van de regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring.) 

23 april 1990 1086 

HOOFDSTUK III 
ZIEKTEKOSTEN - REVALIDATIE 

13. - Ziektekosten - Ten onrechte 
verleende prestaties - Terugvordering 
- Vereisten. 

Terugvordering van het onverschul
digd betaalde, onder meer terugvorde
ring van de waarde der ten laste van de 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging ten onrechte verleende prestaties, is 
slechts aan twee voorwaarden onderwor
pen, enerzijds, een betaling en, ander
zijds, het onverschuldigd karakter daar
van, d.w.z. het ontbreken van een oor
zaak. (Artt. 1235, 1376 en 1377 B.W.; art. 
97 Z.I.V.-wet.) 

8 januari 1990 595 

14. - Ziektekosten - Ten onrechte 
verleende prestaties - Onverschuldigd 
betaalde dat uit een misdrijf kan voort
komen - Verjaringstermijn. 

Tenzij de wet een andere termijn be
paalt, zoals in de regel inzake ziektever
zekering, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde door verloop van dertig jaren· 
dat is ook het geval wanneer het onver~ 
schuldigd betaalde uit een misdrijf zou 
kunnen voortkomen, nu het onverschul
digd karakter van de betaling, d.w.z. het 
ontbreken van een oorzaak, kan worden 
gescheiden van het misdrijf. (Artt. 1235, 
1376, 1377 en 2262 B.W.; artt. 97 en 106 
§ 1, eerste lid, 6°, Z.I.V.-wet.) ' 

8 januari 1990 595 

15. - Ziektekosten - Onvatbaarheid 
voor beslag - Bedragen uitgekeerd ten 
Jaste van de ziekte- en invaliditeitsverze
kering. 

De bedragen die als geneeskundige 
verstrekkingen ten laste van de ziekte
en invaliditeitsverzekering worden uitge
keerd, zijn niet vatbaar voor overdracht 
of beslag, onverschillig of de tegemoetko
ming van de verzekering in de kosten 
van geneeskundige verzorging aan de ge
rechtigde dan wei aan de verstrekker 
van de verzorging wordt uitgekeerd. 
(Art. 1410, § 2, 5°, Ger.W.) 

15 maart 1990 921 



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. 227 ter - Zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

Uitvoerende Macht - Verzuim een 
verordening uit te vaardigen - Schade 
ten gevolge van dit verzuim - Burger
lijk Wetboek, artt. 1382 en 1383 - Ver
plichting dit te herstellen. 

Concl. adv.-gen. DuMoN, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Uitvoerende Macht - Verzuim om een 
verordening uit te vaardigen - Geen 
termijn door een wetsbepaling voorge
schreven om een verordening uit te vaar
digen - Schade ten gevolge van dit ver
zuim - Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 
en 1383 - Verzuim dat kan leiden tot de 
verplichting de schade te vergoeden. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Burgerlijk Wetboek, artt. 1382 en 
1383 - Fout - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DUMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Schadeloosstelling - Schadeloosstel
ling in natura onmogelijk - Schadeloos
stelling door toekenning van een vergoe
ding - Wettigheid - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek - Onrechtmatige daad van de 
minderjarige - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 28 okt. 1971, Bull. 
en Pas., 1972, 200. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
art. 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek - Daad van een minderjarige 
zonder onderscheidingsvermogen - 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. 

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. 
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Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, · 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395. 

Contractant die zich door een aange
stelde of door een beambte laat vervan
gen voor de uitvoering van een contrac
tuele verbintenis - Aansprakelijkheid · 
buiten overeenkomst van deze beambte 
t.a.v. de contractant - Voorwaarden. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 7 dec. 1973, A.C., 1974, 395. 

Buurschapsstoornissen - Stoornissen 
aan een eigendom veroorzaakt door wer
ken op een naburig erf - Aansprakelijk
heid van de eigenaar van dit goed t.a.v. 
de gebruiker van deze naburige eigen
dom. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 10 jan. 1974, Bull. en Pas., 
1974, 488. 

Schade veroorzaakt door respectieve 
fouten van verscheidene personen - Al
len verplicht de schade jegens de bena
deelde volledig te vergoeden - Begrip -
Grondslag, 

Concl. adv.-gen. DuMoN, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Schade - Gemeenschappelijke fout 
van verscheidene personen - Hoofde- ' 
lijke aansprakelijkheid - Gemeenschap
pelijke fout - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DuMON, Cass., 
15 feb. 1974, A.C., 1974, 661. 

Doden - Schade die de rechtverkrij
genden van de getroffene ondergaan ten 
gevolge van het verlies van diens inkom
sten - Vaststelling van die schade -
Geen samenvoeging mogelijk van de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet uit
gekeerde vergoedingen en de volgens het 
gemeen recht voor dezelfde schade of 
deel van dezelfde schade toegekende ver
goedingen. 

Noot, A.B., Cass., 6 sept. 1977, A.C., 
1978, 17. 

Schade aan een ander veroorzaakt 
door een persoon die zich in staat van 
krankzinnigheid bevindt of in staat van 
ernstige geestesstoornis of zwe.kzinnig
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. 

Concl. 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 
VC?ortvloeiende schade vanwege degene 
dte 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. f1979, A.C., 
1979-80, nr. 190 

Art. 1386bis Burgerlijk Wetboek -
Staat van krankzinnigheid, van ernstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid - Be
grip. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 24 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1055. 

Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid - Onrechtmatige daad van de 
bestuursoverheid waardoor iemands sub
jectieve rechten worden miskend en 
waardoor hij schade lijdt - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Concl. adv.-gen. VELU, 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. 
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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 !evert 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. DuMaN, 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. DUMON, Cass., 
19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Onoverkomelijke dwaling - Begrip. 
Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 

19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241. 

Buurschapstoornis - Verbreking van 
evenwicht tussen naburige erven - Bur
gerlijk Wetboek, art. 544 - Werken, oor
zaak van het verbreken van het even
wicht en van de schade, uitgevoerd in 
naburige eigendommen - Werken 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 -
Be grip. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 
5 maart 1981, Bull. en Pas., 1981, 728 

Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Scha 
de door een dier toegebracht - Begrip. 

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 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 
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B.W.) maar ook wegens een wettelijk 
vermoede fout, zoals de bewaring van 
een gebrekkige zaak of dier. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELU, 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. VELU, 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. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
16 sept. 1985, A.R. nr. 4734, A.C., 
1985-86, nr. 27. 

Gebrek van de zaak - Begrip. 
Concl. 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. 

Oorzaak - Oorzakelijk verband tus
sen fout en schade - Ingrijpen van een 
verplichting uit een wet of reglement -
Secundair karakter van die verplichting 
- Gevolg. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., voltallige terechtzitting, 
13 april 1988, A.R. nr. 5839, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 492. 

Oorzaak - Oorzakelijk verband tus
sen fout en schade - Ingrijpen van een 
verplichting uit een wet of reglement -
Gevolg. 

Concl. adv.-gen JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., voltallige terechtzitting, 13 
april 1988, A.R. nr. 5839, Bull. en 
Pas., 1988, 492. 

Herstelolicht - Verscheidene daders 
- HoofdEdijkheid - Art. 50 Sw. 

Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 25 
nov. 1988, A.R. nr. 5707, A.C., 
1988-89, nr. 181. 

Herstelplicht - Aantasting van een 
wettig belang - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 1 feb. 
1989, volt. terechtzitting, A.R. nr. 
5819, Bull.. en Pas., 1989, nr. 322. 

Herstelplicht - Staat en overheid -
Twee of meer ministers in rechte aange
sproken - Erkenning van aansprakelijk
heid door een minister - Gevolg t.a.v. 
de andere. 

Cone!.. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 21 
april 1989, A.R. nr. 6123, A.C., 
1988-89, nr. 479. 

Materiele schade 
- B.T.W. 

Vernield voertuig 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
volt. terechtzitting, 13 april 1988, 
A.R. nr. 5674, Bull. en Pas., 1988, nr. 
489. 

ACCOUNTANT 

Beslissing van de commiss1e van be
·roep van het Instituut der Accountants 
- Vatbaarheid voor cassatieberoep. 

Cone!. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 22 
sept. 1989, A.R. nr. 6092, A.C., 
1989-90, nr. 49. 
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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. 

Procedure - Adviezen - Ascendenten 
- Tussenkomst - Derdenverzet - Ont
vankelij kheid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1990, A.R. nr. 6390, A.C., 
1989-90, nr. 442. 

ADVOCAAT 

Tucht - Ere-advocaat - Intrekking 
door de raad van de Orde, van de mach
tiging tot het voeren van deze titel -
Beslissing houdende veroordeling in 
tuchtzaken - Beslissing waartegen ho
ger beroep kan worden ingesteld. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 25 okt. 1973, Bull. en Pas., 
1974, 213. 

Voorwaarden waaronder de advocaat 
lasthebber van zijn client is. 

Noot W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Tucht - Uitvoering van en oordeel 
over tuchtvordering - Behoren in eerste 
aanleg aan de Orde van Advocaten. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 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 
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 - W ettigheid. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
12 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Beroepsgeheim - Verschijning voor 
de tuchtraad van beroep - Openbaar
heid van de debatten gevraagd - Advo
caat niet vrijgesteld van zijn verplichting 
tot eerlijkheid en loyauteit waardoor hij 
de geheimen waarvan hij kennis draagt, 
moet kenbaar maken - Door beroepsge
heim gedekte stukken niet uit de debat
ten geweerd. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 12 
mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 929. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Openbaarheid van de pleidooien, versla
gen en vonnissen voorgeschreven bij art. 
757 van het Gerechtelijk Wetboek -
Wettelijke bepaling niet toepasselijk. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Tuchtraad van beroep van de balies -
Gerechtelijk Wetboek, art. 476 - Debat
ten in openbare zitting als de verdachte 
advocaat dit vraagt - Draagwijdte van 
deze wettelijke bepaling. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Tuchtrechtelijke 
beslissing - Art. 468 van het Gerechte~ 
lijk Wetboek - Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Raad van de Orde - Beslissipg alvo
rens recht te doen in tuchtzaken - Be.
slissing waartegen hager beroep kan 
worden ingesteld. 
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Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

Aanmatiging van de titel - Strafwet
boek, art. 227ter- Zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf. 

Noot, A.T., Cass., 12 mei 1981, A.C., 
1980-81, nr. 516. 

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 VAN RECHT 
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. 

AMBTENAAR 
Personeelsleden van een administratie

ve dienst bij arbeidsovereenkomst in 
dienst genomen, maar onderworpen aan 
een statuut - Beroep bij de Raad van 
State tegen de bevordering van een an
der personeelslid - Bevoegdheid van de 
Raad van State. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 okt. 
1987, A.R. nr. 7641, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 123. 

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. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 1975, 963. 
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Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
11 mei 1977, Bull. en Pas., 1977, 918. 

Ongeval op de weg naar en van het 
werk - Onderbreking van het traject -
Belangrijke onderbreking die niet door 
overmacht verantwoord is. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
6 nov. 1978, A.C., 1978-79, 266. 

Ongeval - Begrip - Bewijs. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

28 mei 1979, A.C., 1978-79, 1127. 

Schade veroorzaakt door de resoectie
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. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 
sept. 1984, A.R. nr. 4379, A.C., 
1984-85, nr. 64. 

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. 

Algemene begrippen Erkenning 
door de arbeidsongevallenverzekering 
van een feitelijk gegeven - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 7 nov. 
1988, A.R. nr. 6297, A.C., 1988-89, nr. 
137. 

Allerlei - Bijzondere regelingen 
Oorlogsrisico - Oorlog - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 
nov. 1988, A.R. nr. 6279, A.C., 
1988-89, nr. 168. 

Allerlei - Bijzondere regelingen -
Oorlogsrisico - Oorlogstuig - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 
nov. 1988, A.R. nr. 6279, A.C., 
1988-89, nr. 168. 

Aard van de wet - Bepalingen betref
fende vorderingen tegenover de aanspra
kelijke orde. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 27 
feb. 1989, A.R. nr. 6454, A.C., 1988-89, 
nr. 360. 

Rechtspleging - Herziening - Gran
den - Verergering van een letsel dat 
niet door het arbeidsongeval is veroor
zaakt. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 23 
okt. 1989, A.R. nr. 6683, A.C., 1989-90, 
nr. 109. 
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Rechtspleging - Herziening - Gran
den - Wijziging van de algemene ar
'beidsmarkt. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 23 
okt. 1989, A.R. nr. 6683, A.C., 1989-90, 
nr. 109. 

Weg naar en van het werk - Normaal 
traject - Arbeid te laat begonnen of te 
vroeg beeindigd. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
feb. 1990, A.R. nr. 6939, A.C., 1989-90, 
nr. 360. 

Vergoeding - Basisloon - Terugbeta
ling van kosten. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
feb. 1990, A.R. nr. 6964, A.C., 1989-90, 
nr. 361. 

Begrip - Oorzakelijk verband tussen 
ongeval en letsel - Letsels veroorzaakt 
door een tweede ongeval dat geen ar
beidsongeval is. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 26 
maart 1990, A.R. nr. 7032, A.C., 
1989-90, nr. 447. 

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. 2lbis - Nie
tigheid - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, 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 
vim 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. 

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. DUMON, 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. DUMON, 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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. 

Werkgever, onderneming, bedrijf -
Begrippen. 
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Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1 I Einde - Dringende reden - Ernst.ige 
april 1985, A.R. nr. 4612, A.C., tekortkoming - Begrip. 
1984-85, nr. 461. Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 23 

okt. 1989, A.R. nr. 6642, A.C., 1989-90, 
nr. 108. 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. 

Einde - Dringende reden - Ernstige 
tekortkoming - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 8 feb. 
1988, A.R. nr. 5836, A.C., 1987-88, 
nr. 340. 

Begrip - Arbeidsovereenkomst we
gen~ scheepsdienst - Toepasselijke wet
gevmg. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 22 
feb. 1988, A.R. nr. 6011, A.C., 1987-88 
nr. 378. ' 

Gelijke behandeling van de werkne
mers - Wet Economische HerorH!nte
ring, artt. 127 en 133 - Discriminatoir 
ontslag - Verzoek om opnieuw te wor
den opgenomen - Bevoegdheden van de 
rechter. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass. 20 
juni 1988, A.R. nr. 8317, Bull.' en 
Pas., 1988, nr. 645. 

Einde - Allerlei - Concurrentiebe
ding - Geldigheid - Betaling door de 
werkgever van de compensatoire vergoe
ding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 1'7 
april 1989, A.R. nr. 6565, A.C., 
1988-89, nr. 458. 

Einde Opzeggingsvergoeding 
Aanvullende vergoeding - In aanmer
king te nemen loon. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 6 nov. 
1989, A.R. nr. 6699, A.C., 1989-90, nr. 
141. 

ARBEIDSVOORZIENING 

Sluiting van ondernemingen - Bijdra-
geplicht - Werkgever. · 

Cone!. 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. 

Sluiting van ondernemingen - Slui
tingsfonds - Betaling van lonen, vergoe
dingen en voordelen - Onderneming die 
anders dan door sluiting ophoudt te be-
staan - Begrip. · 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1987, A.R. nr. 5779, A.C., 
1987-88, nr. 194. · 

Sluiting van ondernemingen - Slui
tingsfonds - Betaling van voordelen be
doeld in art. 2 wet 30 juni 1967 - Inte
rest - Aanvang - Aanmaning tot 
betaling - Opeisbaarheid van de schuld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 20 
nov. 1989, A.R. nr. 6737, A.C., 
1989-90, nr. 177. 

Sluiting van ondernemingen - Fonds 
tot Vergoeding van de in Geval van Slui
ting der Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers - Betaling van de vergoe
dingen en voordelen bedoeld in art. 2, § 
1, 2°, Sluitingsfondswet - Begrip - Op
zeggingsvergoeding van een werknemer. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 19 
feb. 1990, A.R. nr. 8746, in Bull. en 
Pas., 1990, nr. 370. 

Leerlingwezen - Leerovereenkomst 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1990, A.R. nr. 7109, A.C., 1989-90, 
nr. 604. 
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ARBITRAGE 

Geschil waarvoor een scheiclsrechter 
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
gie 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. 

Voorziening waarin een vraag wordt 
opgeworpen in de zin van art. 26 bijzon
dere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitra
gehof - Vraag zonder verband met de 
middelen - Verplichting van het Hof 
van Cassatie - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 7 mei 
1990, A.R. nr. M 519 F, Bull. en Pas., 
1990, nr. 520. 

ARCHITECT ('ll'UCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) 

Tuchtvordering - Procedure voor de 
raad van beroep - Wetboek van Straf
vordering, artt. 209 en 210 - Niet toe
passelijk - Verslag niet bij de wet ver
eist. 

Noot, R.-A.D., Cass., 9 mei 1980, A.C., 
1979-80, nr. 575. 

AUTEURS RECHT 

Muziekwerk - Op platen of andere 
geluidsdragers opgenomen muziekwerk 
- Nationale wettelijke regeling i.ngevol
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 -
Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMaN, 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 kunstenaa.rs, 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. 

BANKBREi!JK EN BEDIUEGUJK ON
VE.RMOGEN 

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. 

Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
12 maart 1974, A.C., 1974, 761. 

BE LASTING 

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. 

Algemeen beginsel van het recht -
Economische werkelijkheid - Geen al
gemeen beginsel van het fiskaal recht. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
1988, A.R. nr. F 1393 N, A.C., 1987-88, 
nr. 329. 

BELASTING OP §PELEN EN WEDDEN
SICHAPPEN 

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. 

BELASTKNG OVER DE TOEGEVOEGDE 
WMRDE 

Verkoop van ingevoerde of hier te Ian
de geproduceerde tabaksfabrikaten -
Wet 3 juli 1969, art. 58, § 1 - Verkoop 
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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. 

Vernield voertuig - Omvang van de 
schade - Vergoedingsplicht van de voor 
de vernieling aansprakelijke dader. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., vol
tallige terechtzitting, 13 april 1988, 
A.R. nr. 5674, Bull. en Pas., 1988, 
nr. 489. 

Invoer zonder aangifte - Verbeurdver
klaring - Rechtsvordering tot verbeurd
verklaring - Aard. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 14 juni 1989, A.R. 
nr. 5794, Bull. en Pas., 1989, nr. 601. 

BENELUX 

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. 

BEROEPSGEHEKM 

Advocaat - Afgifte door een derde 
aan een advocaat van een door zijn 
client uitgegeven cheque tijdens diens le
ven ge'ind door een onbekende - Klacht 
van een erfgenaam van de overleden 
client wegens bedrieglijke verduistering 
- Perken binnen welke de advocaat het 
beroepsgeheim mag aanvoeren. 

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 -
Noot, F.D., Cass., 7 

1973, 342. 

BESCHERMING VAN 
SCHAPPIJ 

Be grip. 
dec. 1972, A.C., 

DE MAAT-

De minister van Justitie kan beslissen 
dat een veroordeelde, die tijdens zijn 
hechtenis in een van de bij art. 21 van 
de wet bepaalde staten wordt bevonden, 
ge'interneerd 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. 

Advocaat - Geen verplichting tot ge
heimhouding ten overstaan van de tucht
overheden van de balie. Vaststelling van de K.I. dat de ver

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 3 ju- dachte de feiten heeft gepleegd en dat 
ni 1976, Bull. en Pas., 1976, 1070. hij zich in een staat als bepaald in art. 1 
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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. 

Cone!. 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 ge"interneerde 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 - Akte van hoger beroep niet bete
kend - Gevolg. 

Cone!. adv.-gen. Piret, Cass., 5 feb. 
1987, A.R. nr. 5150, A.C., 1986-87, 
nr. 332. 

Uitvoerend beslag onder derden -
Art. 1544 Ger.W. - Visum van de beslag
rechter - Begrip - Rechtspleging .. 

Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 20 jan. 
1989,. A.R. nr. 6141, A. C., 1988-89, 
nr. 300. 

Uitvoerend beslag op onroerend goed 
- Beschikking niet vatbaar voor hoger 
beroep - Zwarigheid omtrent de tenuit
voerlegging - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 6 nov. 
1989, A.R. nr. 6407, A.C., 1989-90, nr. 
139. 

BETEKENING EN KENNISGEVING 

Geadresseerde in het buitenland ge
vestigd - Geadresseerde die in Belgie 
een woonplaats heeft gekozen - Beteke
ning aan de in Belgie gekozen woon
plaats - Voorwaarden. 

Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 
1972, 361. 

Betekening - Begrip. 
Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 

27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Vermelding in het exploot van de 
naam, voornamen en hoedanigheid van 
de persoon aan wie het afschrift is ter 
hand gesteld - Vermelding op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Geen vermelding van de persoon aan 
wie het afschrift van het exploot is ter 
hand gesteld - Onregelmatigheid yvaar-

door het exploot nietig is - Nietigheid 
die ambtshalve door de rechter moet 
worden uitgesproken. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
27 mei 1977, A.C., 1977, 996. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 40 - Bete
kening in het buitenland aan een partij 
niettegenstaande deze in Belgie keuze 
van woonplaats heeft gedaan - Nietig
heid. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 28 ju
ni 1979, Bull. en Pas., 1979, 1260. 

Art. 38, § 1, Ger.W. - Draagwijdte. 
Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 20 jan. 

1989, A.R. nr. 6141, A.C., 1988-89, nr. 
300. 

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. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31 
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 319. 

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van 
de rechter om over de betichting uit
spraak te doen - Rechtspleging voor de 
bestendige deputatie. 

Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 16 dec. 
1988, A.R. nr. F 1536 N, A.C., 1988-89, 
nr. 231. 

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. 
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Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C., 
1977, 130. 

Geschil inzake bevoegdheid van de 
raadkamer - Begrip. 

Noot, E.K., Cass., 30 nov. 1976, A.C., 
1977, 371. 

Sociale zaken - ·Volstrekte bevoegd
heid - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Arbeidsongeschiktheidsuit~ering 
- Niet tijdige aangifte van de arbeidson
geschiktheid - Verv~l van. het recht. op 
uitkering voor de penode d1e de aang1fte 
voorafgaat - Ontheffing van het verv~l 
in behartigenswaardige gevallen - Wei
gering door de verzekeringsinstelling 
ontheffing te verlenen - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1081. 

Volstrekte bevoegdheid - Sociale za
ken - Arbeidsgerechten - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 579, 1" - Vorderingen be
treffende arbeidsongevallenvergoedingen 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Volstrekte bevoegdheid - Sociale za
ken - Arbeidsongevallen - Bijkomende 
verzekering. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 816. 

Arbeidsrechtbank - Werkstaking -
Werkloosheid - Werkloosheidsuitkering 
- Beslissing van het beheerscomite van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieni;r!-g 
en van de directeur van een gewestehJk 
bureau van die Rijksdienst - Betwisting 
- Bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., ver
enigde kamers, 29 jan. 1981, Bull. en 
Pas., 1981, 566. 

Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke 
zaken - Betwisting die tot de bevoegd
heid van de vrederechter behoort - Ver
wijzing van de zaak door de arrondisse
mentsrechtbank naar de rechtbank van 
eerste aanleg - Cassatieberoep van de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep - Verwerping van het cassatiebe
roep of vernietiging en verwijzing naar 
de vrederechter, naar gelang de zaak, 
oorspronkelijk, regelmatig aanhangig 
was gemaakt bij de rechtbank van eerste 
aanleg dan wei 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, AT., Cass., 12 feb. 1982, A.C., 
1981-82, nr. 354. 

Strafzaken - Art. 138, 6" bis, Sv. -
Draagwijdte. 

Noot, R.-A.D., Cass., 14 sept. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 34. 

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 lij.kende 
aantasting door de bestuursoverhe1d 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-
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ge maatregelen - Bevoegdheid van de 
rechter in kart geding - Vereisten. 

Concl. adv.-gen. VELU, 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 
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. 

Concl. 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°. 

Concl. 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. 

Burgerlijke zaken - Sociaal proces
recht - Aanleg - Veiligheidscomites 
voor een technische bedrijfseenheid -
Indeling van de arbeidsplaatsen bij de 
onderscheidene comites - Vonnis van 
de arbeidsrechtbank. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1987, A.R. nr. 5821, A.C., 
1987-88, nr. 195. 

Burgerlijke zaken - Volstrekte be
voegdheid - Procesrecht - Geschil over 
vakantiegeld van een bediende - Be
voegdheid van de arbeidsrechtbank 
Grondslag. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 25 
april 1988, A.R. nr. 6121, A.C., 
1987-88, nr. 513. 

Burgerlijke zaken - Sociaal proces
recht - Plaatselijke bevoegdheid - Ar
beidsovereenkomst voor handelsverte
genwoordigers. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 15 ju
ni 1988, A.R. nr. 5865, A.C., 1987-88, 
nr. 626. 

Strafzaken - Onderzoeksgerechten -
Regeling van de procedure - Geschillen 
over de bevoegdheid - Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 21 juni 1988, A.R. 
nr. 2006, A.C., 1987-88, nr. 648. 

Burgerlijke zaken - Sociaal proces
recht - Arbeidsgerechten - Arbeidson
geval - Vrijwilligers van gemeentelijke 
vrijwilligersbrandweerdiensten. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 19 
dec. 1988, A.R. nr. 6364, A.C., 1988-89, 
nr. 235. 

Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegd
heid - Kort geding - Plaats waar de 
beslissing dient te worden uitgevoerd. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 dec. 
1989, A.R. nr. 6707, A.C., 1989-90, nr. 
259. 

Burgerlijke zaken - Geschriften -
Modelcontract - Miskenning van de be
wijskracht van de akten - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 11 
dec. 1989, A.R. nr. 8694, Bull. en 
Pas., 1990, nr. 233. 

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. 
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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. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Directe belastingen - Bewijslast -
Belastingplichtigheid der niet-verblijf
houders - Deze belasting wordt niet ge
heven 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 belasting
plichtige. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 790. 

Vermoedens - Directe belastingen -
Feitelijke vermoedens - Toezicht van 
het Hof - Gevolgtrekking. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
5 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 342. 

Burgerlijke zaken - Bewijslast -
W.A.M.-wet, art. 3, eerste lid - Schade 
veroorzaakt door de bestuurder van het 
verzekerde voertuig - Bewering van de 
verzekeraar dat het voertuig gestolen 
was - Bewijs van diefstal - Bewijslast 
berust bij de verzekeraar. 

Noot, E.L., Cass., 10 dec. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 241. 

Strafzaken - Algemene begrippen -
Opsporingsonderzoek - Bewijskrachtige 
gegevens verkregen onder de misleiden-

de belofte dat geen vervolging zal wor
den ingesteld - Schending van het recht 
van verdediging - Onwettig bewijsmid
del - Strafvervolging niet toelaatbaar. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 
mei 1986, A.R. nr. 9136, A.C., 1985-86, 
nr. 558. 

Burgerlijke zaken - Geschriften -
Miskenning van de bewijskracht - Be
grip. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 mei 
1988, A.R. nr. 5690, A.C., 1987-88, 
nr. 571. 

BEZIT 

Bezitsvordering - Re'integrande -
Be grip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 24 sept. 1987, A.R. 
nr. 7672, Bull. en Pas., 1988, nr. 55. 

Bezitsvordering - Rei:ntegrande -
Feitelijkheid - Betrokkenheid van een 
publiekrechtelijk persoon. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHQ. 
VEN, Cass., 24 sept. 1987, A.R. 
nr. 7672, Bull. en Pas., 1988, nr. 55. 

Bezitsvordering - Re'integrande -
Feitelijkheid - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHQ. 
VEN, cass., 24 sept. 1987, A.R. 
nr. 7672, Bull. en Pas., 1988, nr. 55. 

Bezitsvordering - Rei:ntegrande -
Termijn. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 24 sept. 1987, A.R. 
nr. 7672, Bull. en Pas., 1988, nr. 55. 

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 - Botgstel
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 bergen 
- Splitsing van het verhaal. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 



-242-

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. 

Be grip. 
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, Bu}]. 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. 

Beroep voor de Raad van State tot nie
tigverklaring van een koninklijk besluit 
tot benoeming van een burgemeester -
Subjectieve rechten - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, 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 
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. VELU, Cass., 24 nov. 
1982, Bull. en Pas., 1983, nr. 186. 

Vrijspraak van de beklaagde - Wet
hoek van Strafvordering, artt. 159 en 191 
- Vordering tot schadevergoeding door 
de vrijgesproken beklaagde voor de 
strafrechter ingesteld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. VELU, 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 
achttien jaar - Onderscheid. 
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Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 30 nov., 
1983, 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: 

CAS SA TIE 
Bevoegdheid - Beslissing van de afde

ling voor administratieve zaken bij de 
Raad van State geen kennis te nemen 
van een eis waarvan de kennisneming 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoort - Bevoegdheid van 
het Hof van Cassatie, waarbij een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet alleen te onderzoe
ken of het arrest van de Raad van State 
wettelijk verantwoord is, maar ook of 
het regelmatig met redenen is omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Bevoegdheid - Verenigde kamers -
Burgerlijke zaken - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 629. 

Omvang - Strafzaken - Beslissing 
tot onbevoegdverklaring op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring - Voorziening in cassatie van het 
openbaar ministerie - Omvang van de 
cassatie. 

Noot, P.M., Cass., 29 mei 1973, A.C., 
1973, 945. 

Rechtspleging in strafzaken - Ter
mijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Rechtspleging in burgerlijke zaken -
Termijn waarbinnen het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Gevolg van 
overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Bevoegdheid - Strafzaken - Wanbe
drijf ten laste gelegd van een magistraat 
in het arbeidshof of van een magistraat 
van het parket bij een dergelijk hof -
Hof van Cassatie dat door de minister 
van Justitie van de zaak kennis heeft ge-

kregen - lndien daartoe grand bestaat, 
verwijst het Hof van Cassatie hetzij naar 
een onderzoeksmagistraat, hetzij naar 
een hof van beroep. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Bevoegdheid- Verzoek om een bijko
mende onderzoeksmaatregel - Afwij
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. 

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. 
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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. 

Cone!. 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., 
19'/9-80, 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 .old. 1981, A.C., 
198Hl2, 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 - PrejudiciiHe 
vraag - Arbitragehof. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
mei 1984, A.R. nr. 4206, A.C., 1983-84, 
nr. 523. 

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. 8'/8, 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. 
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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
rest 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. 

Tussenkomst van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds voor het straf
gerecht - Niet-ontvankelijkheidverkla
ring van die tussenkomst - Cassatiebe
roep van het Gemeenschappelijke Motor
waarborgfonds - Vernietiging - Gevolg 
hiervan voor de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de getrof
fenen tegen de beklaagde en diens verze
keraar. 

Noot, E.L., Cass., 16 dec. 1987, A.R. 
nr. 5885, A.C., 1987-88, nr. 235. 

Strafzaken - Arrest van het Hof -
Verwerping van de voorziening - Mate
riiHe vergissing niet te wijten aa~. eiser 
- Bevoegdheid van het Hof om ZlJn ar
rest in te trekken en uitspraak te doen 
bij wege van een nieuwe beschikking. 

Noot, B.J.B., Cass., 4 mei 1988, A.R. 
nr. 5543, A.C., 1987-88, nr. 544. 

Vernietiging - Omvang - Strafzaken 
- Hof van assisen - Straf onwettig -
Verzachtende omstandigheden. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 22 ju
li 1988, A.R. nr. 6919, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 685. 

Vordering tot vernietiging -:-- Art .. 441 
Sv. - Weigering van de eerste voorZitter 
van het hof van beroep om de datum van 
opening van de zitting van het ~of van 
assisen en de datum van de opemng van 
de debatten voor dat hof vast te stellen. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 9 
maart 1989, A.R. nr. 7415, Bull. en 
Pas., 1989, nr. 384. 

Vernietiging- Omvang - Strafzaken 
- Douane en accijnzen - Verbeurdver
klaring - Gewoon uitstel - Vernieti
ging beperkt tot het uitstel. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO' 
VEN, Cass., 14 juni 1989, A.R. 
nr. 6135, Bull. en Pas., 1989, nr. 602. 

Vernietiging- Omvang - Strafzaken 
- Verbod de geneeskunde uit te oefe
nen. 

Noot, R.D., Cass., 14 nov. 1989, A.R. 
nr. 3123, A.C., 1989-90, nr. 158. 

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
tii:ile 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 zi~ting 
niet in het openbaar plaatshad- N1euw 
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 • dat de bestreden beslissing voor 
twee uitleggingen vatbaar is; 2" dat zij 
volgens een uitlegging wettig en volgens 
de andere onwettig is. 

Noot, E.L., Cass., 27 maart 1980, A.C., 
1979-80, nr. 483. 

Burgerlijke zaken - Middel dat enkel 
opkomt tegen een reden van de bestre
den beslissing - Beslissing naar recht 

. verantwoord door een andere reden 
waarvan het onderzoek noopt tot een 
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vraag om uitlegging van een bepaling 
van gemeenschapsrecht - Het middel 
kan niet onontvankelijk worden ver
klaard wegens die reden, als het Hof 
zich vooraf voor uitlegging tot het Hof 
van Justitie van de E.E.G. heeft gewend, 
overeenkomstig o.m. art. 177, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- 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 cassatiemiddel. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State - Arrest waarin 
wordt beslist dat de vordering al dan 
niet tot de bevoegdheid van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Macht behoort 
- Gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, art. 33 - Middel hieruit afge
leid dat het arrest van de Raad van Sta
te zich met miskenning van de bewij s
J.,rEtcht van een akte o.m. zou hebben 
v.i tgesproken over een andere vordering 
chm die welke voor de raad was gebracht 
en dat de Raad van State zich derhalve 
o;nveitig bevoegd of niet bevoegd heeft 
v,c;rklaard - 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
vom·d en hieruit afgeleid, het eerste, dat 
op eisers conclusie niet is geantwoord, 
en, het tweede, dat de bestreden beslis
sing om de in die conclusie aangevoerde 
redenen niet wettig was - Verplichting 
eerst te antwoorden op het middel 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 het 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. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Nieuw middel - Burgerlijke zaken -
Hof van beroep - Kamers met een of 
met drie raadsheren - Toewijzing van 
de zaken - Betwisting - Ontvankelijk
heid. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., volt. 
terechtz., 1 juni 1990, A.R. nr. 6748, 
A.C., 1989-90, nr. 579. 

Gemis aan belang voor eiser - Straf
zaken - Leer van de naar recht verant
woorde straf - Toepassingsgeval. 

Noot R.D., Cass., 26 juni 1990, A.R. nr. 
3535, A.C., 1989-90, nr. 626. 

COLLECTIEVE 
KOMST 

ARBEIDSOVEREEN-

Vorm - Neerlegging - Geldigheid 
t.a.v. partijen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
mei 1986, A.R. nr. 6150, A.C., 1987-88, 
nr. 595. 

DERDENVERZET 

Voorwaarden voor de ontvankelijk
heid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 
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Personen die derdenverzet mogen 
doen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Adoptie - Ascendenten - Verhoor -
Derden - Begrip. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1990, A.R. nr. 6390, A.C., 
1989-90, nr. 442. 

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 het 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 het 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. 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

Collectief misdrijf - Samenvoeging 
van de geldboeten - Toepassing van 
art. 100 Sw. en van de rechtsregel neer
gelegd in art. 65 van dat wetboek. 

Noot, E.L., Cass, 13 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 

Verbeurdverklaring - Gewoon uitstel 
- Toepasselijkheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrsTHO
VEN, Cass., 14 juni 1989, A.R. nr. 
6135, Bull. en Pas., 1989, nr. 602. 

DRUKPERSMISDRIJF 

Gebruik, niettegenstaande vervallen
verklaring, van het recht deel te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publika
tie (artt. 123sexies, 6", en 123nonies Sw.) 
- Vaststelling, door de rechter, van het 
politiek karakter van de deelneming -
Geen drukpersmisdrijf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrsTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

DWANGSOM 

Gerechtelijk Wetboek, art. 1385bis -
Bevoegdheid van de rechter om, op ver
zoek van een partij, de andere partij tot 
een dwangsom te veroordelen indien zij 
de hoofdveroordeling niet ten uitvoer 
legt - Dwangsom kan worden opgelegd 
aan een publiekrechtelijke persoon. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Beslissing houdende veroordeling tot 
betaling van een dwangsom in geval van 
niet-verschijning in persoon - Hoger be
roep - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 feb. 
1988, A.R. nr. 7915, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 373. 

Beslissing houdende veroordeling tot 
betaling van een dwangsom in geval van 
niet-verschijning in persoon - Wettig
heid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 feb. 
1988, A.R. nr. 7915, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 373. 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED 

Art. 302 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij art. 16 van de wet van 
8 april 1965 - Handhaving van de ver
plichtingen van de ouders nopens het on
derhoud van de kinderen, zoals zij wa
ren overeengekomen en vastgesteld. 

Noot 5, F.D., Cass., 28 juni 1971, A.C., 
1971, 1120. 

Wederkerige rechtsvorderingen 
Aard van deze rechtsvorderingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 
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Rechtspleging - Verzoek - Begrip en 
draagwijdte - Dagvaarding - Begrip 
en gevolgen ten aanzien van de eis. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Grove belediging - Arrest dat beslist 
dat, buiten het geval van koppelarij, van 
heimelijke verstandhouding of van een 
bedrieglijke daad, elke tekortkoming in 
de getrouwheid een grove belediging 
oplevert - Onwettigheid. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigend karak
ter dat niet uitsluitend voortvloeit uit de 
intrinsieke tekortkoming in de uit het 
huwelijk voortspruitende verplichtingen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Grove belediging - Beledigende hou
ding van een echtgenoot - Houding die 
een verzachting van de fouten van de an
dere echtgenoot kan uitmaken, welke 
het karakter van grove belediging eraan 
ontneemt. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

Echtscheiding - Echtscheiding door 
onderlinge toestemming - Echtschei
ding tussen echtgenoten van 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 burgerlijke stand - Eis 
blijft hangende na de overschrijving van 
de echtscheiding - Voorlopige maatre
gelen betreffende het onderhoud van de 
kinderen gevraagd na de overschrijving · 
- Bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
3 mei 1979, Bull. en Pas., 1979, 1035. 

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - Fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot - Burgerlijk Wet

. hoek, art. 306 - Begrip. 
Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 

4 jan. 1980, A.C., 1979-80, nr. 267. 

Echtscheiding op grond van een feite
lijke scheiding van meer dan tien jaar -
Toepassing van de artt. 299, 300 en 301 
B.W. - F'outen 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. 

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 overeen
komst van de echtgenoten - Bepalingen 
over de bijdrage van de echtgenoten in 
het onderhoud en de opvoeding van de 
kinderen uit het huwelijk - Wijzigingen 
- Voorwaarde. 

Noot, B.J.B., Cass., 17 sept. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 45. 

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. KR!NGS, Cass., 3'1 
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. 

Gronden - Grove beledigingen - Be
grip - Bedoeling om te beledigen. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 26 
feb. 1990, A.R. nr. 6726, A.C., 1989-90, 
nr. 389. 

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. 
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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 VAN DER 
MEERSCH, Cass., 10 sept. 1971, A.C., 
1972, 31. 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 

Tuchtgerecht - Tuchtraad van beroep 
van de balies - Tuchtgerecht - Onder
zoek van de zaak en uitspraak van de 
beslissing in openbare zitting - Toepas
singsvoorwaarden van deze verplichting. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
1 dec. 1977, Bull. en Pas., 1978, 362. 

'l'uchtrechtscollege 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 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

ERFDIENSTBAARHEID 

Erfdienstbaarbeid van overgang -
Door 's mensen toedoen gevestigde niet 
voortdurende erfdienstbaarbeid - Wijze 
van verkrijging - Hij die een recbt van 
overgang beeft, kan door verjaring geen 
ruimer recht bekomen dan datgene dat 

verleend is door de titel van vestiging 
van de erfdienstbaarbeid. 

Noten 2, 3 en 4, R.-A.D., Cass., 
18 nov. 1977, A.C., 1978, 320. 

Uitzicht op bet naburig erf - Burger
lijk Wetboek, artt. 675 tot 680 - Een erf
dienstbaarheid van uitzicbt of van bouw
verbod op bet naburige erf wordt in de 
regel niet verkregen door dertigjarig be
zit - Begrip. 

Cone!. proc.-gen. DuMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 466. 

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. 

EUROPE§E GEMEENSCHAPPEN 

Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap - Gescbil 
omtrent de uitlegging van dit verdrag -
Geschil opgeworpen in een voor het Hof 
van Cassatie bangende zaak - Hof van 
Cassatie ertoe gehouden dit gescbil aan
bangig te maken bij het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenscbappen 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 Economiscbe Gemeenscbap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economiscbe Gemeenscbap, art. 177 
- Geschil omtrent de uitlegging van dit 
verdrag - Geschil opgeworpen in een 
voor het Hof van Cassatie bangende 
zaak - Voorwaarde waaronder bet Hof 
van Cassatie niet ertoe gebouden is bet 
geschil aanhangig te maken bij bet Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejudicii'He 
vraag een uitlegging te bekomen. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 

Europese Economiscbe Gemeenscbap 
- Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economiscbe Gemeenschap, art. 85, 
§ 2 - Datum vanaf welke deze bepaling 
uitvyerking heeft. 

Concl. prc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 dec. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 392. 
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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 gemeen-

schapsrecht en een norm van nationaal 
recht, o.m. een wet - Voorrang van een 
dergelijke bepa!ing 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 
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. DuMaN, 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. DuMaN, 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. 
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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 afgestem
de 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 aile 
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 industrii:He 

of commercHHe 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 -
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. 

Sociale zekerheid - Art. 46, 3, E.E.G.
verordening nr. 1408/71 - Draagwijdte 
- Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 5 
maart 1990, A.R. nr. 8711, Bull. en 
Pas., 1990, nr. 403. 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD 

Faillissement - Koopwaren aan de 
koper geleverd nadat deze door een von
nis failliet werd verklaard - Terugvor
dering - Ontbinding van de verkoop -
Begrippen. 

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. 
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Conel. adv.-gen. DUMON, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Gereehtelijk akkoord - Verzoeksehrift 
tot het bekomen van een gereehtelijk ak
koord - Samenloop tussen alle niet be
voorreehte sehuldeisers van de sehulde
naar die het akkoord aanvraagt -
Begrip. 

Conel. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. 

Zekerheidstellingen gedurende de ter
mijn van staking van betaling - Zeker
heidstellingen voor vroeger aangegane 
sehulden - Nietige zekerheden. 

Conel. proe.-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-eourant van een 
gefailleerde sehuldenaar niet nietig zijn 
t.a.v. de termijn van staking van beta
ling. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Faillietverklaring - Bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde woont - Be
grip. 

Noot, R.D., Cass., 30 sept. 1976, A.C. 
1977, 131. 

Gerechtelijk akkoord - Geen uitwer
king met betrekking tot soeiale zeker
heidsbijdragen, bijdrageopslag en nala
tigheidsintrest. 

Conel. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 mei 1978, A.C., 1978, 1092. 

Hoger beroep - Vonnis waarin uit
spraak wordt gedaan over een betwisting 
betrekkelijk de opname van een sehuld
vordering in het passief van een faillisse
ment - Betwisting hoofzakelijk gegrond 
op een oorzaak buiten de staat van fail
lissement en aecessoir gegrond op de 
staat van faillissement - Gewone appel
termijn. 

Cone!. adv.-gen. DuMaN, Cass., 
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1978, 
1090. 

Betaling van vervallen schulden door 
de gefailleerde na het ophouden van zijn 
betalingen en v66r het vonnis van zijn 
faillietverklaring Niet-tegenstel
baarheid aan de boedel - Art. 446 van 
het Wetboek van koophandel - Betalin-

gen van derden bekomen ten gevolge 
van een uitvoerend beslag onder derden 
- Zij zijn betalingen van de schulde
naar. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
25 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1090. 

Vermenging van de vermogens van 
een in staat van faillissement verklaarde 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en van een zaakvoer
der van die vennootsehap - Die omstan
digheid is niet voldoende om daaruit 
wettig af te leiden dat het faillissement 
van de vennootschap moet worden uitge
breid tot die zaakvoerder, d.w.z. dat die 
zaakvoerder ook in staat van faillisse
ment moet worden verklaard. 

Noot, F.D., Cass., 1 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1153. 

Vordering namens de sehuldeisers 
door de curator ingesteld - Fout door 
een der schuldeisers begaan waardoor 
hij naar verhouding van zijn sehuldvor
dering niet dezelfde reehten 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. 

Conel. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
19 nov. 1981, Bull. en Pas., 1982, 378. 

Handelsvennootsehap Boedelaf-
stand - Boedelsehuldeisers - Schuldei
sers zonder zekerheid of bijzonder voor
recht - Schuldvordering vastgesteld bij 
een uitvoerbaar verklaarde authentieke 
akte - Afzonderlijke daden van uitvoe
ring - W ettigheid. 

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 gespeeialiseerde 
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 Eeonomische zaken 
- Verplichting zonder verband met de 
rec.htsregels inzake terugvordering, wan
neer de huurder failliet is verklaard. 
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Concl. proc.-gen. DuMaN, 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. VELD, 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 van koop
handel (Ger.W., art. 574, 2°). 

Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 7 
maart 1986, A.R. nr. 5129, A.C., 
1985-86, nr. 437. 

Rechtspleging - Opneming van een 
schuldvordering in het passief van het 
faillissement - Aanneming voor een 
provisioneel bedrag van 1 frank ..:... 
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. LENAERTs, Cass., 27 ju
ni 1988, A.R. nr. 6176, A.C., 1987-88, 
nr. 666. 

Allerlei - Vonnis houdende ambtshal
ve faillietverklaring - Rechterlijke han
deling. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 nov. 1989, A.R. nr. 
7848, Bull. en Pas., 1989, nr. 160. 

Bevoegdheid - Gerechtskosten - Ge
schil tussen een werknemer en de cura
tor van de failliete werkgever - Eindar
rest van het arbeidshof - Veroordeling 
van de curator in de kosten van het ha
ger beroep. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1990, A.R. nr. 7100, A.C., 1989-90, 
nr. 602. 

GEMEENSCHAP, GEWEST 

Bevoegdheid van de gewestraden en 
van de gewestexecutieven inzake ontei
gening ten algemenen nutte - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. VELD, 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. 

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 nietigt verklaart - Bevoegdheid van 
de minister van Binnenlandse Zaken. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAAT
SELIJKE BELASTINGEN 
Gemeentebelasting op de niet gebouw

de percelen begrepen in een niet verval-
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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 alle 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. 

lnkomsten uit onroerende goederen -
Inkomsten vrijgesteld van onroerende 
voorheffing - Specifieke gemeentebelas
ting op die onroerende goederen - Wet
tigheid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 juni 
1988, A.R. nr. F 1415 N, A.C., 1987-88, 
nr. 621. 

Cassatieberoep tegen beslissingen van 
de bestendige deputatie - Vorm - Wet 
23 december 1986, art. 7 - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 14 nov. 1988, AR. 
nr. F 1013 F, A.C., 1988-89, nr. 150. 

Valsheidsprocedure - Rechtspleging 
voor de bestendige deputatie. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 16 dec. 
1988, A.R. nr. F 1536 N, A.C., 1988-89, 
nr. 231. 

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 - W ettigheid van deze bepa
lingen. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
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 - W ettigheid. 

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. 

Orde van Geneesheren - Tuchtraden 
- Betichting van valsheid - Bevoegd
heid. 
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Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 31 I 
jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 7221, 
Bull. en Pas., 1985, nr. 319. 

Art. 2bis, § 2, a, wet 24 feb. 1921 -
« Minderjarige >> hoven de voile leeftijd 
van zestien jaar - Minderjarige - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 29 
juni 1988, A.R. nr. 6772, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 677. 

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 hoger be
roep of in cassatie - Verwerping van 
deze voorzieningen - Kosten van de ge
dingen in hoger beroep en in cassatie. 

Noot 3, P.M., Cass., 16 nov. 1971, A.C., 
1972, 268. 

Burgerlijke zaken - Voorwaarden bij 
de wet gesteld voor verplichte veroorde
ling in de kosten. 

Noot, W.G., Cass., 16 mei 1974, A.C., 
1974, 1032. 

Tuchtzaken - Tuchtgerechten geen 
rechtbanken van de Rechterlijke Orde -
Veroordeling in de kosten - Machts
overschrijding. 

Cone!. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
2 feb. 1978, Bull. en Pas., 1978, 638. 

Tuchtzaken - Orde der Dierenartsen 
- Vernietiging van een beslissing van 
een gemengde raad van beroep, op voor
ziening van een dierenarts - Kosten 
van het cassatiegeding. 

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. 

Cone!. 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. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling in de kosten - Vernietiging -
Verwijzing. 

Noot, R.D., Cass., 19 jan. 1988, A.R. 
nr. 1663, A.C., 1987-88, nr. 299. 

Burgerlijke zaken - Sociaal proces
recht - Geschil tussen een werknemer 
en een curator van de failliete werkgever 
- Eindarrest van het arbeidshof - Ver
oordeling van de curator in de kosten 
van het hoger beroep. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1990, A.R. nr. 7100, A.C., 1989-90, 
nr. 602. 

GOEDEREN 

Onroerend goed door bestemming -
Begrip. 

Noot, J.V., Cass., 11 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 26. 

GRONDWET 

Art. 25bis - Toekenning van grond
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. VELD, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1976, 347. 
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Gelijkheid 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 grande 
- 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 -
Schuldvorderingen - Inschrijvingsbor
derel. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 6 
nov. 1986, A.R. nr. 4946, A.C., 
1986-87, nr. 149. 

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, d.Jch 
binnen de gewone termijn van herhaling 
- Bepalingen van hoofdstuk V van 
boek I van het Strafwetboek. 

Noot, A.B., Cass., 23 juni 1975, A.C., 
1975, 1132. 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. 
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. 

HOF VAN ASSISEN 

Eindarrest- Straf onwettig - Vernie
tiging - Omvang. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 22 ju
li 1988, A.R. nr. 6919, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 685. 

Arrest van verwijzing - Cassatiebe
roep door de beschuldigde ingesteld 
overeenkomstig art. 296 Sv. - Toetsing 
door het Hof. 

Noot, A.T., Cass., 11 aug. 1988, A.R. 
nr. 2603, A.C., 1987-88, nr. 689. 

Vordering van de procureur-generaal 
'Qij het hof van beroep tot vaststelling 
van de datum van opening van de zitting 
en van de debatten - Weigering van de 
eerste voorzitter van het hof van beroep. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 9 
maart 1989, A.R. nr. 7415, Bull. en 
Pas., 1989, nr. 384. 

HOGER BEROEP 

Gewijsde - Gezag van gewijsde -
Strafzaken - Devolutieve kracht van 
het hager beroep - Interferentie van de 
regels inzake de devolutieve kracht van 
het hager beroep en van de regels betref
fende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, E.K., Cass., 6 maart 1972, A.C., 
1972, 625. 

Burgerlijke zaken - Middel in de akte 
van hager beroep uiteengezet - Appel
lant niet verschenen - Beslissing bij 
verstek gewezen - Rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden. 

Noot, F.D., Cass., 7 dec. 1972, A.C., 
1972, 339. 

Strafzaken - Termijn waarbinnen ha
ger beroep moet worden ingesteld - Ge
volg van overmacht. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Burgerlijke zaken - Akte van hager 
beroep - Termijn voor de verschijning 
- Termijn van acht dagen - Bereke
ning. 

Noot, P.M., Cass., 8 feb. 1974, A.C., 
1974, 619. 

Strafzaken - Beslissing waarbij de 
zaak sine die wordt uitgesteld - Beslis
sing over een feitelijke kwestie of een 
rechtskwestie - Beslissing waartegen 
hager beroep kan worden ingesteld. 

Noot, A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C., 
1975, 1021. 
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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 0 

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. 

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 - J achtwet, art. 7 bis - Aan de 
partijen is, binnen drie dagen na de uit
spraak van het vonnis, geen kennis gege
ven van het beschikkende gedeelte ervan 
- Termijn van 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. 

Belarig - 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. 

Burgerlijke zaken - Gevolg - Devo
lutieve kracht - Beslissing inhoudende 
eindbeschikkingen en beschikkingen al
vorens recht te doen - Devolutieve 
kracht van het hoger beroep m.b.t. de 
eindbeschikkingen - Draagwijdte van 
die devolutieve kracht. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 24 dec. 
1987, A.R. nr. 7539, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 256. 

Burgerlijke zaken - Appelrechter on
bevoegd ratione loci - Verwijzing naar 
de bevoegde appelrechter. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 24 dec. 
1987, A.R. nr. 7739, Bull. en 
Pa.s., 1988, nr. 257. 
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Burgerlijke zaken - Gevolg - Devo
lutieve kracht - Onbevoegdheid van de 
appelrechter - Gevolgen m.b.t. de devo
lutieve kracht. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 24 dec. 
1987, A.R. nr. 7739, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 257. 

Burgerlijke zaken - Beslissing vat
baar voor hoger beroep - Beslissing 
houdende veroordeling tot betaling van 
een dwangsom in geval van niet-verschij
ning in persoon. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 feb. 
1988, A.R. nr. 7915, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 373. 

Strafzaken - Strafvordering - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6310, 
Bull. en Pas., 1988, nr. 545. 

Devolutieve kracht - Nietigheid van 
de rechtspleging in eerste aanleg -
Rechtsmacht van de rechter in hoger be
roep. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 5 mei 
1988, A.R. nr. 5765, A.C., 1987-88, 
nr. 549 

Burgerlijke zaken - Beslissingen en 
partijen - Beslag - Uitvoerend beslag 
op onroerend goed - Beschikking niet 
vatbaar voor hoger beroep - Zwarigheid 
omtrent tenuitvoerlegging - Begrip .. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 6 nov. 
1989, A.R. nr. 6407, A.C., 1989-90, nr. 
139. 

Burgerlijke zaken - Termijn - Ge-
mengd vonnis - Eindvonnis lngang 
van de termijn. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1990, A.R. nr. 6694, A.C., 
1989-90, nr. 443. 

Burgerlijke zaken - Incidenteel be
roep - Gemengd vonnis - Eindvonnis 
van een latere datum waarin het geschil 
wordt beslecht en dat in kracht van ge
wijsde is gegaan - Incidenteel beroep 
tegen het gemengd vonnis - Gevolg -
Termijn van beroep tegen het gemengd 
vonnis. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 2 
april 1990, A.R. nrs. 8545 en 8620, 
Bull. en Pas., 1990, nr. 462. 

HOOFDELIJKHEID 

- 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. 

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. 

Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Aannemingscontract - Oprichting van 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst een gebouw - Tienjarige aansprakelijk-
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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 -
Be grip. 

Noot, E.K., Cass., 28 nov. 1975, A.C., 
1976, 406. 

Handelshuurovereenkomsten - Art. 
16, I, 3°, vervat in de wet van 
20 april 1951 - Wil tot wederopbouw van 
het onroerend goed - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
12 jan. 1978, Bull. en Pas., 1978, 535. 

Pacht - Wet van 4 nov. 1969, artt. 
4 en 8 - Pachtovereenkomst gesloten 
voor een periode van achttien jaar - 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 postuum 
huwelijk, in BelgH~ 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. VELU, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

Belgische rechter die de gevolgen moet 
bepalen van een in Frankrijk voltrokken 
huwelijk van een Belgische vrouw val
gens de bepalingen van art. 171 van het 
Franse Burgerlijk Wetboek inzake het 
postuum huwelijk - Gevolgen van een 
dergelijk huwelijk in Belgie. 
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Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 2 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 835. 

Onderseheiden reehten en verpliehtin
gen van de eehtgenoten - Overspel -
Vordering in reehte gegrond op een on
geoorloofde toestand - Gevolgen. 

Conel. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 1 feb. 
1989, volt. tereehtzitting, Bull. en 
Pas., 1989, nr. 322. 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 

Stelsel van v66r de wet 14 juli 1976 -
Overeenkomst over de vereffening van 
de gemeensehap en de regeling van de 
terugnemingen en vergoedingen van de 
eehtgenoten, door de eehtgenoten geslo
ten v66r de ontbinding van de gemeen
sehap - Overeenkomst nietig wegens 
strijdigheid met de bepalingen van open
bare orde inzake de onveranderlijkheid 
van de huwelijksstelsels. 

Cone!. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
1 maart 1979, Bull. en Pas., 1979, 782. 

Wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel bij overeenkomst - Burger
lijk Wetboek, art. 1395 - Overlijden van 
een der eehtgenoten voordat de reeht
bank van eerste aanleg zieh heeft uitge
sproken over het verzoek tot homologa
tie van de akte houdende wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel - Ver
zoek dat geen reden van bestaan meer 
heeft. 

Cone!. proe.-gen. DUMON, Cass., 
2 mei 1979, A.C., 1978-79, 1035. 

Wijziging bij overeenkomst van het 
huwelijksvermogensstelsel - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1394 - De akte tot wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
moet worden voorafgegaan van een boe
delbesehrijving en van een regeling van 
de respeetieve reehten van de eehtgeno
ten - Begrip. 

Cone!. proe.-gen. DuMaN, Cass., 24 okt. 
1979, A.C., 1979-80, nr. 132. 

Huwelijksstelsel van eehtgenoten wier 
huwelijk in het buitenland is voltrokken 
zonder dat zij een overeenkomst nopens 
hun goederen hebben gesloten - Toe
passelijke wet. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 10 april 
1980, Bull. en Pas., 1980, 968. 

Wet 14 juli 1976 - Geen terugwerken
de kraeht. 

Cone!. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 6 jan. 
1989, A.R. nrs. 6005 en 6051, A.C., 
1988-89, nr. 264. 

IMMUNITEIT (DIPLOMATIEKE 
CONSULAIRE) 

EN 

Art. 37.1 Verdrag van Wenen van 18 
april 1961 - Voorreehten en immunitei
ten van de gezinsleden van de diploma
tieke ambtenaar - Inwonend gezinslid 
van een diplomatieke ambtenaar - Be
grip. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 28 maart 1990, A.R. nr. 
8166, Bull. en Pas., 1990, nr. 456. 

-INDEPLAATSSTELLING 

Persoonlijke indeplaatsstelling - Be
grip en gevolgen. 

Cone!. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Hoofdelijke borgstelling - Borgstel
ling door versehillende personen - Beta
ling van de sehuld door een van de bor
gen - Borg die bij overeenkomst in de 
reehten van de sehuldeiser treedt- Ver
haal van die borg op de andere borgen 
- Indeplaatsstelling zonder invloed op 
de verpliehting van die borg om zijn ver
haal te splitsen. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
21 feb. 1980, Bull. en Pas., 1980, 754. 

Gesehil tussen de oorspronkelijke 
sehuldeiser en een derde - Reehterlijke 
beslissingen waarbij de oorspronkelijke 
sehuldeiser betrokken is, tegenwerpelijk 
aan de gesubrogeerde - Gevolg t.a.v. de 
onsplitsbaarheid van het gesehil. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 423. 

INGEBREKESTELLING 

Aanmaning tot betalen - Art. 1153 
B.W. - Moratoire interesten - Bestaan 
van een sehuld - Niet opeisbare sehuld 
- Aanmaning v66r de opeisbaarheid -
Gevolg. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 19 
juni 1989, twee arresten, A.R. nrs. 
8463 en 8464, Bull. en Pas., 1989, nr. 
611. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Belastingsehuld wegens onverdeeld
heid - Belasting die voor een aandeel 
per hoofd in de sehuld ten name van el
ke medeiHgenaar ten kohiere moet wor
den gebraeht. (Burgerlijk Wetboek, artt. 
873 en 1863.) 

Noten 1 en 2, E.K., Cass., 8 sept. 1970, 
A.C., 1971, 24. 
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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 a£ 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. 

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. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Beheer van een 
privaat vermogen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Diverse inkomsten - Inkomsten uit 
verrichtingen of speculaties, zelfs occa
sioneel - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
24 okt. 1975, A.C., 1976, 244. 

Aanslagbiljet - Vorm. 
Noot, E.K., Cass., 24 okt. 1975, A.C., 

1976, 254. 

W ettelijke hypotheek - lnschrijving 
van de wettelijke hypotheek tot waar
borg van directe en bijkomende belastin
gen - Gevolgen voor de verkoop van het 
onroerend goed die v66r de inschrijving 
heeft plaatsgehad, doch niet is overge
schreven. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
28 mei 1976, A.C., 1976, 1074. 

Uitlegging van de belastingwet - 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. 

Concl. 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 grond van zijn nieuw 
kadastraal inkomen belastbaar vanaf 
1 januari volgend op de ingebruikneming 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. A. CoLARD, Cass., 
3 okt. 1977, Bull. en Pas., 1978, 131. 

Wetboek van de Inkomstenbela~tingen 
- Personenvennootschap - Vennoot
schapsbelasting Regeling inzake 
meerwaarden - Art. 37 van dat wetboek 
- Wet van 30 dec. 1970 betreffende de 
economische expansie, waarbij wordt 
voorgeschreven gebruik te maken van de 
mogelijkheid de aanslag te verminderen 
van zekere niet krachtens de artt. 36 tot 
38 van dat wetboek vrijgestelde meer
waarden - Koninklijk besluit van 6 jan. 
1971 tot uitvoering van art. 11 en van § 2 
van art. 15 van de wet van 30 dec. 1970. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
30 maart 1978, Bull. en Pas., 1978, 
827. 

Meerwaarden die voortvloeien uit de 
aandelen in de rechten van een vennoot
schap, ontvangen ter vergoeding van de 
inbreng van een bedrijfstak - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
14 sept. 1978, Bull. en Pas., 1979, 44. 

W.I.B. Belasting van niet-ver-
blijfhouders - Belasting geheven over 
het totale bedrag van de inkomsten uit 
onroerende goederen en bedrijfsinkom
sten die in Belgie zijn verkregen, wan
neer de belastingplichtige in Belgie be
schikt over een « inrichting » - W.I.B., 
artt. 148, 1", en 140, § 3 - Over zodanige 
inrichtingen beschikken - Begrip. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 
30 nov. 1978, Bull. en Pas., 1979, 371. 

Internationale verdragen - Overeen
komst tot voorkoming van dubbele belas
ting, gesloten tussen Belgie en Frankrijk 
- Belasting in Belgie geheven van divi
denden die in Belgie zijn toegekend aan 
in Frankrijk gevestigde niet-verblijfhou
ders - Grens - Grondslag voor de be
rekening van die grens. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
21 feb. 1979, Bull. en Pas., 1979, 737. 

Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
Belasting der niet-verblijfhouders -

In Belgie behaalde of verkregen inkom-
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sten - Bezoldigingen ten laste van een 
vennootschap met maatschappelijke ze
tel, voornaamste inrichting of zetel van 
bestuur of beheer in Belgie - Daarin 
zijn niet begrepen bezoldigingen van een 
in het buitenland door de genieters uit
geoefende activiteit - Uitzondering op 
de regel dat niet-verblijfhouders aan de 
belasting onderworpen zijn. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
5 maart 1979, Bull. en Pa.s., 1979, 790. 

Belastingprocedure - Bewijs van de 
inkomsten - Vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen - Vergelijking 
enkel toegestaan ingeval de belasting
plichtige of de administratie geen bewijs
krachtige gegevens overlegt - Bewijs 
dat de overgelegde stukken niet bewijs
krachtig zijn. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 12 nov. 
1980, Bull. Pas., 1981, 302. 

Vergeldingen of 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 - W etboek 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. DuMaN, 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. 

Algemeen beginsel van het recht -
Economische werkelijkheid - Geen al
gemeen beginsel van het fiskaal recht. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 
1988, A.R. nr. F 1393 N, A.C., 1987-88, 
nr. 329. 

Belasting der niet-verblijfhouders -
Franse vennootschap die een vaste in
richting bezit in Belgie - Belastbaar in
komen - Geen aftrek van de dividenden 
uit de vaste deelnemingen van de vaste 
inrichting. 

Cone!. adv.-gen. PIRET, Cass., 30 juni 
1988, A.R. nr. F 902 F, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 678. 

Voorziening in cassatie - Vormen -
Ontvankelijkheid Cassatieverzoek
schrift - Neerlegging op de griffie van 
het hof van beroep - Hoedanigheid van 
de neerlegger niet nader aangeduid -
Gevolgen. 

Noot, J.V., Cass., 1 feb. 1990, volt. te
rechtz., A.R. nr. F 995 F, A.C., 
1989-90, nr. 341. 

Vennootschapsbelasting - Bijzondere 
aanslagen - Ontbinding - Fusie, op
slorping, splitsing - Belastbaarheid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1990, A.R. nr. F 1742 N, A.C., 
1989-90, nr. 445. 

Vennootschapsbelasting - Vastgoed
vennootschap - Fusie, opslorping, split
sing - Stopzetting van exploitatie - Be
lastbaar.heid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1990, A.R. nr. F 1742 N, A.C., 
1989-90, nr. 445. 
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INTEREST 

Moratoire interesten - Art. 1153 B.W. 
- Aanmaning tot betalen - Bestaan 
van een schuld - Niet opeisbare schuld 
- Aanmaning voordat de schuld opeis
baar is geworden - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 19 
juni 1989, twee arresten, A.R. nrs. 
8463 en 8464, Bull. en Pas., 1989, nr. 
611. 

Moratoire interest - Aanmaning tot 
betaling - Sluiting van ondernemingen 
- Betaling door het Sluitingsfonds van 
voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 
1967 - Opeisbaarheid van de schuld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 20 
nov. 1989, A.R. nr. 6737, A.C., 
1989-90, nr. 177. 

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 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 
Be!gie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewijs van deze inschrijving. 

Concl. eerste adv.-gen. DELANGE, Cass., 
10 juni 1974, Bull. en Pas., 1974, 
1033. 

Conflict tussen een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van conventioneel 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 Iaten - 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 Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, art. 5 - Bepalingen die geen 
verband houden met het onder de wape
nen houden van een burger 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. 
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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 Warschau 
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 
geen 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. 

Cone!. adv.-gen. VELU, Cass., 4 april 

1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

Vakantiegeld - Bedienden - Geschil 
- Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 
- Grondslag. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 25 
april 1988, A.R. nr. 6121, A.C., 
1987-88, nr. 513. 

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. VELU, Cass., 30 nov. 
1983, A.R. nr. 3060, Bull. en Pas., 
1984, nr. 177. 
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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. DUMON, 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 
hager beroep in te stellen. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 
maart 1985, A.R. nr. 4683, 
A.C., 1984-85, nr. 447. 

Overdracht van schuldvordering - En
dossement van factuur - Betekening 
aan schuldenaar - Begrip - Gevolgen. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 13 mei 
1988, A.R. nr. 5678, A.C., 1987-88, 
nr. 570. 

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. VELU, 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. 

Arbeidsovereenkomst - Wet Econo
mische Herorientering, artt. 127 en 133 
- Gelijke behandeling van de werkne
mers - Discriminatoir ontslag - Ver
zoek om opnieuw te worden opgenomen 
- Bevoegdheden van de rechter. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 20 
juni 1988, A.R. nr. 8317, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 645. 

Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegd
heid - Plaats waar de beslissing dient 
te worden uitgevoerd. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 dec. 
1989, A.R. nr. 6707, A.C., 1989-90, nr. 
259. 

LASTGEVING 

Fout door de lasthebber begaan bin
nen de grenzen van de lastgeving -
Fout waardoor de lastgever verbonden is 
- Fout die voor de lastgever geen 
vreemde oorzaak, toeval of overmacht 
kan zijn. 

Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Omstandigheden waarin de lastgever 
aansprakelijk is voor de handelingen 
van de lasthebber. 
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Noot, W.G., Cass., 24 jan. 1974, A.C., 
1974, 576. 

Lastgeving om niet en bezoldigde last
geving - Vermindering van het overeen
gekomen loon. 

Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
6 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 832. 

Lasthebber die door hem ontvangen 
geldsommen voor zijn eigen gebruik 
heeft besteed - Interest verschuldigd te 
rekenen van het tijdstip 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. 

Concl. proc.-gen. DuMON, Cass., 2 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 128. 

LEGER 

Geallieerde krijgsmachten - Overeen
komst tussen de bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag aangesloten Staten, betreffende 
de rechtspositie van hun krijgsmachten, 
op 19 juni 1951 te Londen ondertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 
9 jan. 1953, art. VIII-3 - Wet van 3 ju
li 1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector, 
art. 14 - Schade in Belgie veroorzaakt 
door een lid van een vreemde krijgs
macht van een van de contracterende 
partijen en opgelopen door een van de 
personen waarvan sprake is in art. 1 van 
de wet van 3 juli 1967 - Belgische Staat 
gehouden tot << regeling » van de verde
ring tot schadevergoeding - Overeen
komstig art. 14, § 1, lid 3, van dezelfde 
wet van 3 juli 1967 wordt geen afbreuk 
gedaan aan de vordering van de getroffe
ne. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
2 mei 1975, A.C., 1975, 963 

LENING 

Persoonlijke lening op afbetaling 
Wet 9 juli 1957, aangevuld bij die van 
5 maart 1965 - Vordering tot terugbeta
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 qe 
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 ont-.,rangen 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. 

Uitkering tot levensonderhoud - Art. 
209 B.W. - Ontheffing of verminderirig 
van de uitkering - Aanvangspunt ervan. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 2 
sept. 1988, A.R. nr. 5826, A.C., 
1988-89, nr. 3. 

LOON 

Bescherming - Opzeggingsvergoeding 
en uitwinningsvergoeding - Loon in de 
zin van art. 2 van de wet van 
12 april 1965. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A.C., 1978, 403. 

Bescherming - Wet van 12 april 1965, 
art. 11 - Niet toepasselijk op opzeg
gingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
5 dec. 1977, A. C., 1978, 403. 

Begrip - Vergoeding bepaald in art. 
21, § 7, eerste lid, 2, Bedrijfsorganisatie
wet - Berekening - Lopend loon. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april 198'/, A.R. nr. 5563, A.C., 
1986-87, nr. 482. 
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Bescherming - Begrip - Vakantie
geld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
jan. 1989, A.R. nr. 6384, A.C., 1988-89, 
nr. 287. 

Begrip - Terugbetaling van kosten. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 

feb. 1990, A.R. nr. 6964, A.C., 1989-90, 
nr. 361. 

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. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 
27 feb. 1977, Bull. en Pas., 1977, 574. 

MAATSCHAPPEUJK 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. 

Concl. 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. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 29 old. 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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24. jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Veroordeling van een concessiehouder 
van een kolenmijn wegens schade aan 
een bovengrondse eigendom - Omstan
digheden waarin deze veroordeling op de 
rechten van het Nationaal Waarborg
fonds inzake kolenmijnschade kan terug
werken en deze benadelen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

Nationaal Waarborgfonds inzake ko
lenmijnschade - Statuut - Beheersbe
voegdheid - Onderscheid tussen het 
Fonds A en het Fonds B - Aanwending 
van het bedrag van de bijdragen voor 
beide fondsen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 24 jan. 1974, Bull. 
en Pas., 1974, 544. 

MILITAIR 

Militaire dienst - Duur - Voorwaar
den om onder de wapenen te worden ge
houden. 

Concl. 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 VEIUGHEID 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. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1981, Bull. en Pas., 
1982, 259. 

Vervallenverklaring van het recht deel 
te nemen aan de exploitatie, de adminis
tratie, de redactie, het drukken of ver
spreiden van een dagblad of van om het 
even welke publikatie, ingeval deze deel
neming geen politiek karakter heeft -
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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. DuMaN, 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. 

Gepleegd in het buitenland - Feiten 
van verlating van familie deels in Belgie 
deels in het buitenland gepleegd. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 16 
mei 1989, A.R. nr. 1659, A.C., 1988-89, 
nr. 524. 

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 
Familienaam - Verbetering van de 

geboorteakte - Voorwaarde. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 30 jan. 

1987, A.R. nr. 5512, A.C., 1986-87, 
nr. 316. 

NATUURLl!JK KIND 

B.W., art. 341b - Rechtsvordering tot 
inroeping van staat van natuurlijk kind 
- Termijn voor het instellen van die 
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. 

Rechtsmacht van het Hof van Cassa
tie. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 5 mei 
1988, A.R nr. 5695, A.C., 1987-88, 
nr. 548. 

Feit - Beoordeling door de rechter. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 5 mei 

1988, A.R nr. 5695, A.C., 1987-88, 
nr. 548. 

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 - Mgevaardigde 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 
de 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, eerste lid, 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. 

Oprichting Veiligheidscomite 
Verscheidene comites voor een tech
nische bedrijfseenheid - Indeling van 
de arbeidsplaatsen bij de onderscheidene 
comites - Vonnis van de arbeidsrecht
bank - Aanleg. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1987, A.R nr. 5821, A.C., 1987-88, 
nr. 195. 

Veiligheidscomite - Technische be
drijfseenheid met meerdere comites -
Bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1987, A.R nr. 5821, A.C., 1987-88, 
nr. 195. 

Onderneming - Technische bedrijfs
eenheid - Juridische entiteit zonder 
personeel. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1987, A.R nr. 5821, A.C., 1987-88, 
nr. 195. 

ONDJERWUS 

Bedienden - Lid van het vrij onder
wijs - Wet vB.n 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 gecoiirdineerde 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 STRAJFZAKEN 

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 ErsT
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. 
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Cone!. 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). 

Cone!. 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. 

Regeling van de procedure - Geschil
len over de bevoegdheid - Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 21 juni 1988, A.R 
nr. 2006, A.C., 1987-88, nr. 648. 

Contraventionalisering en correctiona
lisering - Verzachtende omstandighe
den - Verkeerde vaststelling of beoorde~ 
ling van die omstandigheden door het 
onderzoeksgerecht. 

Noot R.D., Cass., 12 sept. 1989, A.R. 
nr. 3611, A.C., 1989-90, nr. 28. 

ONDERZOEKSRAAD 
SCHEEPV AART 

VOOR DE 

Onderzoek om de oorzaken van zee
vaartongevallen op te sporen en vast te 
stellen - Beslissing - Voorziening in 
cassatie. 

Cone!. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 19 ju
ni 1990, A.R. nr. 4115, A.C., 1989-90, 
nr. 608. 

ONDERZOEKSRECHTER 

Vervanging van een verhinderde on
derzoeksrechter door een andere onder
zoeksrechter - Geen aanwijzing door de 
voorzitter van de rechtbank vereist. 

Noot, AT., Cass., 7 april 1978, A.C., 
1978, 907. 

Opdracht - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. KRINGS, Cass., 24 

sept. 1986, A.R. nr. 5372, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 48. 

Onafhankelijkheid - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. KRINGS, Cass., 24 

sept. 1986, A.R. nr. 5372 Bull. en 
Pas., 1987, 48. 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 

Met de eerlijke handelsgebruiken strij
dige daden - Reehtsvordering tot seha
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 gecommereiali
seerde overeenkomsten, besluiten van 
verenigingen en onderling afgestemde 
gedragingen inzake auteursrecht. 

Cone!. proc.-gen. DUMON, Cass., 9 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 879. 

ONSPUTSBAARHEID 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Geschil tussen de verzekeringsinstelling 
en de verzekerde over onrechtmatig uit
betaalde uitkeringen - Tussenkomst 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering - Onsplitsbaar ge
sehil. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 maart 1978, A.C., 1978, 810. 

Gereehtelijk Wetboek, art. 1084 - On
splitsbaarheid wegens subrogatie - On
splitsbaar geschil - Begrip. 

Conel. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
7 april 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 423. 

Gereehtelijk Wetboek, art. 1084 - On
splitsbaar gesehil - Begrip. 

Conel. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1977, AR. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 

Minnelijke afstand door de eigenaar 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedeereteerd -
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 eontrole 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 oversehrijding of afwen
ding van macht. 

Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

Wet van 17 april 1835 - Wet van 
26 juli 1962 - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 
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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 
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. 

Cone!. 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. 

Be grip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 

nov. 1988, A.R. nr. 6279, A.C., 
1988-89, nr. 168. 

Oorlogstuig - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 21 

nov. 1988, A.R. nr. 6279, A.C., 
1988-89, nr. 168. 

OPENBAAR DOMEIN 

Be grip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

Prive-domein van openbare personen 
- Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 16 mei 1974, Bull. en 
Pas., 1974, 954. 

OPENBAAR MINISTERIE 

Voorziening in cassatie tegen een be
slissing van het arbeidshof dat een 
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raadsheer in sociale zaken een partij 
voor dat hof mag vertegenwoordigen en 
verdedigen - Ontvankelijkheid. 

Cone!. adv.-gEm. 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. 

Cone!. proc.-gen. DuMoN, Cass., 14 feb. 
1980, Bull. en Pas., 1980, 696. 

Bevoegdheid van de !eden van het ar
beidsauditoriaat - Aangelegenheid die 
behoort tot de bevoegdheid van arbeids
gerechten - Begrip. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. VELD, 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. 

Cone!. 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 overheidshandeling 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 24 
maart 1986, A.R. nr. 4999, A.C., 
1985-86, nr. 462. 

Burgerlijke zaken - Sociaal Proces
recht - Mededeelbare zaken - Vakan
tiegeld van de bediende. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 25 
april 1988, A.R nr. 6121, A.C., 
1987-88, nr. 513. 

OPENBARE DIENST 

Be grip. 
Cone!. 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. 

Cone!. 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 continui:teit van 
de openbare dienst. 

Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Algemeen beginsel van de continui:teit 
van de openbare dienst - De goederen 
van een publiekrechtelijke persoon zijn 
niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoer
legging. 

Cone!. 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. 
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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. 

Begrip - Overspel. 
Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 1 feb. 

1989, volt. terechtzitting, A.R. nr. 
5819, Bull. en Pas., 1989, nr. 322. 

Arbeidsongeval - Bepalingen betref
fende vorderingen tegenover de aanspra
kelijke derde. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 27 
feb. 1989, A.R. nr. 6454, A.C., 1988-89, 
nr. 360. 

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 - Alle 
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 
aansprakelij kheid 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
drag - Geen verschoning van het be
drag - Dwaling zonder invloed op de 
vordering tot verschoning of tot schade
vergoeding. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
23 sept. 1977, A.C., 1978, 107. 

« Gentleman's agreement » - Begrip. 
Noot, J.V., Cass., 11 jan. 1978, A.C., 

1978, 561. 

Wederkerig contract met doorlopende 
prestatie - Gerechtelijke ontbinding -
Gevolgen - Van welke dag gaat de ant
binding terug ? 

Concl. adv.-gen. DECLERQ, Cass., 29 mei 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1206. 

Financieringshuur - K.B. nr. 55 van 
10 nov. 1967 - Bevestiging op de ver
huurde goederen van een plaatje met de 
vermelding 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 recht van eigendom van de verhuur
der op de goederen waarop de overeen
komst van financieringshuur betrekking 
he eft. 

Concl. proc.-gen. DuMON, 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. 

Begrip, vereisten - Toestemming -
Totstandkoming van de overeenkomst -
· Op een afstand gesloten overeenkomsten 
- Plaats en tijdstip waarop de wilsover
eenstemming tot stand komt.. 

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 25 mei 
1990, A.R. nr. 7158, A.C., 1989-90, nr. 
561. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN 
LEVERINGEN, DIENSTEN) ' 

Goedkeuring van de inschrijving -
Kennisgeving - Vorm. 
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Concl. eerste adv.-gen. CHARLES, Cass., 
11 maart 1982, Bull. en Pas., 1982, 
820. 

PAND 

lnpandgeving 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 
van 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. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoort -
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie 
- Bevoegdheid van het Hof van Cassa
.tie, waarbij een voorziening tegen een 
dergelijke beslissing aanhangig is, om 
niet alleen te onderzoeken of het arrest 
van de Raad van State wettelijk gerecht
vaardigd is, maar ook of het regelmatig 
met redenen is omkleed. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 jan. 1971, A.C., 
1971, 518. 

Onteigening ten algemenen nutte -
Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 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. 
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Arrest waarin wordt beslist dat de vor
dering al dan niet tot de bevoegdheid 
van de rechtscolleges van de Rechter
lijke Macht behoort - Cassatieberoep -
Gecoi:irdineerde 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 bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
van die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
klaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 

Concl. proc.-gen. DuMoN, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Bevoegdheid - Nietigverklaring van 
de handelingen van de administratieve 
overheid - Werkloosheid - Werksta
king - Werkloosheidsuitkering - 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. DuMaN, Cass., 29 jan. 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 315. 

Nietigverklaring van een administra
tieve handeling door de Raad van State 
- Voorwaarden waaronder de gewone 
rechtbank, waarbij een aansprakelijk
heidsvordering aanhangig is, moet be
slissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Concl. adv.-gen. J. 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. VELU, 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. 

Concl. adv.-gen. VELU, 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. VELU, 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 -
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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. 

Personeelsleden van een administratie
ve dienst bij arbeidsovereenkomst in 
dienst genomen, maar onderworpen aan 
een statuut - Beroep bij de Raad van 
State tegen de bevordering van een an-. 
der personeelslid - Bevoegdheid van de 
Raad van State. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 okt. 
1987, A.R. nr. 7641, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 123. 

RECHTBANKEN 

Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken -
Draagwijdte van dit algemeen beginsel 
- Verbod voor de rechter zowel het 
voorwerp als de oorzaak van de eis te 
wijzigen - Verplichting voor de rechter 
in hager 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 grand 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. 

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. VELU, 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. 

Burgerlijke zaken - Oorzaak van de 
vordering - Ambtshalve wijziging door 
de rechter. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 27 ju
ni 1988, A.R nr. 6176, A.C., 1987-88, 
nr. 666. 
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Burgerlijke zaken - Vonnis houdende 
ambtshalve faillietverklaring - Rechter
lijke handeling. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrsTHo. 
VEN, Cass., 17 nov. 1988, A.R. nr. 
7848, Bull. en Pas., 1989, nr. 160. 

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. DDMON, 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. DDMON, 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. VELD, Cass., 15 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, artt. 6, lid 1 - Openbaarheid 
voorgeschreven door de beslissingen 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. DDMON, 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. VELD, 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. VELD, 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 - Voorafgaande machtiging 
door de rechtbank vereist - Artt. 8 en 
14 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Verenigbaarheid. 

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. VELD, Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263, A.C., 
1983-84, nr. 448. 
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Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, art. 6.1 - Rechterlijke instanties 
die aan de vereisten van die bepaling 
moeten voldoen. 

Cone!. adv.-gen. VELD, 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. 

Cone!. adv.-gen. VELD, 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. 

Cone!. 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. PIRET, 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. 

Cone!. 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. VELD, 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. VELD, 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. VELD, 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. VELD, 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. VELD, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

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. 

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. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 
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Art. 5.4 E.V.R.M.- Verdachte in hech
tenis - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Inzageverlening van het 
dossier aan de raadsman van de ver
dachte. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 10 mei 
1989, A.R. nr. 7423, Bull. en Pas., 
1989, nr. 514. 

Art. 5.4 E.V.R.M. - Terinzagelegging 
van het dossier ten behoeve van de ver
dediging - Regeling. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 okt. 
1989, A.R. nr. 7843, Bull. en Pas., 
1990, nr. 99. 

Art. 8 E.V.R.M. - Recht op eerbiedi
ging van het prive-leven - Telefoonge
sprekken - Opsporing. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 2 mei 1990, A.R. nr. 8168, 
Bull. en Pas., 1990, nr. 516. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Tolk - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgeschreven 
verplichting ambtshalve een tolk te 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. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 
mei 1986, A.R. nr. 9136, A.C., 1985-86, 
nr. 558. 

Algemeen rechtsbeginsel - Bestuurs
handeling. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 2 feb. 
1987, A.R. nr. 5492, A.C'., 1986-87, 
nr. 319. 

Strafzaken - Schending - Anonieme 
ver klaringen .. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 2 mei 1990, A.R. nr. 8168, 
Bull. en Pas., 1990, nr. 516. 

RECHTERUJK 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. 

Concl. proc.-gen. GANSROF VAN DER 
MEERSCR, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Strafzaken Beslissing van de 
strafrechter door nietigheid aangetast -
Geen gezag van gewijsde op de burger
lijke rechtsvordering. 

Concl. proc.-gen. GANSROF VAN DER 
MEERSCR, 18 sept. 1970, A.C., 1971, 
51. 

Strafzaken Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve-
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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, maar beslist dat dit 
·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 Justitie van de 
Europese Gemeenschappen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 27 mei 1971, Bull. en 
Pas., 1971, 886. 

Strafzaken - Feit dat tegelijk een 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 BelgH\ 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. 
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Nietigverklaring van een administra
tieve handeling door de Raad van State 
- Voorwaarden waaronder de gewone 
rechtbank, waarbij een aansprakelijk
heidsvordering aanhangig is, moet be
slissen dat de bestuursoverheid, wier 
handeling nietig is verklaard, een fout 
heeft begaan. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 13 mei 
1982, Bull. en Pas, 1982, 1056. 

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. VELD, Cass., 27 jan. 
1987, A.R. nr. 115, A.C., 1986-87, 
nr. 308. 

Tussenkomst van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds voor het straf
gerecht - Niet-ontvankelijkverklaring 
van die tussenkomst - Cassatieberoep 
van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds - Vernietiging - Gevolg 
hiervan voor de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de getrof
fenen tegen de beklaagde en diens verze
keraar. 

Noot, E.L., Cass., 16 dec. 1987, A.R 
nr. 5885, A.C., 1987-88, nr. 235. 

Gezag - Burgerlijke zaken - Bewijs
waarde tegenover derden - Draagwijd
te. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 28 
april 1989, A.R. nr. 6247, A.C., 
1988-89, nr. 495. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken -
Afzonderlijke straffen wegens rijden in 
staat van dronkenschap en doden door 
onvoorzichtigheid - Gevolg voor de bur
gerlijke rechtsvordering van de verzeke
raar. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 22 juni 
1989, A.R. nr. 8427, Bull. en Pas., 
1989, nr. 625. 

Kracht van gewijsde - Burgerlijke za
ken - Gemengd vonnis - Eindvonnis 
van een latere datum waarin het geschil 
wordt beslecht en dat in kracht van ge
wijsde is gegaan - Incidenteel beroep 
tegen het gemengd vonnis - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 2 
april 1990, A.R nrs. 8545 en 8620, 
Bull. en Pas., 1990, nr. 462. 

RECHTERUJKE MACHT 

Onteigening ten algemenen nutte 
Wet van 17 april 1835 - Wet van 26 juli 
1962 - 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., 3 maart 1972, A.C., 
1972, 606. 

De rechters worden voor het leven be
noemd - 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., 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. 
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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, 967. 

Toezicht op de overeenstemming van 
de wet met de Grondwet. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

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 uitoe
fent. 

Noot, F.D., Cass., 26 april 1976, A.C., 
1976, 959. 

Redevoeringen uitgesproken en ge
schriften overgelegd door magistraten in 
de uitoefening van hun ambt - Ma
gistraten van het openbaar ministerie -
Redevoeringen en geschriften waarom
trent geen strafvervolging kan worden 
ingesteld. 

Concl. eerste adv.-gen. DUMON, Cass., 
9 mei 1978, A.C., 1978, 1051. 

Weigering van de rechter een gemeen
teverordening toe te passen - Toezicht 
op de gepastheid van de verordening 
Machtsoverschrijding van de rechter. 

Concl. eerste adv.-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 ver
oordelen, indien de hoofdveroordeling 
niet ten uitvoer wordt gelegd. 

Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

Beroep bij de Raad van State - 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. DUMON, Cass., 24 juni 
1981, verenigde kamers, A.C., 
1980-81, nr. 620. 

Koninklijk besluit houdende vernieti
ging o.g.v. art. 4 K.B. van 6 juni 1972 van 
een beslissing van een agglomeratieraad 
van gemeenten, waarbij het bedrag 
wordt vastgesteld van het rustpensioen 
dat volgens die raad aan een agent van 
die agglomeratie toekwam - Betwisting 
door die agglomeratie van de wettigheid 
van dat koninklijk besluit tot nietigver
klaring - Beroep tot nietigverklaring 
van dat koninklijk besluit - Bevoegd
heid van de Raad van State en niet van 
de hoven en rechtbanken van de Rech
terlijke Macht. 
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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 - Beroep voor de Raad 
van State, tot nietigverklaring 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. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

Gerechtelijke ambten - Onverenig
baarheden - Verbod de verdediging van 
de partijen te voeren en hun consult te 
geven toepasselijk op de raadsheren en 
rechters in sociale zaken. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
29 nov. 1972, A.C., 1973, 310. 

Samenstelling van het rechtscollege -
Tegelijkertijd rechter en partij in een 
zelfde zaak zijn, is verboden. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Rechtscollege - Verbod voor de rech
ters hun rechtsmacht over te dragen -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten 
te geven. 

Concl. proc.-gen. DELANGE, Cass., 29 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 zaak in de 
zin van die bepaling - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 8 nov. 
1979, Bull. en Pas., 1980, 310. 

Gerechtelijk Wetboek, art. 292 - 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. VELD, 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. VELD, 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. 

Burgerlijke zaken - Ger.W., art. 779, 
eerste lid - Aard van die regel. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 5 mei 
1988, A.R nr. 5695, A.C., 1987-88, 
nr. 548. 
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Burgerlijke zaken - Ger.W., art. 779, 
eerste lid - Afstand van de toepassing 
van die regel door partijen - Geldig
heid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 5 mei 
1988, A.R nr. 5695. A.C., 1987-88, 
nr. 548. 

Burgerlijke zaken - Samenstelling 
van het rechtscollege - Hof van beroep 
- Kamers met een of met drie raadshe
ren - Toewijzing van de zaken - Be
twisting - Incident v66r ieder ander 
middel op te werpen. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 1 ju
ni 1990, volt. terechtz., A.R. nr. 6748, 
A.C., 1989-90, nr. 579. 

RECHTERLIJKE TUCHT 

Verbod voor de leden van de Rechter
lijke Macht om zich door de drukpers, op 
de radio of televisie 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 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, 
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 leden van de Rechter
lijke Macht om zich door de drukpers, op 
de radio of televisie 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 las
te van een lid van de Rechterlijke Orde 
- Procedure zonder verband met een 
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. 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Continu'iteit 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 hoven de internrechtelijke regels 
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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. DuMaN, 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 - Wettigheid. 

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 ministerraad zou vereisen - Geen 
staatsrechtelijk rechtsbeginsel. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Be grip. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 29 jan. 

1988, A.R nr. F 1393 N, A.C., 1987-88, 
nr. 329. 

Misbruik van recht - Begrip. 
Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 juni 

1988, A.R nr. 5822, A.C., 1987-88, 
nr. 620. 

Beginsel van behoorlijk bestuur -
Toepassing inzake het heffen van ge
meentebelastingen. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 10 juni 
1988, A.R nr. F 1415 N, A. C., 1987-88, 
nr. 621. 

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. 1934, 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. 

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. 
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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 
grond 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. 

Strafzaken - Tussen onderzoeks- en 
vonnisgerechten - Aanwijzing van de 
rechter naar wie verwezen wordt. 

Noot R.D., Cass., 30 mei 1988, A.R. 
nr. 3395, A.C., 1988-89, nr. 556. 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 

Artikel 189 Wetboek van Registratie
rechten - Gedwongen openbare verkoop 
- Controleschatting gevorderd door de 
ontvanger der registratie - Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 dec. 
1987, A.R nr. 7912, Bull. en Pas., 198, 
242. 

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. 
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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 

Be grip. 
Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

Zekerheidstellingen tot dekking van 
een debetsaldo van een rekening-courant 
- Faillietverklaring van de schuldeiser 
- Termijn van staking van betaling -
Voorwaarden waaronder de zekerheid 
geldig is en tegen de massa kan worden 
opgeworpen. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 mei 1973, A.C., 
1973, 911. 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 

Werknemers - Gelijktijdig genieten 
van een overlevingspensioen en een ver
goeding wegens arbeidsongeschiktheid, 
bedoeld in de Z.I.V.-wet. 

Concl. eerste adv.-gen. DucHATELET, 
Cass., 1 juni 1987, A.R. nr. 7767, A.C., 
1986-87, nr .. 589. 

Werknemers - Rustpensioen - Mijn
werker - Cumulatie - Art. 46, 3, 
E.E.G.-verordening nr. 1408/71 - draag
wijdte - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 5 
maart 1990, A.R. nr. 8711, Bull. en 
Pas., 1990, nr. 403. 

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. 
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SCHEIDING VAN MACHTEN 

Onrechtmatige daad van een bestuurs
overheid waardoor iemands subjectieve 
rechten worden miskend - Bevoegdheid 
van de rechter om het nadeel in natura 
te doen herstellen en aan die overheid 
maatregelen op te leggen om een einde 
te maken aan de schadelijke onwettig
heid. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 26 juni 
1980, Bull. en Pas., 1980, 1341. 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 

Beschikbaar gedeelte tussen echtgeno
ten - Gebruikmaking van een tussen
persoon - Vermoeden van art. 1100 van 
het Burgerlijk Wetboek - Uitlegging -
Toepassingsgebied. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 4 april 1974, Bull. en Pas., 
1974, 802. 

Testamenten - Burgerlijk Wetboek, 
art. 909 - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 27 april 1979, A.C., 
1978-79, 1020. 

Legaat van eens anders zaak - Nie
tigheid - Burgerlijk Wetboek, art. 1021 
- Legaat van een onverdeelde zaak -
Wettigheid - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 10 april 
1981, A.C., 1980-81, nr. 462. 

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 
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. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 12 
mei 1987, A.R. nr. 761, A.C., 1986-87, 
nr. 532. 

SCHULDVERGELIJKING 

Opeisbare schulden - Opeisbaarheid 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 15 
sept. 1983, A.R. nr. 6870, Bull. en 
Pas., 1984, nr. 29. 

SIAGEN 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. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 21 juni 1971, Bull. en Pas., 
1971, 1001. 

Sancties wegens niet-naleving van de 
sociale zekerheidswetgeving - Onder
scheid naar gelang van de wijze waarop 
zij worden opgelegd. 

Noot, H.L., Cass., 19 dec. 1973, A.C., 
1974, 453. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Uitkeringen - Arbeidsongeschiktheid -
Zwangere werkgeefster - Werkneem
ster die haar beroepsarbeid werkelijk 
heeft onderbroken - Begrip (wet van 
9 aug. 1963, art. 56, § 1). 

Noot, L.F.D., Cass., 4 jan. 1974, A.C., 
1974, 493. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Indeplaatsstelling van de verzekeringsin
stelling in de rechten van de verzekerde 
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- 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. DuMaN, 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. 

Werknemers - Bijdragen - Loon 
Aanvullend dubbel vakantiegeld. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
jim. 1989, A.R. nr. 6384, A.C., 1988-89, 
nr. 287. 

Overzeese werknemer, onderdaan van 
een Lid-Staat van de E.E.G. die in de 
E.E.G. woont - Recht op de vermeerde
ring van de ouderdomsrente wegens de 
stijging van de kosten van levensonder
houd - Politiek recht - Bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbanken bij betwis
ting - Verplichting van de instelling de 
rechten van de gerechtigde in hun volle 
omvang vast te stellen op de dag waarop 
zij uitspraak doet - Nalaten uitspraak 
te doen over een politiek recht - Gevolg 
- Impliciete afwijzing van het recht 
door de administratieve beslissing. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 13 
nov. 1989, A.R. nr. 8642, Bull. en 
Pas., 1990, nr. 155. 

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. 

Loterij - Alle verrichtingen die het 
publiek worden aangeboden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 24 sept. 1987, A.R 
nr. 7670, Bull. en Pas., 1988, nr. 54. 

SPOORWEGEN 

Internationaal goederenverkeer per 
spoorweg - Internationale Overeen
komst van Bern van 25 feb. 1961 (C.I.M., 
art. 31}, goedgekeurd bij de wet van 
4 maart 1964 - Forfaitaire beperking 
van de vergoeding door de spoorweg ver
schuldigd in geval van volledig of gedeel
telijk verlies van de vervoerde goederen 
- Gegroepeerd vervoer - Toepassing 
van de beperking tot elk afzonderlijk be
schouwd colli. 

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. VELD, 19 okt. 1983, 
A.R. nr. 3117, Bull. en Pas., 1984, 
nr. 99. 

Aansprakelijkheid van de Staat - Mi
nisteriEHe departementen - Eenheid en 
ondeelbaarheid van de Staat - Invloed. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 21 
april 1989, A.R. nr. 6123, A.C., 
1988-89, nr. 479. 

STEDEBOUW 

Wet van 19 maart 1962, art. 65 - Vor
dering tot herstel - Aard van de beslis
sing. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
9 maart 1976, A.C., 1976, 784. 

Wet van 29 maart 1962, art. 70bis -
Gemeentebelasting op de niet gebouwde 
percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling - Ontheffing ten gunste 
van de nationale en plaatselijke maat
schappijen voor volkswoningbouw 
Heeft enkel betrekking op de bouwmaat
schappijen tot nut van het algemeen. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
20 nov. 1975, Bull. en Pas., 1975, 347. 

Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw 29 maart 1962 - Bouwvergunning 
- Intrekking - Voorwaarden. 
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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 kraeht verkregen 
binnen drie jaar - Gevolg. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 
mei 1985, A.R. nr. 6951, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 539. 

Wet 29 maart 1962 - Hierarehie van 
de plannen - Gevolg. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 
mei 1985, A.R. nr. 6951, Bull. en 
Pas., 1985, 539. 

Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Strafzaken - Vordering van de 
gemaehtigde ambtenaar - Maatregel be
volen door de strafreehter - Aard van 
de beslissing. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26 
april 1989, A.R. nr. 5930, volt. te
reehtz., Bull. en Pas., 1989, nr. 486 

STRAF 
Eendaadse samenloop - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, 
A.C., 1971, 51. 

Materiele samenloop - Begrip. 
Cone!. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de strafreehter verplieht sleehts 
een enkele straf uit te spreken wanneer 
een gebrek aan voorziehtigheid of voor
zorg, dat als misdrijf strafbaar wordt ge
steld, een bestanddeel van een misdrijf 
uit onvoorziehtigheid vormt. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 18 sept. 1970, A.C., 
1971, 51. 

Art. 65 van het Strafwetboek - Bepa
ling die de reehter bij wie de strafvorde
ring aanhangig is, verplieht sleehts een 
enkele straf uit te spreken, wanneer een 
gebrek aan voorziehtigheid of voorzorg, 
dat als onderseheiden misdrijf strafbaar 
is gesteld, een bestanddeel vormt van 
een misdrijf uit onvoorziehtigheid. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 8 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 692. 

Betrekkelijke zwaarte van de straffen 
- Zwaarste straf - Bepaling - Toepas
selijke criteria. 

Noot, A.C., Cass., 20 juni 1979, A.C., 
1978-79, 1262. 

Verbeurdverklaring - Vernietiging be
perkt tot het besehikkende gedeelte 
waarbij verbeurdverklaring wordt bevo
len - Verbeurdverklaring die niet kan 
worden uitgesproken door het verwij
zingsgereeht 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 aecijnzen - Colleetief mis
drijf - Samenvoeging van de geldboeten 
- Toepassing van art. 100 Sw. en van de 
regel neergelegd in art. 65 van dat wet
hoek. 

Noot, E.L., Cass., 13 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 111. 

STRAFVORDERING 

Wet 15 juni 1899, art. 24, § 1 - Ver
daehte militair die door de gereehtelijke 
overheid naar zijn korpseommandant 
wordt verwezen om tuehtreehtelijk te 
worden gestraft - Gevolgen voor de 
strafvordering. 

Noot, J.V., Cass., 16 nov. 1983, A.R. 
nr. 3116, A.C., 1983-84, nr. 147. 

Ministers - Gw., art. 90, Toepassings
gebied. 

Cone!. adv.-gen. VELD, Cass., 12 juni 
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 620. 

TAALGEBRUIK 

Talk - Beklaagde die de taal van de 
reehtspleging niet maehtig is - Art. 332 
van het Wetboek van Strafvordering -
Op straffe van nietigheid voorgesehreven 
verpliehting ambtshalve een talk te be
noemen - Geen afwijking in de bepalin
gen van de wet van 15 juni 1935 betref
fende het gebruik der talen in gereehts
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
seheid naargelang de partijen fysieke 
dan wei rechtspersonen zijn. 

Noot, A.T., Cass., 14 mei 1976, A.C., 
1976, 1024. 

Franse taal - Nederlandse taal -
Burgerlijke zaken - Partijen die voor 
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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 wei 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 van de 
taal der akte tot inleiding van het geding 
- Voortzetting van de rechtspleging in 
de andere taal - Wet van 15 juni 1935, 
art. 4, §§ 1 en 2 - Verweerder, rechts
persoon, die in persoon verschijnt - 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 louter 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 akten en bescheiden van 
ondernemingen - Decreet van de Cul
tuurraad voor de Nederlandse Cultuurge
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 
werlmemer - Bedrijf waarvan de ex
ploitatiezetel in het Franse taalgebied is 

gevestigd - In het Nederlandse taalge
bied tewerkgestelde werknemer - Taal 
waarin de brief moet worden gesteld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass. 11 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. 

Gerechtszaken (wet van 15 juni 1935) 
- Eentaligheid van de akte - Begrip -
Nietigheid - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LNAERTS, Cass., 19 dec. 
1988, A.R. nr. 6355, A.C., 1988-89, nr. 
234. 

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. 
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Concl. adv.-gen. DuMaN, Cass.,l Koning - Bevoegdheden van de Ko-
18 nov. 1971, Bull. en Pas., 1972, 262. ning - Grondwet, art. 78 - Bevoegdhe

den aan de Koning toegekend door bij
TERUGVORDERING VAN HET ON- zondere wetten krachtens de Grondwet 

VERSCHULDIGD BETAALDE zelf uitgevaardigd - Bijzondere wetten 
waardoor de uitoefening van de verorde
nende macht van de Koning buiten de 
door art. 67 van de Grondwet gestelde 
grenzen worden uitgebreid. 

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. 

Cone!. 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. 

Adoptie - Adviezen - Ascendenten 
- Verhoor - Draagwijdte. 

Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 · 
maart 1990, A.R. nr. 6390, A.C., 
1989-90, nr. 442. 

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. 

Concl. proe.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 29 maart 1973, Bull. 
en Pas., 1973, 725. 

UITVOERENDE MACHT 

Bevoegdheden van de Koning Toe-
kenningsbevoegdheid. 

Conel. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 9 nov. 1972, Bull. en 
Pas., 1973, 237. 

Bestuur - Geen afwijking voor het 
bestuur inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. 

Concl. 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. 

Concl. proc.-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!. proc.-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 krachtens de Grondwet 
zelf uitgevaardigd - Onderscheid. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
15 juni 1974, A.C., 1974, 1196. 

Strafvordering tegen een minister -
Gw., art. 90 - Toepassingsgebied. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 12 juni 
1985, A.R. nr. 4250, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 620. 

Cassatieberoep van de Belgische 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 
staatsrechtelijk rechtsbeginsel. 

Concl. adv.-gen. VELU, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 477. 

Ministerraad en regering - Begrip. 
Concl. adv.-gen. VELU, 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 
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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. 

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 

Boedelbeschrijving voor de vereffening 
en de verdeling van een nalatenschap -
Partij in de boedelbeschrijving die we
tens nalaat een schenking 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 
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. 
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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. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 568. 

In het buitenland opgerichte vennoot
schap - Aantal vennoten - Eenper
soonsvennootschap opgericht in het bui
tenland overeenkomstig de aldaar gel
dende wetgeving en die aldaar haar zetel 
heeft - Art. 196 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen -
Artt. 1 van genoemde wetten en 1832 van 
het Burgerlijk Wetboek raken niet de 
Belgische internationale openbare orde 
- Belgische rechter die de vordering 
van zodanige eenpersoonsvennootschap 
niet ontvankelijk verklaart om de enkele 

reden dat de vennootschap een eenper
soonsvennootschap is - Schending van 
genoemd art. 196. 

Noot, A.T., Cass., 13 jan. 1978, A.C., 
1978, 558. 

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, A.R. 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, A.R. 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
hoek, art. 1244 - Begrip. 

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. 
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Resultaat- of middelverbintenis - Wil 
van de partijen - Vaststelling door de 
rechter op grond van feitelijke gegevens 
- W ettelijkheid. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 3 mei 
1984, A.R. 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. VELD, Cass., 13 juni 
1985, A.R. nr. 7214, Bull. en 
Pas., 1985, nr. 623. 

VERDELING 
Gerechtelijke verdeling - Beweringen 

en zwarigheden - Ontvankelijkheid -
Proces-verbaal van beweringen en zwa
righeden opgemaakt door de boedelnota
ris en neergelegd ter griffie van de 
rechtbank - Nieuwe beweringen en 
zwarigheden aangevoerd bij de recht
bank. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 april 
1990, A.R. nr. 6958, A.C., 1989-90, nr. 
474. 

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 okt. 1971, Bull. 
en Pas., 1972, 200. 

Strafzaken - Gevolg van de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring, met verwijzing wegens de onmoge
lijkheid na te gaan of die rechtsvorde
ring al dan niet verjaard is, m.b.t. de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

Noot, E.K., Cass., 24 jan. 1978, A.C., 
1978, 620. 

Probatieopschorting - Herroeping van 
de probatieopschorting wegens niet-nale
ving van de opgelegde voorwaarden -
Verjaring van de vordering tot herroe
ping en tot uitspraak van de veroorde
ling wegens de feiten die aanleiding heb
ben gegeven tot de probatieopschorting 
- Verjaring die kan worden gestuit en 
geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - 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. 
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Concl. proc.-gen. DUMON, Cass., 
31 jan. 1980, Bull. en Pas., 1980, 622. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling bij verstek - Verzet van de 
veroordeelde tijdens de buitengewone 
verzettermijn - Gevolgen van het verzet 
naar gelang die al dan niet ontvankelijk 
(eventueel ongedaan) wordt verklaard -
Gevolgen inzonderheid m.b.t. de verja
ring van de strafvordering. 

Noot, E.L., Cass., 15 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 101. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring voortvloeiende uit een misdrijf -
Strafvordering verjaard voordat zij bij 
de strafrechter is aangebracht - Ken
nisneming van de burgerlijke rechtsvor
dering door de strafrechter niet meer 
mogelijk. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

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. 

Aard van het misdrijf - Voortdurend 
of voortgezet misdrijf. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 16 
mei 1989, A.R. nr. 1659, A.C., 1988-89, 
nr. 524. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING 

Uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straffen - Wet van 29 juni 1964, 
art. 8 - Rechtscolleges kunnen dit uit
stel gelasten bij de veroordeling tot een 

of meer straffen van niet meer dan drie 
jaar - Veroordeling tot een of meer 
straffen - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 19 maart 1974, A.C., 
1974, 794. 

Probatieopschorting - Herroeping van 
de probatieopschorting wegens niet-nale
ving van de opgelegde voorwaarden -
Verjaring van de vordering tot herroe
ping en tot uitspraak van de veroorde
ling wegens de feiten die aanleiding heb
ben gegeven tot de probatieopschorting 
- Verjaring die kan worden gestuit en 
geschorst. 

Noot, A.T., Cass., 7 feb. 1978, A.C., 
1978, 674. 

Gewoon uitstel - Douane en accijnzen 
- Verbeurdverklaring - Toepasselijk
heid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 14 juni 1989, A.R. nr. 
6135, Bull. en Pas., 1989, nr. 602. 

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 beslist dat het onwet
tig verbeurdverklaarde voorwerp niet de 
eigendom is van de veroordeelde - Ver
nietiging zonder verwijzing. 

Noot, E.L., Cass., 17 sept. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 37. 

Strafzaken - Strafvordering verjaard 
voordat zij bij de strafrechter is inge
steld - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering - Vernietiging zonder 
verwijzing. 

Noot, B.J.B., Cass., 21 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 132. 

Bevoegdheden van de verwijzingsrech
ter - Burgerlijke zaken - Gevolg be
perkt tot de draagwijdte van het aange
nomen middel. 

Concl. proc.-gen. .tt. CHARLES, Cass., 
21 mei 1982, Bull. en Pas., 1982, 1226. 
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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. 

Strafzaken - Strafvordering - Ver
oordeling in de kosten - Vernietiging -
Verwijzing. 

Noot, R.D., Cass., 19 jan. 1988, A.R 
nr. 1790, A.C., 1987-88, nr. 303. 

Strafzaken - Aanwijzing van de rech
ter naar wie verwezen wordt. 

Noot R.D., Cass., 30 mei 1989, A.R. nr. 
3395, A.C., 1988-89, nr. 556. 

Strafzaken - Douane en accijnzen -
Verbeurdverklaring - Gewoon uitstel -
Vernietiging zonder verwijzing. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 14 juni 1989, A.R nr. 6135, 
Bull. en Pas., 1989, nr. 602. 

VERWUZING VAN EJEN 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 
- Verzoekschrift 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 - Heler 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 wi3-
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. 

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. 2·11. 

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. 

Tussenkomst van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds voor het straf
gerecht - Niet-ontvankelijkverklaring 
van die tussenkomst - Cassatieberoep 
van het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds - Vernietiging - Gevolg hiervan 
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voor de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de getroffenen te
gen de beklaagde en diens verzekeraar. 

Noot, E.L., Cass., 16 dec. 1987, A.R 
nr. 5885, A.C, 1987-88, nr. 235. 

Toevallig feit - Begrip - Het begrip 
« toevallig feit , bedoeld in art. 50, § 1, 2°, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemin
gen. 

Noot, G.D'H., Cass., 7 juni 1988, A.R 
nr. 1585, A.C., 1987-88, nr. 610. 

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 -
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. 
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Vordering tot verbetering - Bestreden 
beslissing - Voorwaarden voor de ont
vankelijkheid van de vordering. 

Noot, P.M., Cass., 25 feb. 19'74, A.C., 
1974, 697. 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Advies van het openbaar mi
nisterie. 

Noot, F.D., Cass., 3 dec. 1974, A.C., 
1975, 397 .. 

Strafzaken - Heropening van de de
batten - Gerechtelijk Wetboek, art. 774, 
tweede lid - Geen toepassing van deze 
be paling. 

Noot, F.D., Cass., 19 okt. 1977, A.C., 
1978, 226. 

Conclusie - Begrip. 
Noot, A.T., Cass., 3 jan. 1978, A.C., 

1978, 517. 

Aard van de vonnissen en arresten -
Strafzaken - Zaak in beraad gehouden 
na onderzoek op tegenspraak - Dagbe
paling in tegenwoordigheid van de 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 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. 

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 hager 
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 hoger beroep gewezen beslissing 
die de nietigheid van de beroepen beslis
sing overneemt - Begrip. 

Noot, R.D., Cass., 27 feb. 1987, A.R. 
nr. 5216, A.C., 1986-87, nr. 386. 

Burgerlijke zaken - Vonnis houdende 
ambtshalve faillietverklaring - Rechter
lijke handeling. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 17 nov. 1988, A.R. nr. 
7848, Bull. en Pas., 1989, nr. 160. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ge
mengd vonnis - Eindvonnis - Begrip. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 23 
maart 1990, A.R. nr. 6694, A.C., 
1989-90, nr. 443. 

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 te stel
len. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, 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 
bei:Hndigd 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. 
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Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wet van 20 april 1874, artt. 
4 en 5 - Vertegenwoordiging van de 
verdachte. 

Noot, F.C., Cass., 6 sept. 1976, A.C., 
1977, 17. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis - Arrest van de kamer van inbe
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 april 1874, art. 5 - Be
zwaren - Redengeving - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 14 ju
ni 1977, A.C., 1977, 1058. 

Bevel tot aanhouding - Uitreiking 
van het bevel - Toe te passen wettelijke 
bepalingen. 

Concl. adv.-gen. COLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen Wet yan 
20 april 1874, artt. 2 (gew. bij art. 2 wet 
van 13 maart 1973) en 4 - Mededeling 
van het dossier aan de verdachte of zijn 
raadsman - Mededeling bij de wet niet 
toegelaten. 

Concl. adv.-gen. CoLARD, Cass., 
10 okt. 1979, Bull. en Pas., 1980, 184. 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging 
binnen vijf dagen - Verdachte wiens 
verblijf in Belgie is gevestigd - Reden
geving - Begrip. 

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. VELD, Cass., 15 april 
1981, Bull. en Pas., 1981, 921. 

Bevel tot aanhouding - Bevel ver
leend ingevolge een bevel met als 
opschrift «tot medebrenging » - Wettig
heid - Vereisten. 

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. 

Invrijheidstelling tegen betaling van· 
een borgsom - Voorziening doelloos ge
worden. 

Noot, R.D., Cass., 6 sept. 1983, A.R. 
nr. 8235, A.C., 1983-84, nr. 8. 

Veroordelingsbeslissing - Bevel tot 
onmiddellijke aanhouding - Preventieve 
maatregel die met de voorlopige hechte
nis kan worden gelijkgesteld - Ver
zoekschrift tot voorlopige invrijheid
stelling - Ontvankelijkheid - Vereis
ten. 

Noot, R.D., Cass., 12 juni 1984, A.R. 
nr. 8834, A.C., 1983-84, nr. 586. 

Bevel tot aanhouding - Betekening -
Be grip. 

Concl. adv.-gen., DECLERCQ, Cass., 20 
nov. 1984, A.R. nr. 9153, A.C., 
1984-85, nr. 181. 

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. 

Onmiddellijke aanhouding - Begrip. 
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 25 nov. 

1987, A.R nr. 6205, Bull. en 
Pas., 1988, 191. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Inzageverlening van het dossier 
aan de raadsman van de verdachte. 
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Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 10 mei 
1989, A.R. nr. 7432, Bull. en Pas., 
1989, nr. 514. 

Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Terinzagelegging van het dossier 
ten behoeve van de verdediging - Rege
ling. 

Concl. adv.-gen. PiRET, Cass., 18 okt. 
1989, A.R. nr. 7843, Bull. en Pas., 
1990, nr. 99. 

Voorziening in cassatie - Invrijheid
stelling achteraf - Invrijheidstelling bij 
de regeling van de procedure - Cassa
tieberoep zonder bestaansreden gewor
den - Redengeving van het arrest. 

Noot E.L., Cass., 25 juli 1990, A.R. nr. 
8454, A.C., 1989-90, nr. 640. 

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 overgeschreven. 

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. 

Werking in de tijd - Voorrecht - Wet 
tot invoering van een voorrecht - Sa
menloop tussen de schuldeisers. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 22 
feb. 1988, A.R nr. 7867, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 381. 

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 

ge1nterneerd 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 ontvan~elijkheid. 

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. 
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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. 

Cone!. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
11 jan. 1979, Bull. en Pas., 1979, 521. 

Beslissingen waartegen cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Strafzaken -
Bescherming van de maatschappij -
Onwettige verlenging door de gei:nter
neerde van het aan hem toegekende ver
lof - Commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij wordt gelast dat 
die gei:nterneerde in een bepaalde inrich
ting zal worden opgenomen - Niet ont
vankelijke voorziening. 

Noot, E.L., Cass., 10 april 1979, A.C., 
1978-79, 966. 

Personen bevoegd om zich in cassatie 
te voorzien - Burgerlijke zaken -
Openbaar ministerie - Ambtshalve op
treden van het openbaar ministerie bij 
wege van rechtsvordering - Ger.W., 
art. 138, tweede lid - Ontvankelijk cas
satieberoep - Openbare orde in gevaar 
gebracht door een toestand die moet 
worden verholpen. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. CoLARD, Cass., 10 dec .. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 219. 

Burgerlijke zaken Beslissingen 
waartegen cassatieberoep openstaat -
Beslissing vernietigd ten gevolge van 
een cassatiearrest - Ontvankelijkheid 
- Onderscheid - Beslissing van v66r of 
na het cassatiearrest. 

Cone!. proc.-gen. DuMaN, 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 ldnderen - 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. 
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Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 14 jan. 
1982, Bull. en Pas., 1982, 595-. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep - Strafzaken - Beschikking van 
de raadkamer dat er geen grond is om 
het bevel tot aanhouding te bevestigen 
- Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot bevestiging van de 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, AT., Cass., 2 feb. 1982, 1981-82, 
nr. 333. 

Termijn - Strafzaken - Kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij een vor
dering tot internering aanhangig is -
Beslissing van de kamer van inbeschul
digingstelling dat de verdachte het feit 
heeft gepleegd, dat dit feit als een moord 
moet worden omschreven en dat de ver
dachte zich op het ogenblik van het feit 
bevond in een staat als bepaald in art. 1 
Wet Bescherming Maatschappij - Des
kundigenonderzoek bevolen om na te 
gaan in welke staat de verdachte zich nu 
bevindt - Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C, 
1981-82, nr. 502. 

Termijn - Strafzaken - Nieuwe wet 
tot verlenging van de voorzieningster
mijn. 

Noot, R.D., Cass., 27 april 1982, A.C, 
1981-82, nr. 494. 

Voorlopige hechtenis - Bevestiging 
van het bevel tot aanhouding - Cassa
tieberoep van de verdachte - Latere in
vrijheidstelling tegen betaling van een 
borgsom - Cassatieberoep niettemin 
ontvankelijk. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas, 1982, 1312. 

Beroep van de vreemdeling die bij ad
ministratieve beslissing van zijn vrijheid 
is beroofd - Aanneming van dat beroep 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling - Cassatieberoep van de procureur
generaal bij het hof van beroep - Ont
vankelijk cassatieberoep. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1312. 

Bescherming van de maatschappij -
Vaststelling van de K.I. dat de verdachte 
de feiten heeft gepleegd en zich bevindt 
in een staat, als bepaald in art. 1 Wet 
Bescherming Maatschappij, maar geen 
gevaar oplevert - Beslissing dat er geen 
reden tot internering is - Verplichting 
uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
11 jan. 1983, A.C., 1982-83, nr. 273. 

Burgerlijke zaken - Personen be
voegd om cassatieberoep in te stellen -
Openbare instelling met beperkte rechts
persoonlijkheid. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
24 jan. 1983, A.C, 1982-83, nr. 301. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Aanhoudingsbevel - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
9 maart 1983, Bull. en Pas., 1983, 
nr. 379. 

Burgerlijke zaken - Beslissing waar
tegen cassatieberoep kan worden inge
steld - Cassatieberoep na cassatiebe
roep uitgesloten - Voorzieningen ter
zelfder tijd ingesteld. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
25 april 1983, A.C., 1982-83, nr. 465. 

Burgerlijke zaken - Beslissing waar
tegen cassatieberoep 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 procureur-generaal 
bij het hof van beroep tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij wordt beslist dat er geen 
grond bestaat tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis van verdachte -
Niet ontvankelijke voorziening. 

Concl. proc.-gen. KRINGS, Cass., 22 juni 
1983, Bull. en Pas., 1983, nr. 586. 



-304-

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 maatschappij - Beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij het verzoek van de 
gei:nterneerde tot plaatsing in een prive
inrichting 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
lij kheidsvereisten. 

Noot, B.J.B., Cass., 11 jan. 1984, A.R. 
nr. 3220, A.C., 1983-84, nr. 241. 

Burgerlijke zaken - Personen be
voegd om cassatieberoep in te stellen -
Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
- Verkiezing - Cassatieberoep van de 
werkgever. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 12 
maart 1984, A.R. nr. 4271, A.C., 
1983-84, nr. 397. 

Vorm - Strafzaken - Verzoekschrift 
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 
rechtsvordering - AI 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. 

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 - lndiening 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. 

Cone!. 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 nietig 
verklaart - Bevoegdheid van de minis
ter van Binnenlandse Zaken. 
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Concl. adv.-gen. VELD, Cass., 10 april 
1987, A.R. nrs. 5590 en 5619, A.C., 
1986-87, nr. 4'17. 

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. 

Personen door wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Ver
oordelend arrest - Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding - Ontvankelijkheid -
Vereisten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 25 nov. 
1987, A.R nr. 6205, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 191. 

Strafzaken - Termijnen van cassatie
beroep - Strafvordering - Voorbarig 
cassatieberoep - Vonnis dat, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, na de beklaagde te hebben 
veroordeeld wegens overtredingen van 
de politie over het wegverkeer en tot de 
desbetreffende kosten, een deskundige 
aanstelt met het oog op eventuele verval
lenverklaring van het recht een voertuig 
te besturen wegens lichamelijke onge
schiktheid, de beslissing over de kosten 
hieromtrent aanhoudt en de zaak uitstelt 
voor verdere behandeling - Eindbeslis
sing of niet in de zin van art. 416 Sv. 

Noot, AT., Cass., 17 mei 1988, A.R 
nr. 2320, A.C., 1987-88, nr. 578. 

Belastingzaken - Cassatieberoep te
gen beslissingen van de bestendige depu
tatie - Vorm - Wet 23 december 1986, 
art. 7 - Draagwijdte. 

Noot, E.K., Cass., 14 nov. 1983, A.R. nr. 
F 1013 F, A.C., 1988-89, nr. 150. 

Burgerlijke zaken - Vormen - Gran
den van niet-ontvankelijkheid - Taal -
Eentaligheid van de akte - Stuk in het 
middel aangehaald in een andere taal. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 19 
dec. 1988, A.R. nr. 6355, A.C., 1988-89, 
nr. 234. 

Strafzaken - Termijn - Strafvorde
ring - Verdaging van de zaak - Cassa
tieberoep v66r de eindbeslissing. 

Noot, R.D., Cass., 5 april 1989, A.R. nr. 
7449, A.C., 1988-89, nr. 433. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Strafvordering -
Verdaging van de zaak. 

Noot, R.D., Cass., 5 april 1989, A.R. nr. 
7449, A.C., 1988-89, nr. 433. 

Burgerlijke zaken :- Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Eisers en verweerders -
Voorziening van het openbaar ministerie 
- Ontvankelijkheid - Vereiste. 

Noot, J.F.L., Cass., 30 okt. 1989, A.R. 
nr. 8644, A.C., 1989-90, nr. 129. 

Strafzaken - Vormen - Neerlegging 
van memories - Verzoekschrift van ei
ser, meer dan vijftien dagen na de dagte
kening van de voorziening neergelegd op 
de griffie van het gerecht dat de bestre
den beslissing heeft gewezen - Ver
zoekschrift, op de griffie van het Hof van 
Cassatie ingekomen v66r het verstrijken 
van de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. 
voorgeschreven termijn van twee maan
den - Ontvankelijkheid. . 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 19 
dec. 1989, volt. terechtz., A.R. nr .. 
3488, A.C., 1989-90, nr. 253. 

Vorm van de voorziening - Belasting
zaken - Ontvankelijkheid - Inkom
stenbelastingen Cassatieverzoek
schrift - Neerlegging op de griffie van 
het hof van beroep - Hoedanigheid van 
de neerlegger niet nader aangeduid -
Gevolgen. 

Noot, J.V., Cass., 1 feb. 1990, volt. te
rechtz., A.R. nr. F 995 F, A.C., 
1989-90, nr. 341. 

Voorlopige hechtenis - Invrijheidstel
ling achteraf - Invrijheidstelling bij de 
regeling van de procedure - Cassatiebe
roep zonder bestaansreden geworden -
Redengeving van het arrest. 

Noot, E.L., Cass., 25 juli 1990, A.R. nr. 
8454, A.C., 1989-90 nr. 640. 

VORDERING IN RECHTE 

Burgerlijke zaken - Voorwerp - Be
grip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Eis in rechte - Burgerlijke zaken -
Oorzaak - Begrip. 
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Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 4 mei 1972, Bull. en 
Pas., 1972, 806. 

Voorwerp van de vordering over niet 
gevorderde zaken - Begrip. 

Noot 3, E.K., Cass., 13 juni 1975, A.C., 
1975, 1090. 

Proceshandeling - Exceptie van nie
tigheid van een proceshandeling - Toe
passingsgebied van de artt. 860 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, J.V., Cass., 13 okt. 1975, A.C., 
1976, 191. 

Ger.W., art. 702, 3° - Korte samenvat
ting van de middelen - Begrip. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 24 nov. 
1978, A.C., 1978-79, 341. 

Burgerlijke zaken - Ambtshalve wij
ziging door de rechter van de oorspron
kelijke vordering - Onwettige wijziging. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 
20 maart 1980, Bull. en Pas., 1980, 
887. 

Rechter bij wie een vordering aanhan
gig is die op een bepaling van vreemd 
recht is gegrond - De rechter is ver
plicht de betekenis en de draagwijdte 
van die bepaling na te gaan - Begrip. 

Concl. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

Rechtsvordering - Belang - Begrip. 
Cone!. eerste adv.-gen. KRINGS, Cass., 

19 nov. 1982, A.C., 1982-83, nr. 172. 

Openbare dienst - Geschil betreffen
de het recht op uitkering - Uitspraak 
op niet aangevoerde, aan de vreemde 
wet ontleende gronden. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1984, A.R. nr. 4365, A.C., 1982-84, 
nr. 596. 

Kort geding - Belang - Begrip. 
Cone!. proc.-gen. KRINGS, Cass., 25 okt. 

1985, A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86, 
nr. 125. 

Burgerlijke zaken - Oorzaak van de 
vordering - Ambtshalve wijziging door 
de rechter. 

Cone!. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 27 ju
ni 1988, A.R nr. 6176, A.C., 1987-88, 
nr. 666. 

Wettelijke begrippen « rechtsvorde
ring, vordering en geding » - Onder
scheid - Gevolg. 

Noot, E.L., Cass., 23 feb. 1989, A.R. 
nr. 8020, A.C., 1988-89, nr. 353. 

VREEMDELINGEN 

Beroep van de vreemdeling die bij ad
ministratieve beslissing van zijn vrijheid 
is beroofd - Procedure voor de raadka
mer - Geen inzage van het dossier bij 
de eerste verschijning. 

Cone!. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 
20 juli 1982, Bull. en Pas., 1982, 1305. 

Wet van 15 dec. 1980, art. 67 - Ver
zoek tot herziening - Vrijheidsberoving 
- Voorwaarden. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. KRINGS, Cass., 9 okt. 
1980, Bull. en Pas., 1981, 160. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING 

Grondwet, art. 14 - Verbod voor dele
den van de Rechterlijke Macht om zich 
door de drukpers, op de radio of televisie 
te laten interviewen zonder voorafgaan
de toestemming van hun korpschefs of 
hii:irarchische meerderen - Geen schen
ding van art. 14 Gw. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Toekenning door de werkgever van 
voordelen aan werknemers die bij vakor
ganisaties zijn aangesloten - Geen aan
tasting van de vrijheid van vereniging en 
geen buitencontractuele fout- Vereiste. 

Cone!. 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. 

Cone!. 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 
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personen waarvan het oogmerk is ge
weld te gebruiken - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, 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
lang van de wegen - Betekenis van het 
woord « wegen ». 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
20 april 1978, Bull. en Pas., 1978, 937. 

WEGVERKEER 

Rijbewijs en leervergunning - lnter
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., f974, 
1033. 

Rijbewijs en leervergunning - Over
eenkomst tussen Belgie en het Verenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannie en Ierland 
betreffende de wederzijdse erkenning 
van rijbewijzen, op 11 dec. 1968 gesloten 
door wisseling van brieven - Geen toe
passing op een Brits onderdaan die in 
Belgie verblijft, er in het vreemdelin
genregister is ingeschreven en houder is 
van een bewij s 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 een onderdaan die onder 
de Europese Interim-Overeenkomst be
treffende sociale zekerheid valt. 
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Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 5 jan. 
1987, A.R. nr. 5416, A.C., 1986-87, nr. 
263. 

Recht op werkloosheidsuitkering -
Arbeid voor zichzelf - Verbouwingswer
ken aan eigen woning. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 8 feb. 
1988, A.R nr. 5991, A.C., 1987-88, 
nr. 342. 

Bedrag van de dagelijkse werkloos
heidsuitkering - Alleenstaande werkne
mer - Uitkering beperkt tot 40 pet. na 
meer dan een jaar werkloosheid - Vast
stelling van de periode van een jaar. 

Concl. eerste adv.-gen. DucHATELET, 
Cass., 2 mei 1988, A.R nr. 8292, Bull. 
en Pas., 1988, nr. 531. 

Werkloosheidsuitkering Schulde-
naar van de uitkering .. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 3 
april 1989, A.R. nr. 6480, A.C., 
1988-89, nr. 424. 

Bedrag van de werkloosheidsuitkering 
- Werknemer- Gezinshoofd- Samen
wonend persoon die geen beroepsinko
men geniet - Persoon verbonden door 
een leerovereenkomst. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 18 ju
ni 1990, A.R. nr. 7109, A.C., 1989-90, 
nr. 604. 

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. 

WETI'EN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN 

Interpretatieve wet - Geen terugwer
king, maar een wet die een geheel vormt 
met de gei:nterpreteerde wet. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Procedurewet - Onmiddellijk van toe
passing. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Terugwerking - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 okt. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Bevoegdheidswet - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 22 old. 1970, Bull. 
en Pas., 1971, 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DuMON, Cass., 
23 april 1971, A.C., 1971, 786. 

Dwingende wet Schending 
Sanctie op deze schending. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Dwingende wet - Begrip. 
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 

1971, 1081. 
Wet die de openbare orde raakt - Be

grip. 
Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 

1971, 1081. 

Procedurewet - Nieuwe wet - On
middellijk van toepassing - Draagwijd
te van de regel onder de gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet die de openbare orde raakt -
Schending - Sanctie op deze schending. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet tot vasts telling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de gelding van het Ge
rechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
wordt aangenomen onder de gelding van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, W.G., Cass., 25 juni 1971, A.C., 
1971, 1081. 

Toepassing in de tijd - Wetten op de 
bevoegdheid en de rechtspleging - Op
eenvolgende wetten over de aanleg -
Wet tot regeling van de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 3, en de wet van 10 okt. 
1967 houdende dit wetboek, overgangsbe
palingen, art. 4, derde lid, en art. 6 -
Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. PAUL MAHAUX, 
Cass., 10 feb. 1972, Bull. en Pas., 
1972, 532. 
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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 geno
men krachtens 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 geno
men krachtens een wet inzake buitenge
wone bevoegdheden - Begrip. 

Concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, Cass., 3 mei 1974, A.C., 
1974, 967. 

Wet van openbare orde - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 

26 feb. 1975, A.C., 1975, 729. 

Wet - Mkondiging - Begrip en ge
volgen. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
14 jan. 1976, A.C., 1976, 547. 

Beslissing van de W etgevende Macht 
houdende bekrachtiging van een over
eenkomst tussen de Staat en een parti
culier - Geen wet in de zin o.a. van de 
artt. 608 en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMaN, Cass., 
30 jan. 1976, A.C., 1976, 632. 

. Gerechtelijk Wetboek, art. 2 - Regels 
van dit wetboek zijn van toepassing op 
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer 
zij geregeld worden door niet uitdrukke
lijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek -
« Wetsbepalingen » en « rechtsbeginse
len • - Begrip. 

Noot, F.D., Cass., 16 sept. 1976, A.C., 
1976, 57. 

Verdrag tot oprichting van de Europe
se Economische 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 -
Deze bepalingen kunnen eventueel van 
toepassing zijn op overeenkomsten en 
besluiten tot vereniging tussen onderne
mingen, goedgekeurd door wetten die 
handelingen van hoge administratieve 
voogdij zijn. 

Concl. eerste adv.-gen. DuMON, Cass., 7 
jan. 1977, A. C., 1976, 493. 

Verordeningsbeslissingen van overhe
den of diensten bestaande binnen het 
raam van de decentralisatie der besturen 
- Wetten in de zin van art. 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bevoegdheid van een bestuursoverheid 
haar eigen beslissingen te interpreteren 
- Grenzen van deze bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. J. VELD, Cass., 
3 maart 1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Circulaire van de bestuursoverheid -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J. VELU, Cass., 3 maart 
1977, Bull. en Pas., 1977, 701. 

Bekendmaking - Gemeenteverorde
ning ter uitvoering van de artt. 60 en 
61 van de wet van 29 maart 1962 betref
fende de ruimtelijke ordening en de ste
debouw - Verordening die bij konink
lijk besluit moet worden goedgekeurd -
Koninklijk besluit dat uiteraard tot open
baar nut strekt - Koninklijk besluit dat 
bij uittreksel of bij vermelding in het 
Belgisch Staatsblad moet worden 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 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. 

Interpretatie - Advies van de Franse 
Raad van State waarin bij het begin van 
de XIXe eeuw een wet is gei:nterpreteerd 
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- 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 Bedien
den - Dwingende bepaling - Wet van 
politie en veiligheid. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. VELU, 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. VELU, Cass., 14 mei 
1987, A.R. nr. 7639, Bull. en 
Pas., 1987, nr. 538. 

Werking in de tijd - Voorrecht - Wet 
tot invoering van een voorrecht - Sa
menloop tussen de schuldeisers. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 22 
feb. 1988, A.R nr. 7867, Bull. en 
Pas., 1988, nr. 381. 

Werking in de tijd - Wet 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van de echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels - Geen te
rugwerkende kracht. 

Concl. adv.-gen. DECLERCQ, Cass., 6 jan. 
1989, A.R. nrs. 6005 en 6051, A.C., 
1988-89, nr. 264. 

WISSELBRIEF 
Aval - Toevoeging van de vermelding 

van degene voor wie het aval is gegeven 
- Valsheid in geschriften - Voorwaar
den. 

Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 
12 okt. 1976, A.C., 1977, 181. 

WOONPLAATS 

Gekozen woonplaats - Begrip. 
Noot, E.K., Cass., 10 dec. 1971, A.C., 

1972, 361. 

WRAKING 

Beslissing van de gewraakte rechter 
over de ontvankelijkheid van de vorde
ring tot wraking - Wettigheid. 

Noot, E.K., Cass., 22 juni 1976, A.C., 
1976, 1093. 

Redenen - Begrip. 
Concl. adv.-gen. LENAERTS, Cass., 13 

jan. 1986, A.R. nr. 4965, A.C., 1985-86, 
nr. 308. ' 

Wraking van een rechter uit het hof 
van assisen - Uitspraak over de wra- · 
king - Bevoegd rechtscollege. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 3 jan. 1990, A.R. nrs. 7892 
en 7921, Bull. en Pas., 1990, nr. 266. 

Uitspraak over de wraking - Bevoegd 
rechtscollege. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 3 jan. 1990, AR. nrs. 7892 
en 7921, Bull. en Pas., 1990, nr. 266. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING 

Door een verzekeringsinstelling on
rechtmatig betaalde uitkeringen - Vor
dering van de verzekeringsinstelling tot 
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terugbetaling door de verzekerde - Tus
senkomst van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering -
Recht van het Rijksinstituut om hoger 
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. 

Geneeskundige verzorging - Nog niet 
beschermde personen - Art. 1, eerste 
lid, 1", K.B. 28 juni 1969 - Persoon die 
aanspraak heeft of kan hebben op een 
andere regeling voor geneeskundige ver
zorging - Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. DuCHATELET, 
Cass., 16 mei 1986, A.R nr. 8250, 
Bull. en Pas., 1988, nr. 572. 





PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres n§unies en matiere civile, depuis l'installation de la Cour. 

15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres rt!mnies 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 Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix 
interieure. 

16 oktober 1882 Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition. 

15 oktober 1883 Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais. 

15 oktober 1884 Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitutionnelle. 

15 oktober 1885 Proc.-gen. CH. FAIDER, 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 la nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. le procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit 
d'amortisation. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et temporel. 

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les lenteurs de ]'admi
nistration de la justice civile. 
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2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, Le procureur 
general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete in
dividue]Je et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De J'occupa
tion comme mode d'acquisition de la propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'etre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et Je mcrute
ment de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K!ELE, De J'interven
tion du ministere public dans le jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous Je consulat et 
sous J'empire. 

1 oktober 1901 Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ]'administra-
tion de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De J'institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de J'article 340 
du Code civil. 

1 oktober 1904 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et Je 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et Je Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et ]'in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans J'interet 
de Ia Jol. · ··· · · 

1 oktober 1909 
tion. 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de cassa-

1 oktober 1910 Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes-
sionnelles (Loi du 31 mars 1898}. 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorga
nisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 
1913}. 

25 november 1918 - Proc.-gen 
rentree. 

TERLINDEN, Seance solennelle de 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 
I' armistice. 
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1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arri'!ts en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922). 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement 
- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de cassa
tion. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 
la liberte. 

15 september 1930 
la liberte. 

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Sur le chemin de 

Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, L'etablissement de 

15 september 1931 Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, De certaines dispo-
sitions garantissant la liberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Le juges d'un 
peuple fibre. 

15 september 1933 Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-
ments et arrets. 

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 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CORNIL, De taak van magistraat en 
advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, He
flexions sur l'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 le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CORNIL, Discours prononce a 
]'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juri
dische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbre
king. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur le droit criminel. 

15 september 1947 - Proc.-gen. L. CORNIL, De wederopbouw van het 
Justit{epaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation - Ses 
origines et sa nature. 

15 september 1949 - Adv.-gen. CH. COLARD, De vrouw in de rechtsbe
deling. 
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15 september 1950 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Retormes mineures de la procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hoi van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
J'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'imp6ts sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo - 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en vollrenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et la Joi 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 Jes de1wnciations 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 Hoi 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 VAN DER 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, 
Reflexions sur Ja revision de Ja Constitution. 
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3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt. 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ]'intervention de la Cour 
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DuMON, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkbeid 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 Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982 Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar minis-
terie. 

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. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen 
bij een verjaardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaar
heden van de Rechterlijke Macht. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen 
betreffende de rechtsstaat, scheiding der machten en de Rechterlijke 
Macht. 





NAMEN DER PARTIJEN 

A 

Abay N.V., 1111 
A.B.B. Verzekeringen N.V., 578 
Abdij van 't Park V.Z.W., 824 
A.B.E.B. N.V., 922 
Abeloos, 691 
Acke, 614 
« A.D.E.C. » C.V., 529 
Adnoub, 795 
Adriaens, 866 
Aerts, 1192 
Afidif N.V., 28 
A.G.F. Belgium N.V., 679, 1188 
Agglomeratie Brussel, 252, 335 
Agrarische Exploitatie - Agrex B.V.B.A., 

866 
A.G. van 1824 N.V., 830 
A.G. van 1830 N.V., 39, 46, 250, 409, 546, 

785, 983, 1262 
Ajouaou, 359, 1198 
Alcredima B.C.E. N.V., 470 
Algemeen Belgisch Vakverbond, 467 
Algemene Bouwonderneming Acda 

P.V.B.A. (Van Lidth de Jeude- curator 
in het faillissement), 15 

Algemene Bouwondernemingen Marcel 
Theunis « A.B.M.-Theuma » N.V., 1138 

Algemene Mutualiteit voor Medische. 
Assuranties, 130 

Algemene Professionele Opticiensbond 
van Belgie, 241 

Alicam P.V.B.A., 708 
Amengual Llabres J., 1137 
Amico, 78 ..., 
<<Anciens Laminoirs aPlomb » N.V. (Maes 

en Sierens - curatoren in het faillisse
ment van), 608 

Anderlecht (Gemeente), 220 

Andries, 16 
Aneca, 1031 
Antwerpen (Stad), 15, 381 
Anus, 366 
Aquavia N.V., 856 
Arabia Cortes, 882 
Arbeidsauditeur te Turnhout, 611 
Arthur Pierre Belgium N.V,, 544 
Arts - curator in het faillissement D. & V. 

Motor Hasselt, 169 
Asse (Gemeente), 1371 
Assubel, 968 
Assurantie van de. Belgische Boerenbond 

N.V., 782, 1291 
Aubert, 1067 
Auditeur-generaal bij het Militair Ge

rechtshof, 1064 
Au Vieux Saint-Martin N.V., 948 
Auxiliaire Pari Mutuel Unifie Belge C.V., 

419 . 
Aveniere, 797 
Axa-Belgium N.V., 839 

B.A.C:, 1132 
Bachmann, 1405 

B 

Baert-Verlee & zoon P.V.B.A., 1169 
Bal, 700 
Balis, 578 
Ballinckx, 1214 
Baltus, 1140 
Bank Brussel Lambert N.V., 333, 1071, 

1375 
« Banque commerciale du Burundi >> venn. 

naar Burundees recht, 1071 
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Bas, 1178 
Batsleer - curator in het faillissement 

Eurokabel-Werken P.V.B.A., 458 
Baty, 650 
Baudour, 1285 
Bauwens & zoon P.V.B.A., 83 
Bauweraerts, 498 
Bauwmans, 674 
Bavegems, 1012 
Bazel N.V. e.a., 494 
Beaufort, 1095 
Beauvais, 953 
Becker, 814 
Belaiz, 51 
Belbrew N.V., 5 
Belgian Shell N.V., 1375 
Belgisch Bureau van Autoverzekeraars 

v.z.w., 864, 930, 1248 
Belgisch Bureau van de Automobielverze

keraars V.Z.W., 864, 930,1248 
Belgisch Bureau voor Autoverzekeraars 

v.z.w., 864, 930, 1248 
Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en 

Landbouw, 750 
Belgische Intercommunale Gas- en Elec

triciteitsmaatschappij - Intercom N.V., 
287 

Belgische Lloyd N.V., 1330 
Belgische Motorrijdersbond, 860 
Belgische Nationale Assurantiekas tegen 

Arbeidsongevallen - Assubel, 845, 930 
Belgische Staat : 
- Minister van Binnenlandse Zaken, 475, 

819 
Minister van Buitenlandse Betrek
kingen, 1353 
Minister van Financien, 16, 17, 25, 98, 
104,191,192,198,202,208,230,337,378, 
407,414,452,458,462,538,556,568,570, 
583,588,590,620,650,661,706,718,724, 
756, 781, 791, 832, 869, 871, 898, 921, 926, 
927, 948, 953, 970, 981, 1074, 1076, 1079, 
1080, 1081, 1104, 1163, 1165, 1197, 1260, 
1305, 1363, 1379, 1394, 1395, 1405, 1407 
Minister van het Brussels Gewest, 220 
Minister van Justitie, 379, 625, 702, 819, 
1188 
Minister van Openbare Werken, 46, 
126, 293, 633, 826, 896, 901, 942, 1257 
Minister van Verkeerswezen, 658 
Ministre de !'Education nationale, 1161 
Staatssecretaris van Institutionele 
Hervormingen, 968 

Belien, 995 
Belinvestma P.V.BA., 378 
Bellemont, 100 
Belmamoun, 1099 
Benckiser, 98 
Bens Prun, 879 
Berckmans, 115 
Bernaerts, 1277 
Beter Meubel P.V.B.A., 260 

Beuls, 1079 
Bidelot, 272 
Bierlaire, 124 
Bisarello, 1281 
Bjerg, 1003 
Blomme e.a., 850 
Blyau, 396 
B.N.M. Belgium N.V., 308 
Bogaerts, 242, 256 
Bi:ihm, 1196 
Boisdequin, 556 
Bollaert A., 648 
Bollaert L., 648 
Bonafede, 1109 
Bond der Bedienden, Technici en Kaders 

e.a., 177, 774 
Bond der Bedienden, Technici en Kaders 

van Belgie, 177, 774 
Bongiorno, 413 
Bonhomme, 1180 
Bonnevie, 564 
Bontinck, 997 
Borboux, 661 
Borlon, 1304 
Bormans, 890 
Bostoen - curator in het faillissement 

D. & V. Motor Hasselt, 169 
Born q.q., 1006 
Bartone, 523 
Botty, 409 
Boucher, 238 
Bougard, 407 
Bouvier, 208 
Bouwbedrijf Wienen N.V., 590 
Bouwwerken Willy Knippenberg N.V., 630 
Brackx, 208 
Brasschaat (Gemeente), 1269 
Brichard, 520 
Brink, 630 
British Continental Office Wigham Po-

land Belgium N.V., 1101 
Brizzi, 1076 
Brocatus, 1029 
Brohee, 1363 
Brouillard, 1028 
Brouir, 1183 
Brunaccioni, 932 
Brusselse Agglomeratie, 252', 335 
Bry, 396 
Buchet q.q., 284 
Buchsbaum, 1091 
Buckens A., 401 
Buckens Y., 401 
Bucker, 656 
Buckingham, 926 
Buedts, 995 
Buelens, 995 
Bugarin, 1057 
Bulens, 211 
Bulkchartering N.V. (Dauwe - curator in 

het faillissement), 1323 
Buyse, 1132 
Byttebier, 363 
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c 
Cabay, 151 
« Cableries et Corderies du Hainaut » 

N.V., 591 
Caes, 1233 
Caisse professionnelle du Commerce et de 

l'Industrie, 1092, 1140 
Callens, 724 
Callewaert, 1132, 1417 
Cammaert, 708 
Cammaert e.a., 708 
Camps, 995, 1181 
Canadas-Jimenez, 409 
Cannoodt, 41 
Capart, 225 
Capart e.a., 228 
earlier, 322 
Carmontage N.V., 1210 
Carton, 1063 
Cassaert, 910 
Castermans, 1327 
Catteau, 263 
Cauwenbergh, 204 
Cauwenberghs J., 1146 
Cauwenberghs M., 1146 
Cavazza D., 932 
Cavazza M., 932 
C.D.A. C.V., 802 
Celik Abd., 409 
Celik Ayl., 409 
Celik Ayn., 409 
Celik Ays., 409 
Celik L., 409 
Cenik, 362, 1272 
Centraal Beheer van J oodse Weldadigheid 

en Maatschappelijk Hulpbetoon 
v.z.w., 177 

Centrale der Voeding- en Hotelarbeiders 
e.a., 774 

Cerf, 1017 
Chalot, 898 
Champion Spark Plug Europe N.V., 448 
Charleroi (Stad), 271, 284 
Charlier, 1252 
Chartering & Management Company 

Chartman N.V., 760 
Chartin, 1401 
Chau Yan Phou, 1208 
Cheque-Repas N.V., 387 
Chevalier, 1025 
China Arts P.V.B.A., 26 
Chretien, 708 
Christiaens S., 732 
Christiaens Y., 732 
Christina, 875 
Ciac N.V., 293 
Claessens, 711 
Claus, 1311 
Clause, 1358 
Clement, 905 
Clemminck, 83 

Close, 621 
Cnap P.V.B.A., 424 
Codde, 39 
Colaianni, 412 
Collard, 797 
Collinge, 365 
Colpin, 1382 
Colruyt-Van Hout, 927 
Compagnie immobiliere du Bois d'Hau

mont N.V., 755 
Compte, 1213 
« Comptoir europeen des Cereales » venn. 

naar Frans recht, 750 
Condor N.V., 316 
Constantinidis, 430 
Coppens, 155 
Copywriter N.V., 1389 
Cornelis F., 1012 
Cornelis J., 1012 
Cornelis R., 1012 
Corsini, 939 
Cortez, 550 
Cortiella, 164 
Costenoble, 1196 
Cotman, 1262 
Courcelles (Gemeente), 233 
Coureaux, 414 
Courtois, 1183 
Cox, 510 
Cremers, 102,287 
« Creola & zonen van Luigi » venn. naar 

ltaliaans recht, 1192 
Crick, 337 
Crombez G. e.a., 171 
Crombez J.A., 171 
Cuvelier, 560 

D 

Dal, 1161 
« Dalmine » venn. naar Italiaans recht, 88 
Dal q.q., 369 
Dantinne, 756 
Darmont, 412 
Dartevelle, 559 
Dassonneville, 731 
Data Systems Development P.V.B.A., 629 
Daumerie, 736 
Dauwe - curator in bet faillissement Bulk

chartering N.V., 1323 
Dawyndt - curator in bet faillissement 

Vandewalle-Vanneste N.V., 608 
De Baerdemaeker, 285 
De Baets, 36 
Debbaut, 1222 
De Beer, 1279 



De Beir, 24, 262 
De Belgische Bijstand N.V., 338, 1183 
De Berk N.V., 1181 
De Bij-De Vrede N.V., 369,600 
Deblieck, 1049 
De Block, 7 
Deblonde, 21 
De Brabander, 1049 
De Brabandere, 353 
De Brouwer, 739 
Debrus, 1275 
De Bruycker, 1262 
De Bruyn, 387 
Decleir A., 1387 
Decleir 0., 1387 
Declercq, 1021 
De Clippeleir G., 585 
De Clippeleir L., 585 
De Clippeleir M., 585 
De Cnop, 1382 
De Cock, 551 
Decocq, 1342 
Decoq, 1155 
Decorte, 1092 
Decourcelle, 570 
Decurz, 214 
De Decker, 802 
Defauw e.a., 383 
De Federale Verzekeringen, 343,624 
Defosse, 192, 1302 
De Ghorain, 233 
De Graeve, 1382 
De Gucht, 1262 
De Haes, 70 
Dehneh, 120 
De Jonghe d'Ardoye, 486 
Deketele, 887 
De Keyser, 666 
De Kie e.a., 323 
De Kroes e.a., 1029 
Delaisse, 1191 
Delange, 600 
Delattre e.a., 1063 
Delcroix, 625 
Delforge, 72 
De Liagre Bohl e.a., 630 
Delie, 1025 
Delien, 1277 
Deliener, 289 
Dell, 1049 
Deloose, 39 
Delrez, 679 
Delsard, 49 
Delvin, 1394 
De Maere, 7 
De Marchin e.a., 364 
Demarez, 383 
De Meestere, 602 
De Meeus, 1293 
Demeuse, 1250 
Demeyere, 889 
Demierbe, 736 
De Molder, 860 
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De Montpellier d'Annevoie, 195 
De Muylder, 1123 
De Muynck, 421, 930 
Dene, 545 
De Neve K., 1382 
De Neve S., 1382 
Dengler, 274 
Den Haerynck, 711 
Denil, 903 
Denil e.a., 644 
De Noordstar en Boerhaave N.V., 500 
Denuit e.a., 560 
De Paep, 1318 
De Perlinghi, 1143 
De Plaen, 212 
De Poorter, 887, 1031 
De Ridder, 185 
Dermine q.q., 1375 
Descamps, 1094 
De Schelde N.V., 1201 
Deschuyter, 1213 
Desiree van Damme (Jannis - curator in 

bet faillissement), 36 
De Smedt, 425 
De Smedt - curator in het faillissement 

Duerinckx R., 1409 
DeSmet, 294,297,998 
Desnerck, 905 
De Sociale Voorzorg C.V., 598 
Desquiens e.a., 1166 
Dessales, 198 
Dessaucy e.a., 937 
Deswez e.a., 642 
De Thibault de Boesinge D. e.a., 21 
Dethier, 602,604 
Detry, 568 
Develeer, 855 
De Verenigde Provincien N.V., 1332 
Devis & Co N.V., 1196 
De Volksverzekering N.V., 1382, 
DeVos, 396,995,1208 
Devrieze, 1045 
De Wachter, 640 
De Walque e.a., 220 
Dewart, 1304 
Dewez q.q., 484 
De Wilde, 287, 294, 1149 
De Wint, 1389 
De Witte, 1023 
Dezillie, 109 
Dhaemers, 378 
D'Haenens, 1384 
D'Hoekers, 855 
Dhont, 84 
D'Hooghe e.a., 1332 
Didier, 652 
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, 

212, 345 
Dierickx, 1179 
Discontokantoor van Sint-Niklaas N.V., 

455 
Disco Profi N.V., 648 
Distributiemacht V.Z.W., 496 
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Doische (Gemeente), 1401 
Donny, 1401 
Doornik (Stad), 1115 
Dorient N.V., 26 
Doumont, 333 
Doyez, 343 
Draelants, 33 
Droeven, 59 
Drouguet, 214 
Druart, 1204 
Duchene, 708 
Duerinckx Raphael - E.T.I. P.V.B.A., 1409 
Duerinckx R. (De Smedt - curator in het 

faillissement), 1409 
Dujacquier, 624 
Dujardin, 1185 
Du Pont de Nemours Belgium N.V., 242 
Dutry, 655 
Duynslaeger, 595 
D. & V. Motor Hasselt (Arts en Bostoen -

curatoren in het faillissement), 169 
D.W. Caravaning P.V.B.A., 660 

E 

Ecole Nouvelle Hamaide V.Z.W., 929 
Eeckhout, 1419 
Eerdekens e.a., 172 
Efco N.V., 230 
Egret, 272 
El Bouindi, 627 
Eldin El Sayed, 331 
El Hammouchi, 490 
Elite N.V., 1178 
El Manssouri, 627 
Elsene (Gemeente), 1057 
El Y oumni, 1244 
Engels, 338 
Etablissementen C. en E. Smalle freres 

N.V. in vereffening, 104 
Etablissementen Desire Van Riet N.V., 

583 
Etablissements Balteau N.V. in vereffe

ning, 788 
Etablissements belges du Vacuum 

Claener N.V., 689 
Etablissements Cammaert N.V., 708 
Etablissements Devillez et Camion N.V., 

1305 
Euro Design and Engineering Services 

N.V., 318 
Eurokabel-Werken P.V.B.A. (Batsleer -

curator in het faillissement), 458 
European Tubes B.V.B.A., 1316 
Europese Lloyd N.V., 782 
Evans, 1402 
Expeditiebedrijf Frans Maas N.V., 584 
Exxon Chemical International Inc., 463 

Fagard, 139 
Falque, 408 
Fassotte, 371 
Fastre, 1397 

F 

Federation g€merale du Travail de Bel-
gique (F.G.T.B.), 663 

Federico, 1013 
Feraux, 1377 
Ferera, 666 
Ferguson Machine Company N.V., 78 
Fervaille, 46 
,Fidelitas N.V., 1382 
« Fidelity Treuhand & Verwaltungs A.G. >> 

venn. naar Zwitsers recht, 314 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 

van Sluiting van Ondernemingen Ont
slagen Werknemers, 29, 208, 383, 547, 
640, 788, 1127 

Fonds voor Arbeidsongevallen, 72, 1318 
Fonds voor Beroepsziekten, 932, 1285 
Fondu, 559 
Fontoni, 1382 
Formesyn, 1126 
Fosty, 1210 
Franco, 578 
Frederick, 693 
Frederikx, 1096 
Freson, 48 

Gauchez, 1324 
Gautot, 576 

G 

G.B.-Inno-B.M. N.V., 663, 774 
<< G.D.L. ,, B.V.B.A., 180 
Gebroeders Bruyninckx N.V., 420 
Geeroms, 155 
Geers, 1124 
Geers L., 608 
Geers V., 608 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 

409,487,708,864,1067,1181 
Gemeente Anderlecht, 220 
Gemeente Asse, 1371 
Gemeente Brasschaat, 1269 
.Gemeente Courcelles, 233 
Gemeente Doische, 1401 
Gemeente Elsene, 1057 
Gemeente Genk, 1138 
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Gemeente Grimbergen, 204 
Gemeentekrediet van Belgie, 421 
Gemeente O.udergem, 100, 205, 834 
Gemeente Smt-Lambrechts-Woluwe, 1 
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 691 
Gemeente Stavelot, 523 
Gemeente Wemmel, 204 
General Accident N.V., 117 
Generale Bankmaatschappij N.V., 274 
Generale Bank N.V., 905, 1006 
Generali Belgium N.V., 814 
Genk (Gemeente), 1138 
Gent (Stad), 674 
Georges, 1218 
Gerard, 679 
Gervan P.V.B.A., 1126 
Gespecialiseerde Boekhandel P.V.B.A., 

1080 
Gianine B.V.B.A., 424 
Gianotti, 1064 
Gieraerts, 139 
Gilisen, 1341 
Gillain, 785 
Gillard, 578 
Gillis, 1123 
Gilquin, 1057 
Giordani, 917 
Giusti, 345 
Glaceries de Saint-Roch N.V., 562 
Gobert - curator in het faillissement 

Lepage,408 
Godderie Ph., 1291 
Godderie R., 1291 
Godderis, 855 
Goemaere, 582 
Goeminne A., 1101 
Goeminne F., 1101 
Goeminne N.V., 1101 
Goethals q.q., 666 
Goetz, 391 
Goeyens, 320 
Goffard, 745 
Goffin, 268, 1395 
Goise, 1213 
Goossens, 260 
Goovaerts, 1021 
Gosset, 274 
Gosseye, 39 
Gossiaux, 10 
Gracia Sanchez, 245 
Grafe, 1353 
Graffart, 783 
Gralike, 1240 
Gras, 484 
Grimbergen (Gemeente), 204 
Groep Eagle Star - Brusselse Maat-

schappij 1821 N.V., 1191 
Groep Josi N.V., 811 
Groep 4 Securitas N.V., 745 
Grootewal, 890 
Gross, 795 
Grunberg, 1293 
Gyselinx q.q., 284 

Hachez q.q., 573 
Haemers, 1349 
Haers, 17 
Haesevoets, 387 

H 

Hagelands Rolluikenbedrijf N.V., 33 
Hammes, 1240 
Hanssens e.a., 739 
Happart, 59 
Havermans, 636 
Heezius e.a., 1055 
Heide, 463 
Heindryckx, 1125 
Helicolor Benelux N.V., 1185 
Helleense Republiek, 1159 
Hellings, 1390, 1393 
Helvetia N.V., 67 
Hemberg, 117 
Hemberg Montage P.V.B.A., 117 
Hendrick, 1086 
Hendrickx, 425, 479 
Henrico, 529 
Henry, 953 
Herman Heylen P.V.B.A., 824 
Hermans, 325 
Hermas, 577 
Hermia, 8 
Herrebout, 907 
Hertoge, 633 
Hesbeen e.a., 1293 
Het Gemeentekrediet van Belgie N.V., 421 
Heughebaert - curator in het faillissement 

Vandewalle-Vanneste N.V., 608 
Heye, 708 
Heylen N.V., 260 
Heymans, 919, 1412 
Heyvaert, 1237 
Hillewaert, 1132 
Hinck, 75 
Hody, 1074 
Hoeben B.V.B.A. e.a., 1180 
Hofman, 425 
Holvoet, 1028 
Holvoet Lecomte N.V., 1028 
Honeywell Europe N.V., 75 
Honeywel N.V., 75 
Hoogers, 1152 
Horion, 44 

· Horsten, 476 
Hoste, 647, 866 
Hotermans, 797 
Houben, 1044 
Houtzagerij Bruyland P.V.B.A. (Lievens -

curator in het faillissement), 1312 
Hubert, 214, 1023 
Huchon, 1153 
Huis Thielemans N.V., 761 
Huleux, 618 
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Husson e.a., 963 
Huughe, 705 
Huyzentruyt, 1387 
H.V.H. International N.V., 635 

·!bel N.V., 970 
Idat N.V., 658 

I 

I. en F. Ibens P.V.B.A., 573 
Imbrechts M., 461 
Imbrechts S., 461 
Immobilien Noorderlaan N.V., 970 
<< Immoinvest » N.V. naar Luxemburgs 

recht, 1104 
Instituut der Accountants, 102 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1121 
Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor 

Kleine en Middelgrote Onderne
mingen V.Z.W., 146 

Interessing International N.V., 314 
Interhome GmbH - thans Interhausbau 

N.V. naar Duits recht, 930 
International Products Benelux N.V. 

(Segers en Van der Graesen - cura
toren in het faillissement), 617 

International Products Benelux P.V.B.A. 
(Segers en Van der Graesen - cura
toren in het faillissement), 617 

Investeringsmaatschappij Argenta, 714 
Ippa - Grondkrediet van Belgie N.V., 1066 
Ippa Spaarkas - Grondkrediet van Belgie 

N.V., 57 
Iser, 1109 
Isoglass N.V., 562 
« Isover Saint-Gobain » venn. naar Frans 

recht, 562 

Jacob, 351 
Jacquemin e.a., 521 
Jacques, 817 
Jakob,538 

J 

James Howden Holima N.V. naar Neder
lands recht, 1010 

Jamin, 1009 
Jannis - curator in het faillissement 

Desiree van Damme, 36 
Jannone,438 
Jansen,425 
Janssen, 702 
Janssens, 672 
Janssens de Varebeke, 424 

J.B. Van Borm (Meulemans - curator in 
het faillissement), 455 

Jentgen, 1001 
Jentges, 1066 
Johnen, 814 
Jonckheere, 409 
Joos, 850 
Joosen, 545 
Jordant, 1201 
Julien Praet N.V., 839 
Junius, 1367 

Kaesen, 46 
Katsiaras, 67 
Kegels, 671, 1340 
Kennes, 611 
Kerbib, 387 

K 

Kerkhofs P.V.B.A., 172 
Keutgens, 130 
Kiekens, 613 
Kint, 281 
Kling Maschinenfabrik N.V., 1195 
Koq, 1018 
Kovel, 1371 
Kredietbank N.V., 617 
Kreeftmeyer, 588 
Krefima N.V. e.a., 797 
Kyndt, 183 

L 

La Belgique industrielle - Belgische 
Industrieverzekeringen, 245 

L.A.G. Manufacturing Company N.V., 637 
Laixhay e.a., 1397 
La Louviere (Stad), 49 
Laloux, 706 
La Lutece N.V., 885 
La Maison des Hommes C.V., 1111 
Lambert, 55, 942 
Lambert e.a., 189 
Lammers, 830 
Lamort e.a., 817 
Lamrabet, 627 
Landelijke Bediendencentrale, 1224 
Landolfi, 1076 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, 

1,67,186,325,431,487,839,915,983 
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Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 
e.a., 893 

Landsbond van de Neutrale Mutualiteits
verbonden e.a., 921 

Landsbond van de Neutrale Mutualiteits-
verbonden van Belgie, 343, 642, 937 

Lanen, 356 
Langers, 1224 
La Petite Suisse B.V.B.A., 1372 
L'Ardenne Prevoyante N.V., 1094 
Lassoie, 893 
Laurent, 559 
Laureys, 122 
LaVecchia, 1397 
Lavigne, 1238 
Lebleu, 462 
Lecouturier, 1358 
Lecrompe, 526 
Ledent, 663 
Ledy, 1094 
Lefevre, 1218 
Leleu, 551 
Lemaire, 212, 510 
Le Mans Assurances N.V., 408 
Lemey N.V., 305 
Lemodetou, 67 
Lenaerts, 1225 
Lengaigne, 261 
Lepage (Gobert - curator in het faillisse

ment), 408 
Lermytte, 484 
Les Amis de la Terre-Belgique V.Z.W., 

1372 
Les Entreprises generales Ruttiens et fils 

N.V., 1009 
Lessire, 214 
Leyy-Morelle - curator in het faillissement 

Stylgrafic B.V.B.A., 208 
Leys, 84 
Libert q.q. e.a., 282 
Libeert, 1290 
Libeltex N.V., 1290 
Lienart, 788 
Lier (Stad), 496 
Lievens - curator in het faillissement 

Houtzagerij Bruyland P.V.B.A., 1312 
Limbourg, 1291 
Linssen, 1172,1257 
Lintel, 614 
Lloyd Continental N.V., 753 
Locabel N.V. e.a., 92 
Locadif N.V., 1051 
Loos, 1228 
Losson, 660 
Lotus Advertising Agency P.V.B.A., 573 
Louvrier, 430 
Lowy, 335 
Lucas, 281 
Lucas N.V., 1197 
Luik (Provincie), 419, 1287 
Luik (Stad), 693 
Luxemburg (Provincie), 450 

Macaigne, 680 
Maebe, 871 
Maegerman, 1124 
Maes, 241 

M 

Maes - curator in het faillissement 
« Anciens Laminoirs a Plomb » N.V., 
608 

Maes F., 1237 
Maes S., 1237 
Maggipinto, 575 
Mahieu G., 440 
Manconi, 1205 
Mank-Arnold, 718 
Manufacture des Cristaux du Val Saint-

Lambert N.V., 783 
Marcq, 484 
Maresceau, 559 
Marien, 892 
Marin, 238 
Maris, 216 
Marnette, 152 
Marrant, 935 
Marrecau, 674 
Martin, 452 
Masson e.a., 487 
Mathieu S., 4~0 
Mat-L.M.B. N.V., 755 
Matthys, 1127 
Maussen K., 617 
Maussen P., 617 
Mavoungou, 1248 
Meersman, 1132,1257 
Meert, 117 
Meeus, 869 
Meganck, 583 
Menucci G., 745 
Menucci M., 745 
Mercator N.V., 293, 702 
Mercier, 929 
Meulemans - curator in het faillissement 

J.B. Van Borm, 455 
Meulleman, 526 
Meuser, 369 
Michel, 1287, 1377 
Michiels, 681 
Michot e.a., 1323 
Mincke, 1252 
Minet, 817 
Minnebier, 1407 
Minoodt, 387 
Missinne, 1387 
Missoorten, 29 
Missorten, 1367 
MK Fashion B.V.B.A., 923 
Moens, 676 
Molenschot Belgie N.V., 308 
Mommaerts, 123 
Moortgat, 913 
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Moreau de Bellaing, 1308 
« Mumelter Gesellschaft International 

Trading Company Mumelter » venn. 
naar Oostenrijks recht, 760 

Munar L., 1137 
Munar P., 1137 
Muyshondt, 884 
Mwitwa Kalasa, 1248 

Nachtegael, 1235 
Nachtergaele, 480 
Naessens, 732 

N 

Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, 323, 409, 595, 753, 1086, 
1153 

Nationale Landbouwmaatschappij, 1277 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan 

de Nijverheid, 1137, 1361 
Nationale Raad van de Orde van Genees-

heren, 431 
Navarrete Tarifeno, 428 
Naveau, 884 
Navez, 653 
Naviera Uralar N.V., 683 
Nelissen, 139 
Nergiz, 11 
Nieuwenhuys, 487 
Noel, 5 
Noordkrediet Belgie N.V., 755 
Noten, 154 
Nouv Chhen, 1208 
Nusgens, 510 
Nyssen, 218, 1302 

Ocula, 1210 

0 

Olymp 2000 P.V.B.A., 583 
Omnisport N.V., 498 
Onderlinge Maatschappij der Openbare 

Besturen, 764, 776, 1267 
<< Ondernemingen SBBM en Six Con

struct» N.V., 1315 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 

(Rijkscommissaris bij de), 1337 
Ontvanger van het O.C.M.W. te Gent, 294 
Oost-Vlaanderen (Provincie), 378 
Op de Beeck, 356 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn te Elsene, 811 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn te Gent (Ontvanger van het), 
294 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn te Maldegem, 1179 

Oppelt, 204 
Optic 2000 B.V.B.A., 442 
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, 

856 
Orde van Advocaten van de balie te ... 

(Raad van de), 1217 
Orde van Architecten, 298, 663, 717, 1114 
Orde van Geneesheren, 12, 667, 946, 1005, 

1255 
Osi, 939 
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Stad), 195 
Oudergem (Gemeente), 100, 205, 834 
Overstraete, 550 
Oyen, 420 

p 

<< Pacific Employers Insurance Compa
ny » venn. naar Amerikaans recht, 445 

Palau, 409 
<< Pan American World Airways » venn. 

naar Amerikaans recht, 503 
Panichi, 1057 
Panigeon, 48 
Papaemanouel, 67 
Pape, 255 
Paquot, 5 
Pardons, 16 
Parmentier, 520 
Pasec N.V., 379 
Fasten Vera, 359 
Pasture, 679 
Patrimoine, 1017 
Paulus, 648 
Pauquay e.a., 781 
Pauwels, 1235 
Peel, 743 
Peeters, 70,544,1071,1228 
Peeters e.a., 785 
Pellus, 510 
Pemmers A. e.a., 598 
Peters, 538 
Petersime N.V., 1010 
Phoenix Assurance Company Ltd. e.a., 492 
Pierrard, 644 
Pierre, 238 
Pieters, 467 
Pijnen, 37 
Pimpurniaux, 527 
Pittevils, 1416 
Platteuw, 331 
Pleysier, 926 
Poelen, 425 
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Polakoff, 755 
Pomme, 508 
Porre, 811 
Potz, 864 
Poulain, 560 
Poulain e.a., 1183 
Praile, 487 
Precam N.V., 1382 
Preud'homme, 152 
Pries, 167 
Priniotakis, 913 
Procureur des Konings : 
- te Antwerpen, 1240 
- te Marche-en-Famenne, 526 
- te Verviers, 214 
Procureur-generaal bij het Hof van 

Beroep: 
- te Antwerpen, 995, 1205, 1218, 1228 
- te Bergen, 289, 625 
- te Brussel, 44, 332 
- te Gent, 146, 674, 935 
- te Luik, 59, 214, 1157, 1275 
Procureur-generaal bij het Hof van 

Cassatie, 10, 542, 1023, 1148, 1149, 1152 
1238, 1308 ' 

Prora P.V.B.A., 1079 
Provincie Luik, 1287 
Provincie Luik e.a., 419 
Provincie Luxemburg, 450 
Provincie Oost-Vlaanderen, 378 
Publicite HBP N.V., 1115 
Putzeis, 484 
Puype, 30 
P. Van der Kelen en Van lmpe N.V. in 

vereffening, 1081 
P.V.BA. Amitrans, 291 

Q 

Quatacker J.P. e.a., 1402 

R 

Raad van bestuur van de V.Z.W. Sint
Franciscusziekenhuis, 1044 

Raad van de Orde van Advocaten van de 
balie te ... , 1217 

Raes, 25 
Raes e.a., 1155 
Raeymaekers, 28 
Randour, 1153 
Rankoussi, 775 
Rassart, 1092 
Raucent, 238 
Ravynco P.V.B.A., 13 
Rebouh, 1148 
Rederij Gentse Tankvaart P.V.B.A., 910 
Regie der Gebouwen, 381, 578 
Regie der Posterijen, 5, 57, 92, 445, 745 
Rekove P.V.B.A., 261 
Remacle, 1358 
Renard, 1074, 1163 
Renier, 417 
Renkens, 1083 
Reyes Toro, 295 
Reynders, 578 
Reyniers, 291 
Reyntjens, 848 
Rijkinstituut voor de Sociale Verzekering 

der Zelfstandigen, 151 
Rijkscommissaris bij de Onderzoeksraad 

voor de Scheepvaart, 1337 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, i13, 

289, 448, 907, 1045, 1125, 1179, 1198, 
1222, 1324, 1327 

,Rijksdienst voor Pensioenen, 875, 879, 
1281 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 183, 
208, 689, 1204 

Rijksfonds voor Sociale Reclassering van 
Minder-validen, 155 

Rijksinstituut voor Ziekte- en lnvalidi-
teitsverzekering, 846, 1018, 1086 

Rijksuniversiteit Gent, 305 
Rius, 409 
Robbens, 1235 
Roelandt, 1241 
Roelens, 156 
Roeske N.V., 1316 
Romagnoli, 642 
Rombaut, 421 
Rombouts, 629 
Rome, 214 
Ronveaux, 202 
Rooryck, 1214 
Rossaert, 180 
Rossi, 1308 
Rottiers, 455 
Rousseau, 1026 
Roussy, 885 
Royale Beige Leven - Ongevallen N.V., 

1083 
Royale Beige N.V., 351,487,504, 1051, 1290 
Royale Beige N.V. e.a., 860, 1109 
Royal Saint Hubert Club de Belgique 

1130 ' 
Ruys, 470 
Ryckman, 261 
Ryde, 109 
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Sabbadini, 492 
Said, 580 
Salvi, 1205 
Sambria C.V., 333 
Sampers, 1214 
Sanna, 1397 
Santens, 43 

s 

Santens gebroeders N.V., 43 
Santiquian J. e.a., 1001 
Sari, 846 
Sarmag N.V., 424, 473 
Saussez, 431 
Scheeps- en Reparatiebedrijf P.V.B.A., 

564 
Schepens, 1124 
Schiettecatte, 48 
Schoeters, 1033 
Schorpion, 546 
Schoukens J.M. P.V.B.A., 1312 
Schuurbiers, 915 
Schwarz, 641 
Segers - curator in de faillissementen van 

International Products Benelux N.V. 
en International Products Benelux 
P.V.B.A., 617 

S.E.T.C.A., 783 
Secchi, 646 
Seel, 558 
Senden,361 
Servais, 942, 1130 
Seuntjens, 711 
Seykens, 316 
" S.F.I. Rotterdam » B.V. naar Nederlands 

recht, 503 
Shopping Center Galmaarden N.V., 494 
Siemens N.V., 30 
Sierens - curator in het faillissement 

« Anciens Laminoirs a Plomb » N.V., 
608 

Sijs, 845 
Sikier A., 191 
Sikier M., 191 
Simoglou, 504 
Simon, 435, 1057 
Simons, 476 
Simons en zoon N.V., 832 
Sint-Franciscusziekenhuis V.Z.W., 1044 
Sint-Franciscusziekenhuis V.Z.W. (Raad 

van bestuur van), 1044 
Sint-Lambrechts-Woluwe (Gemeente), 1 
Sint-Pieters-Woluwe (Gemeente), 691 
Sint-Truidense Vervoeronderneming « De 

Blauwe Vogel,, Carlier B.V.B.A., 322 
Ska, 521 
Slagmulder, 913 
Smal, 1250 
Smet e.a., 734 
Smolders, 80 
Sobel N.V., 241 

Sobifac N.V., 922 
Sobifac N.V. e.a., 1175 
Societe anonyme belge d'Exploitation de 

la Navigation aerienne « Sabena >>, 339 
" Societe de Gerance et de Navigation 

Sogena >> venn. naar Frans recht, 760 
Societe immobiliere de Knokke Balneaire 

N.V., 1175 
Societe wallonne de Distribution d'Eau, 

450 
Sole, 934 
Sommer, 1098 
Spee, 896 
Stad Antwerpen, 15, 381 
Stad Charleroi, 271, 284 
Stad Doornik, 1115 
Stad Gent, 674 
Stad La Louviere, 49 
Stad Lier, 496 
Stad Luik, 693 
Stad Ottignies-Louvain-La-Neuve, 195 
Stad Thuin, 779, 1308 
Stakenborg-Van de Winkel, 1172 
Stas, 70,272,884 
Stavelot (Gemeente), 523 
Steenwinckel, 765 
Steppe, 271 
Sterken, 637 
Stichelbaut, 293 
Strickaert, 1124 
Stylgrafic B.V.B.A. (Levy-Morelle - cura-

tor in het faillissement), 208 
Switten, 668 
Synfina-Oleofina N.V., 1169 
Systermans, 578 
Szasz, 851 
Szwarc, 369 

Tabai, 745 
Tanghe, 1290 
Terras, 1421 
Terrier, 261 

T 

The Buffalo Shoe N.V. e.a., 923 
Themis N.V., 1025 
Theunis & Co N.V., 963 
Thibaut, 779, 1308 
Thienpont, 122 
Thirionet, 648 
Thoelen, 826 
Thonon, 624 
Thuin (Stad), 779, 1308 
Thybergin, 21 
Tielemans, 995 
Timperman, 791 
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Tirifahy, 939 
't Kint Papier N.V., 584 
Tobback, 173 
Tock, 1347 
Tombeur, 1051 
Tossens, 547 
Total Belgique N.V., 282 
Tramasure, 212 
Transport Th. Wouters N.V., 722 
Treunen, 546 
Trimbos, 903 
Trindade-Semedo, 1379 
« Trio Galvano Techniek >> venn. naar 

Nederlands recht, 1195 
Trovato, 620 
Trovino P.V.B.A., 620 
Tschoffen, 624 
Tursi, 87 
Tuyaerts, 578 
Tuypens, 583 

u 

Ultra Rapide Wagner freres N.V., 668 
Unal, 1052 · 
Unie van Makelaars in Verzekeringen, 

714 
Union des Pikheurs de l'Ourthe et de 

l'Ambleve v.z.w., 365 
Union professionnelle des Medecins 

Acupuncteurs de Belgique, 1342 
Universitaire Instelling Antwerpen e.a., 

1315 
Universite de l'Etat a Liege, 1017 
Uranus N.V., 1382 
Urbaniak, 1157 
Usines a Tubes de la Meuse N.V. e.a., 88 
Usines et Boulonneries Avaux N.V., 1159 
Utrecht N.V., 602 

v 

Vakantievreugde V.Z.W., 1165 
Valderrama Gomez, 734 
Vallourec N.V. naar Frans recht e.a., 88 
Van Acker - curator in het faillissement 

Vandewalle-Vanneste N.V., 608 
Van Asbroek, 698 
Van Avermaet, 267,1311 
Van Brabant, 473 
Van Cauter, 1311 
Vanco e.a., 930 
VanCraesbeeck, 173 

Vandamme, 661,698 
Vandelook e.a., 33 
Van De Looverbosch, 70 
Van Den Bosch, 383, 983 
Van Den Bosch e.a., 901 
Vandenbreede,484 
Van den Heuvel, 1045 
Van den Meersschaut, 968 
Vanden Plas, 252, 1132 
Vandenplas e.a., 500 
Vandepoel, 1382 
Van Deputte, 1336 
Van der Auwera e.a., 1269 
Vander Borght q.q., 126 
Van der Graesen - curator in de faillisse

menten van International Products 
Benelux N.V. en International 
Products Benelux P.V.B.A., 617 

Vanderleenen q.q., 830 
Vandermersch, 24 
Van Der Meulen, 186 
Van der Paal, 734 
Van Der Poel, 113 
Van Der Pol, 154 
Vandersteene C., 266 
Vandersteene F., 266 
Vander Vennet, 339, 1179 
Van de Velde, 674, 869 
Vandevenne, 139 
Vandevoort, 139 
Vandewalle, 608 
Vandewalle-Vanneste N.V. (Heughebaert, 

Van Acker en Dawyndt- curatoren in 
het faillissement), 608 

Van De Werve de Schilde, 608 
Van Dooren, 285 
Van Dorpe, 935 
Vandrooghenbroeck, 1375 
Vandurme, 256 
Van Eetvelt, 455 
Van Engelen, 356 
Van Florep, 268 
VanGastel, 164 
Vangrinsven, 1000 
Vanhamel, 368 
Van Heck, 1267 
Van Herpen, 1228 
Van Heste, 1 
Vanhulle, 885 
Van Landegem, 551 
Van Langenhove, 1311 
Van Lidth de Jeude- curator in het faillis

sement Algemene Bouwonderneming 
Acda P.V.B.A., 15 

Van Loock, 400 
Van Maele, 769 
Van Malderen, 480 
Van Middelem, 582 
Van Peteghem, 613 
Van Quickelberghe, 403 
Van Reybrouck, 467 
Van Roy, 889 
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Vanryckeghem, 109 
Van San, 981 
Van Steenwinckel, 155 
Vansweevelt, 364 
Van Tieghem de ten Berghe e.a., 582 
Vanvoorden, 169 
Van Vreckom, 1293 
Van Waeyenberghe, 764 
Van Wynsberghe, 994 
Vebra N.V., 185 
Veeckman, 262 
Ven, 1267 
Verbeek, 633 
Verbeelen, 417 
Verbeeren, 294 
Verberckmoes, 155 
Verbergt, 1021 
Verbond van Kristelijke Mutualiteiten 

van Limburg, 1224 
Verbruggen A., 987 
Verbruggen F., 987 
Verbrugghe, 591, 889 
Verbeurgt e.a., 1023 
Verhaegen, 915 
Verhaeghe, 293 
Verhoeven, 1029 
Verhulst, 655 
Verkooyen P.V.B.A., 611 
Vermaut, 795 
Vermeersch, 41,250 
Vermeir, 84 
Vermeiren, 722 
Vermeren, 1025 
Vermerght, 1214 
Vermeulen, 146, 1367 
Vernaillen e.a., 819 
Verreydt, 1150 
Verschaeren, 24 
Versele-Laga N.V., 636 
Vertaillier, 745 
Verweirde, 1233 
Verzekeringsmaatschappij De Schelde 

N.V., 1225 
Verzekeringsmaatschappij van de 

Schelde N.V., 769 
Vilbajo, 198 
Villatoro Jimenez, 795 
Vingerhoed, 602 
Viroux, 166 
Vise, 795 
Vlaamse Gemeenschap, 225, 228, 765, 922 
Vlaams Gewest, 80, 260, 476, 683, 889, 1021, 

1166 
Voiders, 1181 
Voyages Wasteels N.V., 1013 

Vranken, 320 
Vreys, 970 
Vrije Universiteit Brussel, 205, 834 

w 

W aalse Gewest, 510, 523, 896, 1250 
Wan trappe, 1009 
Waterford Crystal N.V., 830 
W.E.A. Record N.V. e.a., 646 
Weemaes, 318 
Wegenfonds, 293,430,658,968,1279,1304 
Wegenfonds e.a., 293 
Wegenfonds - Minister van Openbare 

Werken, 126, 826 
Weltens, 13 
Wemmel (Gemeente), 204 
Weverij Vandoorne N.V., 635 
Wiehe F., 371 
Wiehe R., 371 
Willame, 261 
Willem e.a., 1421 
Wilten, 903 
Winterthur N.V., 115, 212 
Wolters, 1192 
Wouters, 1260 
Wuyts, 1033 

y 

« Yamaha Motors Co Ltd. » venn. naar 
Japans recht, 761 

«Yamaha Motors» N.V. naar Nederlands 
recht, 761 

Yarden, 332,803 
Yasiki, 409 

Zahnen, 523 
Zinzen, 573 

z 

Zurich N.V., 325,442, 1330 
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